
  

 

   استاديار –هيات علمي  : باستاني نژاد آريا

 در 1374 در سال وي . سالگي فراگيري ابتدايي موسيقي را نزد پدر خود آغاز نمود7 از سن دكتر آريا باستاني نژاد
در رشته   در همان دانشگاه به تحصيلباستاني نژاد. آغاز كرد با ساز نيگيري آكادميك موسيقي را ادانشگاه هنر فر

و پس از دستيابي به رتبه برتر در پايان دوره كارشناسي ارشد به عنوان  پرداخت شناسي ارشد نوازندگي فلوتكار
. رهسپار شد به استراليا  رشته دكتراي پداگوژيدانشجوي ممتاز بورسيه دانشگاه هنر براي ادامه تحصيل دراولين 

 نزد اساتيد ژيهاي ميوزيكو لوژي و پداگو لوت و رشتههر چه بيشتر ساز ف  نژاد در دوران دكترا به فراگيريباستاني
ي، مارگارت كارتومدنيس بورياكف،  ،جيمز گالوي، توماس پينشفبرجسته استراليايي، اروپايي و آمريكايي همچون 

هيأت عضو به عنوان  1392 پس از بازگشت به ايران در بهمن ماه یو .پرداخت ست كات جين  و مادي منتل هوود
  .را از سر گرفت هنردريس در دانشگاه كار ت علمي

 در جايگاه يك پژوهشگر، باستاني نژاد همواره بدنبال شناخت ويژگيهاي مشترك دو سيستم آموزش موسيقي
.  استانداردهاي پداگوژيك آموزش موسيقي ايران بوده استپيشبردغربي و نقش آنها در كالسيك ايراني و كالسيك

 ايراني و فلوت غربي بوده كه   نيپداگوژيهاي  موعه مقاالت پداگوژيك در زمينهگيري مج اين رويكرد منجر به شكل
تكنيك تنفس اتوماتيك براي  «توان به  آثار وي ميآخرين از  .هاي ممتاز بين المللي منتشر شده اند همگي در ژورنال

 »وسيقي كالسيك ايراني  بررسي پداگوگي سازي م« منتشر شده توسط بريتيش ژورنال و »نوازندگان سازهاي  بادي
.  اشاره نمودمنتشر شده توسط ژورنال آمريكايي پژوهش تاريخي در آموزش موسيقي   

 ا  برديفدميك وي ميتوان به ايجاد اولين ژورنال بين المللي آموزش موسيقي ايراني بنام اهاي مهم آك از ديگر كوشش
هاي پژوهشي مورد عالقه  زمينه .غاز بكار خواهد نمودآ 2014  كه از اكتبرست كات نيز اشاره نمود همكاري پروفسور 

و  باستاني نژاد در برگيرنده موضوعات مختلف مرتبط با پداگوژي، ميوزيكولوژي، اجراي موسيقي، روانشناسي موسيقي
  موسيقيو در فرهنگهاي موسيقايي در دنياي مدرن امروز  و پارامترهاي ارزشها  شيوهاييست كه از طريق آنبويژه

.مورد بازنگري و گفتگو قرار ميگيرندختلف م  



 كالسيك ايراني و فلوت كالسيك غربي  در جايگاه يك نوازنده، باستاني نژاد بلحاظ تكنيكي و موسيقايي به دو ساز ني
همكاري با اهنگسازان  . از آثار دوره بارك تا معاصر را در بر ميگيرد گستره وسيعيي ار اجريي ومسلط بوده و رپرتو

 و شناساندن فرهنگ و موسيقي ناب ايراني، و  ساز ني اجرايي در راستاي گسترش رپرتوار ايرانيبين المللي و ته برجس
از  همواره مد نظر وي بوده است؛ هاي مختلف استراليا موسيقي در ايالت و پژوهشي  هاي حرفه اي برگزاري كنسرت

 براي فلوت »پرشن سوييت« و هاي زهي  و ساز براي ني »زند«اولين اجراي رسمي قطعه اليتها ميتوان به ع اين ف ◌ٔ جمله
 را ، دانشگاه هنر اولين كر رسمي،بيارا گروه كر ف1382باستاني نژاد در سال   .اشاره نمودو پيانو اثر پروفسور والي 

را ديبازر  يي و بيضا، مانند پژمان، ايرانيعاصر اجراهاي موفقي از اهنگسازان م85 تا 83بنيان نهاد و در بين سالهاي 
  .رهبري كرد

 دانشكده موسيقي دانشگاه در  موسيقي جهانيباستاني نژاد اكنون با سمت استاد يار و به عنوان مدير گروه نوازندگي 
گوگي موسيقي در دانشكده آموزش موسيقي دانشگاه موناش ملبورن مشغول ااستاد افتخاري رشته پدهمچنين و  هنر،

  . باشد بكار مي
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