
  
  

  استادیار -هیات علمی  :  حمید عسکري رابري
  

ü  1391یباي آکادمی ملی علوم ارمنستان. از انستیتوي هنرهاي ز موسیقی شناسیهنر گرایش دکتراي 

ü )  1388و  1386.از کنسرواتوار دولتی کومیتاس ارمنستان آهنگسازي ) معادل دکتراي کارشناسی ارشدو آسپیرانتورا 

ü ُ1388. از کنسرواتوار دولتی کومیتاس ارمنستان رکارشناسی ارشد رهبري ک 

ü .1372کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران  
پروفسور سوتالنا سرکیسیان، آهنگسازي را در کالس درس پروفسور مارتین ایسرالیان و رهبري  -موسیقی شناسی را نزد دکتروي      
ادوارد  :همچون در ارمنستان از کالس درس استادانی یلکیان فراگرفته و طی دوره ي تحصر را زیر نظر پروفسور تیگران هککُ

ی آغاجانیان، کارینه کاراپتیان، رومن داویتیان، استپان شاکاریان و روبرت امیرخانیان بهره برده است. قبل از سفر به ئپاشینیان، سرگ
  .بودارمنستان ، مبانی موسیقی را نزد زنده یاد هویک اوهانجانیانس آموخته 

گردیده  "رسه تابلو براي کُ"از مسابقه آهنگسازي براي نگارش  در سالهاي تحصیل در ارمنستان موفق به کسب دیپلم افتحار     
ان به ، با حضور ارکستر اپراي ملی ارمنستی، با برگزاري کنسرتهمچنین طی کنسرتی در تاالر اپراي ملی ارمنستان .)1385(  است

ا اجرا خود رکُرال و ارکسترال مجموعه اي از آثار رهبري کارن دورگاریان و کُرمجلسی دولتی ارمنستان به رهبري روبرت ملکیان، 
  )1388(  نموده است.

  .ا داردر پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و گروه موسیقی  ،تدریس  در کنسرواتوار دولتی کومیتاس ارمنستان سابقه      
رال متمرکز ر حوزه ي موسیقی کُو بخش قابل توجهی از فعالیت آهنگسازي اش د )1388(موسس و رهبر کُر اردیبهشت می باشد

ان سپیده بارون، زمست –براي کُر ( پاییز ، سه تابلو ذکر تو گویم ، ملکاسینه اي ده آتش افروز الهی :که نگارش آثاري همچونشده 
مجموعه  .ندنشانگر این واقعیت می باشندین آواز محلی ایرانی براي کُر و تنظیم چ" طرح نو"کانتات کی بی،  ، بی پایان، بهار آفتابی)

  )1393توسط مرکز موسیقی حوزه هنري منتشر گردیده است (  "طرح نو"اي از آثار آهنگسازي اش در آلبوم 
ر تطور سی "که از آن جمله می توان به است.  ات ایران و ارمنستان به چاپ رسانیدهدر نشریتخصصی موسیقی  چندین مقاله      

  اشاره نمود. "93تنظیم آوازهاي محلی ایرانی براي کُر و رهیافتهاي نوین. نشریه هنرهاي نمایشی و موسیقی. بهار 
  ته است.را بعهده داشگویا  درسیهاي آهنگسازي کتابو همچنین  موسیقی نوشته است براي چندین نمایش و فیلم داستانی وا     
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