
  گیتار های مجموعه آموزشی صفر تا صدسرفصل -1

با علیرضا نصوحی آموزشی صفر تا صد گیتار قدرتمند  مجموعه یطورکلبه

 شود:سطح نوازندگی تقسیم می 3به 

 سطح مقدماتی نوازندگی (1

 سطح متوسط نوازندگی (2

 ای نوازندگیسطح حرفه (3



 

 

 گیتار )مقدماتی(نوازندگی  1سطح  -1-1

  1قسمت 

 تعریف موسیقی و گیتار 

  روی بدن گیتار قرارگیریآموزش نحوه صحیح و اصولی 

 انگشتان دو دست در گیتار یگذارنام 

 های گیتار )باس و تریبل(آشنایی با سیم 

 های گیتارآموزش دسته گیتار، فرت بورد و فرت 

  یریفرت گآموزش روش صحیح 

 آموزش ضربه آپویاندو (Apoyando) و تیراندو (Tirando) 

 های دو دست در نوازندگی گیتارتوضیحاتی درباره ناخن 

  2قسمت 

 های گیتار جهت گرم کردن انگشتان دو آموزش تمرین قدم زدن روی سیم

 دست

 های گیتار جهت گرم کردن انگشتان آموزش تمرین رفت و برگشت روی سیم

 دو دست

  پویاندو و نوازندگی گیتارکلیدی برای ضربه آ ییهانکتهآموزش 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

  3قسمت 

 آموزش کامل الفبای موسیقی در دو سیستم هجایی و الفبایی 

 آموزش دایره الفبای موسیقی 

 اصلی آموزش کامل خطوط حامل 

 آموزش کلید در موسیقی 

 ترکیبی( های ساده و مرکبآموزش کسر میزان( 

 و دوال خط پایان در موسیقی ، میزانآموزش خط میزان 

  نت سیاهآموزش 

  های گیتاردر نت شدهنوشتهآموزش انواع اعداد 

 های سیم اول )می، فا، سل( به همراه تمرینآموزش نت 

  تمرین برای نت می و فا 2آموزش 

  4قسمت 

  انگشت شست پشت دسته گیتار یریقرارگصحیح مرور نحوه 

 کلمه نت در موسیقی هایکاربرد 

 اهآموزش نت سفید، نت گرد و نمودار درختی نت 

 خط بازگشت در موسیقیال آموزش عالمت دو 

 و گردش زیوخجستهای مارش، آموزش قطعه 

  گفتگوآموزش قطعه 

  4/3مرور کسر میزان 

 آموزش قطعه والس 

  



 

 

  5قسمت 

  یریفرت گمرور روش صحیح و اصولی 

 های سیم دوم تریبل )سی، دو، ر(آموزش نت 

  های سیم دومتمرین جهت تسلط روی نت 2آموزش 

  آموزش عالئم دینامیکی فورته(Forte)  و پیانو(Piano) 

 آموزش قطعه پژواک 

 آموزش گام در موسیقی 

  قطار آرام، برو به عمه ینوازتک) های سیم دومقطعه برای نت 3آموزش ،

 نانسی بگو(

  6قسمت 

 دار(آموزش نقطه سمت راست نت )نت سفید نقطه 

  و یک منوئه قدیمی( پرنده کوچک ،جینگل بلز)قطعه  3آموزش 

 های سیم سوم تریبل )سل، ال(آموزش نت 

  در موسیقیو مرور گام آموزش اکتاو 

 )آموزش گام )جدید 

  7قسمت 

 سیم تریبل 3های و مرور نت یبندجمع 

 آموزش قطعه یانکی دودل 

 و پدربزرگ خوب آموزش قطعه مهتاب 

 (سیاه)گرد، سفید و  ها در موسیقیآموزش سکوت 

  :(زنگنه یپرآموزش قطعه مستم مستم )آواز 

 آموزش قطعه چشمک بزن ستاره کوچولو 



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

  8قسمت 

  خطوط حامل کمکی )اضافی(آموزش 

 آموزش نت )ال، سی، دو( روی سیم اول تریبل 

 آموزش قطعه A time for us اثر نینو روتا 

  :ی(روحان روانیانوشآموزش قطعه تولدت مبارک )آهنگساز 

  نهم اثر لودویگ فان بتهوونآموزش قطعه سمفونی 

  9قسمت 

 های باس )چهارم، پنجم و ششم(های آزاد سیمآموزش نت 

 انگشت ،انگشت ،آموزش تمرین شست 

 آموزش قطعه موسیقی شبانه 

  با استفاده از روش دست زدن ینت خوانآموزش سلفژ یا 

  10قسمت 

 های نوازندهتوضیحی درباره ناخن 

 آموزش قطعه یک آهنگ غمگین 

  موسیقی )دیز، بمل و بکار( یدهایسر کلآموزش 

 آموزش نت فا دیز (F#) 

 آموزش نت سل دیز (G#) 

 هاآموزش قطعه سلطان قلب 

  11قسمت 

 سیاه، سفید، گرد( هامرور ارزش زمانی نت( 

 آموزش کامل نت چنگ 



 

 

 آموزش ضربه پا در گیتار 

 آموزش قطعه فرو ژاک 

 آموزش خط اتحاد در موسیقی 

 الیی اثر جواد معروفیهای طآموزش قطعه خواب 

 12 قسمت 

 آموزش قطعه والس تابستانی 

 آموزش کامل ضربه تیراندو 

 آموزش آکورد در گیتار کالسیک 

 آموزش آرپژ در گیتار کالسیک 

 3 تمرین برای تسلط روی ضربه تیراندو 

 آموزش انگشت محور در قطعات 

 آموزش قطعه آداجیو 

  گیتار پاپ 4/3آموزش ریتم 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

  13قسمت 

  دولکالکآموزش قطعه 

 آموزش مفهوم تم و واریاسیون در موسیقی 

 آموزش قطعه تم و واریاسیون 

 آموزش گام سل ماژور (G) 

 آموزش واریاسیون برای گام سل ماژور 

 تعریف و مفهوم ریتم در گیتار پاپ 

  گیتار پاپ 4/3مرور ریتم 

 آموزش آکورد خوانی گیتار پاپ 

 آکوردهای مینور و ماژور 

 رد ال مینور آموزش آکو(Am) گیتار پاپ 

  14قسمت 

 آموزش قطعه والس اثر فردیناندو کارولی ایتالیایی 

 های سیم چهارم باس )ر، می، فا(آموزش نت 

 های سیم چهارمروی نتجهت تسلط تمرین  2 آموزش 

  آموزش آکورد می ماژور(E) 

  تمرین جهت تسلط روی آکوردهای ال مینور و می ماژور 2آموزش 

  



 

 

  15قسمت 

 آموزش قطعه مسافرت با اسب 

 آموزش قطعه تمرین در ال مینور 

  رَلِنتاندُوآموزش عالمت (Rallentando) 

  آموزش آکورد ر مینور(Dm) 

  ی گیتار پاپتمرین جهت تسلط روی آکوردها 2آموزش 

  16قسمت 

 گیتار پاپ تدریس شده مرور آکوردهای 

 کالسیک، پاپ و فالمنکو() تاریگهای توضیح کامل سبک 

  آموزش قطعه فالمنکو یا اسپانیایی ماالگوئنا(Malaguena) 

  آموزش آکورد می مینور(Em) 

  تمرین جهت تسلط روی آکوردها 2آموزش 

  ساده گیتار پاپ 4/4آموزش ریتم 

  ساده گیتار پاپ 4/4تمرین برای ریتم 

  17قسمت 

 گیتار با دستگاه و بدون دستگاه کردنکوکهای آشنایی با انواع روش 

  های گیتار با دستگاه تیونرسیم کردنکوکآموزش 

  های الفبای موسیقینت انیم پردهمینآموزش فواصل پرده و 

 آموزش نت سل سیم دوم 

 عالمت سکوت سفید 

 عالمت سکوت گرد 

  عقبآموزش عالمت بازگشت به دو میزان 



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

 )آموزش قطعه جان مریم )خواننده: محمد نوری، آهنگساز: کامبیز مژدهی 

  18قسمت 

 آموزش قطعه اولین سرود عید مسیح 

 های موسیقی )ساده، مرکب و لنگ(آموزش کامل و جامع کسر میزان 

  ها )گرد، سفید، سیاه، چنگ( توسط اعدادنت یگذارنامآموزش 

  8/6آموزش کسر میزان مرکب یا ترکیبی 

  8/6تمرین برای تسلط روی کسر میزان  3آموزش 

 آموزش قطعه رقص ایرلندی 

 رقص روستایی آموزش قطعه 

  19قسمت 

  دارنقطهآموزش سکوت سیاه 

  گاوچرانآموزش قطعه بلوز 

  گیتار پاپهای ریتمدر  ضربتکآموزش 

  هی(مژدآموزش ترانه جان مریم )خواننده: محمد نوری، آهنگساز: کامبیز 

  20قسمت 

  آموزش کامل تبلچر خوانی(TAB )در گیتار پاپ 

  ویامور مآموزش تبلچر (Amor Mio)  ز نگیک یپسیجاز گروه(Gipsy Kings) 

  در گیتار یدو نوازآموزش مفهوم دوئت یا 

  21قسمت 

 آموزش نت فا روی سیم دوم تریبل 



 

 

  :دونیفرآموزش قطعه گل گلدون من )خواننده: سیمین غانم، آهنگساز 

 (انیشهباز

 های منهتنآموزش قطعه شب 

 ماژور  آموزش آکورد دو(C) 

 گیتار آموزش تمرین برای آکوردهای 

 های سیم پنجم )ال، سی، دو(آموزش نت 

 های سیم پنجمتمرین برای نت 

  22قسمت 

  :یمرتضی، آهنگساز: تاج اصفهان نیالدجاللآموزش قطعه مرغ سحر )خواننده 

 (داوودین

  خواننده و آهنگساز: فریدون آسرایی( اهویگل هآموزش ترانه( 

 توضیحاتی جهت بهبود ریتم نوازی و تعویض آکورد 

  23قسمت 

 آموزش قطعه زنبور 

 ماژور های آموزش گام(Major Scale) در موسیقی 

  آموزش کامل گام دو ماژور(C) 

 آموزش کامل اکتاو در موسیقی 

  منفرد ایلیاآموزش تبلچر گل ارکیده اثر 

  کالسیک و پاپ سبکآموزش کامل و جامع تکنیک میوت در 

  24قسمت 

  کالسیکآموزش تمرین برای آکورد نوازی گیتار 



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

 آموزش قطعه دختر روس 

 آموزش قطعه والس 

  دار گیتار پاپمیوت 4/2آموزش ریتم 

  دار گیتار پاپمیوت 4/2تسلط روی ریتم  جهتآموزش تمرین 

  25قسمت 

 آموزش تمرین آکورد گیتار کالسیک 

 )آموزش قطعه تم و واریاسیون )جدید 

 های سیم ششم باس )می، فا، سل(آموزش نت 

  نیمروزآموزش قطعه خواب 

 گیری در گیتارو باره آموزش باره 

  های گیتاربارهگرفتن تمرین جهت تسلط روی 

 دار فا ماژور آموزش آکورد باره(F) 

  



 

 

  26قسمت 

 آموزش قطعه سرود کاونتری 

 2 جهت تقویت انگشتان دست چپ تمرین 

 آشنایی با نابغه موسیقی کالسیک جهان لودویگ فان بتهوون آلمانی 

  آموزش قطعه برای الیزه(For Elise) اثر بتهوون 

 توضیح درباره قطعه معروف برای الیزه 

  27قسمت 

  آموزش قطعه گرین اسلیوز(Greensleeves) 

 آموزش سکوت چنگ 

 آموزش قطعه رقص ترکی 

  آموزش آکورد باره دار سل ماژور(G) 

 آموزش تمرین برای آکورد باره دار 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

 (نوازندگی گیتار )متوسط 2سطح  -2-1

  28قسمت 

 آشنایی با متئو کارکاسی ایتالیایی 

 آموزش قطعه پرلود در دو ماژور 

 موسیقی هایهقطع بهتر نکاتی جهت درک 

 )آموزش ترانه یه نیمکت تنها )خواننده و آهنگساز: کامران و هومن 

  29قسمت 

 ای از فردیناندو کارولیآموزش قطعه 

  آموزش آکورد ر ماژور(Dm) 

  خواننده و آهنگساز: شادمهر عقیلی(آموزش ترانه اشک من( 

  30قسمت 

 آموزش قطعه گل گندم 

 آهنگساز: انوشیروان روحانی(عارف ها )خواننده:آموزش ترانه سلطان قلب ، 

  :ی(مقصد زیپروآموزش ترانه گل بی گلدون )خواننده: گوگوش، آهنگساز 

  31قسمت 

 های موسیقیپرده بین نتیادآوری فواصل پرده و نیم 

 ها روی دسته گیتارمل و جامع پیدا کردن تمامی نتآموزش کا 

  آموزش تکنیک گلیساندو(Glissando) 

 )آموزش ترانه ستاره )خواننده و آهنگساز: شادمهر عقیلی 



 

 

  32قسمت 

 آشنایی با دیونیزو آگوادو 

  آموزش عالمت داکاپو آل فاین(D.C. al Fine) 

 آموزش قطعه در ال مینور اثر دیونیزو آگوادو 

  سنگین یا اسلو راک گیتار پاپ 8/6ریتم آموزش 

  33قسمت 

 آموزش پوزیسیون در گیتار 

 گام دو ماژور در پوزیسیون اول و پنجم 

  آموزش آکورد ال ماژور(A) 

  آموزش روشی کاربردی جهت شناسایی و تشخیص آکورد مینور و ماژور تنها

 هااز روی صدای آن

  34قسمت 

 آشنایی با مائورو جولیانی ایتالیایی 

 )آموزش تم و واریاسیون اثر جولیانی )قسمت اول 

 )آموزش ترانه هدیه )خواننده و آهنگساز: سیاوش قمیشی 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

  35قسمت 

 در گیتار کالسیک آموزش کامل و جامع نت تریوله 

 )آموزش تم و واریاسیون اثر جولیانی )قسمت دوم 

  آموزش ترانه همین امشب )خواننده: احسان بدخشان، تنظیم: علیرضا

 ی(نصوح

  (1ارزیابی هنرآموز )قسمت 

  36قسمت 

 آموزش گام دو ماژور با نت سیاه، چنگ و تریوله 

 ای جهت تسلط روی نت تریولهآموزش قطعه 

  آموزش آکورد سی بمل ماژور(Bb) 

  آموزش ترانه شهال )خواننده و آهنگساز: حبیب محبیان، تنظیم: علیرضا

 نصوحی(

  37قسمت 

 آشنایی با ماریا لینمن هلندی 

  مرور عالمت رلنتاندو یا ریتاردو(Retardo) 

  در گیتار کالسیک باره مینآموزش 

  آموزش قطعه دزیره(Désirée) اثر ماریا لینمن 

 آشنایی با قطعه دزیره 

  خواننده: پروین، آهنگساز: همایون )آموزش ترانه و تبلچر غوغای ستارگان

 خرم، تنظیم: علیرضا نصوحی(

  38قسمت 



 

 

  آلبنیز اسپانیاییآشنایی با ایزاک 

 آشنایی با اسطوره گیتار کالسیک جهان فرانسیسکو تارگا 

  آموزش عالمت دینامیکی کرشندو(Crescendo) 

  (1آموزش قطعه فالمنکو آستوریاس )قسمت 

  سنگین 8/6آکورد در یک ریتم  2اجرای  وهیشآموزش 

  :زیپروآموزش ترانه به من نگو دوست دارم )خواننده: داریوش، آهنگساز 

 ی(مقصد

  39قسمت 

 ِکرشندو آموزش عالمت دینامیکی د(Dcrescendo) 

  (2آموزش قطعه فالمنکو آستوریاس )قسمت 

 )آموزش تبلچر مرد تنهای شب )خواننده و آهنگساز: حبیب محبیان 

 آموزش ترانه مرد تنهای شب 

  آموزش کامل تکنیک اسپانیایی راسگوادو(Rasgueado) 

  40قسمت 

  های موسیقینت دهندهلیتشکمرور اجزای 

  دوال چنگآموزش کامل نت 

 مرور تعریف ریتم یا وزن در موسیقی 

 دوال چنگهای آموزش خط اتحاد بین نت 

  ریتمیکالگو  5آموزش 

 خوانی یا سلفژآموزش نت 

  41قسمت 



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

 آشنایی با ولفگانگ آمادئوس موتسارت 

  دوال چنگو سیستم ارزش زمانی نت  دوال چنگمرور نت 

  سی بمل روی سیم سوممرور نت 

  های گیتارهای سیمنت همه کردن دایپآموزش روش حفظی برای 

  4/2آموزش کسر میزان 

  موتسارت 40آموزش قطعه سمفونی شماره 

 آشنایی با حسن کسایی 

 آموزش عالمت بازگشت به یک میزان عقب 

  حسن کسایی کمیعلسالمآموزش قطعه 

  دار گیتار پاپمیوت 4/4آموزش ریتم 

  4/4جهت تسلط روی ریتم تمرین 

  42قسمت 

 آشنایی با آنتونیو لوچو ویوالدی ایتالیایی 

 آموزش سکوت چنگ 

 )آموزش قطعه چهار فصل ویوالدی )قسمتی از فصل اول 

 اهای بارسلونآموزش قطعه شب 

  خواننده و آهنگساز: شادمهر عقیلی()آموزش ترانه حدیث مهربونی 

  



 

 

  43قسمت 

 مرور آکورد در گیتار کالسیک 

  دو نت روی یک سیم زمانهمآموزش روش صحیح اجرای 

  8/3آموزش کسر میزان 

  آموزش قطعه فالمنکو بولریاس(Bulerias) 

  :(انیمحب بیحبآموزش ترانه مادر )خواننده و آهنگساز 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

 ای(نوازندگی گیتار )حرفه 3سطح  -3-1

  44قسمت 

 )آموزش قطعه والس )جدید 

  دو نت روی یک سیم زمانهممرور نحوه اجرای صحیح 

  آموزش آکورد فا دیز ماژور(#F) 

  آموزش آکورد سی مینور(Bm) 

  :(وفادار دیمجآموزش ترانه عاشقم من )خواننده: دلکش، آهنگساز 

  45قسمت 

  بتهوون 9آشنایی با قطعه سمفونی شماره 

  آموزش عالمت فرماتا(Fermata) 

  بتهوون 9آموزش قطعه سمفونی شماره 

  آموزش آکورد می ماژور سون(7E) 

  یعل)خواننده: گروه آریان، آهنگساز:  آفتاب گردونآموزش تبلچر و ترانه گل 

 (پهلوان

  46قسمت 

  آموزش قطعه فالمنکو اسپانیش نایت(Spanish Night) 

 ( آموزش آکورد ال ماژور دیز#A) 

 فرامرز اصالنی رِیاسدونی دل آموزش تبلچر می 

  فرامرز اصالنی رِیاسدل  یدویمآموزش ترانه 



 

 

  47قسمت 

 آشنایی با نیک مانولوف 

 آموزش قطعه مطالعه در ال مینور (Study in Am) مانولوف کین 

  (ییآسرا دونی)خواننده و آهنگساز: فر اهویگل هآموزش تبلچر 

 )ارزیابی هنرآموز )قسمت دوم 

  48قسمت  

 آموزش قطعه آلگرو اثر مائورو جولیانی 

 آموزش سکوت دوالچنگ 

  شاد 8/6آموزش ریتم 

  49قسمت  

 آموزش گام سل ماژور در پوزیسیون دوم 

  آموزش ترانه تو این زمونه 

  50قسمت  

 ( آموزش تکنیک پونتیPonti) 

 آموزش قطعهAndante in G  فردیدنادو کارولی اثر 

 ( آموزش آکورد سل مینورGm) 

  



  

 )با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(آکادمی آموزش گیتار علیرضا نصوحی

  51قسمت 

  (اول )پارت فردیناندو کارولیآموزش قطعه گیتار کالسیک تم و واریاسیون از 

 های بارسلونا )اسپانیش نایت( اثر اوتمار لیبرتآموزش دونوازی شب 

 آموزش میوت با استفاده از دست چپ 

  52قسمت 

 )آموزش قطعه گیتار کالسیک تم و واریاسیون از فردیناندو کارولی )پارت دوم 

 آموزش ترانه قصر صدف عارف 

  53قسمت 

  رونده(گلیساندو )باالرونده و پایینآموزش کامل تکنیک 

 )آموزش قطعه والس )جدید 

  



 

 

 

ی زیر با من نشانبه  انامهیرااز طریق  هاشنهادیپجهت بیان نظرات و 

 در ارتباط باشید:
 

 

Email: AlirezaNosoohi@gmail.com 
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