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ردیف آوازي را نزد پدر و با راهنمایی هاي زنده 1355سالبه دنیا آمد. از  1344حمیدرضا نوربخش اول آبان ماه 
 .فراگیري ردیف آوازي استاد محمود کریمی راآغاز کرد 1359یاد تاج اصفهانی آموخت. پس از آن در سال 

در رشته حقوق مشغول به تحصیل شد و از سال دوم تحصیل در کالس هاي استاد محمد رضا شجریان  63سال 
 .حاضر شد
دوره عالی آواز را در کنار چند تن از شاگردان برگزیده دیگر در محضر استاد شجریان گذراند. از  1367سال 

 .نیز از محضر استاد عبادي بهره گرفت 71تا  67سال 
تدرییس آواز در کالس هاي فوق برنامه دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهر تهران را آغاز کرد. و  69او از سال 

 .وزش هاي هنري جهاد دانشگاهی شدمدیر بخش آم 1371سال 
در ترکیب گروه پایور قرار گرفت و به همراه گروه به سرپرستی فرامرز پایور در تاالر وحدت در  1372سال 

تهران به اجراي برنامه پرداخت. یک سال بعد نیز آلبوم پرده عشاق با صداي نوربخش و آهنگسازي استاد پایور به 
 .همراه گروه پایور براي اجراي کنسرت به اروپا رفت به 1374بازار عرضه شد و سال 
به مدت دو سال مدیریت هنرستان موسیقی پسران را بر عهده گرفت. همزمان با  1375نوربخش از سال 

به همراه گروه همنوازان در فستیوال  1375مدیریت هنرستان فعالیت هاي موسیقایی خود را نیز ادامه می داد. سال 
رکت کرد. همان سال به همراه این گروه کنسرت هایی نیز در کشور هاي امریکاي التین از سروانتین مکزیک ش

 .جمله کلمبیا، برزیل، شیلی، آرژانتین و اروگوئه برگزار کرد
اما سال بعد همکاري اش را با پرویز مشکاتیان در گروه موسیقی عارف دنبال کرد و کنسرتی با این گروه در 

نیز آلبوم همایون کار مشترك گروه عارف و نوربخش به بازار عرضه شد. همان  1376سال  تهران به روي صحنه برد.
 .سال دومین تور اروپاي خود را نیز به اجرا در آورد

او همچنین در جشنواره ها و فستیوال هاي متعددي شرکت داشته است که از آن جمله می توان به حضور در 
 .اشاره کرد 1380ه در سال جشنواره هنرهاي سنتی آسیا و اقیانوسی

نیز فصل تازه اي از فعالیت هاي خود را با حضور در گروه شهنازي به سرپرستی داریوش پیرنیاکان  1380از سال 
 .در اروپا و ایران برگزار کرد 83تا  80دنبال کرد و کنسرت هاي متعددي از سال 

خسرو پور ناظري به اجراي کنسرت در نیز با گروه موسیقی شمس به سرپرستی کی 86و  1384نوربخش سال 
نیز به همراه کیهان کلهر در تئاتر شهر پاریس به اجراي کنسرت  1386تهران و پاریس پرداخت. عالوه بر این سال 

 .پرداخت
 .آلبوم آسمان با همراهی گروه شهنازي و آلبوم پنهان چو دل از آخرین آثار او به شمار می آیند 

 .با کیهان کلهر در تئاتر شهر پاریس به اجراي برنامه پرداخت 2008وه شمس و در سال با گر 2007نوربخش در سال 
در تور کنسرت کانادا و آمریکا به همراه حسین علیزاده و کیهان کلهر شرکت  2010و  2009وي در سالهاي 

 .داشته است
نین کانون خوانندگان از سمت ها ومسئولیت هاي نوربخش می توان به عضو هیئت مدیره خانه موسیقی و همچ

سنتی خانه موسیقی، مدیر عامل خانه موسیقی، عضو شوراي راهبردي موسیقی و عضو شوراي عالی خانه هنرمندان 
 .اشاره کرد

 .حمیدرضا نوربخش هم اکنون به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی فعالیت دارد


