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سالگی با نوازندگی پیانو آغاز کرد. او تحصیالت آکادمیک موسیقی را با  موسیقی را از سن دهاحسان ذبیحی فر           

موسیقی را  عملیِدروس نظري و ه به عنوان ساز تخصصی آغاز نمود و کمانچساز انتخاب  ورود به هنرستان موسیقی و

ي تحصیل در مقطع براي ادامه، 1376در سال  پس از دریافت دیپلم از هنرستان. گرفتفرانظر اساتید وقت هنرستان زیر 

مقطع کارشناسیِ ارشد نوازندگیِ  تاتحصیالتش را و  ي موسیقیِ دانشگاه هنر شد وارد دانشکدهکارشناسیِ موسیقی 

هاي  فراگیري علوم نظري و عملی موسیقی در دورهعالوه بر  او فارغ التحصیل شد.از همین دانشکده ادامه داد و ایرانی 

ساسان  ار، داریوش طالیی، محمدرضا لطفی،مختلف نزد آقایان وارطان ساهاکیان، محسن الهامیان، هوشنگ کامک

مبانی موسیقی، اصول اجرا و آفرینش در  ي آقاي شریف لطفی در زمینه ي موختهآ دانش، فاطمی و هومان اسعدي

آقاي  نزد) تا پایان تحصیالتشي هنرستان  از دورهرا نیز (تخصصی  صورت کمانچه به نوازندگیو بوده موسیقی ایرانی 

است. آموخته اردشیر کامکار  

 1386در سال  "چهارگان"کوارتت زهی ایرانی و نیز تاسیس 1375سال  به "مهتاب"گروه موسیقی ایرانیتشکیل           

ضبط و منتشر  و یا ها به روي صحنه برده این گروهبا که  يآثار عالوه بر وي .باشد هاي اجرایی او می ترین فعالیت از مهم

همکاري ج از ایران در داخل و خار ي مختلفها اجراي کنسرتدر نیز هاي موسیقی ایرانی  گروهدیگر با  ،نموده است

یا  و (ایتالیا)"Musica Dei Popoli"فستیوال مختلفی نظیرهاي  شرکت در فستیوالداشته است. وي 

ي سازي و  (در بخش مسابقه Mugam" 2013"مقام نخست فستیوالکسب چنین  هم و(سوئد) "Uppsala"فستیوال

اش دارد. کارنامه را نیز در با گروه نسیم طرب)همراه آوازي   

)، 1382ي هنري  (نشر حوزه» سایه روشن مهتاب«ي مجموعه ازعبارتند  اند منتشر شده ي که تا کنون از اوآثار          

)، 1389، نشر ماهور (به همراه گروه آهنگسازان بر اساس ایده اي از ساسان فاطمیدي)  (دو سی» سرخانه«ي  مجموعه

منسوب به ي  اجراي آثار  راغی و محمدرضا درویشی در پروژههمکاري با گروه عبدالقادر م(» نامه شوق«ي  مجموعه

  )،1392(نشر ماهور » هیچ مگو«ي  مجموعه، )1390، نشر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان عبدالقادر مراغی



(نشر ماهور » ابرو کمان«، )1392، نشر ماهور ي عملی موسیقی کالسیک ایرانی و ترکی (مقایسه» رهاوي«ي  مجموعه

)، 1395(نشر ماهور » آن روزها«ي  مجموعه)، 1394، نشر هنر موسیقی کمانچه نوازي (بداهه »روایت ابوعطا«)، 1394

متعدد دیگري که با همکاري  آثار ها این عالوه بر). 1395، نشر ماهور (کوارتت زهی ایرانی »2چهارگان«و  »1چهارگان«

است. شته دافیلم و نمایش چند  ي ساخت و تولید موسیقی براي در زمینهآثاري نیز  وي دان منتشر شدهو ضبط وي   

 An educational approach to learning"  ي مقاله و سخنرانی با عنوان با ارائه  2010وي در سال           

Kamanche"  ده و تا کنون از او مقاالتی شرکت کر استانبول ترکیهشهر » تکنیک«در دانشگاه » سمپوزیوم کمانچه«در

او تا کنون ي فرهنگ و آهنگ و غیره منتشر شده است.  ي موسیقایی مقام، ماهنامه ي ماهور، ماهنامه نیز در فصلنامه

هاي فنی وصوتی  ررسی ویژگیب«، »آناتومی کاربردي براي نوازندگان« هاي پژوهشی مختلفی ازجمله؛ سرپرستی طرح

است. داشته به عهده دانشگاه هنر در» وازندگی در جهت رفع نقایص ساختارين در نکمانچه و مشکالت ناشی از آ  

نر و ي ه دانشکدهتدریس در هنرستان عالی موسیقی، دانشگاه جامع علمی کاربردي، ي  عالوه بر سابقهوي           

 و هنرستان موسیقی ه تهراني هنرهاي زیباي دانشگا دانشکده د اسالمی، در حال حاضر مدرس مدعومعماري دانشگاه آزا

گروه موسیقی  کنون نیز عضو هیئت علمیبوده و ا ي موسیقیِ دانشگاه هنر مدرس دانشکده 1385وي از سال باشد.  می

آموزشی و پژوهشی دانشکده است. و معاونِاین دانشکده  ایرانیِ  
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