
  ارجمند روزیپ

 يو گردشگر يهنر ،یفرهنگ ستیآهنگساز، استراتژ ست،یکولوژیاتنوموز 

 :یدانشگاه التیتحص

 دانشگاه تهران بایز ياز دانشگاه هنرها یقیموس کارشناس

 يارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معمار یکارشناس

  يکشور مالز ایاز دانشگاه ماال يکولوژیاتنوموز يدکتر 

  يگردشگر تیریمد يدکتر يدانشجو

 :1370ها از سال  تیو عضو هاسمت

  دانشگاه تهران یتجرب یقیکل مرکز موس ریموسس و مد •

  یاسالم وزارت فرهنگ و ارشاد یقیکل دفتر موس ریمد •
 یانقالب فرهنگ یعال يو شورا  يجمهور استیر کیاستراتژ يها یدر مرکز بررس رانیا یقیسند موس نیتدو يشورا عضو •
  رانیا یسند توسعه و تحول اقتصاد هنر اتاق بازرگان نیطرح تدو تیریو مد یطراح •

  يبانک گردشگر رعاملیمد يگردشگر یعال مشاور •
  يحوزه هنر یقیکل مرکز موس ریمد •
  برنامه ششم توسعه نیتدو يشورا عضو •

  فجر یقیموس یالملل نیدو دوره جشنواره ب سییر •

 ایاسپان 1395و  رانیا 1394 ایبریآندلس ا یالملل نیکنگره ب یعلم يعضو شورا •
  رانیا یو اقتصاد هنر اتاق بازرگان يگردشگر یعال مشاور •

  کودکان و نوجوانان يکانون پرورش فکر یقیموس يشورا عضو •

  یمل یقیتهران و ارکستر موس کیارکستر سمفون دیدوره جد تیریو مد ياندار راه •
 یفارس اتیفرهنگستان زبان و ادب  یقیموس ینیواژه گز يدر شورا تیعضو •
  ونسکوی یمل ونیدر کمس تیعضو •

  هنر وزارت آموزش و پرورش یدرس يکتاب ها فیتال يشورا عضو •

 فارس جیخل یجشنواره مل ریدب •

 رانیا ینواح یقیجشنواره موس سییر •

 اگرانیخن یقیجشنواره موس ریدب •

 دانشنامه فرهنگ مردم یعلم يشورا عضو •

 الملل شهردار اصفهان نیو ب يهنر ،یفرهنگ ،يگردشگر یعال مشاور •



 شهر اصفهان يشورا يو گردشگر یحقوق ،ياقتصاد ونیسیکم يگردشگر یعال مشاور •

 کشور داریپا يکارگروه گردشگر ریدب •

 شهر تهران يشورا یو فرهنگ یاجتماع ونیسیکم یعال مشاور •

 تهران يشهردار یرانیا يعامل خانه هنرها ریمد •

 مسئول ماهنامه پرداخت سبز ریمد •

 شیک رانیشرکت ا یاجتماع يها تیو مسئول یکل روابط عموم ریمد •

  :ها تیفعال ریسا

 شنیمیو ان الیو سر لمیف یقیموس 250 يتا کنون، آهنگساز 1365سال  از

 :يبرا یآرم رسم يآهنگساز

 ویراد هیال آلمان، شبکه جام جم، اتحاد یشبکه العالم، شبکه آرت ،يوحرفه ا یسازمان آموزش فن ،يوزارت نفت، حوزه هنر •
 زلید رانیشرکت ساپکو، ا ه،یانوسیو اق ایآس يونهایزیو تلو

 در قالب کاست و لوح فشرده یآلبوم صوت 12 انتشار •

 یو خارج یداخل ياز جشنواره ها یالملل نیو ب یمل زهیجا نیچند افتیدر •
 ایو اسپان يمالز ران،یا يدر دانشگاه ها سیاز دو دهه سابقه تدر شیب •
  .یفرهنگ تیریو مد يگردشگر ران،یا یقیچهار کتاب و ده ها مقاله در حوزه موس فیتال •

 استیر کیاستراتژ يها یمرکز بررس ما،یصدا و س يدر دانشگاه تهران، مرکز پژوهش ها یطرح پژوهش ستیب ياجرا •
   نو یدهل یو موزه مل يمالز یمرکز فرهنگ ،يجمهور

 رانیا يارشد دانشگاه ها یو کارشناس ینامه در مقاطع کارشناس انیو سه پا یاستاد راهنما و مشاور  س •


