
 مشخصات فردی

 بامداد نام:

 خوشقدمی حسینی خانوادگی: نام

 ۲۸/۰۶/۱۳۶۲ زمان و مکان تولد:

 bomdod@gmail.comنشانی ایمیل: 

 +)۴۳(۶۶۰۳۲۷۵۲۸۹ی تماس:   شماره

 ی آموزشیپیشینه

 تحصیالت دانشگاهی

 اکنون: همتا  – 2018 •

o :دانشگاه Jam Music Lab – Private University for Jazz and Popular Music Vienna 

o :کارشناسی ارشد  مقطع  

o :زتئوری، آرانژمان و آهنگسازی َج  رشته 

o :پداگوژی گرایش 

o :کریستین مولباخر استاد مستقیم 

o  :کادمیک  (همچنان سرگرِم تحصیل)  Master of Arts in Music Educationمدرک آ

o  کسان و متر در موسیقی َجزپژوهشی پیرامون گونه نامه:پایانموضوع  استاد راهنما: ریچارد گراف – های آ

• 2014 – 2018 

o :دانشگاه Jam Music Lab – Private University for Jazz and Popular Music Vienna 

o :کارشناسی  مقطع 

o :زتئوری، آرانژمان و آهنگسازی َج  رشته 

o :هنری گرایش 

o :کریستین مولباخر استاد مستقیم 

o  :کادمیک  ی ممتاز)آموخته با نمره(دانش  Bachelor of Arts in Musicمدرک آ

• ۱۳۸۰ – ۱۳۸۸  

o :ی هنر و معماریآزاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشکده دانشگاه 

o :وقت)کارشناسی (پاره مقطع 

o :طراحی صنعتی رشته 

https://www.jammusiclab.com/
https://www.jammusiclab.com/


  منبرخی از آموزگاراِن 

یستَین مولباخر •  آهنگسازی، آرانژمان و ارکستراسیون َجز :١کر

 آهنگسازی، آرانژمان و ارکستراسیون َجز: ٢مارکوس گایزلهارت •

 تئوری و هارمونی َجز: ٣جرالد شولر •

 تئوری و هارمونی َجز: ٤مارکوس راتکا •

یچارد گراف •  در موسیقی َجزمندی ادهای آموزش و روشبنی :٥ر

 ها های آموزشی و مسترکالسکارگاهای از چکیده

(اطالعات ی موسیقی فیلم در زمینه  ٦»یوهانس فوگل«کارگاه آموزشِی دو روزه نزد  - »ی سردستی تا ماکتاز نسخه« – 2019 •

 .ی این رویداد)بیشتر درباره

ِبنی«  سخنرانی و کارگاه آموزشی نزد - 2018 •
َ
 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر درباره ٧»مایکل ا

یمر«مستر کالس نزد  – 2018 •  ) 2018FIMU Vienna(در چهارچوب   ٨»هانس ز

 (FIMU Vienna 2018)نشست (سمپوزیوم) موسیقی فیلم در وَین شرکت در هم -2018 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر درباره ٩»جین برتونچینی«مسترکالس گیتار َجز نزد  -2018 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر دربارهی موسیقی فیلم در زمینه  »یوهانس فوگل«کارگاه آموزشِی دو روزه نزد  - 2018 •

با  ١٠»آخیم تانگ«کارگاه آموزشی نزد  - »موسیقیشناختی، روشمندانه و مفهومی به ارتباط هنری در رویکرِد زیبایی« -2018 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر دربارهنوازی بداهه پردازی، آهنگسازِی گروهی و همتمرکز بر روی بداهه

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر درباره ١١»جیمز برتون«های ی دههسمینار و کارگاه آموزشی نزد گیتاریست پرآوازه  - 2018 •

                                                                 
١hlbacherChristian Mü همچنین  و» دانشگاه موسیقی و هنرهای  نمایشی وین« استادقی معاصر و ور اتریشی با گرایش َجز و موسی: آهنگساز و آرانژ 

 .»دانشگاه خصوصی َجز و موسیقی مردمی وین«
2 Markus Geiselhart 

٣Gerald Schuller (Geri Schuller)  دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین«و استاد  َجز اتریشی : آهنگساز، آرانژور و پیانیست.« 
٤Marcus Ratka  دانشگاه خصوصی َجز و موسیقی مردمی وین« اتریشی و ریاست َجز : آهنگساز، آرانژور و گیتاریست.« 
٥ GrafRichard :  ی کتاب معروف نویسندهآهنگساز، آرانژور و گیتاریست َجز اتریشی و“Jazz Harmony &The Chord Scale Theory „  و استاد

 ».دانشگاه خصوصی َجز و موسیقی مردمی وین«
٦Johannes Vogel  :هرکول«ی موسیقی فیلم آهنگساز هالیوود و سازنده« 
٧ Michael Abeneَبند معروف بیگری با ارکسترهای معتبری از جمله ی همکادارای پیشینه ؛آمریکایی َجز : آهنگساز و آرانژورWDR. 

8 Hans Zimmer 
٩  Gene Bertonciniی گیتار َجزی پرآوازه: نوازنده 

10 Achim Tang 
١١  James Burtonمیالدی با گرایش کانتری. ۷۰و   ۶۰های ی گیتار در دههی پرآوازه: نوازنده 

https://www.jammusiclab.com/events/scratch-mock-workshop-hollywood-composer-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/scratch-mock-workshop-hollywood-composer-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/scratch-mock-workshop-hollywood-composer-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/scratch-mock-workshop-hollywood-composer-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/scratch-mock-workshop-hollywood-composer-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/lecture-and-workshop-michael-abene-composition-and-arranging-techniques
https://www.jammusiclab.com/events/guitar-master-class-gene-bertoncini
https://www.jammusiclab.com/events/workshop-johannes-vogel-day-1
https://www.jammusiclab.com/events/music-community-music-workshop-achim-tang
https://www.jammusiclab.com/events/workshop-james-burton-guitar-legend-and-member-elvis-presley-live-band


کارگاه  »آموختگی از دانشگاهای پس از دانشانداز حرفهنگاهی به چشم -   بازرگانی در موسیقی َجز :هاپیوند دادِن نقطه« - 2017 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر درباره ١٢»ِجف ِلونسون«آموزشی نزد 

کارگاهی سودمند برای دانشجویان آهنگسازی و [ ١٣»توماس گانش«کارگاه آموزشی پیرامون نوازندگی ترومپت نزد  – 2017 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر درباره ] سازهای بادی برنجیدر راستای شناخت هرچه بیشتر  آرانژمان

آرانژمان با نگاه به پیرامون آهنگسازی و  ١٥»جان بیزلی«کارگاه آموزشِی دو روزه نزد  - »١٤ِتلونیوس مانک ثاربازانگارِی آ« - 2017 •

 . »تلونیوس مانک«آثار 

پیرامون ارکستراسیون و نقش  ١٦»گرنوت ولفگانگ«نزد  کارگاه آموزشی - »ارکستراسیون در هالیوود: روند کار«  - 2017 •

 .ی این رویداد)(اطالعات بیشتر دربارهارکستراتور در هالیوود 

  ١٧»خوان گارسیا هِرروس«نزد  »Negative Harmony –هارمونِی منفی «کارگاه آموزشی پیرامون  – 2017 •

 »تلونیوس مانک«پیرامون آثار  ١٨»بیل دابینز«کارگاه آموزشِی دو روزه نزد  -» سال تلونیوس مانک ۱۰۰« - 2017 •

یچاردسون«ی ترومپت کارگاه آموزشی پیرامون بداهه نوازی نزد نوازنده – 2017 •   ١٩»رکس ر

 ٢٠»جورج هوبِنر«نزد » ساختار بازاِر موسیقی« - 6201 •

یچاردسون«ی ترومپت کارگاه آموزشی پیرامون بداهه نوازی نزد نوازنده - 2016 •  »رکس ر

ِپلبام«کارگاه آموزشی پیرامون بازاریابی موسیقی نزد » ات رو تولید کردی، گام بعدی چیست؟موسیقی« - 2016 •
َ
ری ا

َ
 ٢١»ل

 ٢٢»دان منزا«و آهنگساز َجز   ,ی سازها نزد ساکسفونیستمسترکالِس َجز برای نوازندگاِن همه – 2015 •

 » خوان گارسیا هِرروس«نزد  پیراموِن اجرا  مسترکالس – 2015 •

 

                                                                 
١٢  Levenson Jeffهای بزرگی چون شرکت ی همکاری بانویس َجز با پیشینههای موسیقی، پرودیوسر، رایزن و مقاله: مدیر اجرایی لیبلSony ،Half 

Note ،Blue Note ،Warner Bros،Billboard  .و جزآن 
13 Thomas Gansch 
14 Thelonious Monk 

١٥   John Beasleyی ی آرانژمان َجز. همچنین برندهگَرمی در زمینهی جایزهو دارای دو نامزدی  آمریکایی َجز پیانویی : آهنگساز، آرانژور و نوازنده

دانشگاه خصوصی َجز «و » - RSO رادیو وین ارکستر سمفونِی «تازگی از سوی که به Thelonious Monkی آهنگسازی به مناسبت صدمین زادروز مسابقه

 .  برگزار شده بود» و موسیقی مردمی وین
١٦  Gernot Wolfgangی ی گرمی در شاخه: آهنگساز و ارکستراتور اتریشی، نامزد جایزهBest Classical Compendiumی همکاری با شمار . پیشینه

 .کسترهای تراز اول در سراسر جهانفراوانی از ار
١٧Herreros (Snow Owl)-Juan Garcia ی َجز التینشاخهی گَرمی در ی باس و نامزد جایزه: نوازنده 
١٨  Bill Dobbins :در » های َجزپژوهش«دپارتمان  و استاد آمریکایی َجز ور و پیانیستژآهنگساز، آران Eastman School of Music ی و نویسنده

 »Jazz Arranging & Composing: A Linear Approach«از جمله  ی آهنگسازی و آرانژمان َجززمینهدر تخصصی و معتبر های شماری از کتاب

 
19 Rex Richardson 
20 George Hübner 

٢١  Larry Applebaum :هی کنگردر بخش موسیقِی کتابخانه و متخصص موسیقی َجزکتابدار و  ،نویسنده 
22 Don Menza 

https://www.jammusiclab.com/events/lecture-jeff-levenson-connecting-dots
https://www.jammusiclab.com/events/workshop-day-1-thomas-gansch-become-best-trumpet-player-you-can-be
https://www.jammusiclab.com/events/master-class-gernot-wolfgang-orchestration-hollywood-workflow


ین ای از تازهچکیده ثارتر  آ

ص مستانه« - 2018 •  َبند آهنگسازی و آرانژمان برای بیگ  - »Stumbling Dance of Autumn –ی پائیز رق

 ند بَ آهنگسازی و آرانژمان برای بیگ  - »Belutschi Ding –یک ِتم بلوچی «  - 2018 •

• 2018 - »Swing, Swang, Swung« - َبندآهنگسازی و آرانژمان برا ی بیگ 

ِگ میهن « - 2018 •  َبندآهنگسازی و آرانژمان برای بیگ - »Heimweh –دلتن

 سرکش مُ « - 2018 •
ِ

  (Jazz Octet)نوازِی َجز آهنگسازی و آرانژمان برای هشت -» Rebellious Magus –غ

• 2018 - »Funky Chunk«  - نوازی َجز آهنگسازی و آرانژمان برای هفت(Jazz Septet) 

• 2018 - »Alone Together« -  :آهنگساز]Arthur Schwartzنوازی َجز ] آرانژمان برای شش(Jazz Sextet) 

Her –های خندانش چشم« - 2017 •  Laughing Eyes« - ی فارسی و انگلیسی در دو نسخه 

به  های آموزشیتجر

در در سطح آموزشگاهی  »آهنگسازی و آرانژماَن َجز«و  »و هارمونِی َجزی تئور «های ی دورهبرگزاری پیوسته ۱۳۹۷ – ۱۳۹۳ •

 تهران

 »کنسرواتوار موسیقی ریچارد واگنر در وَین«با همکاری » تئوری بنیادین موسیقی«ی آنالین برگزاری دوره ۱۳۹۳ •

 تهران -مدیر مسئول : رضا شفیعیان  -» گه رازتماشا«آموزگار موسیقی در آموزشگاه  ۱۳۹۱ – ۱۳۸۵ •

 تهران -مدیر مسئول: کارن کیهانی  -» قاصدک«آموزگار موسیقی در آموزشگاه  ۱۳۹۱ – ۱۳۸۷ •

ین تازه  هالیفتأتر

یستَین مولباخر«ی پُرفسور با مقدمه: بامداد خوشقدمی؛ نگارش - »َجز تئوری و هارمونِی بنیادیِن « کتاب - 2019 • [مقدمه  »کر

 است] پیوست شده

 ۹۷۸-۹۶۴-۶۶۸۸-۶۲-۹شابک:  - ۵۴۶۹۰۲۰ی کتابشناسی ملی: شماره  -انتشارات: نقش جهان 

 ]ی ملیی کتاب در وبسایت کتابخانهنمایه[

 ی هنر موسیقیمجله ۱۶۳ی شماره – »آنالیِز ملودیک و هارمونیِک آهنِگ َجز استاندارد؛ الش الیف« - 2017 •

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv5JBGQNIDQ
https://www.youtube.com/watch?v=_HrBGiR_lx4
https://soundcloud.com/bomdod/heimweh-bamdad-xosh-ft-alex-ehrenreichs-big-band
https://soundcloud.com/bomdod/alone-together
https://soundcloud.com/user-996716209/her-laughing-eyes
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5469020
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