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سبلگی ثب ًَازًذگی پیبًَ آغبز كرد. اٍ تحصیالت آكبدهیك  هَسیقی را از سي دُ تْراى 8531هتَلذ احسبى رثیحی فر 

 عولیِدرٍس ًظری ٍ ِ ثِ عٌَاى سبز تخصصی آغبز ًوَد ٍ كوبًچسبز اًتخبة  هَسیقی را ثب ٍرٍد ثِ ٌّرستبى هَسیقی ٍ

ی ثرای اداهِ، 8531در سبل  پس از دریبفت دیپلن از ٌّرستبى. گرفتفراهَسیقی را زیر ًظر اسبتیذ ٍقت ٌّرستبى 

هقطع كبرضٌبسیِ  تبتحصیالتص را ٍ  ی هَسیقیِ داًطگبُ ٌّر ضذ ٍارد داًطكذُتحصیل در هقطع كبرضٌبسیِ هَسیقی 

 ی آقبی ضریف لطفی در زهیٌِ ی هَختِآ داًص اٍفبرغ التحصیل ضذ. از ّویي داًطكذُ اداهِ داد ٍ ارضذِ ًَازًذگیِ ایراًی 

ی  از دٍرُرا ًیس )تخصصی  صَرت كوبًچِ ثِ ًَازًذگیٍ ثَدُ هجبًی هَسیقی، اصَل اجرا ٍ آفریٌص در هَسیقی ایراًی 

 است. آهَختِ آقبی اردضیر كبهكبر ًسد( تب پبیبى تحصیالتصٌّرستبى 

از  8511در سبل  "چْبرگبى"كَارتت زّی ایراًی ٍ ًیس تبسیس 8533سبل  ثِ "هْتبة"گرٍُ هَسیقی ایراًیتطكیل 

ضجط ٍ هٌتطر  ٍ یب ّب ثِ رٍی صحٌِ ثردُ ایي گرٍُثب كِ  یآثبر عالٍُ ثر ٍی .ثبضذ ّبی اجرایی اٍ هی تریي فعبلیت هْن

ّوكبری داضتِ است. در داخل ٍ خبرج از ایراى ّب  اجرای كٌسرتدر ًیس ّبی هَسیقی ایراًی  گرٍُدیگر ثب  ،ًوَدُ است

 ٍ)سَئذ( "Uppsala"یب فستیَال ٍ )ایتبلیب("Musica Dei Popoli"فستیَال هختلفی ًظیرّبی  ضركت در فستیَالٍی 

 را ًیس در ی سبزی ٍ آٍازی ثب گرٍُ ًسین طرة( )در ثخص هسبثقِ 3185 "هَقبم"هقبم ًخست فستیَالكست چٌیي  ّن

 دارد.اش  كبرًبهِ

 َاًٌذگی ثیژى كبهكبر،ثِ خ "سبیِ رٍضي هْتبة "یهجوَعِ ازعجبرتٌذ  اًذ هٌتطر ضذُ ی كِ تب كٌَى از اٍآثبر

)ثِ ّوراُ گرٍُ آٌّگسبزاى ثر اسبس ایذُ ای "سرخبًِ"ی هجوَعِخَاًٌذگی هجتجی عسگری، ثِ "ّیچ هگَ"ی هجوَعِ

ٍ هحوذرضب درٍیطی در اجرای آثبر ّوكبری ثب گرٍُ عجذالقبدر هراغی )"ًبهِ ضَق"ی هجوَعِاز سبسبى فبطوی(، 

 آثبرعالٍُ ثر . ی عولی هَسیقی كالسیك ایراًی ٍ تركی( )هقبیسِ"رّبٍی"ی ، هجوَعِ(هٌسَة ثِ عجذالقبدر هراغی

فیلن چٌذ  ثرایی سبخت ٍ تَلیذ هَسیقی  در زهیٌِآثبری ًیس  ٍی اًذ هٌتطر ضذٍُ ضجط ٍی هتعذد دیگری كِ ثب ّوكبری 

 است. ضتِ داٍ ًوبیص 

 "An educational approach to learning Kamanche"  ی هقبلِ ٍ سخٌراًی ثب عٌَاى ثب ارائِ 3181ٍی در سبل 

ضركت كردُ ٍ تب كٌَى از اٍ هقبالتی ًیس در  استبًجَل تركیِضْر  "تكٌیك"در داًطگبُ  "سوپَزیَم كوبًچِ"در 

اكٌَى ًیس سرپرستی  ی فرٌّگ ٍ آٌّگ ٍ غیرُ هٌتطر ضذُ است. ّن ی هَسیقبیی هقبم، هبٌّبهِِ ی هبَّر، هبٌّبه فصلٌبهِ

ّبی فٌی ٍصَتی كوبًچِ ٍ هطكالت ًبضی از آى در  ثررسی ٍیژگی"ثب عٌَاى  یطرحرا در قبلت  پژٍّطی گرٍّی

 دارد. ثِ عْذُ داًطگبُ ٌّر در "ًَازًذگی در جْت رفع ًقبیص سبختبری

ثرای تذریس ثِ ٌّرستبى هَسیقی دعَت ضذ ٍ تب كٌَى عالٍُ ثر ٌّرستبى، تذریس در ٌّرستبى عبلی  8513ٍی از سبل 

ی آزاد آهَزش  چٌذ هَسسِی ٌّر ٍ هعوبری داًطگبُ آزاد اسالهی ٍ  داًطكذُهَسیقی، داًطگبُ جبهع علوی كبرثردی، 

كٌَى ًیس عضَ ثَدُ ٍ ای هَسیقیِ داًطگبُ ٌّر تْراى  اًطكذُهذرس د 8513ثر عْذُ داضتِ است. ٍی از سبل  را  هَسیقی

 ثبضذ. هیّیئت علوی ایي داًطكذُ 
 


