
نام خدا  به  

 مشخصات فردی
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 کارشناسی ارشد موسیقی)آهنگسازی(

 m.termehbaaf@aui.ac.irآدرس : 
 

 

  

 ی آموزشیسابقه

 موسیقی  در کالس های خصوصی و کالس ها آزاد هنرستان 1365از سال  شروع آموزش موسیقی •

 رشته ی آموزشی مقطع آموزشی آموزش  انمک مدت آموزش 

 آهنگسازی کارشناسی ارشد تهران  دانشگاه هنر 1390الی  1388

 نوازندگی کارشناسی  تهران   دانشگاه هنر 1388الی  1385

 موسیقی  مپلدی اصفهان  هنرستان موسیقی 1378الی   1375
    

 سوابق تدریس

 مکان مدت فعالیت

 علمی( فهان )عضو هیاتدانشگاه هنر اص تا کنون  1397

 (  888999789134دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان ) کد مدرسی   1396تا  1388

 دانشگاه سپهر 1396الی   1395

 موسیقی دختران اصفهان تان هنرس 1394الی  1390

 کانون موسیقی دانشگاه صنعتی اصفهان  1395تا  1394

 هنرستان موسیقی پسران اصفهان  1394الی  1383
  

 سوابق فعالیت در مکان های آموزشی

 مکان سمت  مدت فعالیت

 نر اصفهان دانشگاه ه عضو هیئت علمی تا کنون  1397

 دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان  مدیر گروه ) نوازندگی ایرانی، نوازندگی جهانی و آواز (  1396تا  1390

 هنرستان موسیقی دختران و پسران  عضو شورای فنی 1394تا  1383

 انجمن موسیقی استان اصفهان  ان استان اصفه انجمن موسیقی عضو کنون  تا 1390
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 پژوهشی  لعاتی وا مط سوابق

 انتشار  عنوان سال

 (  سرایش ) دانشجویان دانشگاه هنر ماهنامه  ختیاریموسیقی ب 1389

 در سالن خورشید اصفهان  سمینار   تعادل در ارکستر   1390

 فصل نامه اندیشه هنر قی اقوام ایران موسیدر   بندیجمله 1396

 دانشنامه هنرهای سنتی اصفهان مقاله  هللاستاد نایب اسد امدخل  1399

 دانشنامه هنرهای سنتی اصفهان مقاله  نوایی مهدی مدخل استاد 1400

های آهنگسازی در موسیقی  ل زیباشناختی روشلیتح 1401

 اییانهرا متن بازیهای 
 المللی مقاله کنفرانس بین

زشی مهارت آموهای ژوهشی توسعه برنامه طرح پ 1401

 علمی کاربردی در مراکز افزایی
 (اصلی )مجری طرح بیرون سازمانی

1401 
 اسالمی( طالعات هنر )م وهشیژمقاله علمی پ مطالعات ارزیابی موسیقی درمانی در آموزش

   

 هنری هایفعالیت  سوابق

 

 1378به سفارش صداوسیما مرکز اصفهان  افسانه چرخ آسیابموسیقی متن آلبوم )کودکان(  •

 1381 علی امینی به کارگردانی نمبابای  معلم ن فیلم موسیقی مت •

 1394کستر بادی گوتنبرگ با همکاری ار رقص سرنا آلبوم  •

  2016به سبک مدال با ارکستر بادی گونتبرگ به رهبری جرکر جوهانسون  های ایرانی سوئیتگسازی آهن •

 2017به سبک مدال  سنفونی سه موومان آهنگسازی  •

 1388سالن خوشید اصفهان به سبک سریل و اجرا در  فانتزی برای ویلن و پیانوقطعه  •

 2017اجرا دانشجویان دانشگاه فرانکفورت به سبک پلی مدال و  پنج تصویر برای ارکستر گیتارقطعه  •

ایبورک در سالن  رایبورک در خصوص خواهر خواندگی اصفهان و فراز استاد پایور و تنظیم برای ارکستر زهی دانشگاه ف پوپکقطعه  •

 1393 خورشید

 1392کر و پیانو  منوچهری و نیما برای گروه ،به سبک مدال ساخته شده از اشعار فردوسی  شب آهنگسازی مجموعه کرال به نام  •

 1391استاد صبا برای ارکستر و ساز سنتور   رنگ دشتیقطعه  •

 1392 تبلیغاتیساخت قطعات  •



 1391و اجرا آن توسط ارکستر زهی پارتاک  ظیم آن برای ارکستر زهیمادرم غاز موریس راول و تنمجموعه  •

 1392اجرا آن توسط ارکستر زهی پارتاک و  پاییز و والس از سیویریدوف و تنظیم آن برای ارکستر زهیقطعه  •

 1396 پارتاک  ارکسترو اجرا آن توسط از گلوگ و تنظیم آن برای ارکستر زهی  اپرای آلچستر •

 1393استاد کسایی و تنظیم آن برای ارکستر مضرابی  دختر گل فروشقطعات  مجموعه •

 و اجرا در سالن فرشچیان اصفهان  1390(  اکستریرویای مه خساخت مجموعه قطعات برای پیانو به نام به سبک پلی مدال )  •

 1389 ( دو موومان سنفونیکآهنگسازی برای ارکستر به سبک سریل )  •

 1394آزاد  برای ارکستر دانشگاه گیتار فرانکفورت آلمان به رهبری هلمات اوستراخ سبک مدال ساخت  اثار ایرانی به •

 1391در سالن نگین اصفهان  برای ارکستر، اجرا مجموعه تصانیف موسیقی ایرانی •

 1391و  1397آزاد به سبک مدال کوارتت زهی 2آهنگسازی   •

 1395اجرا در سالن کارگران اصفهان   مدالارکستر زهی به سبک پلی   رودبیآهنگسازی قطعه  •

 (1397) های تکنوازی موسیقی ایران و جهان بندیجملهساختار فرمال در کنسرت پژوهشی  •

 ( 1397)سالن هنرسرای خورشید   نش در موسیقی ایران آفری کنسرت پژوهشی •

 ( 1398) خاک منقطعه  •

 ( 1399) رازونیازقطعه کرال  •

  
 


