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ݢفه ݣݣݣݣرئیس ݣݣݣݣپردیس ݣݣݣݣهنــرهای ݣݣزیبــا  مراݣݣســم ݣݣتودیع ݣݣو ݣݣݣمعارݢ

مراݣݣسم تودیع و معارفه ݣݣݣݣرییس ݣݣپردیس هنرهای زیبا 

طــی مراســمی بــا شــکوه از زحمــات و تــالش هــای ارزنــده 
جنــاب آقــای دکتــر محمــد مهــدی عزیــزی، در دوران 
ــد  ــی ش ــل وقدردان ــا تجلی ــای زیب ــس هنره ــت پردی ریاس
ــتاد دانشــکده  ــدری, اس ــر شــاهین حی ــای دکت ــاب آق و جن
معمــاری ایــن پردیــس، بــه عنــوان رئیــس جدیــد پردیــس 

ــد. ــی گردی ــا معرف ــای زیب هنره
ــی از  ــرم  و جمع ــت محت ــور ریاس ــا حض ــم  ب ــن مراس  ای
معاونیــن و مســئوالن دانشــگاه، صبــح  روز ســه شــنبه مــورخ 
13 مهرمــاه در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا 
ــان دو  ــس از پای ــزی، پ ــدی عزی ــر محمدمه ــزار و دکت برگ
ــا،  ــای زیب ــس هنره ــان درپردی ــت ارزشمندش دوره از ریاس
گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده ارائــه  نمــوده و 
ــی  ــای خاص ــا از ویژگی ه ــای زیب ــس هنره ــد: »پردی فرمودن
برخــوردار اســت کــه در تمــام دوران ۸0 ســاله خــود از 

افتخــارات دانشــگاه تهــران در ســطح ملــی و بین المللــی بــه 
ــی رود.« ــمار م ش

ایشــان متواضعانــه همــه آنچــه کــه درپردیــس هنرهــای زیبا 
ــود را نتیجــه و حاصــل زحمــات معاونیــن و  انجــام شــده  ب
ــواده پردیــس هنرهــای زیبــا دانســته  تــک تــک اعضــاء خان
و گفتنــد: »بــزرگان بســیاری در عرصــه هنــر از ایــن پردیــس 
دانش آموختــه شــدند و از جهــات بســیاری ســرآمد هســتند 
و همیــن ویژگی هــا مســئولیت مدیــر پردیــس را ســنگین تر 

ــد.« ــوارتر می کن و دش
ــدری،  ــاهین حی ــر ش ــم  دکت ــن مراس ــدی ای ــش بع در بخ
ــخن  ــراد س ــه ای ــا ب ــای زیب ــس هنره ــد پردی ــس جدی رئی
پرداختــه و گفــت: »مایــه ســرافرازی اســت قــرار گرفتــن در 
ــای  ــعارهایی را در راس کاره ــداف و ش ــه اه ــی ک ــار تیم کن
خــود قــرار داده انــد کــه آرزوی هــر عضــو هیأت علمــی تحقق 
ــن،  ــگاه کارآفری ــل دانش ــعارهایی مث ــت؛ ش ــن شعارهاس ای
ــت  ــی نیس ــروز زمان ــی. ام ــگاه بین الملل ــدار و دانش اخالق م
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ــیند و  ــه ای بنش ــط در گوش ــی فق ــأت علم ــو هی ــه عض ک
ــل باشــد.« ــا در تعام ــا دنی ــد ب ــه بای ــد، بلک ــق کن تحقی

ــای  ــس هنره ــاز پردی ــای ممت ــه قابلیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــود را در  ــف موج ــا ضع ــف، تنه ــای مختل ــا در عرصه ه زیب
ــت  ــی دانس ــای خاص ــم در بخش ه ــی آن ه ــد بین الملل بع
ــل علــم اســت. وی افــزود:  کــه ناشــی از ایســتادگی در مقاب
»اگــر بتوانیــم علــم و هنــر را بــا هــم آشــتی دهیــم و تغییــر 
تدریجــی در عقایدمــان ایجــاد کنیــم، ایــن مشــکل هــم حــل 

خواهــد شــد.«
او تصریــح کــرد: »باعــث مباهــات بنــده اســت کــه مســئولیت 
پردیــس هنرهــای زیبــا بــر عهــده مــن گذاشــته شــد، چــرا 
ــغول  ــت مش ــه فعالی ــه ای در آن ب ــان های فرهیخت ــه انس ک

هســتند.« 
ــادی،  ــی احمدآب ــر نیل ــای دکت ــاب اق ــه مراســم جن  در ادام
ــس  ــکر از رئی ــن تش ــران، ضم ــگاه ته ــرم دانش ــس محت ریی
ــا در  ــس هنره ــبختانه پردی ــت: »خوش ــس گف ــابق پردی س
ســطح ملــی از شــرایط خوبــی برخــوردار اســت و در ســطح 
ــناخته  ــاًل ش ــوب و کام ــدی مطل ــز دارای رده بن ــی نی جهان

ــا تالش هــای اعضــای ایــن  شــده اســت و ایــن موفقیت هــا ب
ــس حاصــل شــده اســت.« پردی

دارای  را  زیبــا  هنرهــای  »پردیــس  همچنیــن  ایشــان 
زیرســاخت های بســیار خوبــی دانســتند کــه نیــاز بــه 
توســعه دارد وانشــاال بتوانیــم در طــرح ســاماندهی دانشــگاه 
بــا مشــارکت پردیــس و دانش آموختــگان آن، مشــکالت 

ــم.« ــل کنی ــس را ح ــی پردی ــای فیزیک فض
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تأکیــد کــرد: »اگــر 
ــی باشــیم،  ــای جهان ــد در رده ه ــال دانشــگاه هدفمن ــه دنب ب
ــد.  ــش باش ــر از پی ــد هدفمندت ــا بای ــای م ــاً برنامه ه طبیعت
تــا کنــون دانشــگاه تهــران در موضوعاتــی مثــل انتشــار مقاله 
ــی  ــه اقدامات ــا جامع ــل ب ــی و تعام ــای بین الملل و فعالیت ه
انجــام داده و اگــر در حــال حاضــر در موقعیــت ممتــاز ملــی و 
در صحنــه جهانــی از جایــگاه نســبتاً خوبــی برخــوردار اســت، 
ــه  ــن سیاســت ها و دســتاوردهایی اســت ک ــه واســطه همی ب
تاکنــون داشــته اســت.« در پایــان مراســم بــه رســم یادبــود 
هدایــا و لــوح تقدیــر بــه جنــاب دکتــر محمدمهــدی عزیــزی، 

رئیــس ســابق پردیــس هنرهــای زیبــا، اهــدا شــد.
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مراݣݣسم معرفی رئیــس جدیــد دانشــکده معــمــاری
پردیس ݣݣݣݣهنرهای ݣݣزیبا 

ــر  ــای دکت ــاب آق ــات جن ــکر از زحم ــر و تش ــم تقدی مراس
ــاری  ــکده معم ــت دانش ــمت ریاس ــدری در س ــاهین حی ش
ــا  ــر علیرض ــای دکت ــی آق ــا و معرف ــای زیب ــس هنره پردی
ــکده، روز  ــن دانش ــد ای ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــر ب ــی ف عین
شــنبه مــورخ 1 آبــان  از ســاعت 13 بــا حضــور هیــأت رئیس 
محتــرم پردیــس و عــده ای از اســاتید و همــکاران دانشــکده 

ــد. ــزار گردی ــران برگ ــه ته ــاری در نگارخان معم
در ابتــدای ایــن مراســم آقــای دکتــر حیــدری رئیــس ســابق 
ــر  ــه و متذک ــخن پرداخت ــراد س ــه ای ــاری ب ــکده معم دانش
ــر  ــای دکت ــای آق ــتگی ه ــه شایس ــه ب ــا توج ــه: ب ــدند ک ش
عینــی فــر و حمایــت هــای دانشــگاه و همچنیــن پتانســیل 
موجــود دردانشــکده معمــاری، آینــده ایــن دانشــکده بســیار 
ــه اهــداف ترســیم شــده  ــود و دانشــکده ب روشــن خواهــد ب

خــود خواهــد رســید.
ایشــان بــا اشــاره بــه دیــدگاه هــای خاصــی کــه نســبت بــه 
برخــی از رشــته هــا درســطح دانشــکده وجــود دارد افــزود: 
امــروز مــا در مــورد رونــد فعالیــت هــای آموزشــی، اداری و 
پژوهشــی در دانشــکده، صاحــب دیــدگاه هســتیم و مکانیــزم 

تصمیــم گیــری در ایــن زمینــه بخوبــی مشــخص اســت.
ایشــان همچنیــن اســتفاده از اســاتید بنــام و صاحــب ســبک 

ــته  ــاری دانس ــکده معم ــس و دانش ــای پردی ــت ه را از اولوی
و تاکیدکردنــد: در گذشــته دانشــگاه تهــران بــا اســاتید 
خــود شــناخته مــی شــد و امــروز ایــن موضــوع تــا حــدودی 
ــرف  ــود را ص ــالش خ ــد ت ــا بای ــت و م ــده اس ــوش ش فرام

ــم. ــب نمائی ــن مطل ــاء ای احی
ایشــان همچنیــن ارتقــاء کیفیت آموزش در ســطح دانشــکده 
ــه  ــد ب و پردیــس را اولویــت  اصلــی دانســتند و گفتنــد نبای
اعــداد و ارقــام کمــی نــگاه کــرد چــرا کــه دیگــران در تعــدد 
رشــته هــا و تعــداد دانشــجویان از مــا جلوترنــد ولــی هیــچ 

کجــا  کیفیــت آموزشــی دانشــگاه تهــران را نــدارد.
ــوان  ــه عن ــی فرب ــا عین ــم دکترعلیرض ــن مراس ــه ای درادام
رئیــس جدیــد دانشــکده معمــاری ضمــن تشــریح برنامه های 
خــود گفتنــد: بنــده  بــا توجــه بــه ســابقه حضــور دراز مــدت  
ــه  ــبت ب ــل نس ــناخت کام ــا و ش ــای زیب ــس هنره در پردی
ــاالی اعضــاء  ــای ب ــت ه ــه قابلی ــا توجــه ب ــن ب آن و همچنی
محتــرم هیــأت علمــی و کارمنــدان دانشــکده معمــاری واخذ 
پیشــنهادات الزم، امیــدوارم بتوانــم روند روبه رشــد دانشــکده 
معمــاری را ادامــه دهــم و در رشــد هرچــه بیشــتر کیفیــت 
ــردارم. ــری را ب ــای موث ــدم ه ــکده ق ــن دانش ــی ای  آموزش

در ادامــه بــرای سپاســگزاری از زحمــات، هدایــا و لــوح هــای 
ســیاس بــه آقــای دکتــر حیــدری اهــدا گردیــد.

مراݣݣســم معــرفــی رییـس جـدید دانشــکـده معـمــــاری

های اداری خبر
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جـلــــسه مـعــــرفـــی نمـــــاینده دفـــــتـــر نهــــاد رهـــبــــری
در پردیـــس هنــــرهــای زیبــا

طــی مراســمی کــه بــا حضورحــاج آقــا رجالــی قائــم مقــام 
ــران و  ــری در دانشــگاه ته ــام معظــم رهب ــاد مق ــرم نه محت
ــنبه  ــس در روز دوش ــس پردی ــأت رئی ــاء هی ــس و اعض رئی
مــورخ 12مهرمــاه در محــل دفتــر ریاســت پردیــس برگــزار 
گردیــد، از زحمــات و تالشــهای ارزنــده حــاج آقــا خطیبــی 
ــد  ــده جدی ــوان نماین ــه عن ــور ب ــی پ ــا قل ــر و حــاج آق تقدی
دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در پردیــس هنرهــای زیبــا 

ــد.   معرفــی گردی
ــام  ــم مق ــی قائ ــا رجال ــاج آق ــه ح ــن جلس ــدای  ای درابت
ــات  ــه خدم ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــاد در دانش ــرم نه محت
ــژه در  ــه وی ــس ب ــی در پردی ــای خطیب ــاب آق ــدگار جن مان
بحــث نمــاز و همچنیــن برگــزاری برنامــه هــای جــاری مانند 
ــود،  ــا مشــارکت فعــال دانشــجویی همــراه ب چلچــراغ کــه ب

ــای  ــس هنره ــه ایشــان در پردی ــه از حضــور عالمان صمیمان
ــد. ــگذاری کردن ــا سپاس زیب

در بخــش بعــدی ایــن مراســم جنــاب آقــای دکتــر حیــدری 
ــرض  ــن ع ــا، ضم ــای زیب ــس هنره ــرم پردی ــس محت رئی
ــه  ــی ب ــد گوی ــام ســوگواری محــرم و خــوش آم تســلیت ای
ــرادران  ــان داشــتند کــه حضــور ب همــکاران نهــاد مرکــز بی
اســتفاده  وهــم  اســت  الزم  هــم  پردیــس  در  روحانــی 
می نمائیــم  و البتــه اینجانــب همــواره در تعامــل بــا نهــاد و 
نماینــده محتــرم ایشــان در پردیــس بــودم و از فعالیــت هــای 
ــون  ــم چ ــی نمای ــتم و بســیار تشــکر م ایشــان اطــالع داش
ــرادران شــاهد تغییــرات فرهنگــی چشــم  ــن ب ــا حضــور ای ب
ــن  ــرای روش ــور ب ــن حض ــم و ای ــس بودی ــری  در پردی گی
کــردن دیــدگاه دانشــجویان بــه عنــوان آینــده ســازان ایــن 

ــر اســت. ــوم، موث ــرز و ب م
در پایــان هدایایــی بــه رســم یادبــود بــه حــاج آقــا خطیبــی 

اهــداء گردیــد.

جلسه معرفی نماینده دفتر نهاد رهبری در پردیس هنرهای زیبا
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معرفــی اساتیــد پـــردیــس هنــرهـــای زیبــا به عنــوان 
 برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره پژوهش 

در بیســت و پنجمیــن جشــنواره پژوهــش و فــن آوری 
ــه  ــاالر عالم ــه روز دوشــنبه 22 آذر در ت ــران ک دانشــگاه ته
امینــی دانشــگاه برگــزار گردیــد، آقایــان دکتــر ســید 
محســن حبیبــی، بــه عنــوان پژوهشــگر پیشکســوت نمونــه 

اولــــــیـــــــن جــلـــــســـه شـــــــوری پــــردیـــــس پـــــس از
ریاســت جـــنــاب دکتـــر حیـــدری

ــس،  ــأت رئی ــرم هی ــاء محت ــور اعض ــا حض ــه ب ــن جلس ای
معاونیــن و مدیــران گــروه هــای دانشــکده هــا روز دوشــنبه 
ــزار  ــس برگ ــرم پردی ــس محت ــر رئی ــر در دفت ــورخ 26 مه م

ــد. گردی
در ایــن جلســه آقــای دکتــر حیــدری بــر گســترش روابــط 
ــتار  ــن خواس ــرده و همچنی ــد ک ــس تاکی ــل پردی ــن المل بی
ــی، اداری،  ــه نظــام یکپارچــه مال ــن نام ــن آیی ــه و تدوی تهی
ــائ  ــا اعض ــد و ب ــس ش ــه پردی ــه خبرنام ــی و تهی پژوهش
محتــرم شــوری پیرامــون ایــن موضوعــات بــه بحــث و تبــادل 

نظــر پرداخــت.

ــوان  ــه عن ــر حســن بلخــاری ب ــک، دکت ــه ی ــا نشــان درج ب
پژوهشــگر نمونــه و طــرح پیشــنهادی دکتــر پیــروز حناچــی 
تحــت عنــوان: تدویــن پرونــده ثبــت ملــی و جهانــی خیابــان 
ولیعصــر، بــه عنــوان طــرح کاربــردی نمونــه انتخــاب گردیــد.  
ــس  ــی تندی ــت مل ــی ثب ــن از گواه ــم همچنی ــن مراس در ای

ــد. ــی گردی ــز رونمای ــش نی ــنواره پژوه جش

معرفی برگزیدگان جشنواره پژوهش دانشــگاه تـهران

برگزاری ݣݣݣجلسه انتخاب رئیس ݣݣݣدانشکده ݣݣشهرسازی
ــری و  ــه همفک ــس، جلس ــرم پردی ــت محت ــور ریاس ــا حض ب
ــرای انتخــاب رئیــس  ــن دانشــکده ب ــا اســاتید ای مشــورت ب
جدیــد دانشــکده شهرســازی در تاریــخ 10 مهــر در دانشــکده 

ــد . شهرســازی برگــزار گردی
در ایــن جلســه جنــاب آقــای دکتــر حیــدری بــا توجــه بــه 
اهمیــت انجــام کار گروهــی و نظرخواهــی در انجــام کارهــای 
مهــم، از اســاتید شهرســازی خواســت پیشــنهادات خــود را 
ــا پــس از  ــن دانشــکده مطــرح ت ــده ای ــورد رئیــس آین در م

ــد انتخــاب گــردد. بررســی، رئیــس جدی
همچنیــن درایــن دیــدار طرفیــن در مــورد مســایل مربــوط 

بــه دانشــکده شهرســازی نیــز بــه گفتگــو پرداختنــد.
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ایــجـــــاد پــــژوهــشـــکــده منــطـقـــه ݣݣݣای بـا هـــمــکــاری 
کیوتـو و پــردیس هنــرهای زیبــا  دانشــگـاه 

ــابی  ــور اکتس ــای پروفس ــتی آق ــا سرپرس ــی ب ــأت ژاپن هی
اســاتید  از   )koji okumura(اوکومــورا آقــای کوجــی  و 
ــن، چهارشــنبه 3 آذر در دفتــر ریاســت  ــو ژاپ دانشــگاه کیوت
ــس  ــدری رئی ــر حی ــای دکت ــا آق ــا ب ــای زیب ــس هنره پردی
پردیــس، دکتــر طالبیــان معــاون محتــرم میــراث فرهنگــی، 
دکتــر حناچــی معــاون محتــرم وزیــر راه و شهرســازی ، دکتر 
ــگاه  ــاوري دانش ــش و فن ــاون پژوه ــام مع ــم مق ــتوده قائ س

ــه  ــس دبیرخان ــاور و رئی ــه مش ــام جمع ــر ام ــم دکت و خان
پژوهش هــاي بین المللــي و کرســي هاي یونســکو، دیــدار 
و در مــورد ایجــاد پژوهشــکده مشــترک منطقــه ای بــا 
ــگاه،  ــا ی دانش ــای زیب ــس هنره ــران در پردی ــت ای محوری
گفــت و گــو کردنــد. ایــن پژوهشــگاه منطقــه ای  بــه منظــور 
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه دانشــگاهی و می ــن پای ــه بی ــاد رابط ایج
بــرای انجــام کارهــای مرمتــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی 
درزمینــه میــراث فرهنگــی در پردیــس هنرهــای زیبــا ایجــاد 

ــد شــد. خواه

کیــوتــو و پــردیــــس هنـــرهای زیبــــا ایجاد پژوهشـــکده منطــقه ای با همــکــاری دانشــگـــاه 

کارگاه آموزشی نحوه استــفاده از منابع علمــی آنالین

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از ݣݣݣݣمنابع ݣݣݣعلمی آنالین
کارگاه آموزشــی نحــوه اســتفاده از منابــع علمــی آنالیــن در 
پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد. دوره آموزشــی اســتفاده 

از منابــع علمــی آنالیــن، ویــژه دانشــجویان، دوشــنبه 22 آذر 
بــه همــت کتابخانــه و مرکــز اســناد پردیــس هنرهــای زیبــا 

در مرکــز رایانــه پردیــس برگــزار شــد.
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نــشـسـت ریـــاســت پـــــردیـــــــس هـــنــــــــرهــــای زیــبـــا 
 با اساتید دانشـــکده هنــرهای تجســـمی

ــور  ــا حض ــان ب ــنبه 24 آب ــاعت 13 روز ش ــه راس س جلس
اعضــاء هیــات علمــی و کارکنــان دانشــکده هنرهــای 
تجســمی در ســالن دفاعیــه دانشــکده مذکــور برگــزار شــد.

ــس دانشــکده  ــودرزی )رئی ــر گ ــای دکت ــاب آق ــدا جن در ابت
ــی و  ــات علم ــاء هی ــی اعض ــه معرف ــمی( ب ــای تجس هنره
کارکنــان دانشــکده پرداخــت و ســپس توضیحاتــی پیرامــون 
رشــته هــای موجــود، رشــته هــای آمــاده اجــرا و افــق هــای 
ــع  ــد در مقاط ــای جدی ــته ه ــاد رش ــت ایج ــش رو جه پی
 کارشناسی،کارشناســی ارشــد و دکتری تخصصــی ارائه دادند.

در ادامــه ایشــان تاکیــد نمودنــد کــه بایــد جــذب یــا انتقــال 
اســاتید برجســته و هنرمنــد در حــوزه هــای مختلــف 

ــرد. ــق پذی ــکده تحق ــن دانش ــه ای ــمی ب ــای تجس هنره
ســپس برخــی از کمبودهــا، مشــکالت و تنگناهــای دانشــکده 
ــی و  ــات آموزش ــی و امکان ــای فیزیک ــود فض ــه کمب از جمل
ــار  ــات و آث ــه تجربی ــی ب کمــک آموزشــی، عــدم توجــه کاف
هنــری اعضــاء هیــات علمــی و لحــاظ نمــودن جــدی آنهــا 
ــه  ــت ب ــاص گرن ــاء و اختص ــع، ارتق ــل وض ــع، تبدی در ترفی
ــای  ــری رشــته ه ــع و پیگی ــه موق ــب ب ــدم تصوی ایشــان، ع
ــتیبانی  ــدم پش ــمی و ع ــای تجس ــه هنره ــاز عرص ــورد نی م

ــمردند. الزم را برش
در ادامــه رئیــس دانشــکده  در رابطــه بــا برخــی برنامــه هــا و 
افــق هــای پیــش روی دانشــکده مســائلی را مطــرح نمودنــد؛ 
از جملــه: الــف( تبدیــل رشــته هــای تخصصــی موجــود بــه 

گــروه هــای علمــی یــا بخــش هــای مســتقل.
ب( اصــالح و تکمیــل چــارت آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
بــا توجــه بــه واقعیــت هــای رشــته هــای هنــری و نیازهــای 

هنــری و پژوهشــی کشــور بــر اســاس تقســیمات:

هنــری[،  ]خالقیت هــای  کارگاهــی  هنــری  -رشــته های 
ــی،  ــد )نقاش ــی ارش ــی و کارشناس ــر کارشناس ــد ب ــا تاکی ب
مجســمه ســازی، تصویــر ســازی، گرافیــک، انیمیشــن، 
ــانه ای(. ــد رس ــای چن ــی، هنره ــای دیجیتال ــی، هنره عکاس

-رشــته های مطالعــات نظــری در مقطــع تحصیــالت تکمیلــی 
ــخ  ــران، تاری ــر ای ــخ هن ــر ]تاری ــخ هن ــری، تاری ــد هن )نق
ــی و  ــرب[، زیبایی شناس ــر غ ــخ هن ــالمی، تاری ــای اس هنره
ــای  ــات میان رشــته ای هنره ــر، مطالع حکمــت و فلســفۀ هن

برون رشــته ای ها[(. و  ]درون رشــته ای ها  تجســمی 
-اصــالح معاونت هــای دانشــکده )ادغــام معاونــت هــای 
آموزشــی و پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی ]= معاونــت 
آموزشــی و پژوهشــی/ یــا: معاونــت علمــی[ و ایجــاد معاونــت 

ــتیبانی(. ــی و پش اداری، مال
ــراف  ــه در اط ــاختمان 5 طبق ــک س ــل ی ــاص حداق -اختص
دانشــگاه بــرای رفــع پــاره ای از مشــکالت آموزشــی و 

پژوهشــی.
ــی  ــای آموزش ــز فضاه ــل و تجهی ــر، تکمی ــترش، تعمی -گس
تاسیســات،  فرســودگی ســاختمان و خصوصــا  )به علــت 
ــه و  ــرار گرفت ــت ق ــرات در اولوی ــه تعمی ــت ک ــروری اس ض

ــوند(. ــز ش ــز تجهی ــی نی ــای آموزش فضاه
- بازبینــی دوره ای ســرفصل های آموزشــی دروس تمــام 
ــه تحــوالت علمــی و نیازهــای کشــور. ــا توجــه ب رشــته ها ب

-راه انــدازی نشــریه معتبــر و مســتقل علمــی- پژوهشــی در 
حــوزۀ مطالعــات نظــری هنرهــای تجســمی ]مطالعــات عالــی 

هنــر[، بــه صــورت چــاپ افســت و نشــر الکترونیکــی.
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــتودیوهای م ــا و اس ــه ه ــدازی آتلی -راه ان
هنرهــای چنــد رســانه ای، موشــن گرافیک و جلوه هــای 

ــری. تصوی
-راه انــدازی دوره دکتــری هنرهــای تجســمی بــا گرایش های 
تخصصــی ] دو رشــته مصوبــه ایــن دانشــکده در مقطــع دکترا 

نشـــست ریاســـت پردیــــس هنــــرهــــای زیبـــــا با اســـاتیـــــد دانشکـــده هنــرهای تجســـمی

های اداری10 خبر

مستان 1395 های زیبا / پاییز   و ز دیس هنر نامه ݣݣݣݣی پر خبر



11

مستان 1395 های زیبا / پاییز  و ز دیس هنر نامه ݣݣݣݣی پر خبر

)»هنرهــای تجســمی« و »هنرهــای تصویــری«(، نزدیــک بــه 7 
ســال اســت کــه در میــان دانشــگاه و وزارت علــوم ســرگردان 
اســت و فقــط حــدود 4 ســال اســت کــه در دفتــر گســترش 

متوقف شــده اســت![.
بــا  مرتبــط  علمــی  همایش هــای  اجــرای  و  -طراحــی 

تجســمی. هنرهــای 
-ارتبــاط علمــی، آموزشــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه های 

ــمی. ــای تجس ــه هنره ــور درحیط ــارج از کش ــر خ معتب
-راه اندازی قطب علمی هنرهای تجسمی.

-راه اندازی سایت مرجع آموزشی، پژوهشی.
ــری  ــی و هن ــار پژوهش ــار آث ــۀ انتش ــودن زمین ــم نم -فراه

ــکده. ــاتید دانش ــجویان و اس دانش
-برگــزاری جشــنواره های تخصصــی هنرهــای تجســمی 
ــا هــدف  ــا ســازمان ها، نهادهــا و مراکــز مختلــف ب مرتبــط ب

حمایــت از فارغ التحصیــالن.
-برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و دعــوت از افــراد حرفــه ای 

بــرای ارائــه اطالعــات جدیــد.
ــا  -جــذب اســاتید هنرمنــد در حوزه هــای تخصصــی هنــر، ب
ــی، و  ــع کارشناس ــس در مقط ــرای تدری ــر ب ــدارک پایین ت م
ــالت  ــوزش در مقطــع تحصی ــرای آم ــرا ب ــدرک دکت دارای م
ــت علمــی ســایر دانشــگاه ها  ــال اعضــای هیئ ــی/ انتق تکمیل
ــه اینکــه غالبــا  ــا توجــه ب ــا مرتبــۀ اســتادیاری و باالتــر. ]ب ب
هنرمندانــی کــه تمایــل و شایســتگی آمــوزش مســائل هنــری 
ــگاهی  ــدارج دانش ــدارک و م ــد م ــد فاق ــگاه را دارن در دانش
ســطح بــاال هســتند، ضــروری اســت مجــوز اســتخدام 
اینگونــه متخصصــان، حداقــل بــرای آموزش هــای تخصصــی 
ــالوه  ــا ع ــود ت ــادر ش ــی ص ــع کارشناس ــی در مقط و کارگاه
ــه ارتقــاء  ــر رفــع مشــکالت دانشــکده در ایــن خصــوص، ب ب
ســطح آمــوزش هــای تخصصــی هنرهــای تجســمی در 

ــران کمــک شــود[. دانشــگاه ته

- در صورتی کــه سیاســت دانشــگاه تهــران بــر جــذب 
ــش  ــاری کی ــای اقم ــهریه پرداز در پردیس ه ــجویان ش دانش
ــرای ســاماندهی  و البــرز اســت، همچنــان تقاضــا می شــود ب
ــه  ــر ب ــن ام ــات، ای ــر از امکان ــتفادۀ بهت ــور و اس ــر ام علمی ت

ــود. ــپرده ش ــران س ــزی در ته ــکده های مرک ــوِد دانش خ
ــن  ــود؛ و تامی ــی و اداری موج ــای آموزش ــاماندهی فضاه -س

ــی . ــای تجرب کارگاه ه
- تامیــن منابــع مالــی، انســانی، فضــای فیزیکــی و امکانــات 
زیربنایــی )از جملــه تلفــن و اینترنــت ]کــه در حــال حاضــر 
و...(  الکترونیــک،  کتابخانــۀ  نــدارد[،  مناســبی  وضعیــت 
ــه  ــا توجــه ب ــای تجســمی ب ــوع هنره ــرای رشــته های متن ب

واقعیت هــای هــر کــدام از رشــته ها.
-برگــزاری دوره هــای غیرحضــوری و مجــازی در رشــته های 

ــد. موجــود و رشــته های جدی
ــرای تاســیس مــوزۀ هنرهــای تجســمی دانشــگاه  ــالش ب -ت
ــار اســاتید و  تهــران جهــت حفــظ و نگهــداری و نمایــش آث

دانشــجویان شــاخص.
در پایــان نیــز جنــاب آقــای دکتــر گــودرزی توجــه  بــه همــه 
درخواســت هــای مطــرح شــده در صحبــت هــا، . مکاتبــات 
ــی  ــتقل طراح ــروه مس ــاد گ ــن ایج ــده،  و همچنی ــام ش انج
ــه  صنعتــی، درخواســت واگــذاری فضاهــای گــروه مذکــور ب
دانشــکده هنرهــای تجســمی بــا توجــه بــه وجــود مشــکالت 

متعــدد در دانشــکده را ارائــه نمودنــد. 
ــس  ــرم پردی ــت محت ــدری، ریاس ــر حی ــای دکت ــاب آق جن
ــی در خصــوص اهمیــت  ــراد بیانات ــا، ضمــن ای هنرهــای زیب
گــروه هــا و دانشــکده هــای هنــری و تأکیــد بــر ایجــاد فضای 
ــکاری  ــی و هم ــار از همدل ــا و سرش ــاداب و پوی ــی، ش علم
ــالش  ــه ت ــد ک ــدواری نمودن ــار امی ــس، اظه ــطح پردی در س
خواهدشــد تــا شــرایط انجــام درخواســت هــای مطــرح شــده 

ــد. فراهــم آی
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مراݣݣسم ݣݣمعرفی رئیس ݣݣݣݣجدید دانشکده شهــــرســـازی
ــر  ــای دکت ــاب آق ــات جن ــکر از زحم ــر و تش ــم تقدی مراس
اســفندیار زبردســت در ســمت رئیــس دانشــکده شهرســازی 
ــر  ــای دکت ــی جنــاب آق ــا و معرف ــای زیب ــس هنره پردی
ــن  ــد ای ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــزی ب ــدی عزی ــد مه محم
دانشــکده، روز شــنبه مــورخ 6 آذر از ســاعت 13 بــا حضــور 
رئیــس پردیــس و اعضــاء هیــات رئیــس، اســاتید و همــکاران 
ــد. ــزار گردی ــران برگ ــه ته ــازی در نگارخان دانشــکده شهرس

ــرم  ــس محت ــدری رئی ــر حی ــای دکت ــدای مراســم، آق در ابت
ــه و از  ــخن پرداخت ــراد س ــه ای ــا ب ــای زیب ــس هنره پردی
زحمــات بــی شــائبه آقــای دکتــر زبردســت در دوره 6 ســاله 
ریاســت دانشــکده شهرســازی، تقدیــر نمودنــد. ایشــان هــم 

ــکده  ــد دانش ــه رش ــت رو ب ــداوم حرک ــه ت ــبت ب ــن نس چنی
مهــدی  آقــای دکتــر محمــد  ریاســت  بــا  شهرســازی 
ــای  ــان، آق ــس از ایش ــد. پ ــان نمودن ــراز اطمین ــزی، اب عزی
ــی  ــات علم ــاء هی ــی اعض ــات تمام ــت از زحم ــر زبردس دکت
ــود،  ــت خ ــازی در دوره مدیری ــکده شهرس ــکاران دانش و هم
ــوان  ــه عن ــزی ب ــر عزی ــای دکت ــپس آق ــد. س ــکر نمودن تش
رئیــس جدیــد دانشــکده شهرســازی، ضمــن تقدیــر از 
ــرور ســرفصل هــای  ــه م ــر زبردســت، ب ــای دکت زحمــات آق
ــداز  ــگاه و چشــم ان ــاء جای ــرای ارتق ــه خــود ب ــدی برنام کلی
دانشــکده پرداختنــد. در خاتمــه مراســم و بــرای سپاســگزاری 
ــوح  ــا و ل ــت، هدای ــر زبردس ــای دکت ــاب آق ــات جن از زحم

ــد. ــدا گردی ــه ایشــان اه ــپاس ب ــای س ه

مـراݣݣسم معـــرفی رییــس جدید دانشـــکده شهــرسازی

اساتید پردیس هنــرهای زیبا درجمع دانشمنــدان
کشور برتر 

اولیــن نشســت »هــم اندیشــی دانشــمندان برتــر کشــور« از 
ــاوری  ــوم و فن ــانی عل ــالع رس ــه ای اط ــز منطق ــوی مرک س
کشــور در روزهــای شــنبه و یکشــنبه، 30 بهمــن و 1 اســفند 

1395 در دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد.
 ایــن نشســت بــه منظــور تکریــم و ارج نهــادن بــه زحمــات 
دانشــمندان برتــر کشــور و بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص 
ــد  ــش رو در رش ــای پی ــش ه ــا و چال ــت ه ــایی فرص شناس
و توســعه علمــی کشــور، توســط مرکــز منطقــه ای اطــالع 
ــان  ــوم جه ــگاه اســتنادی عل ــاوری و پای ــوم و فن رســانی عل

ــد. اســالم)ISC(  برگزارگردی

کــشـــور اســـاتید پردیس در جمـــع دانشــــمندان برتر 

ــر  ــد برت ــک درص ــی ی ــمندان ایران ــش، دانش ــن همای در ای
جهــان و نیــز پراســتنادترین نویســندگان ایــران بــه اســتناد 
ــه  ــر ب ــداد 24 نف ــد. تع ــور یافتن ــتنادی ISC حض ــگاه اس پای
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــر کشــور در ح ــوان دانشــمندان برت عن
ــتنادی  ــگاه اس ــتناد پای ــه اس ــندگان ب ــتنادترین نویس )پراس
ــر از اســاتید  ــداد، 10 نف ــن تع ــد. از ای ــی گردیدن ISC( معرف

ــاتید  ــر از اس ــا، دو نف ــان آنه ــوده و از می ــران ب ــگاه ته دانش
ــدی  ــد مه ــر محم ــان دکت ــا، آقای ــای زیب ــس هنره پردی
عزیــزی و دکتــر اســفندیار زبردســت، اســاتید محتــرم 
ــوان  ــه عن ــا، ب ــای زیب ــس هنره ــازی پردی دانشــکده شهرس
نویســندگان برتــر کشــور در حــوزه هنــر و معمــاری معرفــی 

ــد. گردیدن
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کـــارمندان پردیـــس بـرگـــزاری مـــراســـم تجلیـــل از 

دیـــدار مـــدیـــر عـــامــــل صــــنــــــدوق مـــــهـــــر ایـــــــران 
با رئیس پردیــس هنــرهای زیبــا

طــی مراســمی باشــکوه کــه بــا حضــور هیــأت رئیــس محترم 
ــهریور  ــنبه 16 ش ــه ش ــا در روز س ــای زیب ــس هنره پردی
در محــل نگارخانــه تهــران برگــزار گردیــد از زحمــات 
ــد. ــی ش ــا قدردان ــای زیب ــس هنره ــرم پردی ــکاران محت  هم

ــاب  ــود جن ــراه ب ــار هم ــت نه ــا ضیاف ــه ب ــن مراســم ک در ای

آقــای دکتــر عزیــزی رئیــس محتــرم پردیــس و جنــاب آقــای 
ــس  ــی پردی ــرم اداری و مال ــاون محت ــاری مع ــدس علی مهن
ــا بیــان ســخنانی از  ضمــن خوشــامد گویــی بــه همــکاران ب
ــبرد  ــان در راه پیش ــوزانه ایش ــائبه و دلس ــی ش ــهای ب تالش

ــد. ــی نمودن ــران قدردان ــس و دانشــگاه ته اهــداف پردی

ــر  ــای دکت ــاب آق ــالجاری جن ــاه س ــنبه 17 آبانم روز دوش
اکبــری مدیرعامــل محتــرم  وهمچنیــن اعضــاء هیــأت رئیس 
صنــدوق قــرض الحســنه مهــر ایــران، بــا جنــاب آقــای دکتــر 
ــد. ــدار کردن ــس دی ــت پردی ــر ریاس ــل دفت ــدری در مح حی

در ایــن دیــدار کــه جنــاب آقــای ســتاری پــور، مدیرعامــل 
صنــدوق قــرض الحســنه باقرالعلــوم)ع( دانشــگاه نیــز حضــور 
ــه  ــی ب ــات ده ــای خدم ــی راهه ــه بررس ــن ب ــت، طرفی داش
دانشــجویان واعضــاء هیــأت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــا و 

ــروزآوری آن پرداختنــد. تبــادل اطالعــات و ب

کارمنــــدان پــــردیــــس   بــــرگــــزاری مــراݣݣســـم تجلیــــل از 

بــازدیــد ســـرزده ریـاســت پـردیـــس هـنـــرهـــای زیــبـا
از قسمت ݣݣݣݣهای مختـلف پــردیــس

ــرزده  ــور س ــس بط ــرم پردی ــس محت ــدری رئی ــر حی دکت
کردنــد. بازدیــد  پردیــس  مختلــف  هــای  قســمت   از 

در ایــن بازدیــد کــه آقــای مهنــدس علیــاری معــاون اداری 
ــا  ــی پردیــس نیــز حضــور داشــت، ایشــان از نزدیــک ب ومال
همــکاران محتــرم پردیــس پیرامــون چگونگــی و رونــد 
انجــام کارهــا و همچنیــن رفــع برخــی از موانــع بــه گفتگــو 
ــر شــدند. ــز باخب ــه و از نقطــه نظــرات همــکاران نی پرداخت
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آیــین ورودی نودانشجویان پردیس هنــرهای زیبـــا
بــه گــزارش روابــط عمومــی پردیــس هنرهــای زیبا، بــه همت 
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی مراســم توجیهــی و جشــن 
اســتقبال از دانشــجویان جدیدالــورود پردیــس هنرهــای زیبــا 
ــرم  ــت محت ــدری ریاس ــر حی ــای دکت ــاب آق ــور جن ــا حض ب
ــرم  ــاون محت ــالمی، مع ــر اس ــای دکت ــاب آق ــس، جن پردی
ــواده  ــجویان و خان ــی، نودانش ــالت تکمیل ــی وتحصی آموزش
ــان  ــنبه 6 آب ــه ش ــر روز س ــان، بعدازظه ــی ایش ــای گرام ه

ــد. ــی برگزارگردی ــاالر شــهید آوین درت
ــس،  ــرم پردی ــت محت ــدری ریاس ــر حی ــای دکت ــاب آق جن
ــجویان  ــه دانش ــدم ب ــد و خیرمق ــوش آم ــرض خ ــن ع ضم
ــالش  ــعی و ت ــا س ــجویان ب ــه دانش ــس از اینک ــد پردی جدی
خــود افتخــار حضــور در دانشــگاه تهــران و علــی الخصــوص 
پردیــس هنرهــای زیبــا کــه از قدیمــی تریــن مراکــز آمــوزش 
ــحالی  ــراز خوش ــده اب ــان ش ــد نصیبش ــر درکشورمیباش هن
کــرده و از انــان خواســتند  از ایــن فرصــت بــه نحــو مطلــوب 
اســتفاده کــرده  و از تــوان بــاالی علمــی اســاتید ایــن 
ــود و در  ــتر خ ــه بیش ــکوفایی هرچ ــت ش ــس در جه پردی
نتیجــه پیشــرفت و بالندگــی ایــران اســالمی همــت گمارنــد.

ــد: پردیــس هنرهــای زیبــا هرگــز  ایشــان همچنیــن فرمودن

بــه برنامــه هــای کالســی و درســی معمــول بســنده  نکــرده و 
از اســتادان بنــام و معــروف داخلــی و خارجــی بــرای برگزاری 
برنامــه هــا و ســمینارهای مختلــف اموزشــی و کمــک درســی 
ــی  ــوزش دانشــجویان خــود اســتفاده م ــرورش و آم ــرای پ ب
نمایــد کــه بنــده شــخصا  توصیــه  میکنــم هیــچ یــک از ایــن 

ســمینارها و برنامــه هــا را ازدســت ندهیــد.
ــر  ــای دکت ــاب اق ــم، جن ــن مراس ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــی  ــالت تکمیل ــی و تحصی ــرم آموزش ــاون محت ــالمی مع اس
نیــز بــه ایــراد ســخن پرداختــه وبــه نــو دانشــجویان خــوش 
آمــد و پذیرفتــه شدنشــان در  پردیــس هنرهــای زیبــا را بــه 

ــد. ــک گفتن ــرم شــان تبری ــای محت ــواده ه ــان و خان آن
ــوزی و  ــب تکنول ــریع و عجی ــه رشــد س ــاره ب ــا اش ایشــان ب
علــی الخصــوص وســایل و برنامــه هــای ارتبــاط جمعــی در 
ســال هــای اخیــر، دانشــجویان را بــه اســتفاده بهینــه از ایــن 

تکنولــوزی هــا ســفارش نمودنــد.
ــس  ــف  پردی ــهای مختل ــا بخش ــجویان ب ــه نودانش در ادام
ــای  ــن ه ــی، انجم ــاء تحصیل ــاوره وارتق ــه دفترمش از جمل
ــجویی  ــی دانش ــوری صنف ــجویی، ش ــی و دانش ــف علم مختل
ــخنانی  ــراد س ــا ای ــها ب ــن بخش ــدگان ای ــده ونماین ــنا ش آش

ــد. ــو نمودن ــان بازگ ــرای ان ــودرا ب ــت خ ــوع فعالی ن

آیین ورودی نودانشجویان پــردیس هنــرهای زیــــبا
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کریمی، ݣݣݣݣدانشجوی ݣݣݣرشــته معــماری شهید مصطفی 
کربال پیوست کاروان شهدای  به 

شــهید مصطفــی کریمــی، دانشــجوی رشــته معمــاری دوره 
ــاع از حــرم  کارشناســی دانشــکده معمــاری پردیــس، در دف
ــا کــوردالن تروریســت وهابــی  اهــل بیــت )ع(در درگیــری ب
در ســوریه بــه دیــار یــار شــتافت وبــه کاروان شــهدای کربــال 

پیوســت.
مراســم وداع بــا پیکــر ایــن شــهید ســه شــنبه، 11 آبــان بعــد 
ــگاه  ــجد دانش ــهدای  مس ــزار ش ــر ازگل ــر و عص ــاز ظه از نم
بســمت پردیــس هنرهــای زیبــا و درب اصلــی دانشــگاه 

برگــزار شــد.

کریمی، دانشجوی رشته معماری شهادت مصطفی 

های اداری خبر

گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا و
کیش دانشگاه تهران  پردیس بین المللی 

دکتــر خلیلــی عراقــی، رئیــس پردیــس بین المللــی کیــش 
دانشــگاه تهــران، روز شــنبه اول آبــان مــاه بــا اعضــاء هیــات 

رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا دیــدار کــرد.
بــر گســترش همکاری هــای علمــی و  ایــن دیــدار  در 

ــتفاده از تجــارب  ــای آموزشــی و اس ــدی از ظرفیت ه بهره من
ــزاری  ــجو و برگ ــتاد و دانش ــادل اس ــن تب ــی و همچنی علم

ــد. ــد ش ــی تاکی ــای آموزش کارگاه ه
دکتــر حیــدری، رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا نیــز حمایــت 
ــی کیــش  ــس بین الملل کامــل خــود را از سیاســت های پردی

دانشــگاه تهــران اعــالم کــرد.

کیـــش گســترش همـــکاری ها با پردیــس بیــن المللی 
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 سومیـــــن نـــشـــــسـت تخصــــصی اســــاتیــــد مرمـــت
کشور در پردیس هنرهای زیبا   دانشگاه های 

ســومین نشســت تخصصــی اســاتید رشــته مرمــت جهــارده 
دانشــگاه کشــور، بیســتم بهمــن مــاه، در نگارخانــه پردیــس 
هنرهــای زیبــا برگــزار گردیــد.  از مهمتریــن محورهــای ایــن 
ــی  ــه درس ــی برنام ــی و ارزیاب ــه بررس ــوان ب ــی ت ــت م نشس
رشــته مرمــت در مقطــع کارشناســی ارشــد، بررســی جایــگاه 
ــای  ــی رویکرده ــت و  بررس ــگان مرم ــه ای دانش آموخت حرف

متأخــر در حفاظــت میــراث فرهنگــی اشــاره کــرد.
ــر گــروه  ــر حناچــی مدی ــای دکت ــن نشســت آق ــان ای در پای
حفاظــت و مرمــت میــراث معمــاری و شــهری و دبیــر 
ــورد  ــوارد م ــن م ــت مهمتری ــاتید مرم ــت اس ــومین نشس س
تأکیــد بیانیــه  ایــن نشســت را تحــت عناویــن زیــر مطــرح 

ــد: نمودن
- ایجــاد دفتــر ارتبــاط دانشــگاه بــا ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری بــا حضــور نمایندگانــی از 
دانشــگاه هــای مختلــف رشــته مرمــت بــا هــدف همگرایــی و 
ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه و حــوزه آموزشــی مرمــت بــا حرفــه 

و حــوزه تجربــی مرمــت؛
ســطح  در  مرمــت  آموزشــی  هــای  پایــگاه  تعریــف   -
پایگاه هــای اســتانی میــراث، از ایــن میــان پایــگاه چغازنبیــل 
بــه عنــوان پایلــوت بــرای حــوزه میــراث معمــاری و پایــگاه 
شــهر تاریخــی یــزد بــه عنــوان پایلــوت بــرای حــوزه میــراث 

ــردد؛ ــی گ ــن م ــهری تعیی ش

- توجــه بــه ارتبــاط دانشــگاه هــای کشــور در رشــته مرمت با 
ســازمان هــا، نهادهــا، موسســات و دانشــکده هــای تخصصــی 
حفاظــت و مرمــت حــوزه میــراث فرهنگــی در ســطح 
ــگاه های  ــی دانش ــطح علم ــاء س ــدف ارتق ــا ه ــی ب بین الملل
کشــور در رشــته مرمــت در قالــب برگــزاری نمایشــگاه هــا، 
ــط  ــای مرتب ــی و کنفرانس ه ــای علم ــا، کارگاه ه ــت ه نشس

ــا هــدف پیونــد دانــش ملــی و بیــن المللــی؛ ب
- تشــخیص صالحیــت شــرکت هــای مرمــت کار بنــا و بافــت 

و تعییــن حــدود صالحیــت آن هــا در دولــت؛
- طــرح موضــوع پالســکو در دو محــور، توجــه بــه جانفشــانی 
ــان  ــی یادم ــه و طراح ــه حادث ــبت ب ــی نس ــات عموم و تالم

حادثــه از طریــق فراخــوان؛
- طــرح موضــوع تفکیــک بافــت هــای تاریخــی بــه واســطه 
دارا بــودن ارزش هــای خــاص فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی 
ــس  ــاون اول رئی ــه مع ــاب ب ــوده خط ــای فرس ــت ه از باف
جمهــور ضمــن آگاهــی شــوراهای تخصصــی بــه موضــوع در 
ســطح کشــور )شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری کشــور(

ــری  ــا هــدف شــکل گی ــان ب ــش بنی - ایجــاد موسســات دان
کارگاه هــا و آزمایشــگاه هــای تخصصــی در حــوزه حفاظــت و 
مرمــت میــراث فرهنگــی در محــل دانشــگاه هــا و پایگاه هــای 

میــراث فرهنگــی بــا حمایــت دولــت.
ــت  ــت در باف ــاری و مرم ــکده های معم ــال دانش ــور فع -حض
تاریخــی شــهرها در راســتای حفاظــت از محدوده هــای 

ــی. ــد ارزش تاریخ واج

کشور سومین نشــست تخصـــصی اســــاتید مـــرمت 
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کتاب« تحلیل ردیف« استاد پردیس هنرهای زیبا
کتاب برتر سال شد  

کتــاب »تحلیــل ردیــف: بــر اســاس نــت نویســی ردیــف میرزا 
ــوش  ــتاد داری ــف اس ــریحی« تالی ــوداری تش ــا نم ــداهلل ب عب
ــس  ــیقی پردی ــروه موس ــی  گ ــأت علم ــو هی ــی، عض طالی
هنرهــای زیبــا، بــه عنــوان اثــر برگزیــده بخــش هنــر در ســی 
و چهارمیــن دوره جایــزه کتــاب ســال کشــور کــه صبــح روز 
ــور در  ــس جمه ــا حضــور رئی ــاه ب ــن م ــنبه 19 بهم ــه ش س

ــد. ــزار شــد، انتخــاب گردی ــاالر وحــدت برگ ت
ــو،  ــا روشــی ن ــرده  ب ــالش ک ــی ت ــر تالیف ــن اث ایشــان در ای
ــای  ــت ه ــن روای ــی از معتبرتری ــداهلل، یک ــرزا عب ــف می ردی
ردیــف موســیقی ایرانــی و در عیــن حــال رایــج تریــن آن هــا 
را تحلیــل و بررســی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ویژگــی 
ــه  ــه ردیــف موســیقی دســتگاهی ایــران ب ــگاه ب ایــن روش ن
ــوش  ــه داری ــت ک ــاص اس ــیقایی خ ــان موس ــک زب ــه ی مثاب
ــه بررســی  ــا تدویــن نقشــه ای عینــی از ردیــف، ب طالیــی ب
آن از زوایــای مختلــف مــی پــردازد و در نهایــت ارائــه دســتور 
زبــان خاصــی را بــرای موســیقی ایرانــی مــد نظــر قــرار مــی 

دهــد.
» کتــاب  ایــن کتــاب می خوانیــد:  متــن  از  در بخشــی 
ــف  ــای مختل ــف گونه ه ــی و توصی ــه بررس ــف ب ــل ردی تحلی
ــل  ــی، خصائ ــیک ایران ــیقی کالس ــالت موس ــا و جم انگاره ه

ــی  ــترش و دگردیس ــری، گس ــوه ی به کارگی ــان و نح ذاتی ش
ــا  ــه ها(، آوازه ــا) شاه گوش ــه ها، مقام ه ــب گوش ــا در قال آن ه
ــده  ــف نامی ــه ردی ــه ای ک ــردازد مجموع ــتگاه ها می پ و دس
ــاد شــده اســت.  می شــود و شــبکه ای منســجم از عناصــر ی
ــد، بخشــی اساســی از  ــاب می آی ــن کت ــع آنچــه در ای درواق
پژوهشــی اســت کــه نگارنــده طــی ســال ها بــه تحقیــق آن 
همــت گماشــته اســت. پژوهشــی کــه مقصــود آن، در یــک  
ــیقی  ــی موس ــت واقع ــاندن طبیع ــناختن و شناس کالم، ش
ــر  ــی« منتش ــر »ن ــاب را نش ــن کت ــت.« ای ــوده اس ــی ب ایران

کــرده اســت.
ــوزه  ــناس ح ــدان سرش ــه هنرمن ــی از جمل ــوش طالی داری

ــت. ــی اس ــیقی ایران موس
 » ردیــف میــرزا عبــداهلل «، »تــک نــوازی ســه تــار«، »ســایه 
ــاز و  ــود«، »س ــل«، »دود ع ــب وص ــارگاه«، »ش ــن«، »چه روش
آواز«، »کنســرتی دیگــر«، »ردیــف ســازی و آوازی بــه همــراه 
رضــوی سروســتانی«، »جنــگ و صلــح تــار«، »دلگشــا«، »جلوه 
گل« آثــار موســیقایی و »تحلیــل ردیف: براســاس نت نویســی 
ردیــف میــرزا عبــداهلل بــا نمــوداری تشــریحی«، »نگرشــی نــو 
ــت  ــداهلل ن ــرزا عب ــف می ــران«، »ردی ــوری موســیقی ای ــه تئ ب
نویســی آموزشــی و تحلیلــی«، » 23 قطعــه از پیــش درآمدهــا 
ــتاد  ــی اس ــار تالیف ــهنازی« آث ــر ش ــی اکب ــای عل ــگ ه و رن

داریــوش طالیــی در عرصــه موســیقی اســت.

کتــــاب بــــرتـــر ســــال کــــتــــاب تــــحــــلـــیـــل ردیــــف، 
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تفاهم نامه همکاری بین پردیـــس هــنرهای زیبــا و 
نهاد فرهنگی آموزشی قلم چی 

ــار فاخــر علمــی  ــا هــدف تولیــد آث تفاهــم نامــه همــکاری ب
فرهنگــی و هنــری درحــوزه هــای هنرهــای تجســمی، 
ــم،  ــد فیل ــی، تولی ــک، طراح ــی، گرافی ــازی، عکاس تصویرس
انیمیشــن و طراحــی فونــت، بیــن پردیــس هنرهــای زیبــا و 

ــد. ــم چــی امضــاء ش ــی قل ــی آموزش ــاد فرهنگ نه
دکتــر حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا ایــن تفاهــم 
ــای علمــی  ــرای گســترش همــکاری ه ــه ای ب ــه را زمین نام
فرهنگــی بیــن پردیــس هنرهــای زیبــا و نهادهــای فرهنگــی 
خــارج از دانشــگاه دانســت و گفــت: پردیــس هنرهــای زیبــا 
خــود را در برابــر هنــر ایــن مــرز و بــوم مســئول میدانــد و بــه 

همیــن دلیــل در ایــن راه قــدم برمــی دارد.

تفاهم نامه پردیس هـــنرهای زیبا و بنـــیاد قلـــم چـــی

ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه جوانــان کشــور بایــد در شــرایط 
بهتــری بــه تولیــد آثــار هنــری بپردازنــد، افزودنــد: اگــر بیــن 
ــراردادی  ــی ق ــای فرهنگ ــا و نهاده ــای زیب ــس هنره پردی
منعقــد مــی شــود در جهــت جوابگویــی بــه یــک نیــاز ملــی 

اســت.
دکتــر حیــدری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
و دوســتانی کــه عالقــه  اســاتید  باهمــت  خوشــبختانه 
ــارغ  ــن ف ــه بهتری ــاهدیم ک ــد ش ــا دارن ــای زیب ــه هنره ب
التحصیــالن از پردیــس هنرهــای زیبــا هســتند ولــی وقتــی 
ــی  ــم م ــی کنی ــگاه م ــه موضــوع ن ــی ب ــاس کل ــک مقی در ی
ــن  ــی از ای ــه های ــم نام ــاد تفاه ــرورت انعق ــه ض ــم ک بینی
دســت نیــز وجــود دارد تــا رونــد تولیــد آثــار فاخــر هنــری 

ــردد. ــریع گ ــی کشورتس ــای فرهنگ ــع نیازه ــت رف در جه

کارمنــد پردیـــس هنـرهــای زیبـــا تجــلیـــل از بانوان 
ــا  ــمی  ب ــی  مراس ــاب ط ــاف و حج ــه عف ــبت هفت  بمناس
حضــور آقــای دکتــر عزیــزی رئیــس محتــرم پردیــس، 
مهنــدس علیــاری معــاون محتــرم اداری مالــی، دکتــر 
فــدوی معــاون محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی، آقــای علــی 

رضوانــی مســئول محتــرم بســیج کارکنــان و آقــای میرزایــی 
ــی از  ــس، از جمع ــیج پردی ــی بس ــرم فرهنگ ــئول محت مس
بانــوان محتــرم همــکار در پردیــس هنرهــای زیبــا بــا اهــداء 

ــد. ــکر گردی ــر و تش ــی تقدی هدایای

کارمـنـد پـــردیــس هنـــرهـــای زیبــــا تجلـــیل از بانـوان 
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برگزاری اولین جلسه هیات مؤسس بنیادحامیان
 پردیـــس هـــنرهــای زیبـــا

ــس  ــان پردی ــاد حامی ــس بنی ــات موس ــه هی ــن جلس اولی
هنرهــای زیبــا، دوشــنبه دوم اســفندماه از ســاعت 19 
ــی 21، باحضــور دکتــر محمــود کمــره ای، رئیــس بنیــاد  ال
حامیــان دانشــگاه تهــران و جمعــی از چهــره هــای علمــی و 
ــا برگــزار  ــه پردیــس هنرهــای زیب هنــری کشــور درنگارخان

شــد.
در ابتــدای مراســم دکتــر حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای 
زیباضمــن خــوش آمدگویــی و تشــکر بابــت حضــور مهمانــان 
ــی  ــدف اصل ــه ه ــان اینک ــا بی ــم ب ــن مراس ــدر در ای گرانق
تشــکیل ایــن بنیــاد گرفتــن مشــورت، اندیشــه و فکــر اســت 
ــابقه،  ــال س ــدود صدس ــا باح ــای زیب ــه هنره ــت: مدرس گف
ــناس  ــراد سرش ــه اف ــت ک ــور اس ــر کش ــه هن ــگام عرص پیش
ــل جامعــه داده اســت و افتخــار بســیاری از  ــادی را تحوی زی
ــه  ــن مدرس ــه از ای ــت ک ــور اینس ــرح کش ــای مط ــره ه چه
ــایل و  ــا مس ــا ب ــروز م ــی ام ــد ول ــده ان ــل ش ــارغ التحصی ف

مشــکالتی مواجــه هســتیم  کــه حــس میکنیــم ایــن پردیس 
ــی  ــا حمایــت مال ــه صرف ــه حمایــت دارد، البتــه ن احتیــاج ب
ــته  ــان گذش ــا بس ــر ت ــه و فک ــوع اندیش ــت از ن ــه حمای بلک

بالنــده گــردد.
در ایــن مراســم چهــره هــای مطــرح هنــری و علمــی 
کشــور همچــون گوهــر خیــر اندیــش، گیتــی اعتمــاد، ایــرج 
کالنتــری، حســین شــیخ زیــن الدیــن، کامــران صفامنــش، 
کاظــم قلــم چــی و برخــی از اســاتید پردیــس هنرهــای زیبــا 
نیــز حضــور داشــتند کــه در ادامــه  هــر یــک نظــرات خــود 
پیرامــون چگونگــی همــکاری بــرای پیشــرفت هرچــه بیشــتر 

و بهتــر پردیــس هنرهــای زیبــا را ارائــه نمودنــد.
گفتنــی اســت، تصویــب اساســنامه و انتخــاب هیــات مدیــره 
ــاد و  ــیس بنی ــا تاس ــط ب ــور مرتب ــام ام ــت انج ــت، جه موق
برگــزاری نخســتین مجمــع عمومــی بنیــاد حامیــان پردیــس 
هنرهــای زیبــا بــه جلســه بعــدی، مــورخ 95/12/16 موکــول 

گردیــد.

برگزاری اولین جلسه هیات موسسان بنیاد حامیان
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برگزاری هفته انیمیشن در پردیس هنرهای زیبا

برگــزاری هفته انیمیشــن در پردیــس هنرهای زیبا
هفتــه انیمیشــن دانشــگاه تهــران در آبــان مــاه ســال جــاری 
ــی  ــع کارشناس ــجویان مقط ــن دانش ــن ورود اولی ــه یم و ب
ارشــد ایــن رشــته، بــه همــت کانــون انیمیشــن دانشــگاه و 
ــی  ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــکاری معاون ــاعدت و هم ــا مس ب
پردیــس و دانشــکده هنرهــای تجســمی طــی ســه نیــم روز 
ــا  ــای زیب ــس هنره ــمی پردی ــای تجس ــکده هنره در دانش

ــد. ــزار گردی برگ
ــاعت 14  ــان از س ــنبه 24 آب ــه دوش ــن برنام در روز اول ای
ــر از  ــی کارکت ــوان طراح ــا عن ــاپی ب ــی 17:30 ورک ش ال
ایــده تــا اجــرای نهایــی توســط آقــای کیــان کیانــی طــراح 
ــاالر  ــه ای در ت ــر و فضــا در تولیــدات حرف کانســپت، کاراکت
ــه  ــد ک ــزار گردی ــمی برگ ــای تجس ــکده هنره ــران دانش ای
بســیار مــورد توجــه و اســتقبال دانشــجویان قــرار گرفــت و 
ــن ورک شــاپ حضــور  ــر در ای بیــش از یکصــد و پنجــاه نف

ــد. ــدا کردن پی
ــاعت  ــان از س ــنبه 25 آب ــه ش ــزاری س ــن روز برگ در دومی
14 لغایــت 17 کانــون انیمیشــن میزبــان محمــد رضــا 
علیمردانــی صــدا پیشــه و بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون 
کشــور بــود، کــه پــس از نمایــش برخــی از آثــار انیمیشــن  
ســالیان گذشــته  و جدیــدی کــه ایشــان صداپیشــگی آنهــا 

ــگی  ــدا پیش ــری و ص ــون  بازیگ ــت، پیرام ــده داش را برعه
ــت و در  ــت پرداخ ــه صحب ــان  ب ــران و جه ــن  ای در انیمیش
ــا  ــه ســواالت حضــار در رابطــه ب اواخــر ایــن نشســت نیــز ب

ــخ داد. ــن پاس ــگی انیمیش صداپیش
در ســومین و آخریــن روز برگــزاری هفته انیمیشــن دانشــگاه 
ــارغ  ــای ف ــن ه ــوع انیمیش ــب از مجم ــر منتخ ــران، 5 اث ته
التحصیــالن دانشــکده هنرهــای تجســمی و برخــی مدرســین 
ایــن رشــته، از ســاعت 14 الــی 17، در تــاالر شــهید آوینــی 
ــی  ــوص چگونگ ــس از آن در خص ــد و پ ــش درآم ــه نمای ب
ســاخت ایــن آثــار و ارائــه تجربیــات بــه دانشــجویان مشــتاق 
ــه  ــا ب ــن ه ــان انیمیش ــا کارگردان ــه ب ــن عرص ــد در ای تولی
بحــث و گفتگــو پرداختــه شــد. آقــای بابــک نکویــی اجــرای 
ایــن جلســه را نیــز بــر عهــده داشــت و انیمیشــن اســتریپی از 
ایشــان کــه در ســال2016 بــه جمــع 60 انیمیشــن منتخــب 
ــه  ــود ب ــه ب ــکار راه یافت ــنواره اس ــرای جش ــان ب ــاه جه کوت
نمایــش درآمــد، ســایر آثــار بــه نمایــش درآمــده در آخریــن 

ــد از: روز هفتــه انیمیشــن عبــارت بودن
اینســان و در پیکــر، دو اثــر از مهــدی آقاجانــی، وقتــی کــه 
بچــه بــودم از مریــم کشــکولی نیــا، برعکــس کاری از الیــکا 

مهــران پــور و نمکــی اثــر هاجــر مهرانــی.
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درخـــشـــش انـجــمـــــن ݣݣݣݣهــــای عــلـــمـــــی پـــــردیـــــس 
در جــشنـــواره مـــلــی حــرکـت

درخـــشــش دانــشــجـــــویــان موسیـــقـــــی پـــردیــــس
در دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

ــده دانشــگاه  ــی برگزی ــای علم ــن ه ــر از انجم ــم تقدی مراس
ــت ) دانشــگاهی و  ــی حرک ــن جشــنواره مل ــران در نهمی ته
ــا حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه، روز شــنبه   کشــوری( ب
ــزار  ــر برگ ــر کبی ــاالر امی ــاعت 15/30 در ت ــاه، س 17 مهرم
گردیــد. در ایــن مراســم از انجمــن علمــی دانشــجویی 

برگزیــدگان دهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان 
ــتگاهی  ــیقی دس ــی، موس ــیقی نواح ــای موس ــش ه در بخ
ــا   ــان انه ــه در می ــدند ک ــی ش ــیک، معرف ــیقی کالس و موس
ــگان  ــش آموخت ــجویان و دان ــی از دانش ــل توجه ــداد قاب تع
موســیقی پردیــس هنرهــای زیبــا حضــور دارنــد. خانم هــا و 
آقایــان:  ماهــور اربابیان)پیانــو(، رضــا ابراهیمی)تــار(، احمــد 

ــن  ــش، انجم ــجویی نمای ــی دانش ــن علم ــازی، انجم شهرس
علمــی  انجمــن  و  ســازی  تصویــر  دانشــجویی  علمــی 
دانشــجویی طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا تقدیــر 
گردیــد. گفتنــی اســت مهمتریــن رویــداد علمــی دانشــجویی 
کشــور، یعنــی نهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت 5 مهــر مــاه 
ــه میزبانــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان،  ســال جــاری، ب

ــود.  ــزار شــده ب برگ

ــه  ــوت(، ریحان ــی نژاد)فل ــی چوپان ــه(، عل پورابوقداره)کمانچ
حاجــی محمد)فلــوت(،  نویــد حمیــدی )ویلــن ســل(، 
حجــت فرجیان)عــود(، مهــران قاســمی )نــی(، ســهراب ملــک 

ــوال( ــهی )وی ــادی س ــر ه ــل(، نیلوف ــن س زاده)ویل
نوازنــده در  و  از جشــنواره 457 خواننــده  ایــن دوره  در 
موســیقی  ز مینــه  در  ج  و  ب  الــف،  ســنی  گروه هــای 
دســتگاهی، کالســیک و نواحــی از 7 تــا 23 شــهریور در تــاالر 

ــد. ــه رفتن ــه روی صحن ــی ب رودک

درخشش انجمــن های علمی پردیس هنـــرهای زیبـــا در نهمین جشنـــواره ملـــی حـــرکت

درخشش دانشجـــویان موسیــــقی پردیـــس در دهمین جشــنواره ملی موسیـــقی جــوان
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ســــه شـــنبـــه دیـــزایــــن
ســه شــنبه دیزایــن، سلســله نشســت هایــي اســت کــه هــر 
ســه شــنبه در دانشــکده طراحــي صنعتــي دانشــگاه تهــران، 
بــا هــدف تفکــر و تعامــل جمعــي در ایــن رشــته برگــزار مــي 
ــس  ــکاره رئی ــر چوپان ــه پیشــنهاد دکت ــه ب ــن برنام شــود، ای
ــا  ــا و ب ــای زیب ــس هنره ــي پردی ــي صنعت ــکده طراح دانش
ــی  ــی طراح ــن علم ــای انجم ــرادي و اعض ــزه م ــت حم هم
صنعتــی دانشــگاه تهــران، ســه شــنبه 26 آذر 1392 در 
ــه  تجــارب و پژوهــش  ــا هــدف انتقــال و ارائ آتلیــه ارشــد ب
هــاي  فــارغ التحصیــالن رشــته طراحــي صنعتــي بــه دیگــر 
همشــاگردیان خــود کلیــد خــورد. و تــا کنــون پــس از 
برگــزاري 50 نشســت مــي تــوان مــواردي را در هدفگــذاري 

ــان نمــود:  ــا بی ــن نشســت ه فصــل اول از ای
- توجــه بــه فعالیــت هــاي موفــق داخــل دانشــگاه، از جملــه 
ــق در  ــراد موف ــا اف ــاط ب ــا، و ارتب ــه ه ــان نام ــي پای معرف

ــا ــدگان المپیاده ــابقات و  برگزی مس

- توجــه بــه فرصــت هــاي خــارج از دانشــگاه بــراي تعامــالت 
و فعالیــت هــاي ســازنده میــان رشــته اي

ــراي  ــي ب ــوان محفل ــه عن ــن ب ــنبه دیزای ــه ش ــي س - معرف
طراحــي  رشــته  هنرآمــوزان  و  دانشــجویان  گردهمایــي 

ــور  ــي کش ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــي از هم صنعت
ــر  ــت غی ــوان فعالی ــه عن ــن ب ــنبه دیزای ــه ش ــي س - معرف
ــت  ــجویان جه ــایر دانش ــوت از س ــي و دع ــردي و گروه ف

ــات  ــن جلس ــداوم ای ــراي ت ــکاري ب ــور و هم حض
- معرفــي ســه شــنبه دیزایــن بــه عنــوان برنامــه اي مــدون 
و مفیــد بــراي ســاعات میــان روزي دانشــجویان در روز ســه 

شــنبه 
ــروه  در  ــي گ ــاي آموزش ــه ه ــل برنام ــش مکم ــاي نق - ایف

ــا  ــت ه ــارب و موفقی ــا، تج ــش ه ــي گرای ــت معرف جه
ــت  ــاغل و موقعی ــان مش ــوان صاحب ــراي فراخ ــي ب - محفل

ــگاه  ــت و دانش ــن صنع ــل بی ــاي کاري و تعام ه

مدال ݣݣݣآوری دانشــجـــویان پردیــس هنـــرهای زیبـــا 
در ݣݣسیزدهمین المپیاد ݣݣݣورزشی ݣݣݣݣدانشجویان ݣݣݣکشور

در ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی دانشــجویان سراســر کشــور 
کــه تابســتان 95 در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار 
شــد، خانــم هــا:  آزاده مهاجــر میالنــی و ســرو نــاز حســینی 
دانشــجویان رشــته معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا موفــق 

ــه کســب عناویــن مختلــف شــدند. ب

ســلـــــســـلــــه نـــشســت هـــای ســه شـــنـــبه دیـــزایـــــن

مدال آوری دانشجویان پردیس در المپیاد ورزشی
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نشــــســــت بــــررســـــــی عـنـــــاصــــــر حــــاضـــــر آمـــــاده 
در مــجـــســـمه ســــازی مـــدرن

ــمه  ــاده در مجس ــر حاضرآم ــش عناص ــی »نق ــت بررس نشس
ــان مــاه در نگارخانــه  ســازی معاصــر« روز پنجشــنبه دوم آب
پردیــس برگــزار شــد. نشســت بــا ذکــر توضیحاتــی در مــورد 
عناصــر حاضرآمــاده و نقــش پــر اهمیــت آن در هنــر معاصــر 
آغــاز شــد و در ادامــه بــا بررســی هنرمنــدان شــاخصی که در 
رونــد آثارشــان از آن بهــره بــرده بودنــد و نمایــش ویدئویــی 

از نصــب اثــر ایشــان، بــه پایــان رســید.

در تاریــخ بیســت و هفتم مهرمــاه 1395 در نگارخانــۀ پردیــس 
هنرهــای زیبــا ســمیناری بــا موضــوع »نوشــتن دربــارۀ 
ــزار  ــرادی برگ ــی م ــر محمدعل ــا ســخنرانی دکت ــاری« ب معم
ــن و  ــگاه برلی ــفه از دانش ــری فلس ــان دارای دکت ــد. ایش ش
ســابقۀ همــکاری بــا معمارانــی چــون میرمیــران را در کارنامۀ 
خــود دارد. وی در ایــن ســخنرانی از ضــرورت نوشــتن دربــارۀ 
ــای  ــت و ویژگی ه ــخن گف ــتن س ــای نوش ــاری و فرم ه معم
ــن  ــاره مت ــن درب ــرم از نوشــتن را برشــمرد. او همچنی هــر ف
سیســتماتیک و تئوری پــرداز، متــن چندرگــه ای و متــن 
ــران  ــش های حاض ــه پرس ــان ب ــح و در پای ــه توضی گزین گوی

ــد.  در جلســه پاســخ دادن

سـمـــیــنـــار نوشــتــــن دربـــاره مــعـــمـــاری

ســـــــمـــــیـــنـــــار نــــــوشــــــتـــــــن دربـــــــاره مـــعــــــمـــــاری

عناصــــر حاضــــرآمــــاده در مجســـمه ســـازی مــــدرن
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فرهنگ و هنــر ساســانی در حاشیه جنوب شــرقــی
گرگان کاسپی؛ دیوارهای تاریخی جلگه  دریای 

ســمینار »»فرهنــگ و هنــر ساســانی در حاشــیۀ جنوب شــرقی 
ــرگان« در  ــۀ گ ــی جلگ ــای تاریخ ــپی؛ دیواره ــای کاس دری
ــروه  ــکاری گ ــزار شــد و محصــول هم ــاه 1395 برگ 16آذرم
ــران  ــی ای ــوزۀ مل ــا م ــران ب ــاری ای ــات معم ــت و مطالع مرم
ــران باســتان،  ــوزۀ ای ــر م ــن ســمینار، مدی ــود. ســخنران ای ب

ــود. ــر جبرئیــل نوکنــده ب دکت
 طــول دیــوار حــدود 200 کیلومتــر و عــرض آن تقریبــاً 2/5 
متــر بــوده اســت. تأسیســات وابســتۀ فراوانــی نیــز در طــول 
آن ســاختند. بنابرایــن دریایــی کــه امــروز در ایــران معمــوالً 
ــه  ــود ک ــد ب ــی خواه ــند، دریای ــزر« می شناس ــوان »خ ــا عن ب
ــدک  ــران را ی ــرزمین ای ــه س ــم ب ــوام مهاج ــی از اق ــام یک ن
ــی  ــارس« عنوان ــج ف ــه »خلی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــد؛ ب می کش
صحیــح اســت، »دریــای خــزر« نیــز غلــط اســت. ایــن دریــا 

ــام دارد. ــای کاســپی« ن در مجامــع علمــی دنیــا، »دری
بخشی از سخنرانی دکتر نوکنده:

در دورۀ ساســانی دو نیــروی خارجــی مهــم، قلمــرو حکمرانی 
ــب غــرب کــه  ــد. یکــی از جان ــد می کردن ساســانیان را تهدی
تمــدن رم بــوده اســت و دیگــری از ســوی شــمال، قومــی کــه 
ــا  ــه خزره ــم ک ــر نگویی ــده می شــود. اگ ــام خــزر خوان ــه ن ب
قومــی وحشــی و بی تمــدن بوده انــد، الاقــل بــه زبانــی 

ســاده تر می تــوان گفــت در طــول تاریــخ چشــم طمــع 
ــد،  ــران می ش ــامل ای ــه ش ــود، ک ــِی خ ــای جنوب ــه حوزه ه ب
داشــته اند. ایــن بــه دلیــل شــکوه تمــدن و آبادانــی شــهرهای 
ــرای  ــی ب ــرایط جغرافیای ــودن ش ــوب ب ــز مطل ــران و نی ای
ــرگان  ــوار گ ــال، دی ــت. به هرح ــوده  اس ــران ب ــت در ای زیس
ــن  ــای ای ــد تهاجم ه ــه بتوان ــل ســاخته شــد ک ــن دلی ــه ای ب
قــوم مهاجــم را دفــع کنــد و خــاک ایــران را در امــان بــدارد. 
درواقــع خزرهــا همان هایــی بودنــد کــه مــا بــرای مقابلــه بــا 
آنــان، دیــوار گــرگان را ســاخته ایم. بــا ایــن منطــق دریایــی 
کــه امــروزه در ایــران معمــوالً بــا عنــوان »خــزر« می شناســند، 
ــه  ــم ب ــوام مهاج ــی از اق ــام یک ــه ن ــود ک ــد ب ــی خواه دریای
ــه  ــدازه ک ــه همــان ان ــدک می کشــد. ب ــران را ی ســرزمین ای
ــزر«  ــای خ ــت، »دری ــح اس ــی صحی ــارس« عنوان ــج ف »خلی
ــام ایــن دریــا، دریــای کاســپی اســت. یعنــی  غلــط اســت. ن
دریایــی کــه یــادآور قــوم متمــدن کاســپی در ایــران اســت. 
همچنیــن ایرانیــان در نامیــدن ایــن دریــا از لفــظ »کاســپین« 
نیــز اســتفاده می کننــد کــه ایــن هــم اشــتباه هســت؛ چــون 
لفــظ کاســپین برآمــده از دســتور زبــان انگلیســی اســت و از 
ــه  ــد Iran ک ــد )مانن ــح می نمای ــا صحی ــر ایرانی ه ــب غی جان
ــرای مــا صحیــح آن اســت کــه از  می شــود Iranian(. ولــی ب
کلمــۀ »کاســپی« اســتفاده کنیــم. )دکتــر جبرئیــل نوکنــده؛ 

مدیــر مــوزۀ ایــران باســتان(

کاسپی فرهنگ و هنر در حاشیه جنوب شرقی دریای 
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مراݣݣسم تودیع و معارفه ݣݣݣݣرییس ݣݣپردیس هنرهای زیبا 

گـــل نوشــتـــه هـــای تخـــت جــمـــشیـــد جایــنـــام ها در 
و جـــانمـــایی احتمــالـــی آن ها

ــام  ــوان  »جاین ــا عن ــی ب ــد ارفع ــر عبدالمجی ــخنرانی دکت س
هــا در گل نوشــته هــای تختِ جمشــید و جانمایــی احتمالــی 
ــالت  ــاختمان تحصی ــاه 1395 در س ــیزدهم مهرم ــا« س آن ه
ــۀ  ــد. خالص ــزار ش ــا برگ ــای زیب ــس هنره ــی پردی تکمیل
ــه شــرح ذیــل اســت: مباحــث مطرح شــده توســط ایشــان ب

- حــدود 700 جاینــام در گل نوشــته های تختِ جمشــید 
وجــود دارد کــه اگــر نــام مکان هــای دوردســت ماننــد هــرات 
، ســغد ، ســارد و. . . را کنــار بگذاریــم، مابقــی نام هــا مربــوط 
ــا کرمــان و  ــه ایالــت فــارس اســت .ایــن ایالــت از شــرق ت ب
یــزد، و از غــرب تــا رود کارون گســترش داشــته اســت. تنهــا 
ــام شــهر شــوش  ــرون اســت  ن ــن حــوزه بی ــه از ای ــی ک نام
ــام آن بارهــا در گل  اســت کــه بــه دلیــل پایتخــت بــودن، ن

نوشــته هــا آمــده اســت.
- موضــوع ایــن گل نوشــته ها عمومــاً نحــوۀ جابه جایــی 
ومقــدار جیــره و مواجــب مأمــوران حکومتــی، کارگــران  یــا 
افــراد وابســته بــه خانــدان هخامنشــی اســت. بــرای جانمایــی 
ــار در  ــج ب ــش از پن ــه بی ــهرهایی ک ــام ش ــا، ن ــن مکان ه ای
ــا  ــه اســت . ب ــرار گرفت ــده مورِدبررســی ق ــا آم گل نوشــته ه
توجــه بــه مقــدار آذوقــۀ دریافتــی و بــا کمــک برخــی نام هــا 

ــه مکان هــای شناخته شــده اشــاره می کننــد،  کــه صراحتــاً ب
ــرار داد. یکــی  ــوان بعضــی مناطــق را  مورِدشناســایی ق می ت
ــا  ــن جاینامه ــی ای ــده درجانمای ــوارد کمک کنن ــر از م دیگ
ــر  ــان مه ــق نش ــن مناط ــک از ای ــت .هری ــر اس ــان ُمه نش

مخصوص به خــود را داشــته اســت .
نی ریــز،  پاســارگاد،   ، تختِ جمشــید  ماننــد  مناطقــی   -
ــک مســیر  ــه تشــکیل ی ــه ک ــان و خرام ــیراز، دودج، داری ش
حرکتــی را می دهنــد . منطقــۀ دیگــر از بهبهــان تــا فهلیــان 
ــر  ــاِم اخی ــن ن ــه ای ــان ک ــروز و زرق ــن کامفی ــت. همچنی اس
بســیار تکــرار شــده اســت. گل نوشــته ای دیگــر دربــارۀ معــدن 
ســنگ آهن وجــود دارد کــه بررســی ها نشــان می دهــد 
ــر شــهر چاهــک کنونــی منطبــق اســت و در  موقعیــت آن ب
دورۀ اســالمی هــم همچنــان بــه عنــوان کان آهــن اســتفاده 

می شــده اســت.
- تمــام جنــوب ایــران را مــی تــوان حــوزۀ فرهنگــی ایالمــی 
ــت  ــی اس ــۀ زن ــه آذوق ــوط ب ــته مرب ــک گل نوش ــت . ی دانس
کــه از سیســتان بــه ســوی تختِ جمشــید حرکــت می کنــد، 
بخشــی از نــام او اشــاره بــه هومبــن خدای بــزرگ ایــالم دارد. 
همچنیــن ســومین پایتخــت ایالمیــان در  نزدیــک نورآبــاد و 

ــت.  ــش پیر بوده اس ــیرین و ش ــع دو رود ش ــل تقاط در مح

گـل نــــوشـتـه هـای تخـــت جـــمـــشیـــد جـایـنـام ها در 
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سه شــنبه 6مهرمــاه 1395، یکــی دیگــر از ســمینارهای 
به همــت  شهرســازی،  و  معمــاری  مطالعــات  تجــارب 
ــوان  ــت عن ــران تح ــاری ای ــات معم ــتۀ مطالع ــۀ رش مجموع
ــن«  ــیوه های نوی ــاس ش ــی براس ــار تاریخ ــتندنگاری آث »مس
برگــزار شــد. ســخنران ایــن جلســه مهنــدس »ضیــاء 
و مؤســس »شــرکت  کــه مدیرعامــل  بــود  دیلمی پــور« 
کشــور  در   ،)GILAN Ingenieurbüro( گیــالن«  مهندســی 
ــان،  ــون آلم ــی همچ ــورهای مختلف ــت و در کش ــان، اس آلم
امــارات و البتــه ایــران بــه کار نقشــه برداری از بناهــای 

ــت. ــغول اس ــی مش ــراث فرهنگ ــی و می تاریخ
ضیــاء دیلمی پــور مهنــدس نقشــه برداری اســت کــه در 
ــتفاده  ــا اس ــد و ب ــت می کن ــی فّعالی ــراث فرهنگ ــوزۀ می ح
ــای  ــتندنگاری بناه ــه مس ــن، ب ــیوه هایی نوی ــا و ش از ابزاره
تاریخــی می پــردازد. مســتندنگاری بناهــای دوازده امــام 
ــجدجامع  ــتون، مس ــتان و بیس ــنگ نگاره های تاق بس ــزد، س ی
ــۀ دامغــان، مســجدجامع ســنندج،  ســمنان، مســجد تاریخان
ــۀ  ــن، قلع ــی برلی ــای قدیم ــان، کلیس ــع دامغ ــارۀ جام من
ــی مســتندنگاری ســرو  ــرج و حت ــع فه ــه، مســجد جام زیوی
قدیمــی ابرکــوه از پروژه هــای اوســت. او شــرکت مهندســی 
گیــالن را در ســال 2011 در برلیــن ثبــت کــرد. ایــن شــرکت 
بــا دانشــگاه های صنعتــی برلیــن و آخــن همــکاری نزدیکــی 
دارد. زمینــۀ فعالیــت گیــالن، اســکن ســه بعــدی بــا اســتفاده 
از اســکنرهای زمینــی و اســکنر نــوری، فتوگرامتــری، انــدازه 
گیــری بــا اســتفاده از دســتگاه های توتــال استیشــن، انــدازه 
ــرای  گیــری شــبکه و نقــاط ثابــت و همچنیــن رفلکتورهــا ب
اســتفاده از لیــزر اســکنر و فتوگرامتــری، انــدازه گیــری 
مدل هــای  چی پــی اس،  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــا 
ــه  ــی، تهی ــت طبیع ــا باف ــب ب ــراه ترکی ــدی به هم ــه بع س

نقشــه های خطــی، رســیدن بــه نقشــۀ خطــی نظیــر 
ــات  ــا و ارتفاع ــرش در امتداده ــف و ب ــایت پالن و پالنِ ک س
متفــاوت، آســیب نگاری از اثــر و تهیــۀ عکس هــای ارتــو 

اســت.
در ایــن جلســه دیلمی پــور، روش هــای نویــن مســتندنگاری 
ــا،  ــدام از آن ه ــرای هرک ــرح داد و ب ــی را ش ــای تاریخ بناه
ــای  ــارۀ روش ه ــات او درب ــرد. توضیح ــه ک ــه ای را ارائ نمون
ــور  ــه ام ــوف ب ــی معط ــای تاریخ ــتندنگاری بناه ــن مس نوی

ــود: ــر ب زی
ــی و  ــکنرهای زمین ــتفاده از اس ــا اس ــه بعدی ب ــکن س -اس

ــوری ــکنر ن اس
-فتوگرامتری )در ترکیب با لیزراسکنیگ(

-اندازه گیری با استفاده از دستگاه های توتال استیشن
-اندازه گیری با استفاده از دستگاههای چی پی اس

-مدلهــای ســه بعــدی بــا روش مثلث بنــدی و نیــز در 
ــی ــت طبیع ــا باف ــب ب ترکی

ــار  -نقشــه هــای خطــی )اتوکــد( به همــراه آســیب نگاری آث
تاریخــی

ــل  ــد و تبدی ــا مخروطی مانن ــتوانه ای ی ــار اس ــردن آث -بازک
ــه ــا عکس نقش ــی ی ــه های خط ــه نقش ــا ب آن ه

-تهیــه عکســهای مقیــاس داِر ارتــو و موزائیک عکــس و 
پانورامــا عکس هــای 

-بازسازی سه بعدی با استفاده از مدل سه بعدی
-ساخت انیمیشن از بناهای تاریخی

ــتندنگاری  ــای مس ــم، پروژه ه ــه ه ــام نمون ــن در مق همچنی
برلیــن و مقبــرۀ کــوروش بــرای  بیســتون و کلیســای 
حاضــران در ســمینار بــه نمایــش درآمــد و مهنــدس 
دیلمی پــور، توضیحاتــی را دربــارۀ شــیوۀ برداشــت ایــن آثــار 

ــد. ــه کردن عرض

ݣݣݣݣݣݣمستندسازی آثار تاریخی براساس شیوه های نوین

مستندسازی آثار تاریخی بر اساس شیوه های مدرن
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تجـــارب مطـــالعــات معمـــاری و شـهــرسازی ایــــران
مطالعــات  »تجــارب  هفتگــی  سلســله  نشســت های  در 
معمــاری و شهرســازی ایــران«، ســمیناری بــا موضــوع 
»نگاهــی کوتــاه بــه مطالعــات باستان شــناختی محوطــه 
شــهر یـَـری« در تاریــخ چهــارم آبــان 1395 بــا حضــور دکتــر 
علیرضــا هژبــری نوبــری در دانشــکده معمــاری برگــزار شــد. 
دکتــر علیرضــا هژبــری نوبــری، باستان شــناس، اســتاد 
ــری  ــع دکت ــل مقط ــدرس و فارغ التحصی ــت م ــگاه تربی دانش
از دانـشـــگاه پاریـــس )سوربن( در رشتـــه باسـتان شنــــاسی 

است. 
تجــارب او می تــوان بــه سرپرســتی هیأت هــای حفــاری 
در مســجد کبــود تبریــز، گنبــد کبــود مراغــه، تپــه شــتربان 

هریــس و قــالع باســتانی شــهر اهــر اشــاره کــرد.
در ایــن نشســت، دکتــر هژبــری نوبــری، در ابتــدا بــه 
مــرور تاریخچــه مطالعــات و حفاری هــای انجــام شــده 
ــه  ــان ب ــه، ایش ــت. در ادام ــری پرداخ ــهر یَ ــه ش در محوط
مطالعــات و حفاری هــای خــود در ایــن محوطــه اشــاره 
کردنــد و بخش هــای مختلــف ایــن محوطــه از جملــه 
قلعــه، گورســتان، معبــد و هم چنیــن دوره تاریخــی محوطــه 
ــده در  ــیاء یافت ش ــوارد، اش ــن م ــار ای ــد. در کن ــان دادن نش
ــی  ــده و ســپس مباحث ــه مقایســه و بررســی ش ــن محوط ای

ــاره نمادشناســی محوطــه معبــد و نیایشــگاه محوطــه  را درب
شــهر یَــری ارائــه دادنــد. عالوه برایــن، در ایــن ســخنرانی در 

ــد. ــث کردن ــه بح ــود در محوط ــتل های موج ــورد اِس م

بررسی نقــوش مسکــوکــات ایــران پیـــش از اســالم
از سلســله نشســت های تجــارب مطالعــات معمــاری و شــهر 
در ایــران، نشســتی بــا موضــوع »بررســی نقــوش مســکوکات 
ایــران پیــش از اســالم« بــود کــه در روز سه شــنبه دوم 
ــران  ــاری ای ــات معم ــروه مطالع ــت گ ــاه 1395، به هّم آذر م
ــه  ــی، ک ــن امین ــه امی ــن برنام ــخنران ای ــد. س ــزار ش برگ
ــر  ــت، پیگی ــران اس ــی عم ــه ی مهندس ــد دانش آموخت هرچن
ســکه های  در  پژوهــش  ضمــن  و  شــده  عالقه هایــش 
ــر  ــه منتش ــن عرص ــم در ای ــی ه ــران، کتاب های ــی ای تاریخ
ــکه های  ــانی«، »س ــکه های ساس ــه »س ــت؛ از جمل ــرده اس ک
دوره ی فتــرت؛ دوره ی گــذار از ساســانی بــه اســالمی« 
ــن  ــی آخری ــکف(، »سکه شناس ــرگئی داش ــکاری س ــا هم )ب
ــالم در  ــش از اس ــران پی ــکه های ای ــانی«، »س ــاهان ساس ش
ــران  ــکه های ای ــز »س ــوی« و نی ــدس رض ــتان ق ــوزه ی آس م

ــی. ــد کاظمین ــرزا محم ــوزه ی می ــالم در م ــل از اس قب
موقوفــۀ  مــوزۀ  کارشــناس  و  طــراح  امینــی  همچنیــن 
کاظمینــی در یــزد و کارشــناس مــوزۀ مرکــزی ســکه آســتان 

ــت. ــهد اس ــوی در مش ــدس رض ق
در این سمینار، امینی سرفصل های زیر را مطرح کرد:

- تاریخچۀ اختراع سکه و نحوۀ ضرب آن
- ســکه های هخامنشــی و ضــرب نخســتین ســکه ها در  

ــران ای

- سکه های اشکانی و شاهان محلی هم دوره
- ســکه های ساســانی و بررســی مظاهــر پیونــد دیــن و 

سیاســت بــر ســکه ها
- نخســتین ســکه های اســالمی برگرفتــه از نقــوش آخریــن 

ــانی ــکه های ساس س

تجــارب مطـــالعـــات مــعـــماری و شهـــرســازی ایـــران

مستندسازی آثار تاریخی بر اساس شیوه های مدرن
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چگونـــگی تداوم طـــراحی فضـــاهــای حکـــومتــی؛ 
گلستــان کاخ  از ایوان مـــدائن تا 

ســخنران ســمینار »چگونگــی تــداوم طراحــی فضاهــای 
حکومتــی؛ از ایــوان مدائــن تــا کاخ گلســتان« دکتــر حســین 
ســلطانزاده بــود؛ ســمیناری کــه در یازدهــم آبان مــاه 1395 
در نگارخانــۀ پردیــس، و به همــت گــروه مرمــت و مطالعــات  

معمــاری ایــران برگــزار شــد.
در  ایــران  معمــاری  ســلطانزاده،  دکتــر  ســخنان  بنابــر 
طــول تاریــخ چنــد هــزار ســالۀ خــود در ســاختارهای 
دگرگونی هــا  نقش هــا  و  تزیینــات  کالبدی،کارکــردی، 
و  تنــوع  ایــن،  بــر  افــزون  اســت.  داشــته  تحوالتــی  و 
ــژه  ــی، به وی ــای بوم ــواع بناه ــی در ان ــی قابلِ توجه گوناگون
در بناهــای مســکونی دیــده می شــود، امــا در چگونگــی 
ــای  ــژه فضاه ــی و به وی ــای عموم ــاخت فضاه ــی و س طراح
ــق در  ــتگی دقی ــداوم و پیوس ــی ت ــی، نوع ــی و حکومت دیوان
اســت؛ چنان کــه  مفاهیــم و مصداق هــا وجــود داشــته 
جنبه هــای  از  برخــی  در  را  واحــدی  الگــوی  می تــوان 

ــن الگوهــا  ــداوم ای ــت، کــه شــواهد ت بناهــای حکومتــی یاف
ــان  ــتون در اصفه ــا چهل س ــن ت ــوان مدائ ــوان از ای را می ت
ــز  ــتان نی ــا کاخ گلس ــا ت ــن الگوه ــداوم ای ــه ت ــت و البت یاف
قابــل پیگیــری اســت. ایــران ســرزمینی اســت کــه بســیاری 
ــرایطی  ــن ش ــت و ای ــده اس ــران ش ــاری آن وی ــار معم از آث
ــاری  ــار معم ــق آث ــط از طری ــه فق ــی آورد ک ــود م ــه وج را ب
ــد  ــرد و بای ــران پی ب ــاری ای ــای معم ــه ویژگی ه ــوان ب نمی ت
ــخنران  ــود. س ــر ب ــار دیگ ــناد و آث ــت وجوی اس ــی جس در پ
ــه در  ــی ک ــن جلســه از اشــعار فردوســی و توصیف های در ای
متــون تاریخــی آمــده اســت، به عنــوان ســند اســتفاده کــرد 
و بــا بررســی آثــار پالن هــای بناهایــی نظیــر ایــوان مدائــن، 
ــان  ــتان نش ــتون و کاخ گلس ــید، کاخ چهل س ــت جمش تخ
ــد  ــروی می کنن ــا از الگــوی واحــدی پی ــن پالن ه ــه ای داد ک
ــت:  ــود آن را یاف ــوان نم ــم می ت ــی ه ــعر فردوس ــه در ش ک
»از ایــوان و میــدان کاخ بلنــد ؛  ز پالیــز و گلشــن ارجمنــد«.  
ایــن شــعر اشــاره دارد بــه الگویــی از معمــاری ایــران کــه از 

ــت. ــته اس ــه داش ــار ادام ــا قاج ــی ت دورۀ هخامنش

چــگــونــگــی تــداوم طـــراحـــی فضـــاهـــای حکومـــتـــی
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بـــررســـی یـافــتـــه هــای مــعـــمـــاری قــلـــعــه الــمـــوت

فـــرهـنـــگ پــژوهـــی در ایـــران

معمــاری  یافته هــای  »بررســی  موضــوع  بــا  ســمیناری 
ــهر«  ــوی قلعه ش ــه ای از الگ ــوان نمون ــه عن ــوت ب ــه الم قلع
ــاه  ــان م ــنبه 25 آب ــس، روز سه ش ــۀ پردی ــالن نگارخان در س
1395 برگــزار شــد. ســخنران ایــن نشســت دکتــر حمیــده 
چوبــک، رییــس پژوهشــکدۀ باستان شناســی بــود.از تجــارب 
محوطه هایــی  کاوش هــای  در  شــرکت  بــه  می تــوان  او 
ــره  ــای جزی ــه پرتغالی ه ــار، قلع ــتان، تپه حص ــون ری باس چ
هرمــز و ربــع رشــیدی تبریــز اشــاره کــرد. ایشــان همچنیــن 
سرپرســت هیأت هــای حفــاری در جازموریــان کرمــان و 
ــار فرهنگي-تاریخــي المــوت را برعهــده  ــروژه آث ــت پ مدیری

داشــته اســت.
در ایــن نشســت، منظــر فرهنگــی المــوت معرفــی و ســپس 
جایــگاه آن به لحــاظ تاریخــی بررســی و در ادامــه، بــه 
ــه  ــوت پرداخت ــهر و کاخ-دژ الم ــاری قلعه ش ــای معم یافته ه

شــد.

ــا  ــا علــی دهباشــی در رابطــه ب ــدار و گفت وگــو ب جلســۀ دی
فرهنگ پژوهــی در ایــران، روز یکشــنبه 14 آذرمــاه 1395، در 
دانشــکدۀ معمــاری و به همــت مجموعــۀ مطالعــات معمــاری 
ــران  ــاری ای ــات معم ــجویی مطالع ــن علمی دانش ــز انجم و نی
برگــزار شــد. در ایــن جلســه دربــارۀ موضوعــات مختلفــی از 
جملــه راِز مانــدگاری و دوام زبــان فارســی در طــول قــرون، 

راه هــای بهتــر نوشــتن در حــوزۀ پژوهــش، تفاســیر معمارانــه 
از شــعر و تأثیــر اقلیــم و محــل زندگــی شــعرا بــر شــعر آن ها، 
ســفرنامه های منتشرُشــده به کوشــش علــی دهباشــی و 
ــاری از خــالل  ــش معم ــا، خوان ــب توجــه از آن ه ــوارد جال م
ادبیــات داســتانی و در آخــر، مجلــۀ بخــارا، شــب های بخــارا 

و حتــی شــهر بخــارا صحبــت شــد.   

گو درباره فرهنــگ پـــژوهی در ایران گفــت و  دیــدار و 

بـــررســـی یــافــتــه هـــای مـــعـــمـــاری قـــلـــعــه الــمـــوت
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ݣݣجایگاه نظریه های نقد جدید در تاریخ هنر معاصر
گــروه  سلسله ســمینارهای  از  دوشــنبه 29آذرمــاه 1395، 
ــوان  ــا عن ــری ب ــمینار دیگ ــران، س ــاری ای ــات معم مطالع
»جایــگاه نظریه هــای نقــد در تاریــخ هنــر معاصــر« در 
ــزار  ــس برگ ــمی پردی ــای تجس ــکده هنره ــه دانش نگارخان
شــد. ســخنران ایــن ســمینار دکتــر کامبیــز موســوی اقــدم، 
ــه  ــران، دانش آموخت ــر ته ــت علمــی دانشــگاه هن عضــو هیئ
تهــران  پژوهــش هنــر در دانشــگاه  ارشــد  کارشناســی 
و دکتــرای تاریــخ هنــر و مطالعــات بصــری از دانشــگاه 
ــن  ــن منچســتر انگلســتان اســت؛ ایشــان هم چنی متروپولیت
ســابقه تدریــس در دانشــگاه های منچســتر را داشــته اند. 
ــم،  ــر و عل ــخ هن حــوزه تحقیقــات وی شــامل فلســفه و تاری

ــت. ــران اس ــر ای ــر معاص ــدرن و هن ــر م ــی،  هن آنتروپ
ــن  ــه ای ــان ب ــدای بحث ش ــوی اقدم در ابت ــر موس ــای دکت آق
ــل در دانشــگاه  ــدای تحصی ــه: ابت ــد ک ــاره کردن موضــوع اش
انگلســتان تفاوت هــای عمــده ای در رویه هــا و روش هــای 
نــگاِه بــه تاریــخ وجــود داشــت و بــا روش هــای غربــی بیگانــه 
ــتی و  ــتی، مارکسیس ــگاِه فرمالیس ــل ن ــان حام ــد. ایش بودن

ــد.  ــی هنرهــای تجســمی بودن مبان
مبانــی هنرهــای تجســمی بــا موضــوع چیســتی فــرم هنــری 
ــری  ــوِب هن ــرِم خ ــه درِک ف ــت و این ک ــاب اس ــوب و ن خ
ــش  ــم دنبال ــخ می توانی ــتقل از تاری ــه مس ــت ک موضوعیس
ــک  ــه ی ــت ب ــوط هس ــوب مرب ــرم خ ــت ف ــم. در حقیق کنی
ــا انســان ها در آن شــریک  ــه همــة م ــدة جهان شــمولی ک ای
هســتیم و یــک ویژگی هــای مشــترکی بیــن ایــن آثــار 

ــردازان گشــتالت  ــد ه نظریه پ ــه ای ــن ب هنــری وجــود دارد. ای
ــردد.  ــت برمی گ ــرن بیس ــل ق ــوزده و اوای ــرن ن ــر ق در اواخ
ــد  ــر می پرداخــت، مانن ــخ هن ــه تاری ــه ب ــم ک ــی ه کتاب های
فیشــر  ارنســت  و  هــازر  آرنولــد  کتاب هــای  در  آن چــه 
ــاً موضوعــات را دســته بندی  ــن اســاس عموم می بینیــم، برای
کــرده اســت؛ یعنــی یکــی از معیارهــای مهــم و رایــج تاریــخ 
هنــر کالســیک عمدتــاً بــر ایــن اســاس اســت و آثــار بــر ایــن 

اســاس چیــده شــده اســت.
ــهود  ــگاری مش ــوع تاریخ ن ــن ن ــه در ای ــی ک ــن موضوع  اولی
اســت شــکلی سرطانیســت کــه در بخشــی حجیم تــر از 
دیگــر بخش هاســت و ایــن قابــل توجیــه اســت چــرا کــه اوالً 
ــخ را نوشــته اند پــس حــق داشــته اند ریشــه های  ــا تاری آن ه
هنــر خودشــون را دنبــال کننــد، ثانیــاً اطالعاتــی کــه دربــاره 
ــا  ــه این ه ــا این ک ــت ت ــر اس ــم کمت ــر داری ــای دیگ هنره
ــا در  ــه م ــی ک ــاً تنوع ــته اند،  ثالث ــگاری داش ــابقه تاریخ ن س
ــان و  ــگ و ه ــم در دوره چین ــا می بینی ــم اروپ ــرن نوزده ق
ــوع  ــم. موض ــی نمی بینی ــری ایران ــا نگارگ ــن ی ــگ چی مین
ــوارد  ــه م ــت ک ــری اس ــای هن ــی مورخ ه ــر تعمیم ده دیگ
خیلــی محــدود را مصداق هــای جریــان زیریــن اجتماعــی در 
قالــب هنــر تعبیــر می کننــد و از ظاهــر بــه باطــن می رســند. 
ــگاری ایــن اســت کــه  ــوع تاریخ ن ــه ایــن ن نقــد وارد شــده ب
ــه  ــی را یافت ــن توانای ــته، ای ــک رش ــوان ی ــر به عن ــخ  هن تاری
اســت کــه مرزهــا را کنتــرل و داوری کنــد و مردمــان اشــیا را 
بپذیــرد یــا نــه، بــه داخــل خــودش بیــاورد یــا کنــار بگــذارد 

ــه دیگــران منتقــل کنــد.  و ارزش هایــش را ب

جایگاه نظریه های نقد جدید در تاریخ هنر معاصر
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ــان  ــدگاه جانات ــاس دی ــد براس ــر جدی ــخ هن ــه تاری درادام
هریــس یکــی از مورخــان انگلیســی توضیــح داده می شــود. او 
مولفه هایــی کــه تاریــخ هنــر جدیــد را تشــکیل می دهــد یــا 
ــد را مــی ســازد روشــن  ــخ هنــر جدی ویژگی هایــی کــه تاری
می کنــد.  جاناتــان هریــس دربــاره تاریــخ هنــر و گسترشــش 
ــه  ــد ک ــر می کن ــن را ذک ــر ســنتی ای ــخ هن ــه تاری نســبت ب
یکــی از دالیلــی کــه رشــته تاریــخ هنــر از دهــه هفتــاد بــه 
بعــد تنــوع و گســترش زیــادی یافتــه اســت ایــن بــوده کــه 
ــه  ــده ک ــی ش ــات مطالعات ــیوه ها و موضوع ــده ش در برگیرن
ــه  ــی و چ ــای آموزش ــه در برنامه ه ــه چ ــن ده ــش از ای پی
ــر مشــروعیت  ــخ هن در فعالیت هــای پژوهشــی مباحــث تاری
نداشــته اســت«. یعنــی تاریــخ هنــر عمدتــاً بــه آثــار هنــری 
فاخــر اکتفــا  کــرده اســت کــه در طــول تاریــخ از دل خاک هــا 
ــم و  ــم می چیدی ــار ه ــیدیم و کن ــرون می کش ــا را بی این ه
ــه  ــه دارد ب ــم خداگون ــه چش ــا راوی ک ــوان تنه ــورخ به عن م
ــرد  ــخ را می نگ ــی تاری ــه و بی آالیش ــی معصومان ــکل خیل ش
ــه مــا توضیــح می دهــد. درانتهــا موضوعاتــی کــه تاریــخ  و ب
هنــر جدیــد بــه مــا پیشــنهاد می کند و خــودش براســاس آن 
چیــده شــده اســت را از دیــدگاه خودشــان مطــرح می کننــد: 

- مطالعــه و آمــوزش روش هــای بررســی تاریــخ هنــر و 
پرداختــن بــه نظریه هــای انتقــادی کــه ماهیــت خــود تاریــخ 

ــد. ــرار می ده ــش ق ــورد پرس ــای آن را م ــر و ارزش ه هن
- تاکید بر ارتباط روش های گوناگون نقد و تاریخ هنر

- تردیــد نســبت بــه روش هــای کل گــرا و رویکردهــای 
ــای  ــی و رویکرده ــای اجتماع ــل تاریخ ه ــر تکام ــی ب مبتن

جهان شــمول و  فراگیــر 
ــای اندیشــه های  ــور به ج ــای زمینه مح ــر رویکرده ــه ب - تکی

ذات بــاور
ــان،  ــی مورخ ــدد و اصل ــون متع ــه مت ــه مســتقیم ب - مراجع
نظریه پــردازان و هنرمنــدان بــه جــای اکتفــا بــه یــک 

ــدود ــی مح ــِت تاریخ روای
ــم  ــته ای اع ــط میان رش ــبکه ای از رواب ــه ش ــکل دادن ب - ش
از سیاســی، اجتماعــی، علمــی و فلســفی بــرای تحلیــل 
ــدود. ــک دوره مح ــری ی ــار تصوی ــری و آث ــای هن جنیش ه

بــا  بصــری  فرهنــگ  و  هنــر  مطالعــه  دادن  ارتبــاط   -
روزمــره زندگــی  و  هنــری  فعالیت هــای 

- حضــور پیوســته مــورخ هنــر یــا ســوژه شناســان درتاریخــی 
کــه روایــت می کنــد 
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بــه همــت معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی و معاونــت نهــاد 
ــه  ــا، جلس ــای زیب ــس هنره ــری در پردی ــم رهب ــام معظ مق
نمادیــن دفــاع از پایان نامــه شــهید مدافــع حــرم »مصطفــی 
ــای  ــس هنره ــاری پردی ــته معم ــجوی رش ــی«، دانش کریم
ــتقبال  ــان اس ــاه در می ــت و دوم دیم ــنبه بیس ــا، چهارش زیب
رســانه هــا در ســالن قضــاوت دکتــری پردیــس برگــزار شــد.

ــود  ــان اســتاد راهنمــای دانشــجویی ب ــد مظاهری ــر حام دکت
ــه  کــه خــودش در جلســه دفــاع  حضورنداشــت و شــخصا ب
دفــاع از پایــان نامــه دانشــجوی شــهیدش بــا موضــوع » مــوزه 

جنــگ بــا رویکــرد صلــح « پرداخــت.
ــد: در سیســتم  ــود فرمودن ایشــان در بخشــی از ســخنان خ
وقتــی  تهــران  دانشــگاه  معمــاری  دانشــکده  آموزشــی 
ــد  واحدهــای درســی  دانشــجویان تمــام می شــود، آن هــا بای
بتواننــد در قالــب یــک طراحــی نشــان بدهنــد کــه مهــارت 
ــه  ــد ک ــدا کرده ان ــه را پی ــه آن حرف ــرای ورود ب ــای الزم ب ه
ــه ایــن طراحــی، طــرح نهایــی گفتــه می شــود. موضــوع و  ب
ــاب  ــجویان انتخ ــود دانش ــوال خ ــم معم ــا را ه ــتاد راهنم اس
را  آموزشــی  مراحــل  همــه  کریمــی  شــهید  می کننــد. 
گذرانــده بــود و بیــش از یــک ســال و نیــم بــود کــه روی ایــن 
طــرح کار می کــرد. وقتــی تصمیــم گرفــت راه دیگــری بــرای 
زندگــی انتخــاب کنــد، وظیفــه باالتــری بــرای خــودش قائــل 

بصورت نمادین از پایان نامه شهــــید مدافع حرم
 پردیس هنرهای زیبا دفاع شد

بــود و ترجیــح داد کــه در مســیر اساســی تری قــدم بــردارد. 
ــم  ــرد آن ه ــاب ک ــودش انتخ ــم خ ــه را ه ــوع پایان نام موض
بــا عنــوان: »مــوزه جنــگ بــا رویکــرد صلــح در افغانســتان«. 
او خیلــی عالقــه داشــت کــه بتوانــد کشــورش را یــک کشــور 
آبــاد و متحــد ببینــد و یــک صلــح پایــدار را در آنجــا شــاهد 
ــم در  ــه اش را ه ــان نام ــوع پای ــن موض ــرای همی ــد، ب باش

همیــن جهــت انتخــاب کــرد.
ــه  ــن شــهید بزرگوارطبع ــواده ای ــی اســت عــالوه برخان گفتن
ــام معظــم  ــر نهــاد مق ــر کالنتــری نماینــده دفت افغــان، دکت
ــهید  ــاد ش ــی از بنی ــران، نمایندگان ــگاه ته ــری در دانش رهب
اســتان تهــران و تعــداد زیــادی از هــم کالســی هــای شــهید 
کریمــی در جلســه حضــور داشــتند و جــوی بســیار معنــوی 

بــر ســالن قضــاوت حکــم فرمــا بــود.
ــس  ــدری رئی ــر حی ــان دکت ــه را نیزآقای ــان نام داوری  پای
پردیــس هنرهــای زیبــا، دکتــر مظاهریــان اســتاد دانشــکده 
معمــاری پردیس،دکتر اســالمی معــاون آموزشــی وتحصیالت 
تکمیلــی پردیــس و مهنــدس چمــران بــر عهــده داشــتند کــه 
ــا نمــره 1۸/5 ایشــان را فــارغ التحصیــل اعــالم  در نهایــت ب

ــد. نمودن
»دفاعیــه مصطفــی« مســتندی تــک  همچنیــن فیلــم 
قســمتی بامحوریــت جلســه دفاعیــه پایــان نامــه ایــن شــهید، 
کــه بعدازشــهادت ایشــان برگزارشــده اســت، بــه همــت نهــاد 
ــران، در  ــگاه ته ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق نمایندگ

دســت ســاخت اســت.

مراسم نمادین دفاع از پایان نامه شهید مدافع حرم
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نخســتین نمایشــگاه از سلســله نمایشــگاه هــای آثــار گروهی 
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشــته 
طراحــی صنعتــی بــا عنــوان » نقطــه ســر خــط« از تــارخ 26 
ــا  ــای زیب ــس هنره ــه پردی ــاه در نگارخان ــن م ــی 2۸ بهم ال

برگــزار شــد.

ــی  ــع کارشناس ــجوی مقط ــی، دانش ــد باباکرم ــای محم آق
پردیــس  دانشــکده هنرهــای تجســمی  نقاشــی  رشــته 
ــن  ــدگان نهمی ــی ازبرگزی ــوان یک ــه عن ــا، ب ــای زیب هنره
جشــنواره بیــن الملــی هنرهــای تجســمی انتخــاب گردیــد.

ــای  ــی هنره ــنواره بین الملل ــن جش ــه نهمی ــن اختتامی آیی
تجســمی فجــر بــا حضــور ســید رضــا صالحی امیــری  )وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی(،علی مــراد خانــی )معــاون امــور 
هنــری(، و جمعــی از هنرهمنــدان و عالقــه منــدان بــه 

برگــــــزاری نخستیـــن نمایشــــگاه آثار دانشــــجـویان
 طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا

دانشجوی هنرهای تجـــسمی پردیس هنرهای زیبا
 برگزیده نهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

ــزار  ــدت برگ ــاالر وح ــن  در ت ــمی  30 بهم ــای تجس هنره
ــرای حضــور  ــر ب شــد. در ایــن جشــنواره قریــب 13 هــزار اث
ــر  ــزار و 163 اث ــداد 3ه ــن تع ــه از ای ــده بودک ــت ش دریاف
توســط شــورای هنــری  در یــک فضــا و بســتر تعاملــی مــورد 
بررســی قــرار گرفــت و زمانــی بــرای اعتــراض درنظــر گرفتــه 

شــد.
در پایــان نیــز بــه ده نفــر از برگزیدگان لــوح تقدیر جشــنواره، 
تندیــس طوبــای زریــن، مبلــغ 100 میلیــون ریــال، عضویــت 
ــز توســعه هنرهــای  ــدان مرک ــت از هنرمن ــدوق حمای در صن
ــکان اســتفاده از ســفر  ــرای ام ــی ب تجســمی معاصــر و معرف

مطالعاتــی بــه فرانســه اهــدا شــد.

درایــن نمایشــگاه، پــروژه هــای عملــی نیمســال اول تحصیلی 
96-95 شــامل پــروژه هــای عملــی دروس طراحــی مبلمــان 
و طراحــی راهبــردی، مــواد و روش هــای ســاخت 1، حجــم 
ســازی، فــرم و فضــا و مبانــی هنرهــای تجســمی در معــرض 

دیــد عالقمــه منــدان گذاشــته شــد. 
ــروژه  ــنی از پ ــگاه، پروژکش ــن نمایش ــار ای ــن در کن همچنی
ــر  ــر نظ ــی زی ــته عکاس ــجویان رش ــاری دانش ــی معم عکاس

ــد. ــش در آم ــه نمای ــز ب ــر نی ــر کوث ــم دکت خان

موفقـــیت دانشــــجوی پردیس در جشــــنواره فـــجــــر

نخستین نمایشگاه آثار دانشجویان طراحی صنعتی
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ســفـــــر اســـاتـــیــد و دانـشـــــجــــویـــان شــهــــــرســـازی 
کش و ترکیه به ایران کشورهای آلمان، مرا  

برنامــه  اســاس  بــر  مهرمــاه 1395  نخســت  هفتــه  در 
»Mahalle Meets Stadtquartier« اســاتید و دانشــجویان 
دوره دکتــری کشــورهای آلمــان، مراکــش و ترکیــه بــا حضور 
ــه  ــه ارائ ــا ب ــس هنرهــای زیب در دانشــکده شهرســازی پردی
ــا  ــه ب ــوع محل ــون موض ــود پیرام ــای خ ــاالت و یافته ه مق
توجــه بــه تجربیــات کشــورهای مطبــوع خــود پرداختنــد. در 
ایــن دوره یــک هفتــه ای اســاتید و دانشــجویان دوره دکتــری 
ــر  ــالوه ب ــران ع ــه و ای ــار کشــور آلمــان، مراکــش، ترکی چه
ــه،  نشســت های مختلــف و تبــادل اطالعــات در زمینــه محل

ــد. ــد نمودن از شــهر اصفهــان نیــز بازدی
 Mahalle Meets Stadtquartier بین المللــی  برنامــه 

توســط دانشــگاه فنــی برلیــن )Berlin TU( و واحــد هبیتــات 
ــکاری  ــا هم ــد )UN Habitat Unit( و ب ــل متح ــازمان مل س
دانشــگاه تهــران، دانشــگاه معمــار ســینان اســتانبول ترکیــه 
ــده  ــش انجام ش ــاط مراک ــهری رب ــزی ش ــتیتو برنامه ری و انس
کــه در ایــن برنامــه 2۸ دانشــجوی دکتــری از چهــار کشــور 
ــم  ــال فراه ــه دنب ــه ب ــن برنام ــور شــرکت داشــته اند. ای مذک
ــی  ــادل علمــی در ســطح بین الملل ــرای تب کــردن بســتری ب
ــر »محله هــای شــهر«  ــز ب ــا تمرک ــوم شــهری ب ــه عل در زمین
ــا و  ــباهت ها، تفاوت ه ــل ش ــی و تحلی ــامل بررس ــت و ش اس
ــاختاری  ــه در س ــا محل ــط ب ــنن مرتب ــگ و س ــل فرهن عوام

ــود. ــی می ش ــی و فرهنگ ــدی اجتماع کالب
ــاد  ــر فرش ــای دکت ــتی آق ــا سرپرس ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــران و  ــگاه ته ــازی دانش ــکده شهرس ــیار دانش ــان دانش نوری

سفـــر اساتیــد و دانشجـــویان شـــهـــرســـازی به ایــران
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ــران و  ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــس هنره ــکاری پردی ــا هم ب
ــدار برگــزار  قطــب علمــی شهرســازی و توســعه شــهری پای
ــه  ــران ب ــهر ته ــف ش ــای مختل ــد از محله ه ــد، بازدی گردی
ــری از وضعیــت و رویکردهــای مختلــف  ــه تصوی منظــور ارائ
ــزی آن در  ــتقرار و برنامه ری ــوه اس ــه، نح ــوع محل ــه موض ب
ــهری در  ــطح ش ــالت در س ــعه ای مح ــرات توس ــهر و تأثی ش

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس
در روز نخســت به منظــور آشــنایی بــا ســاختار فضایــی 
ــا  ــران ب ــهر ته ــه ش ــای آن رصدخان ــران و محله ه ــهر ته ش
مســئولیت ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری 
ــرار گرفــت.  ــد ق ــرج میــالد مــورد بازدی تهــران در اراضــی ب
در رصدخانــه شــهر تهــران بــا اســتفاده از فناوری هــای 
ــات  ــن اطالع ــهر و همچنی ــود کل ش ــت موج ــد وضعی جدی
و تحلیل هــای مربــوط بــه محله هــای مختلــف بــر روی 
ــن ترتیــب  ــش داده می شــود. بدی ماکــت شــهر تهــران نمای
در جلســه مذکــور نقشــه های مختلفــی ازجملــه: ســیر تحــول 
ــتخوان بندی،  ــی، اس ــازمان فضای ــران، س ــهر ته ــعه ش و توس
ــت  ــهر جه ــی ش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــه های اقتص نقش
درک بهتــر شــهر تهــران بــرای حضــار ارائــه گردیــد. 
ــطح  ــی در س ــت زندگ ــی کیفی ــه های تحلیل ــن نقش همچنی
محــالت به صــورت ذهنــی و عینــی، نقشــه تــاب آوری شــهری 
ــدار کــه توســط اســتاد دانشــگاه  و شــاخص های توســعه پای
ــه  ــود، ارائ ــده ب ــت تهیه ش ــفندیار زبردس ــر اس ــران دکت ته
گردیــد. پــس از صــرف ناهــار در بعدازظهــر بافــت تاریخــی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــه عودالج ــازار و محل ــدوده ب ــران و مح ته

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی ــران م ــه شــهر ته هســته اولی
در روز دوم آقــای دکتــر محمدمهــدی عزیــزی رییس پردیس 
ــران،  ــگاه ته ــی دانش ــن معرف ــدا ضم ــا در ابت ــای زیب هنره
ــکده های  ــی دانش ــام آموزش ــا و نظ ــای زیب ــس هنره پردی
ــی  ــه موضــوع گردهمای ــا توجــه ب ــاری، ب شهرســازی و معم
پیرامــون محلــه، پژوهشــی در زمینــه »محلــه هــای شــهری 
ســاخته شــده در گــذار، تجربــه افزایــش تراکــم در تهــران« 
ــجویان در  ــگران و دانش ــس از آن پژوهش ــد. پ ــه نمودن ارائ

ــا  ــای زیب ــس هنره ــری پردی ــاوت دکت ــالن قض ــل س مح
نتایــج مطالعــات خــود را در طــول زمــان یــک ســال مطــرح 

ــد. نمودن
ــه  ــار، ب ــرف ناه ــس از ص ــنبه پ ــر روز یکش ــد از ظه در بع
ــا نوســازی محــالت ناکارآمــد شــهری، از  منظــور آشــنایی ب
ــا هماهنگــی  ــه خــوب بخــت ب ــد نوســازی محل بافــت و رون
ــد  ــه، بازدی ــی محل ــز فرهنگ ــر مرک ــری مدی ــای علی اکب آق
ــه  ــب گزارشــی از تجرب ــر عندلی ــد دکت ــش از بازدی شــد. پی
نوســازی محلــه خــوب بخــت منطقــه 15 شــهرداری تهــران 

ــد. ــه نمودن ارائ
به منظــور  دانشــجویان،  ارائه هــای  از  پــس  ســوم  روز 
آشــنایی بــا محــالت برنامه ریزی شــده، شــهرک غــرب 
ــه  ــده( و منطق ــهرک طراحی ش ــه ای از ش ــوان نمون ــه عن )ب
ــد  ــه از رون ــن مرحل ــوان آخری ــران به عن ــهرداری ته 22 ش
ــت. در روز  ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی ــران م ــهر ته ــعه ش توس
چهــارم پــس از ارائــه جمعــی گروه¬هــای مختلــف آلمانــی، 
ــه و  ــوم محل ــون مفه ــی پیرام ــی و ایران ــه ای، مراکش ترکی
ــای  ــه تپه ه ــرش و منطق ــوزه ف ــور، م ــر کش ــات ه تجربی
ــن و تفریحــی شــهر تهــران  ــز نوی ــوان مرک ــاد به عن عباس آب

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی م
ــرای  ــران ب ــهر ته ــف ش ــای مختل ــد از محله ه ــس از بازدی پ
ــازی و  ــون شهرس ــران پیرام ــی ای ــه تاریخ ــنایی باتجرب آش
ــاب  ــا ارب ــر پارس ــای دکت ــراه آق ــه هم ــروه ب ــاری، گ معم
ــفر  ــان س ــهر اصفه ــه ش ــازی ب ــکده شهرس ــتادیار دانش اس
کردنــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن برنامــه بــا بازدیــد از مناطــق 
ــدان  ــف شــهر اصفهــان شــامل محــدوده مرکــزی، می مختل
ــالت  ــاغ و مح ــت، چهارب ــت بهش ــازار، کاخ هش ــام)ره(، ب ام
ــه  ــفر ب ــا س ــروه ب ــید. گ ــان رس ــه پای ــاره ب ــا و جویب جلف
اصفهــان و بازدیــد از مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان، شــامل 
ــار از  ــه جویب ــام و محل ــدان ام ــزی شــهر، می محــدوده مرک
نزدیــک بــا مفهــوم محلــه درگــذر تاریــخ آشــنا شــدند و در 

ــان رســاندند. ــه پای ــن شــهر ســفر خــود را ب ای
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بازدیــد هیــات آلمــانــی از پــردیــس هـنـــرهــای زیـبــا
روز یکشــنبه نهــم آبــان مــاه تعدادي از اســاتید و دانشــجویان 
ــا  ــاي زیب ــس هنره ــدام در پردی ــگاه پتس ــي از دانش آلمان

حضــور یافتنــد کــه آقــاي پروفســور اســتفن الو
) Prof. Steffen Laue ( متخصــص رشــته مرمــت ابنیــه نیــز 

در بیــن آنهــا حضــور داشــت. 
ــل  ــن المل ــور بی ــاور ام ــالمي، مش ــي اس ــید یحی ــر س دکت
پردیــس هنرهــاي زیبــا، گــروه را جهــت بازدیــد از آتلیه هــاي 

معمــاري، گالري هــا و کارگاه هــاي پردیــس راهنمایــی و 
ســپس ارائــه کوتاهــي در بــاره پردیــس و دانشــکده معمــاري 
ــان  ــه زب ــل ب ــه تحصی ــکان ادام ــد ام ــن بازدی داشــتند. در ای
ــاط و  ــاد ارتب ــا و ایج ــاي زیب ــس هنره ــي در پردی انگلیس
همکاریهــاي بیشــتر بیــن دو دانشــگاه مطــرح شــد. برخــي از 
دانشــجویان آلمانــي نیــز جهــت ادامــه تحصیــل در دانشــگاه 
تهــران ابــراز عالقــه کــرده و دربــاره امکانــات موجــود 

ــد. ــرح کردن ــواالتي را مط س

بازدیــد هیـــات آلــمــانـی از پــردیــس هــنــرهــای زیــبــا

حــضــور اســاتیـــد ژاپنــی در پــردیس هنــرهـای زیبــا
پرفسور ریچي میاکه از دانشگاه

Fuji Womens University و کیتا اوشیما از

Shibaura Institute of Technology  روز شــنبه 1 آبــان 

از ســاعت 12 طــی جلســه اي بــا حضــور آقــاي دکتــر یحیــي 
ــت  ــر معاون ــدرودي، در محــل دفت ــر ان ــم دکت اســالمي، خان
ــه و شــروع  ــس ، خواســتار امضــاي تفاهم نام آموزشــي پردی
ــا و  ــای زیب ــس هنره ــن پردی ــي بی ــن الملل ــاي بی همکاریه
دانشــگاه هاي ژاپــن شــدند. همچنیــن در ایــن جلســه 
 Disaster Management ماننــد  موضوعاتــي  دربــاره  

ــداد  ــا روی ــگاه و ی ــک نمایش ــزاري ی Technologies  و برگ

آکادمیــک بــا موضــوع معمــاري و فرهنــگ ایــران در کشــور 
ــراد  ــراي ای ــان ب ــه ایش ــد.در ادام ــر گردی ــادل نظ ــن  تب ژاپ
ــه قطــب علمــي معمــاري رفتنــد کــه آنجــا دو  ســخنراني ب
ســخنراني ارائــه گردیــد. عنــوان ســخنراني پروفســور میاکــه
 Beyond the Disaster: The Actuality of Japanese

  Contemporary Architecture

و عنوان سخنراني آقاي اوشیما 
 Woodification Program on the Context of Global

Environment  بــود. 

حــضــور اســاتیــد ژاپنــی در پــردیــس هنـــرهــای زیبــا
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کنــفــرانس استــاد بــرجــســتــه آهنــــگســـازی  ویدئــو 
کارنگی ملون آمریکا در پردیس دانشگاه 

ســخنراني علمي-پژوهشــي دکتــر رضــا والــي, اســتاد 
ــکا  ــون آمری ــي مل ــگاه کارنگ ــازي در دانش ــته آهنگس برجس
از طریــق ویدئــو کنفرانــس, پیرامــون »کنســرتو بــراي 
ــیقي  ــاختارهاي موس ــرد س ــتر« و کارب ــي و ارکس ــي ایران ن
دســتگاهي ایــران در آهنگســازي ســمفونیک در تاریــخ 
دوشــنبه 24 آبــان 1395 از ســاعت13 الــی 17/30 در 
نگارخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار و مــورد اســتقبال 

ــت. ــرار گرف ــجویان ق کنــفـــرانــس استـــاد بــرجســته آهنــگــســــازیدانش ویـــدئــو 

سخـنرانـی ݣݣپروفســـور ݣݣݣچـینــو زوکــی، استاد معمـاری
جلســه ســخنرانی پروفســور چینــو زوکــی اســتاد برجســته 
معمــاری و طراحــی شــهری دانشــگاه پلــی تکنیــک میــالن و 
اســتاد مدعــو در دانشــگاه هــاروارد، روز چهارشــنبه 5 آبــان 
ــای  ــس هنره ــه پردی ــی 1۸ در نگارخان ــاعت 16ال 95 از س
ــز و  ــادی در ونی ــای زی ــروژه ه ــان پ ــد. ایش ــا برگزارش زیب
میــالن و دیگــر شــهرهای ایتالیــا دارنــد و برنــده مقــام هــای 
بیــن المللــی بســیاری بــوده انــد. پروفســور زوکــی ســخنرانی 
خــود را در نگارخانــه بــه زبــان انگلیســی ارائــه کردنــد کــه 
ــه الگــوی  ــاره تکامــل شــهرها از الگــوی ســنتی ب در آن درب
ــا  ــه ب ــد . برنام ــت کردن ــر صحب ــدرن و معاص ــی، م صنعت

ــت. سخنــرانــی پروفســور چینـــو زوکـــی، استــاد معـمــاریســواالت و گفتگــوی حضــار خاتمــه یاف

دیــــــدار دکــــتـــــر مــــارکـــوس ریـــتـــــر با مـــســــئولـــیــــن
پردیــــس هنــــرهای زیبـــــا

روز دوشــنبه بیســتم دي مــاه، آقــاي دکتــر مارکــوس ریتــر 
ــر  ــا دکت ــش( ب ــن اتری ــگاه وی ــر دانش ــخ هن ــتاد تاری )اس
ــر  ــس(، دکت ــي پردی ــاون پژوهش ــت )مع ــفندیار زبردس اس
ــر  ــس(، دکت ــاون آموزشــي پردی ســیدغالمرضا اســالمي )مع
ــر  ــاري( و دکت ــکده معم ــس دانش ــر )رئی ــي ف ــا عین علیرض
ــس(  ــل پردی ــن المل ــور بی ــاور ام ــالمي )مش ــیدیحیي اس س

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ دی

در ایــن دیــدار، دکتــر ریتــر، بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه امضاء 
شــده بیــن دانشــگاه ویــن و دانشــگاه تهــران، ضمــن دعــوت 
از اســاتید عالقــه منــد پردیــس هنرهــاي زیبــا بــرای بازدیــد 
ــگاه و  ــن دانش ــه ای ــن، عالق ــف وی ــاي مختل ــگاه ه از دانش
دیگــر دانشــگاه هــاي اتریــش بــرای گســترش روابــط علمــی 
ــا،  ــزاري کارگاه ه ــرای برگ ــا را ب ــای زیب ــس هنره ــا پردی ب
نمایشــگاه هــا، راهنمایــي مشــترک دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلــي و ســفرهاي علمــي، پژوهشــي و مطالعاتــي اســاتید 

اعــالم کــرد.

دیــــدار دکتــــر مارکــــوس ریتر با مســـئولیــــن پردیـــس
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