
 
 دیبازر حمیدرضا

 تهران ،0135 ماه فروردین متولّد
 وارد 1366 سال در .کرد شروع یوسف ماري نزد را پیانو فراگیري سالگی چهارده از .شد آشنا موسیقی دنیاي با پدرش راهنمایی با کودکی در

 زیر هرن فرِنچ تخصصیِ سازِ با 1370 سال در و کرد شروع هرن براي دوئتی ساخت با را آهنگسازي دوره این در .شد موسیقی هنرستان
 ساز با توفیق مهربانو نزد را ایرانی موسیقیِ ردیف هنر، دانشگاه موسیقی ي دانشکده به ورود از پس .شد التّحصیلفارغ لطفی شریف نظر
 کارشناسی مقطع در پژمان احمد نظر زیر را آهنگسازي يرشته در تحصیل .کرد پیدا آشنایی نیز ایران محلی موسیقیِ با و فراگرفت تار سه

 سمفنیک موومان یک ي ارائه با )1380( ارشد کارشناسی ي دوره اولین در و سمفنیک ارکستر براي "عروج" ي قطعه ساخت با )1376(
 داوید کریستیین رهبريِ و آهنگسازي صهبایی، ایرج رهبريِ هايکالس مستر در همچنین وي .ندرسا اتمام به )دانشکده برترِ ي نامه پایان(

  الکترونیک کُرال، مجلسی، سمفنیک، موسیقیِ شامل دیبازر آثار .باشدمی هنر دانشگاه علمی هیئت عضو حاضر حال در او .است داشته حضور
 از استفاده با و  موسیقی انواع از ترکیبی با را خود شخصی سبک او .است تلویزیونی هاي مجموعه و بلند  و کوتاه هاي فیلم متنِ موسیقیِ و

  در آهنگسازي اول مقامِ جمله از جوایزي وي .است کرده ایجاد )صوت مولّد عنوان به( ایرانی غیر و ایرانی آکوستیک و الکترونیک سازهاي
 کسب را )پکن 2008 المپیک( "المپیک المللی بین يِکمیته  آوازِ و ورزش" آهنگسازيِ يمسابقه ي جایزه و )1380( "مهر فرهنگیِ فستیوالِ"

  .است کرده
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می اندشده چاپ و اجرا تاکنون که او آثار از
 )دیبازر رهبريِ به رودکی، تاالر( 1368 حنانه، مرتضی یاد به چوبی بادي سازهاي براي کوینتت -
   1377 سال از فوژان ارکستر هاي کنسرت و ها آلبوم موسیقیِ -
 )لطفی شریف رهبريِ به تهران فیالرمونیک ارکستر توسط اجرا وحدت، تاالر( 1379 سمفنیک، موومانِ یک -
 )تهران زهیِ کوارتت اجراي ارسباران، فرهنگسراي( 1380 زهی، کوارتت -
 )نژادباستانی علی رهبريِ به ارسباران فرهنگسراي و فارابی تاالر( 8313 موالنا، از اشعاري اساس بر کُر گروه و دف پیانو، براي "مولود" -
  )صالحی کاوه اجراي رودکی، تاالر( 1388 پیانو، براي مینیاتورهایی -
 1390 ،"حماسی موسیقیِ" کتابِ در "حماسی تا حماسه" از يمقاله چاپِ -

 :رهبري هاي فعالیت
 )رودکی تاالر( 1368 حنانه، مرتضی یاد به چوبی بادي سازهاي براي کوینتت-
 سیما، و صدا المللی بین هاي  همایش سالن آوینی،  تاالر ارسباران، فرهنگسراي فارابی، تاالر( 1377 سال از فوژان هاي کنسرت تمام -

 )شهر تئاتر شمس، ایوان تاالر نیاوران، فرهنگسراي
-رتوحدت تاالر( 1387 کُالژ، کُنس( 
 )رودکی تاالر( 1390و 1389 مهستان، ارکستر -
 )رودکی تاالر( 1391 کمان، کهن زهیِ ارکستر -
 

 سایت: وب معرفی
www.dibazar.com  


