بیوگرافی
ایشج طثاطثایی – هتَلذ  1431تْشاى
ػشپشػت کاسگاُ ػاصػاصی
ػاصًذُ ػاصّای ػٌتی
دٍساى تحصیل دس ٌّشػتاى فٌی  ،سؿتِ تشق
.داسای دسجِ یک ٌّشی دس سؿتِ ػاص ػاصی
آؿٌایی تا هَػیقی تِ ٍیظُ توثک ٍ ًیض خَؿٌَیؼی سا تیـتش هشَّى پذس اػت.
*تحصیل دساًجوي خَؿٌَیؼاى ایشاى اصػالً 1431ضد" اػاتیذ هٌصَس هعالی"" ،عثذالِ فشادی "ٍ "یذالِ کاتلی
خَاًؼاسی" ٍ.اخز هذسک هوتاص
خَؿٌَیؼی .
آموزش
ٍ1431سٍد تِ هشکض حفظ ٍ اؿاعِ هَػیقی ایشاًی ًضد "اػتاد هحوَد فشّوٌذ تافی "تشای دٍسُ ّای
کالع توثک ًَاصی
 1431دٍسُ کَتاّی دس هحعش" اػتاد ًاصش فشٌّگ فش" کؼة فیط ًوَد .
 1431آؿٌایی تا" اػتاد تْوي سجثی" ٍ فشاگشفتي هکتة ٍی .
1413

"

" اػتاد هحوذ اخَاى" ٍ ؿیَُ ًَاصًذگی ایـاى .

فعالیت های اجرایی و همکاری با گروه های موسیقی:
 1431گشٍُ ػواع تِ ػشپشػتی "اػتاد جَاد ظشاتیاى"
 1431اجشای کٌؼشت ّایی دس کـَس طاپي.
 1411گشٍُ ّوٌَایاى تِ ػشپشػتی "اػتاد حؼیي علیضادُ"



 1411اجشای کٌؼش ت تا گشٍُ توثک ًَاصاى ّوشاُ تا هحوذ طیثی ٍ"ًَیذ افقِ"
 1413اجشا دس اسکؼتش ػوفًَیک تْشاى تِ سّثشی "فشیذٍى ًاصشی"
 1411گشٍُ ًی سیض تِ ػشپشػتی " هلیحِ ػعیذی"
"

 " 1413دسٍیؾ

"اػتاد سظا ؿفیعیاى"

" 1413

ًیوا

"

" تٌْام قاػوخاًی"

" 1411

ّن آٍا

"

" هْذی ًاهذاس"

 " 1411عطاس
" 1431

ًَای دل

"

"هصطفی پیَػت"
" "جَاد تطحایی"

 1434کٌؼشت دس تاکَ آرستایجاى تا گشٍُ ًیوا
 1433تا  1411ػفشّایی تِ اتشیؾ ٍ اجشای گشٍُ ػاصّای کَتِ ای تِ ػشپشػتی "اػتاد هحوَد فشّوٌذ"
ّ 1411وکاسی دس اسکؼتش تضسگ ؿْش تِ ػشپشػتی"اػتاد اػواعیل تْشاًی
تدریس:
اص ػال 1433تا  14آهَصؽ توثک دس ٌّشػتاى عالی هَػیقی
اص ػال 14تا  11تذسیغ دس هشکض آهَصؽ کاخ ّای ػعذآتاد ٍ ًیاٍساى  ٍ .آهَصؽ دس آهَصؿگاُ ّای هَػیقی ٍ
خصَصی.
فعالیت سازسازی:
 1411اػتخذام دس ػاصهاى هیشاث فشٌّگی ٍ ٍسٍد تِ کاسگاُ ػاصػاصی تِ ػشپشػتی"اػتاد تیاض اهیشعطایی" ٍ
ػاخت ػاص قیچک ٍ ػِ تاس ٍ کؼة تجشتِ اص
هحعش "اػتاد حؼیي قلوی " ٍ " اػتاد اهیشعطایی" ٍ ّوچٌیي ػاخت توثک.

ػاختي اًَاع قیچک( ػَپشاًَ  ،آلتَ ٍ تاع) تشگشفتِ اص الگَ ّای " اػتاد اتشاّین قٌثشی هْش" ٍ تٌا تِ ظشٍست
تغییشاتی دسجضییات ػاص قیچک ،هاًٌذ ػاختي دػتِ ػاص
تصَست چٌذ تکِ ٍّ ....وچٌیي ػاختي توثک ّای هختلف تا الگَی ؿخصی خَد ٍ تصَست پٌج تکِ تا چَب
ّای هختلف  .ػاختي ػِ تاس کاػِ یکپاسچِ تا چَب ّای هختلف ٍ .هشهت اًَاع ػاصّا.
نمایشگاه ها:
ؿشکت دس ًوایـگاُ ّای ًگاسُ ّای چَتی دس ٌّشّای ػٌتی .
ً 1411وایـگاُ اًفشادی توثک دس ػاصهاى هیشاث فشٌّگی .
تْوي  13ؿشکت دس ًوایـگاُ "ػاصیٌِ" دس هَػؼِ فشٌّگی اکَ.
دسحال حاظش هـتاقاًِ تِ ػاخت ػاصّای ػٌتی ٍ ّویٌطَس آهَصؽ ٌّشجَی ػاص ػاصی ٍ توثک ًَاصی هی
پشداصد.
انتشار آلبوم موسیقی:
آلثَم "اص فشاق تا صثج" دٍ ًَاصی تا ػٌتَس ا ػتاد جَاد تطحایی.
"

"طلَع غن" تا آٌّگؼاصی تٌْام قاػوخاًی ٍ آٍاص ٍدٍد هَرى.

"

" قصِ آفاق" تا تاس هحوذ اهیي اکثش پَس ٍ آٍاص ػثحاى هْذی پَس.

چاپ مقاله:
چاج هقالِ تحقیقی تحت عٌَاى" هعشفی قیچک تلَچی" دس فصلٌاهِ تَم ؿواسُ 4پاییض 13
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"

"

" قیچک یا غظک" دس فصلٌاهِ تَم ؿواسُ  3ٍ1صهؼتاى .11

