مهندس پیمان شیرپور فارغالتحصیل رشتۀ مهندسی مکانیک با گرایش فیزیک صوت و دانشآموختۀ موسیییی و
آهنگسازی (خصوصاً نوازندگی پیانو) است و صداوَرزیِ تارهای صوتی (وکال کوچینگ) را در آلمان ،نهتنها درحد
حرفهای ،بلکه تا میام مربیگری آموزش دیده است .او همچنین تهیهکنندگی و کیارگردانی اجراهیای صیوتی را در
کارنامۀ هنری خود دارد .این مربیِ گفتارشناس و پرورشدهندۀ صدا بیش از  ۱۴سال است که در زمینۀ شیناخت و
پرورش صداهای متیارنِ گفتاری فعالیت دارد.
ر زطینا شاناخ یییییای
پیمان شیرپور بخشی از این سابقه را با چند ساا کاار طااعهاه ر خاار از کشاور پاو ش
ر ایان طاد  ،باین  ۵۰۰تاا ۷۰۰
جنبهشای تأثیرگذاری تأثیرپذیری صدا چرایی چگونگی آن به سا آ ر اسا
آزطای حنجر تأثیر تأثر آن را به انجام رساند اس  .ر این سا شا ی ،ر کناار کاار تققیقای تمام قا  ،باه تادری
تأعیف نیی پر اخته تاکنون بی از چهار رۀ یکساع آطوزش صدای کاطل را برگایار کار اسا  .ر ش آطوزشای ا شااطل
جایگاشی طیتواناد آن
بهر زترین آطوز شای صداسازی بیان اس  ،بهطوریکه شرکسی ر شر سن سوا ی با شر جنسی
را یرابگیر تأثیرا کوتا طد بلندطدت را ببیند.
ر سا شای  ۲۰۱۲تا  ،۲۰۱۴ی از شمیاران اصلی تاالر گفا گوی آنالیانِ  Get Vocal Nowر طرکای اشاتوتیار آعماان
بو  ،که طقفلی طجازی اس با طقوری بینارشا طقصوال طدیای طخاطبطقور.
شیرپور رحا حاضر طشغو نگارش نهایی کتابی اس با عنوان کارگردانی صدا ،که شدف از آن شناساندن تواناییشاای نهفتاه
انتظااار طاایر کااه ایاان اثاار ر نیم ا م سااا جاااری طنتشاار شااو  .ایاان
ر آ ای انسااان بااه طخاطااب ایراناای اس ا
ر نهایا  ،ایان اندیشاه را ر ذشان
کتاب رسشای علمی را با طسائل را حلشای طوجو طهیارشاد ر شا طیآطیای
طخاطب نها ینه طیساز که صدا یراتر از شر آن چییی اس که تصورش را طیکر .
تفییکپذیری
ش اینک یهاعی شای پو ششگران شیرپور رخصوص رک پیچیدگی ساز کارشای تغییرا ر انگ صداس
پاسخ شی تارشای صوتی شمچنین طااعها قوطیاآ ایی رباارۀ اقاوام ایرانای .ر شماین زطیناه ،ی از ش نادان یاک تای
تققیقاتی اس که ربارۀ ارزیابی آکوستیک جریان شوا پو ش طیکنند ییی از نتایج تققیقاتشان نگارش طقاعهای علمی با
عنوان  Mechanical Modeling and Vibration Analysis of Vocal Folds by Finite Element Methodبو  ،کاه
گواشیناط  DNWانگلستان را ریای کر اس .
این شنرطند پرکار ،ر زطین آ ازخوانی نیی چندآ ایی (تینییی که یر یا گر شی یا چند ن را ش زطان طیخواند) ،ساا شا
با گر شاای گونااگون خاارجی اخلای شمیااری کار اسا  .ر شماین شمیاریشاا ی ر زطینا آشنگساازی اجارا
نوازندگی ،ر اثر بیکالم به نامشای تنها ییک ریییا جیادهای بیرای نرسییدن بهصاور پیاانونوازی ،ر آعباومِ بااکالمِ
ر زطین توعیدا ِ صوتیِ علمی نیای بای از  ۴۰۰برناطاه را
من عاشیم بهعنوان آشنگساز تنظی کنند یهاعی کر اس
ار .
ر کارناط علمیشنری خوی
ر تهیهکنندگی برناطهشای را یو بر نطرزی صدای سراسری ،ر ساا  ۱۳۹۷ ۱۳۹۶طاور
شمچنین ،بهخاطر یهاعی شای
تقدیر سازطان صدا سیما قرار گریته اس .

