
 بخش اجرای موسیقی  نواحی مختلف ایران

 سراها فرهنگ

 بخش اجرای موسیقی  نواحی مختلف ایران

 شهرستان  ها

 بخش اجرای موسیقی  نواحی مختلف ایران

 شهر کرمان

 بخش منظومه خوانی و

 برگزیدگان جشنواره جوان 
 تاریخ بخش پژوهش

 30/20الی 30/17ساعت 
 20الی  18ساعت 

 مجموعه گنجعلیخان

 30/20الی 30/17اعت س

 سالن اجتماعات  اطاق بازرگانی

 17تا  15ساعت 

 سالن سینما تک  هتل پارس

 12تا  10ساعت 

 

 جان جهان ماه بنی هاشم

  
 افتتاحیه: 

 ؛ حرکت به سمت بازار میدان ارگ
 دستمال بازی سیرجانسرنا دهل / دستمال بازی / گروه 

 ردیفضای باز مجموعه گنجعلیخان رقص ک

 بازار ، نوبت نوازی

 اذان

 دقیقه( 15/17ساعت ) کاروانسرا گنجعلیخان ؛

 تالوت قرآن کریم

 سرود جمهوری اسالمی

مدیر کل ارشاد  خیرمقدم توسط جناب آقای علیزاده 

 استان کرمان
 )قشمه و دهل دستی  خراسان شمالی (گروه صحرا روشن   

 سخنرانی جناب اقای فدایی استاندار استان کرمان

 رونمایی کتاب جشنواره

 معاونت هنریسخنرانی آقای دکتر سید مجتبی حسینی 

) دوتار و آواز گروه  عبدالرحمن صوفی و غالمحسن عسگری 

 خراسان رضوی (

 ( شرقی گروه فرامرز گلزار  )آذربایجان

 (گروه  شکل زهی زنگشاهی )سیستان و بلوچستان

 کلی )ترکیه(یگروه  سز

 گروه ویسی ) کرمانشاه (

 گروه جرجانی ) ترکمن(

 گروه طوفان ریگان )کرمان (

 گروه آوای اصالن ) گلستان ،علی ابادکتول (

 گروه میسان )خوزستان رقص شمشیر (

 

 
 

 شنبهپنج

 آبان 16



 

 گروه جوان

 (مازندران)

خوش نواز 

 (افغانستان)

 روشن گل افروز

 )خراسان شمالی(

 (زنجان)آیدین 

 (فارس)کریم نژاد 

ی شهداد ، بم ، فهرج و شهرستان ها

 بافت

 

 خاندان  شکل زهی زنگشاهی :سیستان بلوچستان 

 کردستان : گروه نوای رحمت

 خاندن  امینی: رضوی  خراسان

 گروه کیدیهرمزگان:

 کرمان: گروه کمنزیل

 خراسان : عبد الرحمن  صوفی وغالمحسین عسگری

 ) رقص شمشیر  (  خاندان آتشگرسیستان بلوچستان :

 وانیمنظومه خ

ابراهیم تیموری عبدل احد خراسان رضوی :

 درپور ، فاروق درپور

 رضا محمدیخراسان شمالی :

:فاروق رحمانی، گل  بلوچستانسیستان و 

 محمد بلوچ ، صدیق زرد کوهی

 شهبازی علیر ضاقشقایی: 

 برگزیدگان جشنواره  ملی جوان بخش نواحی

 استان های خراسان شمالی و رضوی

جستاری در موسیقی نواحی استان 

فواد توحیدی ، به همراه نمونه کرمان ، 

 صوتی

 جمعه

 ابان 17

 (بوشهر)گروه لیانا 

 رای قوچانگروه ه

گروه حداد کارگر 

 )خراسان شمالی(

 قدرت میرزا پور

 )آذربایجان شرقی(

گروه امینی 

 (خراسان رضوی)

برگزیده جشنواره 

جوان خراسان 

 شمالی

 

سیرجان ، شهربابک ، شهرستان های 

 انار و رفسنجان

 گروه  خضری :غربی  آذربایجان

 گروه چوب بازان اسپوتین : شرقی آذربایجان

 کرمانشاه : سید سلمان حسینی

 سپهوند لرستان : سرپرست گروه :

 سرپرست گروه : علی مریدی

 گروه ابیدر )رقص کردی( کردستان :

 بهرامی چهارمحال و بختیاری: داریوش اسکندری ، هرمز

 خوزستان:  میسان )ساز و آواز ، رقص شمشیر(

 زنجان : گروه آیدین

 فارس : گروه کریم نژاد

 منظومه خوانی

 عمر فرجی ، رحیم خضری، آذربایجان غربی :

 :سیاوش یادگاری،سلمان حسینی کرمانشاه 

 عادل کمالی کرمانشاه:

سعید اسالمی نژاد   کهگیلویه و بویر احمد:

 محمد جان بزرگیان

 برگزیدگان جشنواره ملی جوان بخش نواحی

استان های فارس، مازندران ، سیستان و 

 ، لرستان ، کرمانشاه بلوچستان

 تغییرات ؛

آوای غربت نشینی : موسیقی 

 /مهاجران کرد ایرانی مقیم سوئد  

 خانم  پرنگ فزار مند

 

موسیقی شناسی کاربردی در 

مواجه با تغییرات فرهنگ های 

 موسیقایی اقوام

 پیام یوسف /

 شنبه

 آبان 18 

 

  اختتامیه  

 مطالعه تطبیقی منظومه  اصلی وکرم :

ترکیه : قصه های عامیانه از منظر 

علی کافکاسیالی به همراه  موسیقی /

 اجرای اوزان نیهات

سهم منظومه ها در ادبیات و فرهنگ 

 همت سلیم کافکاسیالی مردم ایران /

تجزیه و تحلیل :  خراسان شمالی 

 موسیقیایی منظومه اصلی و کرم /
 روشن گل افروزبه همراه اجرای مژگان چاهیان 

اجرای بخش از منظومه  یجان :آذربا

 اصلی و کرم  قدرت میرزا پور

گلستان )ترکمن( : اجرای بخش از 

 منظومه اصلی و کرم / ابراهیم جرجانی

 یکشنبه

 آبان 19

 


