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  : مشخصات فردی

 سعید ابراهیمی نام: 

 1363سال تولد: 

 تحصیلی  سوابق

 نوازندگی موسیقی ایرانی   یکارشناس

 1393/ 04/12سال اخذ مدرک تحصیلی : 

 هارمونی در موسیقی ایرانی  سیرِ تحول و استفاده از نامۀ کارشناسی:عنوان پایان

 95سال  موسیقی در ارشدکارشناسی  کنکورِ در  4 سب رتبۀک

 ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه تهران کارشناسی آخرین مدرک تحصیلی: 

پایان کارشناسینامعنوان  سبک :  ارشدۀ  نوازندگیبررسی  حیات  هایِ  ساز و  موسیقی  سه   اجتماعیِ  در  ایرانی:  کالسیکِ  تار 

 مختصات و تحوالت 

 نوازندگان نسل سوم: صبا، هرمزی، عبادی.( )باتمرکز بر 

 

 : هاختهموآ

 . مسعود شعاری استاد تار از محضرنوازندگی سه آموزش 

 تارِ استاد حسین علیزاده. شرکت در مستر کالسهای نوازندگی سه 

 .شریف لطفی دکتر تدریس از محضرو روش سلفژ، دشیفراژ، موسیقی اجرای آموزش مبانی

 هایِ تحلیلِ موسیقی از محضر دکتر هومان اسعدی. آموزش شیوه

 . هومان اسعدی دکتر داریوش طالیی ودکتر از محضر  یایران آموزش تحلیلِ ردیف موسیقی

 . از محضر دکتر ساسان فاطمی ملل موسیقی آشنایی با پسند ومردم موسیقیانواعِ  ،ایران  آموزش آشنایی با موسیقی مردمی

 دکتر ساسان فاطمی. محضر هایِ آوانگاری در موسیقی ازروشآشنایی با آموزش 
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تدریس محمدرضا شرایلی ش. با    1384ـ1284تاریخ ضبط در ایران    دیسکوگرافی و  یدورهگواهی تأیید شرکت در  دریافت  

   در دانشگاه تهران.

در نگار موسیقی  تاریخ علینقی  ایران با تدریس علیرضا میر  موسیقی  ی تاریخ معاصرگواهی تأیید شرکت در دورهدریافت  

 دانشگاه تهران. 

 پیشینۀ تدریس 

 کاربردی »هنرآفرین پویان« واحد سمنان.مدیرگروه بخش موسیقی ایرانی دانشگاه علمی

ایرانی«، »مبانی نظری موسیقی  ایرانی)سه   تدریس دروس  »تاریخ  پردازی«، »کاربرد کامپیوتر در موسیقی«،  »بداهه   تار(«ساز 

ایرانی«، »ارکستر  ایران«،  ایرانی«  موسیقی  موسیقی  تدریس  »روش  آموزشی«،  متدهای  علمی   »بررسی  دانشگاه  کاربردی در 

 سمنان. 

 :فعالیت های هنری

 .1376از سال  تارساز تنبور و سه نوازندگیِ با موسیقی نوازندگی شروع فعالیت 

 .موسیقیهای و شرکت در جشنواره هاسرتسرپرستی گروه موسیقی ناروش و برگزاری کن

 در دانشگاه تهران.   تارنوازی معاصر ایرانموسیقی آشنایی با سه اجرایِ کنسرت پژوهشی

»ارائه با عنوان  مقاله   کردیرو  ییِقایموس  ِتیماه   یهدربار  یامطالعه   :یشعار  مسعود  اثر  «همساز »  یه قطع  ساختار  لی تحلی 

 ی« در دانشگاه تهران. رانیا یقیموس در یقیتلف

  97در سال  و اجرایِ موسیقی کالسیک ایرانی    در استان کرمانشاه  شرکت در جشنوارۀ موسیقی فجر دریافت لوح تقدیر برای  

 به همراه گروه ُهنیواز.

 دانشگاه تهران.  در موسیقی  برای دانشجویاننگاری فیناله افزار نُت آموزش نرم

 .های موسیقیآموزش مبانی و تحلیل ردیف موسیقی ایرانی به صورتِ خصوصی و در آموزشگاه تار،تدریس ساز سه 

 برگزاری کنسرت پژوهشی.  برایاز دانشگاه تهران  دریافت تقدیرنامه

   ی مقالۀ پژوهشی.ارائه برایدریافت تقدیرنامه از دانشگاه تهران 
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 .برای دانشجویان موسیقی  نگاریافزار نُت های آموزش نرم برای برگزاری کالس دریافت تقدیرنامه از دانشگاه تهران 

ای تحت عنوانِ »تحلیل  ی مقاله برای ارائه   (،1398)آذر    جشنوارۀ موسیقی صبا   دومین   کسب مقام نخست در بخشِ پژوهش

 ـ صبا«. ساختار چهارمضرابِ ماهور درویش  و بررسیِ سیر تحول

منشر شده   «تاراجتماعی و هویِت ساز سهی تاریخی، سِیر تحولِ حیات ای در بابِ پیشینه مطالعه ای تحت عنوانِ »نگارش مقاله

 . فصلنامۀ موسیقی ماهور 84شمارۀ در

مطالعات موسیقی وبسایت    در  منتشر شده«  ینیجشنِ آئ  کی  یاز برگزار  نگارانهمردم   یتیرواای تحت عنوانِ »مقالهنگارش  

 ایران. 

 ها.در شهرستان موسیقی هایکنسرت یو اجرا ُهنیواز عضویت در گروه موسیقی

 به همراه گروه ناروش.  95نخستین جشنوارۀ موسیقی صبا در سال  بخش اجرایی در دریافت لوح تقدیر

 :از جمله در راستایِ نشر آثار فاخر موسیقی متعدد موسیقی هاینگاری کتاب ت نُویرایش و 

 . برای نشر فرهنگ و هنرسرایش »سایت سینگینگ« ساموئل ادلر  آموزشِ (1

 .های باخ برای نشر فرهنگ و هنرها و سمفونیانوانسیون  (2

 . برای نشر فرهنگ و هنر رایرآشنایی با ریتم در تئوری و عمل رابرت است (3

 .درآمدی بر آثار پیانویی بالبارتوک برای نشر فرهنگ و هنر (4

 احمد خاک طینت برای نشر مشاهیر هنر. نوشتۀ ریتم سوخته، (5

 سیامک عزیززاده برای نشر مشاهیر هنر.  نوشتۀ آموزش ساز دف، (6

 برای نشر مشاهیر هنر.های باستانی تنبور نوشتۀ حیدر کاکی مقام  (7

 برای نشر مشاهیر هنر.آموزش مقدماتی پیانو بِیر  (8

 برای نشر مشاهیر هنر. چهارده جلد آثار ارکسترال هوشنگ کامکار  (9

 شارات پارت. کتاب دستگاه در موسیقی ایرانی نوشتۀ هرمز فرهت برای انت  (10

 برای نشر مشاهیر هنر. کتاب »آموزش پیانو بیر« (11

 کاپریس برای ویولن« نوشتۀ پیر راد برای انتشارات پارت. 24کتاب » (12

 کتاب »مبانی فرم« نوشتۀ رالف تیورک ترجمۀ محسن الهامیان برای نشر پارت. (13

 برای نشر پارت. کتاب »هنر پیانو«  (14
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 :نگارنده از مرتبط با موسیقی اجراییِهای لیت فعا  سایر رزومۀ

 :های متعدد موسیقی به شرح زیرها و همایش اجرایی کارگاه دبیر

 . با حضور استاد مسعود شعاری «ایرانی کالسیک موسیقیتار در های نوازندگی سه»شناخت سبککارگاه 

 . با حضور دکتر هومان اسعدی  ی«ایرانکالسیک های نظری موسیقی بنیان »کارگاه 

 . با حضور دکتر هومان اسعدیکارگاه »تحلیل ردیف موسیقی کالسیک ایرانی« 

 .با حضور دکتر بابک خضرایی  «ایران قدیم موسیقی و ایقاعات شناسایی فواصل» کارگاه 

 .با حضور دکتر پژمان طاهری «های سنتورنوازی و خالقیت و نوآوری در موسیقیشیوه » کارگاه 

 . علیزاده حسین با حضور استاد «نگاهی به بداهه پردازی در موسیقی ایران» ارگاه ک
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