محمدرضا تفضلی  :هيات علمی – مربی
آٌّگساز اٗراًٖ در سال  ۵۳۱۳در کارلسرٍِّ (آلواى) تِ دً٘ا آهذ .سال  ۵۳۳۱تحص٘الت هَس٘قٖ خَد را در
ٌّرستاى هَس٘قٖ تْراى شرٍع کرد ٍ در سال  ۵۳۱۵از ٌّرستاى ًاهثردُ فارغ التحص٘ل شذ .سال  ۵۳۱٧در داًشکذُ
ٕ ٌّر ٍ هعوارٕ داًشگاُ آز اد هشغَل تحص٘ل رشتِ هَس٘قٖ ٍ در سال  ۵۳۱۸از آى داًشگاُ فارغ التحص٘ل شذ .
از اسات٘ذ ٍٕ در زهاى تحص٘ل در اٗراى هٖ تَاى تِ هحسي تَٗسرکاًٖ ،هحسي الْاه٘اى ،هسعَد ًادرتثار ،هحوذ
رضا اخَاى ،رافائل هٌ٘اسکاً٘اى ،حسي رٗاحٖ ،هحوذ سرٗر ،اه٘ر اشرف آرٗاًپَر ،فرّاد فخرالذٌٖٗ ،هصطفٖ کوال
پَرتراب ،هْراى رٍحاًٖ ،احوذ پژهاى ،علٖ رضا هشاٗخٖ ٍ هحوذ سع٘ذ شرٗف٘اى اشارُ ًوَد.
ٍٕ سپس تِ رٍسِ٘ عسٗوت ًوَد ٍ در سال ٍ )٧00٧( ۵۳۸۵ارد کٌسرٍاتَار دٍلتٖ سي پترزتَرگ هَسَم تِ
“رٗوسکٖ کَرساکف

شذ ٍ ًسد تَرٗس ت٘شٌکَ از شاگرداى ترجستِ ده٘ترٕ شستاکَٗچ ٍ از ترجستِ ترٗي

ًواٌٗذگاى هکتة سي پترزتَرگ ،تِ تحص٘ل آٌّگسازٕ پرداخت.
از استاداى دٗگر اٍ در دٍراى تحص٘ل هٖ تَاى از آًاتَلٖ ه٘لکا ؛ پَل٘فًَٖ ؛ اٗگَر راگالف ؛ آًال٘س ؛ گٌادٕ تِلَف
(ّارهًَٖ) ،لَ٘ده٘ال هاسلًَ٘کاٍا (سلفژ)ً ،اتال٘ا تراگٌ٘سکاٗا (تارٗخ هَس٘قٖ جْاى) ٍ گالٌ٘ا ًکراسٍَا (تارٗخ هَس٘قٖ
رٍس) ًام ترد.
در سال  )٧00۱( ۵۳۸۳تحص٘الت ٍٕ در کٌسرٍاتَار پاٗاى ٗافت ٍ هَفق تِ درٗافت «دٗپلن عالٖ» گردٗذ ٍ ّنزهاى تِ
اٗراى هراجعت ًوَد.
هحوذرضا تفضلٖ ّن اکٌَى در داًشکذُ هَس٘قٖ داًشگاُ ٌّر ،داًشکذُ ٌّر ٍ هعوارٕ داًشگاُ آزاد ٍ داًشگاُ
تْراى تِ تذرٗس هشغَل است.
از آثار آٌّگسازٕ ٍٕ هٖ تَاى تِ سوفًَٖ شوارٓ ٗک ،سٌات ترإ پ٘اًَ ،سٌات ترإ ٍٗلٌسل ٍ پ٘اًَ ،کَارتت زّٖ،
تاالد ترإ فلَت ٍ پ٘اًَ ،کاًتات سوفًَ٘ک «تِ ٗاد پ٘ر هحوذ احوذآتادٕ» تر رٍٕ شعر هْذٕ اخَاى ثالث ٍ پٌج
هٌ٘٘اتَرکرال تر رٍٕ اشعار شاعراى هعاصر اٗراى ٍ از هقاالت هٖ تَاى تِ هقالٔ «کالس٘ک قرى ت٘ستن» (تجسِٗ
ٍتحل٘ل هٍَهاى اٍل سوفًَٖ شوارٓ پٌج شستاکَٗچ) اًتشار ٗافتِ در کتاب فصل هقام هَس٘قاٖٗ ،دٍرٓ تازُ ،شوارٓ
دٍم (اٍل پَ٘ستِ) اشارُ ًوَد

