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ــا  دیـــد و بازدیـــد اعضـــای محتـــرم هیـــأت رئیســـه پردیـــس بـ
ــان کارکنـ ــاتید و  اسـ

ــا  مراســم شــادباش و تبریــک هیــأت رئیســه محتــرم پردیــس ب
فــرا رســیدن  بمناســبت  پردیــس  کارکنــان محتــرم  و  اســاتید 
ســال جدیــد، 14 فروردیــن مــاه از ســاعت 9/30 الــی 30/ 10 در 

ــزار شــد. محــل ســلف ســرویس پردیــس برگ

کارکنان   دید و بازدید اعضای هیأت رئیسه پردیس با اساتید و 
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دانشــکده  چنــد  و  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  رٔوســای  نامــه 
دانشــگاه تهــران بــه رئیــس و اعضــای شــورای شــهر در مــورد 

انتخــاب شــهردار تهــران
دانشــکده های  رٔوســای  و  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  رئیــس 
زیســت  محیــط  و  جغرافیــا  تربیتــی،  علــوم  و  روان شناســی 
دانشــگاه تهــران در نامــه ای بــه رئیــس و اعضــای شــورای شــهر 
تهــران، خواســتار انتخــاب شــهرداری غیرسیاســی و متخصــص 
بــرای نجــات شــهر از مخاطــرات طبیعــی و انســانی شــدند.

ح است: متن نامه به این شر
اعضا و ریاست محترم شورای شهر تهران

با سالم و احترام
بی تردیــد تهــران بــرای شــهروندانش تبدیــل بــه شــهری شــده 
کــه بــه جــای تضمیــن امنیــت و ســالمت، اغلــب تولیدکننــده 
در  و  آفــت زده  شــهری  نقــل،  و  حمــل  در  اســت،  مشــکالت 
ســالمت محیــط زیســت، ســرگردان و بی برنامــه اســت. بــا آنکــه 
کلیــدی در جریان ســازی ملــی بــه عهــده دارد امــا شــهری  نقــش 
شــده بــر مرکــب جریــان ســوار تــا بــر مرکــب تعقــل، تدبیــر و تفکــر. 
کشــور را در خــود اســکان  کــه جمعیــت قابــل توجهــی از  شــهری 
داده و پایتخــت نظــام ممتــاز حکومتــی اســت بــا داعیه هــای 

فــراوان و بحــق.
در ایــن میــان شــهردار تهــران نقــش ارزنــده ای ایفــا می کنــد 
کافــی مبــذول  و بایســته اســت تــا در انتخــاب آن حساســیت 
بــر خــود الزم دیدیــم در آســتانه انتخــاب  از ایــن رو  داشــت. 

شــهردار مــواردی را اعــالم نمائیــم:

رئیــس  عنــوان  بــه  پردیــس  علمــی  ت 
ٔ
هیــا عضــو  انتخــاب 

کشــور فرهنگــی  مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  جدیــد 
وزیــر  امیــری،  ازطــرف دکتــر ســیدرضا صالحــی  طــی حکمــی 
محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، جنــاب آقــای دکتــر حســن 
پردیــس  تجســمی  هنرهــای  دانشــکده  اســتاد  بلخــاری، 
مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  رئیــس  عنــوان  بــه  زیبــا،  هنرهــای 

1- تــالش شــود تــا سیاســی کاری در انتخــاب شــهردار تهــران 
نقــش اصلــی را بــه عهــده نگیــرد بلکــه بــه جــای آن تخصــص 
و داشــتن برنامــه ای راهبــردی بــرای نجــات شــهر از مخاطــرات 

ک باشــد. طبیعــی و انســانی مــال
کــه اولویــت شــهردار تهــران توجــه بــه حفــظ  ۲- بایســته اســت 
بــر مشــکالت حمــل و نقــل شــهری،  محیــط زیســت، تفــوق 
ــه  ــهروندی و توج ــوق ش ــه حق ــم ب ــاز، تکری ــاخت و س ــرل س کنت

بــه قشــر آســیب پذیر و حاشیه نشــین باشــد.
و  آموزش محــور  شــهری  مثابــه  بــه  تهــران  بــه  توجــه   -3
ایــن  در  اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  پژوهش پایــه 
راســتا موقعیــت ممتــاز دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاهی 
ــا قدمــت و جامــع در قلــب و مرکزیــت تهــران مــد نظــر باشــد. ب
کــه بــرای نجــات از معضــالت یادشــده،  4- بــه نظــر می رســد 
شــهردار تهــران معتقــد بــه همــکاری فکــری و عملــی بــا جامعــه 

دانشــگاهی باشــد.
زیبــای  هنرهــای  پردیــس  رئیــس  حیــدری،  شــاهین  دکتــر 

تهــران دانشــگاه 
دکتــر ابراهیــم مقیمــی، رئیــس دانشــکده جغرافیــای دانشــگاه 

تهــران
زیســت  محیــط  دانشــکده  رئیــس  اردســتانی،  مجتبــی  دکتــر 

تهــران دانشــگاه 
دکتــر محمــد خدایــاری فــرد، رئیــس دانشــکده روان شناســی و 

علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران

کشــور انتخــاب شــد. دکتــر حســن بلخــاری نویســنده،  فرهنگــی 
پژوهشــگر، اســتاد و مدیر گــروه مطالعــات عالــی هنــر پردیــس 
در  همچنیــن  اســت.  وی  تهــران  دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای 
کشــور در رشــته هنــر  آذر ماه 1394 بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر 

برگزیــده شــده بــود.

کشور   انتخاب عضو هیآت علمی پردیس به عنوان رئیس جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
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معرفی معاون آموزشی دانشکده معماری پردیس 
که همراه با جلسه شورای آموزشی و تحصیالت  طی مراسمی 
برگزار  ماه  فروردین   ۲0 تاریخ  در  معماری  دانشکده  تکمیلی 
گردید، آقای دکتر حمید رضا انصاری به عنوان معاون آموزشی 

گردیدند. جدید دانشکده معرفی 
گــــرانـــــقــــــدر                                      و  شایـــســــــته  زحمـــــات  از  نشســــــت  ایــن  در 
آموزشــی  معاونــت  هــا  ســال  طــی  فرزیــن  علــی  احمــد  دکتــر 
و  ارزنــده  خدمــت  ســال ها  از  پــس  ایشــان  گردیــد.  قدردانــی 

آمدنــد. نائــل  بازنشســتگی  افتخــار  بــه  صادقانــه 

برگزاری مراسم روز معلم در پردیس هنرهای زیبا
همزمــان بــا ســالروز شــهادت اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری، 
روز  اســتاد،  شــامخ  مقــام  و  معلــم  روز  گرامیداشــت  مراســم 
ســه شــنبه 1۲ اردیبهشــت مــاه ، بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر 
محمــود نیلــی، ریاســـــت محتـــــرم دانشگــــاه تهـــــران  از ســــاعت 

گردیــد. 1۲ الــی 14در نگارخانــه پردیــس برگــزار 

حضــور موفــق پردیــس هنرهــای زیبــا در نمایشــگاه پژوهش 
و فناوری دانشــگاه

پردیــس هنرهــای زیبــا در نمایشــگاه دســتاوردها و یافته هــای 
تاریــخ                       از  تهـــــران،  دانشـــگاه  فنــاوری  و  پژوهــــش  برگزیــــده 
1۲ الــی 14 اردیبهشــت مــاه در فضــای نمایشــگاهی مجــاور تــاالر 
و  بازدیدکننــدگان  میزبــان  مرکــزی،  کتابخانــه  امینــی  عالمــه 

بــود.  عالقمنــدان 
کــه همــگام بــا چهارمیــن جشــنواره آمــوزش  در ایــن نمایشــگاه  
ــزار  ــی برگ دانشــگاه تهــران و دومیــن همایــش ملــی آمــوزش عال
تفکیــک  بــه  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  دســتاوردهای  گردیــد، 
دانشــکده هــای معمــاری، شهرســازی، هنرهــای تجســمی، 
بــه  صنعتــی  طراحــی  نیــز  و  موســیقی  و  نمایشــی  هنرهــای 
فهرســت جدیدتریــن  درآمــد. در همیــن خصــوص،  نمایــش 

کاربــردی اعضــاء هیــات علمــی  ح هــای پژوهشــی بنیــادی و  طــر
پردیــس هنرهــای زیبــا ارائــه شــد و پتانســیل هــای قطــب هــای 

گردیــد. علمــی شهرســازی و معمــاری نیــز معرفــی 

  معرفی معاون آموزشی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

  برگزاری مراسم روز معلم در پردیس هنرهای زیبا

گرامیداشت روز جوان در پردیس هنرهای زیبا   
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انتخــاب اعضــاء هیــأت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــا بــه 
عنــوان چهــره برتــر آموزشــی دانشــگاه تهــران

موضــوع  بــا  تهــران  دانشــگاه  آمــوزش  جشــنواره  چهارمیــن 
بــا حضــور  از اعضــای هیــأت علمــی برگزیــده آموزشــی  تقدیــر 
جمهــور                             رئیــس  اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق  دکتــر 
1۲ اردیبهشــت 96 در تــاالر عالمــه امینــی دانشــگاه برگــزار شــد.
کــه دکتــر فرهــادی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و  در ایــن مراســم 

و  کارکنـــان  قهرمانـــی  مســـابقات    ،96 ســـال  آوران  مقـــام 
علمـــی ت 

ٔ
هیـــا اعضـــاء 

اعـــــــضای  و  کارکــــــنان  ورزشـــی  جـــشنـــــــواره  سیــزدهمیـــــــن 
هیـــٔات علمـــی دانشـــگاه تهـــران در بـــازه تاریخـــی 13 تـــا ۲7 
گردیـــد . مقـــام آوران ایـــن دوره از  اردیبهشـــت  مـــاه  96 برگـــزار 

ــردد.  گـ ــی  ــالم مـ ــل اعـ ح ذیـ ــر ــه شـ ــابقات بـ مسـ
داژبــال خانم هــا: معصومــه اســماعیل زاده، صغــری ارض پیمــا، 
کبــری وهابــی، نرگس یارچینــی، فاطمــه محمودی زاده)مربی: 

کبــری وهابــی ، سرپرســت: معصومــه محقــق، مقام ســوم(

فنــاوری، دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی، رئیــس دانشــگاه 
و  دانشــجویان  و  اســتادان  و  رئیســه  هیــأت  اعضــای  تهــران، 
مســئوالن آموزشــی دانشــگاه حضــور داشــتند، آقایــان مهندس 
فریــدون علیــاری و حســین دوســت محمــدی، از اعضــاء هیــأت 
هیــأت  اعضــای  عنــوان  بــه  زیبــا،  هنرهــای  پردیــس  علمــی 

علمــی برگزیــده آموزشــی دانشــگاه تهــران انتخــاب شــدند.

علــــــیزاده،                  شــــــهین  اســـمـــعیــــــلی،  زهـــــرا  خانــــــم ها:  دارت 
فاطمـــه ســـلیمان زاده، آزاده دهفولـــی )مربـــی: وجیهـــه عربـــی، 

کبـــری وهابـــی، مقـــام اول( سرپرســـت: 
کبری وهابی )مقام سوم( آمادگی جسمانی خانم ها: 

ایــــــوب ارض پیمــــــا،                             بســـکــتبـــــال آقایـــان: صابـــر ســـــمیــــــع، 
کامـــکار )مربـــی: محمـــود  بهـــروز عبدالمالکـــی، عبدالحســـین 

مقـــام چهـــارم( کبـــری وهابـــی،  مظاهـــری، سرپرســـت: 
دو و میدانی آقایان: ایوب ارض پیما )مقام دوم، دو 100 متر(

صابر سمیع )مقام دوم، پرتاپ وزنه(

  انتخاب اعضاء هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا به عنوان چهره برتر آموزشی دانشگاه تهران

کارکنان و اعضای هیات علمی   مسابقات قهرمانی 
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گرامیداشت روز جوان در پردیس هنرهای زیبا
روز ســه شــنبه 19 اردیبهشــت مــاه بمناســبت روز جــوان و در 
آســتانه نیمــه شعبان،جشــن باشــکوهی شــامل نمایــش آثــار 
نقاشــی خــط، مســابقات متعــدد ورزشــی، ســفره آرایــی ایرانــی، 
کوتــاه دانشــجویی و برپایــی نمایشــگاه  اجــرای نمایش هــای 

انتخــاب اســتاد مشــاور برگزیــده دانشــجویان شــاهد و ایثارگر 
دانشــگاه تهران

آقــای زینــال زاده، به عنوان اســتاد مشــاور برگزیده دانشــجویان 
شــاهد و ایثارگر دانشــگاه تهران انتخاب شــد.

ــا حضــور  کــه روز چهارشــنبه ســوم خــرداد مــاه ب طــی مراســمی 
آقــای نورچــه ای، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران تهــران بــزرگ، آقــای الهــی، مدیــر آمــوزش عالــی 
بنیــاد شــهید و امورایثارگــران تهــران بــزرگ، آقــای امیرحســینی، 
کارکنــان شــاهد و  معــاون محتــرم مدیــرکل امــور دانشــجویان و 
ــر دانشــگاه تهــران و جمعــی از همــکاران ایشــان در دفتــر  ایثارگ
زیبــا  گــر پردیــس هنرهــای  ایثــار  و  امــور دانشــجویان شــاهد 

غ التحصیلــی دانــش آموختــگان پردیس  برگــزاری جشــن فــار
هنرهــای زیبا 

غ التحصیلــی 3۲0  نفــر از  طــی مراســمی باشــکوه جشــن فــار
دانــش آموختــگان پردیــس هنرهــای زیبــا، ورودی ســال های 
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری،  89 الــی 91 مقاطــع 
هنرهــای  پردیــس  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معاونــت  توســط 
زیبــا، بــا حضــور هیــأت رئیســه پردیــس، جنــاب آقــای دکتــر 

کتــاب، توســط معاونــت نهــاد مقــام معظــم رهبــری پردیــس 
هنرهــای زیبــا و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و 
همچنیــن روابــط عمومــی پردیــس، در محوطــه پردیــس برگــزار 

گردیــد. کــه بــا اســتقبال زیــاد دانشــجویان  روبــرو  شــد 

اســتاد  عنــوان  بــه  زاده،  زینــال  آقــای  از جنــاب  برگــزار شــد،  
مشــاور برگزیــده دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه تهــران بــا 

ــوح ســپاس تقدیــر شــد. اهــداء ل

از  جمعــی  دانشــگاه،  فرهنگــی  محتــرم  معــاون  سرســنگی 
اســتادان و خانواده هــای دانــش آموختــگان، روز چهارشــنبه 
3 خردادمــاه از ســاعت 16 الــی 18 در تــاالر شــهید آوینــی ایــن 

پردیــس برگــزار شــد.
و  یادبــود  لــوح  التحصیــالن  غ  فــار بــه  مراســم  ایــن  درپایــان 

گردیــد.  اهــداء  هدایایــی 

گرامیداشت روز جوان در پردیس هنرهای زیبا   

غ التحصیلی دانش آموختگان    برگزاری جشن فار

   انتخاب استاد مشاور برگزیده دانشجویان شاهد و ایثارگر
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کتـــاب مهنـــدس حاتمـــی در  برگـــزاری مراســـم رونمایـــی از 
ــا ــای زیبـ پردیـــس هنرهـ

کار و معمــاری"  کتــاب " خــود زیســت نامــه  مراســم رونمایــی از 
اســاتید  از  حاتمــی،  جــواد  مهنــدس  آقــای  جنــاب  نوشــته 
ــام و قدیمــی پردیــس هنرهــای زیبــا، روز  برجســته، صاحــب ن
شــنبه 10 تیــر 96 ســاعت 10 صبــح بــا حضــور اســتادان برجســته 
کثیــری از عالقمنــدان در نگارخانــه  کشــور و جمــع   معمــاری 

ــزار شــد.  ــا برگ پردیــس هنرهــای زیب
پردیــس  محتــرم  رئیــس  حیــدری  دکتــر  مراســم  ابتــدای  در 
گفــت: همــواره سرگذشــت انســان هــای بــزرگ به  هنرهــای زیبــا 
کــه از تجــارب ارزشمند شــان  کنــد  کمــک مــی  نســل هــای بعــد 
و  عزیــز  اســتاد  حاتمــی  مهنــدس  امــروز  شــود.  اســتفاده 
ــد و مــن امیــدوارم  کار را انجــام داده ان ارزشــمند مــان همیــن 
کاری خــود را مســتند ســازی و در  دیگــر اســتادان نیــز تجربیــات 

اختیــار دانشــجویان و ســایر معمــاران قــرار دهنــد.
کتــاب، یــک مدرســه معمــاری  گفتنــد: ایــن  ایشــان در ادامــه 
که خودشــان  اختصاصــی اســت و در آن معمــاری از دریچــه ای 
کتــاب در  کشــیده شــده اســت.  کشــیده انــد بــه تصویــر  زحمــت 
کــه اســتاد حاتمــی بــه  اصــل یــک پارادایــم آموزشــی اســت چــرا 
کــه هســتی شناســی چیســت؟ معرفــت شناســی  گفتــه انــد  مــا 

کــدام اســت؟ و روش شناســی چگونــه اســت؟
کــه هیــچ لحظه ای  مــا حاتمــی را بــه ایــن جهــت دوســت داریــم 
کالســش را بــه مــواردی جــز درس دادن نگذراندنــد و  از وقــت 
کــه خانــه خــود ایشــان  کــه پردیــس هنرهــای زیبــا  خوشــحالیم 

کتــاب اســت  اســت میزبــان رونمایــی از ایــن 
دانشــکده  اســتاد  حبیبــی  دکتــر  مراســم  بعــدی  ســخنران 
شهرســازی بودنــد. ایشــان بــا توجــه بــه اســتقبال بســیار خــوب 
کشــور از جملــه دکتــر اعتصــام،  اســتادان صاحــب نــام معمــاری 
دکتــر فالمکــی، مهنــدس ســعید نیــا، دکتــر ســاعد ســمیعی، 
مهنــدس تیمــوری و همچنیــن دکتــر مهــدی حجــت، از ایــن 
کــرده و ان را  حضــور بخاطــر احتــرام بــه مقــام یــک معلــم تشــکر 
گفــت: اصــل داســتان در مــورد  کاری ارزشــمند دانســتند. وی 
کــه نســبت بــه جهــان داریــم،  بینــش همــه ماســت. بینشــی 
کــه نســبت بــه خودمــان داریــم و ایــن بینــش اســت  بینشــی 
کنــش مــان را نیــز  کنــد و  کــه منــش و روش مــا را روشــن مــی 
کــه  کــه  گانــه بــا دانشــی  معنــادار مــی ســازد. بــی تردیــد ایــن ســه 
کــه  مــی اندوزیــم باالتــر و باالتــر خواهــد رفــت. پــس آن چیــزی 
کــه نــام بــردم دارای  کســانی  مهــم اســت بینــش اســت و همــه 
کــه ایــن بینــش  بینــش خودشــان هســتند و ایــن مهــم اســت 

ــرده اســت. ک ــه در منــش معمــاری شــان تجلــی پیــدا  چگون
ایــن  از  حاتمــی  مهنــدس  افزودنــد:  ادامــه  در  حبیبــی  دکتــر 
معمــاری  عاشــق  کــه  اســت  ســتایش  قابــل  برایــم  جهــت 
اســت. یعنــی یــک عشــق ورزی حیــرت انگیــزی بــا معمــاری 

بویــژه معمــاری ســرزمینش و جهــان دارد و ایــن منــش را در 
کارکــرده در تولیــد معمــاری  نشــان داده  کــه  تمــام ســالهایی 
ــن  ــا ای ــودش را ب ــان خ ــه ایش ک ــحالم  ــیار خوش ــن بس ــت و م اس
کــه افــرادی  کــرد و ایــن بســیار مهــم اســت چــرا  کتــاب مکتــوب 
کــم  بســیار  اندیشــند  مــی  معمــاری  بــه  فقــط  کــه  او  نظیــر 
ــس  ــه پردی ــان را ب ــز عنایتش ــان هرگ ــه ایش ک ــم  ــت و امیدواری اس

ننماینــد. قطــع  زیبــا  هنرهــای  )دانشــکده( 
ــه  ــی ب ــدس حاتم ــای مهن ــاب آق ــم جن ــدی مراس ــش بع  در بخ
ایــراد ســخن پرداخــت. وی بــا تشــکر از توجهــات ویــژه پردیســو 
گفــت: برایــم  تشــکر از اســتادان و دانشــجویان حاضــر در مراســم 
ــه  ــه خــود همــواره ب ــه انســان هماننــد خان ک اینجــا مکانیســت 
گردد.آغــاز  فضــای ذهنــی ارزشــمند آن بــا نــام دانشــگاه بــاز مــی 
ایــن حضــور بــرای مــن بــه زمانــی از ســالهای 47 و 48 مــی رســد 
کــه مصاحبــه ای بــا زنــده یــاد دکتــر محمــد امیــن میرفندرســکی 
و دکتــر اعتصــام بــرای ورود بــه دانشــکده هنرهــای زیبــا داشــتم 
ــر مــادی  کاری بلنــد مــدت، غی در بدســت آوردن یــک فضــای 
و غیــر منصبــی ولیکــن بــاز ذهنــی، بــا امــکان انتقــال وســیع 
بــه  نظــر خــودم  از  نتایــج  امــروز  کــه  از خالقیت هــا  تجربیــات 
شــما  حضــور  در  کتــاب  یــک  قالــب  در  را  آن  رســیده  اشــباع 

ــم. رونمایــی میکن
ان  کار مشــکل چــاپ  کــه  بنــده بسیارخوشــحالم  همچنیــن 
کتــاب بــه اتمــام رســیده و مــی شــود آن را در اختیــار مخاطــب 
که در بخشــهای مختلف  قــرار داد و بــا توجــه بــه عمــق زحماتــی 
کوششــی  کیفیــت آن بــا  انجامــش وجــود داشــت، عرضــه بــا 
فــراوان بــه ثمــر رســیده اســت. ایشــان همچنیــن از ناشــر و افــراد 
کتــاب بــا ایشــان همــکاری داشــتند نیــز  کــه در تهیــه  دیگــری 
کتــاب"" خــود زیســت  کــرده ودر میــان تشــویق حضــار از  تشــکر 

ــرد. ک ــی  ــاری " رونمای کار و معم ــه  نام

کتاب مهندس حاتمی   برگزاری مراسم رونمایی از 
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ــی  ــخ تطبیقـ ــر و تاریـ ــری پژوهـــش هنـ ــع دکتـ ــه مقطـ مصاحبـ
ــر اســـامی تحلیلـــی هنـ

مصاحبــه تخصصــی مقطــع دکتــری رشــته هــای پژوهــش هنــر 
و تاریــخ تطبیقــی تحلیلــی هنــر اســالمی دانشــکده هنرهــای 
تجســمی در روزهــای شــنبه و یکشــنبه 18و17 تیرمــاه ســال 
جــاری از ســاعت 8:30 الــی 18 در تــاالر ایــران دانشــکده ذیربــط 

گردیــد. ــزار  برگ
ســنجش  ســازمان  اعــالم  حســب  بــر  داوطلــب   100 حــدود 

انتخــاب دکتــر حمیدرضــا پارســی بــه عنــوان رئیــس جدیــد 
کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد پردیــس

محتـــــرم  رئـــــیسه  هیــٔات  تیـــرمــــــاه   19 خ  مـــــور درجلســــــه 
دکتــر                          اقــای  جنــاب  زحمــات  از  زیبــا،  هنــرهـــــای  پردیــس 
و  کتابخانــه  ریاســت  تصــدی  مــدت  در  انصــاری  حمیدرضــا 
مرکــز اســناد پردیــس هنرهــای زیبــا تقدیــر و جنــاب آقــای دکتــر          
حمیدرضــا پارســی، از اســاتید دانشــکده شهرســازی پردیــس 

گردیدنــد. معرفــی  ایشــان  جــای  بــه 
کتابخانه  گفتنی اســت دکتر انصاری یک دوره 3 ســاله ریاســت 

و مرکــز اســناد پردیــس هنرهــای زیبــا  را بر عهده داشــتند.

کــه جمعــًا 10  کشــور در ایــن مصاحبــه شــرکت نمودنــد  آمــوزش 
دانشــجو در نوبــت روزانــه و شــبانه رشــته هــای مذکــور بــرای 

پذیرفتــه خواهنــد شــد. ســال تحصیلــی 96-97 
دکتــری  مقطــع  در  دانشــجو  جــذب  بــرای  مصاحبــه  ضمنــًا 
نیــز در  اســتعداد درخشــان(  یادشــده )ســهمیه  رشــته هــای 
ــدود  ــا حــ ــح ت ــاه از ســاعت 8:30 صبــــ ــر مــــ روز دوشــنبه 19 تیــــ

انجــام شــد.  ســاعت 16 

  مصاحبه مقطع دکتری پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسالمی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس   انتخاب دکتر حمیدرضا پارسی به عنوان رئیس جدید 
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کارشناســـی  آزمـــون عملـــی و مصاحبـــه تخصصـــی مقطـــع 
 96 ســـال  عکاســـی  و  ســـازی  مجســـمه  هـــای  رشـــته 
پردیـــس  در  کشـــور  سراســـر  عالـــی  آمـــوزش  مٔوسســـات 

زیبـــا هنرهـــای 
کنکــور سراســری  پــس از معرفــی چنــد برابــر ظرفیــت داوطلبــان 
هــای  رشــته  در  کشــور  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  ســوی  از 
تجســمی  هنرهــای  دانشــکده  عکاســی،  و  ســازی  مجســمه 
پردیــس هنرهــای زیبــا بعنــوان متولــی برگــزاری آزمــون عملــی 
ــگاه های  ــرای دانش ــجو ب ــذب دانش ــی و ج ــه تخصص و مصاحب
مجسمه ســازی  هــای  رشــته  کارشناســی  مقطــع  در  کشــور 
ســــــازی  حجـــــــم  و  طــــراحـــــی  عملــــــی  آزمــون  عکــــــاسی،  و 

مجسمه ســازی را در روزهــای شــنبه و یکشــنبه ۲1 و ۲۲ مــرداد 
کــه قریــب بــه  مــاه 1396 از ســاعت 8:30 الــی 16 برگــزار نمــود 

۲50 نفــر در ایــن راســتا بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد. 
داوطلبــان  از  نفــر   800 حــدود  از  تخصصــی  مصاحبــه  ضمنــًا 
رشــته عکاســی  طــی روزهــای مــورد اشــاره و همچنیــن روزهــای 
دوشــنبه  و ســه شــنبه ۲3 و ۲4مــرداد از ســاعت 8:30 الــی 18 

ادامــه یافــت.
در  مقاطــع  رشــته-  ایــن  در  دانشــجو  پذیــرش  ظرفیــت   
کشــور متفــاوت اســت و در دانشــکده هنرهــای  دانشــگاه های 
تجســمی در ســال تحصیلــی 97-96 تعــداد 1۲ نفــر )زن-مــرد( 

گردیــده اســت. تعییــن 

کارشناسی رشته های مجسمه سازی و عکاسی   آزمون عملی و مصاحبه تخصصی مقطع 
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آزمـــون عملـــی دانشـــجویان رشـــته هـــای هنرهـــای نمایشـــی 
در  کشـــور  سراســـر  عالـــی  آمـــوزش  مٔوسســـات   96 ســـال 

پردیـــس هنرهـــای زیبـــا
پردیــس  همــکاری  بــا    ،96 ســال  نمایشــی  هنرهــای  آزمــون 
از  ســنجش  ســازمان  و  تهــران  دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای 
رشــته   4 در  آزمــون  مــاه  شــهریور   ۲ الــی  مــرداد    ۲1 تاریــخ 
و  صحنــه  طراحــی  نمایشــی،  ادبیــات  بازیگری کارگردانــی، 
شــد. برگــزار  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  در  عروســکی  نمایــش 

 3400 حــدود  در  کــه  هنــری  رشــته های  ایــن  داوطلبــان   
آورده  عمــل  بــه  ثبت نــام  رشــته   5100 در  شــدند  اعــالم  نفــر 
زیرگــروه  رشــته   ۲ در  شــرکت  اجــازه  داوطلــب  هــر  بودنــد. 
هنرهای نمایشــی را داشــت. در ایــن بیــن بیشــترین داوطلبــان 
از  پــس  و  بودنــد  کــرده  ثبت نــام  بازیگری کارگردانــی  رشــته  در 
آن رشــته های ادبیــات نمایشــی، طراحــی صحنــه و نمایــش 
عروســکی بــه ترتیــب بیشــترین تعــداد شــرکت کننده را داشــتند.
و  نمایشــی  هنرهــای  دانشــکده  مدیریــت  بــا  آزمــون  ایــن 
موســیقی در 13 روز پیاپــی در محــل پردیــس هنرهــای زیبــا 
گردیــد. 6 روز اول ایــن آزمــون بــه پســران و 8 روز بعــدی  برگــزار 
بــه برگــزاری آزمــون عملــی دختــران اختصــاص یافــت. بــرای 
برگــزاری ایــن آزمــون تیمــی متشــکل از اســاتید هیــٔات  علمــی 

هنــر  دانشــگاه  تهــران،  دانشــگاه  نمایشــی  هنرهــای  گــروه 
کارمنــدان ســازمان  و...   آزاد  زابــل،  مــدرس  تربیــت  تهــران، 
ســنجش، اســاتید، هنرمنــدان فعــال در عرصــه ســینما، تئاتــر و 
دانشــجویان، مجموعــا 110 نفــر )متشــکل از 60 اســتاد و 50 نفــر 
کارمنــدان و دانشــجویان( به عنــوان ســتاد برگــزاری آزمــون  از 
کمیته هــای مختلــف پذیــرش، نظــم و جایــگاه، تــدارکات  در 
و پشــتیبانی و مصاحبــه جهــت برگــزاری هرچــه بهتــر آزمــون 

گرفــت. شــکل 
بــرای انجــام ایــن آزمــون هفــت مرحلــه طراحی شــده بــود تــا 
ــژه از تجمــع داوطلبــان در یــک بخــش  ــا ایجــاد یــک نظــم وی ب
آمــاده  فرم هــا،  کــردن  پــر  بــرای  الزم  فرصــت  و  شــود  پرهیــز 
کــردن مــدارک و ایجــاد نشــاط و رفــع اضطــراب از داوطلبــان 
اســاتید  بزرگداشــت  به رســم   96 ســال  آزمــون  شــود.  فراهــم 
ــر عناصــری  ــر جاب ــاد دکت ــام اســاتید زنده ی ــه ن ــر، ب ــدر تئات گران ق
کشــن فــالح نام گــذاری شــده بــود. عــالوه بــر ایــن  و دکتــر ســعید 
نام گــذاری، هــرروز ایــن آزمــون نیــز بــه نــام یکــی از اســاتید و 
ــذاری  کشــور نام گ ــر  هنرمنــدان ســهیم در ترویــج و توســعه تئات
گردیــده بــود. ســرانجام ایــن آزمــون در روز پنجشــنبه مورخــه 
1396/6/۲ پــس از دو مــاه فعالیــت مســتمر و فشــرده ســتاد 
ــید. ــان رس ــه پای ــه ب ــن اختتامی ــرای آیی ــا اج ــون، ب ــزاری آزم برگ

  آزمون عملی دانشجویان رشته های هنرهای نمایشی
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ــر از زحمـــات عضـــو هیـــأت علمـــی پردیـــس هنرهـــای  تقدیـ
گرافیـــک ایـــران زیبـــا بـــرای طراحـــی 

کــه روز دوشــنبه  13 شــهریور مــاه بــه مناســبت  طــی مراســمی 
کمیســیون  دفتــر  در  چــاپ  صنعــت  فنــاوری  و  علــوم  هفتــه 
آقــای  خدمــات  از  شــد،  برگــزار  تهــران  در  یونســکو  ملــی 
دانشــکده  علمــی  هیــأت  محتــرم  عضــو  مصطفی اســدالهی، 
طراحــی  در  زیبــا،  هنرهــای  پردیــس  تجســمی  هنرهــای 

آمــد. عمــل  بــه  تقدیــر  و  تجلیــل  ایــران  گرافیــک 
دبیــرکل  قیــداری،  نصیــری  ســعداهلل  مراســم دکتر  ایــن  در 
کمیســیون ملــی، مهنــدس محمــد بیطرفــان، رئیــس انجمــن 

علمــی فنــاوری چــاپ ایــران، دکتــر فرهــاد اعتمــادی، مدیــر 
کمیســیون ملــی انجمــن علمــی  گــروه ارتباطــات و اطالعــات 
کتاب فروشــان،  و  ناشــران  اتحادیــه  ایــران،  چــاپ  فنــاوری 
ایــن  صاحب نظــران  و  اســاتید  چاپخانــه داران،  لیتوگرافــان، 
ملــی،  کمیســیون  کارشناســان  و  ادارات  مدیــران  و  صنعــت 

داشــتند. حضــور 
التحصیــل  غ  فــار 13۲9تهــران،  متولــد  اســداللهی  مصطفــی 
غ التحصیــل دانشــگاه  دانشــکده هنرهــای زیبــا در 1355 و فار

ســوربن پاریــس در ســال 1359 اســت. 

کتابــی بــا  کــه بــرای نخســتین بــار  کــرد  در پایــان بایــد اشــاره 
ح تمامی  که در آن شــر عنوان آزمون عملی هنرهای نمایشــی، 
فعالیت هــای انجــام شــده در آزمــون عملــی هنرهای نمایشــی 
برگــزاری  مدیریتــی  تیــم  توســط  می شــود،  ذکــر   96 ســال  در 
معــاون  مهندس علیــاری،  آقــای  جنــاب  نظــر  زیــر  و  آزمــون 
توزیــع  و  تهیــه  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  مالــی  اداری  محتــرم 

کتــاب شــامل  کــه ایــن  گفــت  خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن بایــد 
ح اهــداف و شــکل برگــزاری ایــن دوره از آزمــون نیــز خواهــد  شــر
کامــل آزمــون عملــی  گــزارش  بــود و بــا هــدف ثبــت عملکردهــا و 
هنرهــای نمایشــی در ســال 96،  تــا پایــان شــهریور مــاه ســال 

ــه چــاپ خواهــد رســید. جــاری ب

  آزمون عملی دانشجویان رشته های هنرهای نمایشی

گرافیک ایران   تقدیر از زحمات عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا برای طراحی 
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طراحـــان صنعتـــی برگزیـــده در چهارمیـــن جشـــنواره ملـــی 
معمـــاری نـــور و نـــور آرایـــی بهـــار 96

چهارمیــن جشــنواره ملــی  معمــاری نــور و نورآرایی به مناســبت 
اســتقبال از بهــار ١٣٩٦  بــا رشــد ٢٥٠ درصــدی نســبت بــه دوره 

قبــل، بهمــن و اســفند 95 در تهــران برگــزار شــد.
دبیرخانــه  بــه  اثــر   1017 جشــنواره  ایــن  نخســت  مرحلــه  در 
بــر  بالــغ  آثــار در مرحلــه اول  از میــان  رســید وکمیتــه داوران  
اجــرا  بــرای  اثــر  دوم   60  پایــش  در  و  کردنــد  انتخــاب  اثــر   600
ح از  کردنــد و در نهایــت در مراســم اختتامیــه دو طــر انتخــاب 
برگزیــدگان نهایــی را طراحــان صنعتــی تشــکیل دادنــد. در ایــن 
ح پاروهــا اثــر مشــترک دکتــر مریــم خلیلــی )عضــو  جشــنواره طــر
هیــٔات علمــی پردیــس هنرهــای زیبــا(، رســول ســلیمیان ریــزی 
دانشــگاه  صنعتــی  طراحــی  ارشــد  کارشناســی  )دانشــجوی 
کارشناســی  غ التحصیــل  تبریــز( و محمــد ســلیمیان ریــزی )فــار
ارشــد طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا( در بخــش نــگاه 

گرفــت.  داوران مــورد تقدیــر قــرار 
کمیتــه انتخــاب آثــار شــامل؛ دکترمحمدعلی عباســی، دکترعلی 
دکترالهام ســوری  مرتضایــی،  دکتــر  ســیدرضا  ســلمانی،  نقــی 
بهزادفر،دکتــر   مصطفــی  دکتــر  ضیاییــان،  حمیــد  دکتــر 
کــزاد دکتــر رضــا خــدادادی،  مجتبی انصــاری، دکتــر جهانشــاه پا

دکتــر بابــک صیرفــی و دکتــر وحیــد چوپانــکاره بودنــد.
ح "پاروها")برگزیده بخش نگاه داوران(   1-طر

ح بــا الهــام از لنــج بــه عنــوان هنرخــاص مردمــان خلیــج  ایــن طــر
کچر فلــزی  کــه اســترا گرفتــه اســت .بدینگونــه  فــارس شــکل 
کنتــور اصلــی فــرم  لنــج بــا شــلنگ هــای نــوری پوشــیده شــده و 
گیــرد همچنیــن بــه وســیله شــلنگ هــای نــوری  شــکل مــی 
کنــار حــوض آب  حــس مــوج اب شــبیه ســازی میشود.ســازه در 
نصــب شــده و بــه وســیله پروژکتورهــای پرتــاب نــور بــه صــورت 
360 درجــه بــا حرکــت هماهنــگ و دایــره ای و  برخــورد نــور بــر 
ســطح و انعــکاس درآب، حــس پــارو زدن لنــج و حرکــت بــه جلــو 
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تداعــی می شــود.توجه بــه ظرفیــت هــای محیطــی  حــوض 
و اســتخر پــارک  هــای شــهری و توجــه بــه زمینــه  اســتفاده 

ح مــی باشــد.  گــی هــای طــر نورآرایــی شــهری از ویژ
طراحــان: دکتــر مریــم خلیلــی- عضــو هیــٔات علمــی پردیــس 

هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران 
طراحــی  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  ســلیمیان،  رســول 

تبریــز  اســالمی  هنــر  دانشــگاه  صنعتــی 
کارشــناس ارشــد طراحــی صنعتــی پردیــس  محمــد ســلیمیان، 

هنرهــای زیبــا
کاغذ رنگی")برگزیده بخش نگاه شهروندی( ح "بوی   ۲-طر

و  هــا  بکســل  ســیم  مــوازی  خطــوط  بــر  تکیــه  بــا  ح  طــر ایــن 
بــا خــم هــای  فلــزی  تــوری هــای  تکــرار شــونده ی  الگوهــای 
کــه  گرفتــه اســت  متفــاوت ســطح و تنالیتــه هــای رنگــی شــکل 
کاغذ هــای  بوســیله تابــش نــور در ترکیــب بــا رنــگ هــا خاطــر  ی 
رنگــی در جشــن هــا و ایجــاد حــس نوســتالژی را بــه دنبــال دارد 
کاربــران و  بــرای  و منجــر بــه فراهــم شــدن محیطــی دلپذیــر 
ایجــاد تجربــه ی جدیــد درک فضــا بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای 

ــردد  ــهری میگ ــای ش ــل ه ــل پ بالفع
طــراح: محمــد سلیمیان-کارشــناس ارشــد طراحــی صنعتــی 

پردیــس هنرهــای زیبــا

کاریکاتـــور نوســـوروگ بلژیـــک  کســـب رتبـــه دوم جشـــنواره 
توســـط دانشـــجوی رشـــته نقاشـــی 

کارشناســی ارشــد رشــته  آقــای مســعود عســگری دانشــجوی 
کاریکاتــور  نقاشــی پردیــس هنرهــای زیبــا، رتبــه دوم جشــنواره 

کــرد. نوســوروگ بلژیــک را از آن خــود 
کاریکاتــور در دنیــا  ایــن جشــنواره یکــی از جشــنواره هــای معتبــر 

کشــور بلژیــک برگزار می شــود.  کــه هــر ســاله در  اســت 
ایشــان  کــه  بــوده اســت  موضــوع جشــنواره فالســفه جهــان 

آقــای ســارتر را انتخــاب نمــوده و حائــز رتبــه دوم شــد.
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کتــاب "زبــان تخصصــی بــرای دانشــجویان معمــاری  انتشــار 
کارشناســی ارشــد و دکتــری("  )مقاطــع 

تالیف دکتر سید امیر سعید محمودی
زبــان  بــه  و  دانشــجویان  نیــاز  اســاس  بــر  کــه  کتــاب  ایــن 
عالقمنــد  محّصــل  دانشــجویان  شــده؛  نوشــته  انگلیســی 
همچنیــن  و  کشــور  داخــل  در  معمــاری  تخصصــی  زبــان  بــه 
از  ج  خــار در  تحصیــل  ادامــه  بــه  عالقمنــد  دانش آموختــگان 
کتــاب در 8 فصــل تهیــه  کشــور را مخاطــب قــرار داده اســت. 
ــه معرفــی  ــه معرفــی معمــاری؛ فصــل دوم ب شــده: فصــل اول ب
حرفــه معمــاری؛ فصــل ســوم بــه نحــوه تهیــه نوشــتار رســمی 
گــزارش(؛ فصــل چهــارم بــه نحــوه تهیــه نوشــتار  )ماننــد مقالــه و 
دانشــگاهی )ماننــد پایــان نامــه(؛ فصــل پنجــم بــه نحــوه تهیــه 
نوشــتار  تهیــه  نحــوه  بــه  ششــم  فصــل  نامــه؛  انــواع  نوشــتار 
رزومــه؛ فصــل هفتــم بــه موضــوع مصاحبــه و تهیــه آلبــوم نمونــه 
ح  کار )پورتفولیــو(؛ و فصــل هشــتم بــه معرفــی آزمــون هــای مطــر
ــان انگلیســی و آزمــون دریافــت حــق امضــاء معمــاری  ــرای زب ب

مــی پــردازد.

کتاب "فرم پویانما" ترجمه دکترسـید یحیی اسـامی  انتشـار 
و سـیده صدیقـه میرگـذار لنگرودی

امــروزه بشــر در عصــر الکترونیــک، رایانــه و فنــاوری دیجیتــال و 
ــه 1960(  ــتم )ده ــده بیس ــه س ــرد. از میان ــر می ب ــمند به س هوش
کــه عصــر الکترونیــک تأثیــرات مهمی بــر معماری  مشــخص شــد 
پیشــرفته  صنایــع  در  ســال ها،  ایــن  در  گذاشــت.  خواهــد 
اولیــن  بــرای  خودروســازی(  و  هوافضــا  )ماننــد  حمل ونقــل 
ــات و  ــد صفح ــرای تولی ــرفته ب ــای پیش ــه و نرم افزاره ــار از رایان ب
پوســته های پیچیــده و وانمایــی محصــوالت نهایــی اســتفاده 
کــه ایــن امــر توجــه معمــاران و دیگــر طراحــان را بــه خــود  شــد، 
کــرد. در ایــن میــان، طبیعــت، به عنــوان الگــوی دیرینــه  جلــب 
انســان و معمــاری، بــا رویکــردی جدیــد بررســی شــد. در اواخــر 
کمــک رایانــه،  ســده بیســتم )دهه هــای 80 و 90( انســان بــه 
قــدرت بررســی و بازســازی فرم هــا و الگوهــای پیچیــده طبیعــت 
تکامــل در  و  ترتیــب، حرکــت، رشــد  آورد وبدیــن  را به دســت 
طبیعــت بررســی شــد، بــه امیــد آنکــه معمــاری بتوانــد از ثبــات 

کنــد. ــه پویایــی هوشــمند ســوق پیــدا  بی جــان ب
آمریکایــی،  نظریه پــرداز  و  طــراح  لیــن،  ِگــِرگ  بیــن  ایــن  در 
پویایــی  موضــوع  رایانــه،  کمــک  بــه  کــه  بــود  فــردی  اولیــن 
ــر  ــاری وی متأث ــار معم ــرد. آث ک ح  ــر ــان مط ــا را در جه ــرم و فض ف
آثــار  به خصــوص  فلســفی،  متــون  در  او  جســت وجوی  از 
گاتفریــد ویلهلــم الیبنتــز و هنــری برگســون اســت. ژیل دلــوز، 
کــه در اینجــا ترجمــه شــده اســت، در ســال  کتــاب مهــم لیــن 
یــا فــرم پویانمــا   Animate Form بــا عنــوان بــار  1999 اولیــن 
کتــاب نه تنهــا بحــث ســکون، ثبــات و  بــه چــاپ رســید. ایــن 

کــه  کشــید، بلکــه ســبب شــد  ایســتایی معمــاری را بــه چالــش 
تعاریــف جدیــدی بــرای فــرم، فضــا، زمــان و حرکــت در معمــاری 
بحــث  اســاس  و  پایــه  می تــوان  را  کتــاب  ایــن  شــود.  ح  مطــر
کــه لیــن در آن نشــان داد  معمــاری پارامتریــک دانســت، چرا
چگونــه معمــاری می توانــد بــا اســتفاده از رویکردهــای فلســفی 
جدیــد و فنــاوری نویــن رایانــه ای، مفاهیــم حرکــت، نیــرو یــا 
کتــاب نظریــه جــذاب  کنــد. ایــن  تکامــل در زمــان را پویانمایــی 
و جدیــدی دربــاره معمــاری در عصــر الکترونیــک ارائــه می کنــد 
کــه بــرای دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران معمــاری مفیــد 

خواهــد بــود.

کتاب "زبان تخصصی برای دانشجویان معماری"   انتشار 

کتاب "فرم پویانما"   انتشار 
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عنــوان  بــه  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  دانشــجویان  انتخــاب 
تهــران دانشــگاه   9۵ ســال  نمونــه  دانشــجویان 

کــه روز دوشــنبه 16 اســفندماه بمنظــور تجلیــل  در مراســمی 
از دانشــجویان ســال 95 دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، آقــای 
غ التحصیــل مقطع دکتــری تخصصی  ســیدمیثم مطهــری، فــار
رشــته تئاتــر و خانــم پیونیــک ســیمونی، در مقطــع دکتــری 
نمونــه  دانشــجویان  عنــوان  بــه  معمــاری  رشــته  تخصصــی 
دانشــگاه تهــران در ســال 95 معرفــی شــدند.در ایــن مراســم، 
ریاســت محتــرم دانشــگاه و جمعــی از معاونیــن ایشــان ضمــن 
عــرض تبریــک و آرزوی موفقیــت بــرای ایــن دانشــجویان، بــا 

کردنــد. اهــداء هدایــا و لــوح ســپاس از ایشــان تقدیــر 

انتخاب دبیر هجدهمین دوره جشنواره تئاتر تجربه 
نمایشــی  هنرهــای  گــروه  مدیــر  امینــی  رحمــت  حکــم  بــا 
کاونــدی دبیــر هجدهمیــن دوره  پردیــس هنرهــای زیبــا، جــواد 

جشــنواره تئاتــر تجربــه شــد.
گــروه هنرهــای نمایشــی پردیــس هنرهــای زیبــا پــس از ارزیابــی 
ح هــا و ســوابق دانشــجویان متقاضــی دبیــری هجدهمیــن  طــر

بــه  را  کاونــدی  آقــای جــواد  تئاتــر تجربــه،   از جشــنواره  دوره 
عنــوان دبیــر هجدهمیــن دوره جشــنواره تئاتــر تجربــه انتخــاب 
ــه یکــی از معتبرتریــن جشــنواره های  ــر تجرب کرد.جشــنواره تئات
میزبانــی  بــه  ســاله  هــر  کــه  اســت  ایــران  دانشــجویی  تئاتــر 

ــردد. گ ــی  ــزار م ــران برگ ــگاه ته دانش

  معرفی دانشجویان نمونه سال 

  انتخاب دبیر هجدهمین دوره جشنواره تئاتر تجربه 



های دانشجویی خبر 18

های زیبا / بهار و تابستان ۱۳۹۶ دیس هنر نامه پر خبر

سلســله نشســت های حرفــه ی معمــاری: ســمینار نــوآوری 
در محصولــی پایــدار

همــت  بــه  کــه  معمــاری  حرفــه ی  نشســت های  سلســله  در 
گرفتــه  قطــب علمــی فنــاوری معمــاری دانشــگاه تهــران شــکل 
کاوش قــرار  اســت، حــوزه صنعتــی و تجــاری معمــاری مــورد 
کنــار دانــش طراحــی، ورود بــه حــوزه معمــاری  می گیــرد. در 
کار، نیازمنــد مهارت هــا و  کســب و  یــک حرفــه و  بــه عنــوان 

اســت.  بعضــا پیچیــده ای  و  دانش هــای مســتقل 
گفتار هــا،  سلســله  ایــن  در  معمــاری  فنــاوری  علمــی  قطــب 
فضــای  و  طراحــی  دانــش  میــان  پیونــد  بــا  دارد  ســعی 
و  معمــاری  کار  و  کســب  در  نویــن  فنــون  معرفــی  حرفــه ای، 
ارائــه اطالعــات در زمینه هــای مختلــف صنعــت ســاختمان، 
دانشــجویان را بــا وجــوه دیگــر معمــاری آشــنا ســازد. در همیــن 
گفتمان هایــی میــان شــرکت های مختلــف در زمینــه  راســتا 
تکنولوژی هــای اجرایــی، مصالــح نویــن، شــیوه های مدیریــت 
بــه چالش هــای معمــاری شــکل  پاســخ  و روش هــای  پــروژه 

گرفتــه اســت. 
در همیــن راســتا در ایــن قســمت از ایــن سلســله ســخنرانی ها 
شــرکت  معمــاری  دپارتمــان  سرپرســت  دینــدار،  تــوگای  از 
کاربرد هــای  vmzinc فرانســه دعــوت بعمــل آمــد. وی در مــورد 

  سلسله نشست های حرفه معماری: سمینار نوآوری در محصولی پایدار

کاربرد هــای آن در ســاختمان  متریال هــای فلــزی بویــژه روی، 
کاربــرد  و تکنیک هــای بکارگیــری آن توضیحاتــی ایــراد نمــود و 
قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  بین المللــی  پروژه هایــی  در  آن 

ــت. گرف

اســـناد  روایــت  بــه  »تهـــران  نقـــشه  و  عـــکس  نمایشـگـــاه 
» یخــی ر تا - ی یر تصو

دوازدهــم  قــرن  از  ایــران  ســرزمین  آثــار  مســتندنگاری  رونــد 
میــالدی در جریــان بــوده اســت؛ اســناد پدیــد آمــده شــامل 
نوشــتاری  توصیفــات  و  عکــس  نقشــه،  دســتی،  ح هــای  طر
هنرمنــدان  و  مستشــرقین  بازدیــد  جریــان  در  کــه  اســت 
رشــته  های مختلــف از ســرزمین ایــران تهیــه و تدویــن شــده 
گذشــته تعــداد زیــادی از  اســت. در طــی یکصــد و پنجــاه ســال 
ــان  باستان شناســان، عکاســان، معمــاران و ســیاحان در جری
ســفر و ماموریت هــای خــود بــه ایــران، اقــدام بــه تهیــه ایــن 
اســناد از جای جــای ایــران نمــوده  انــد؛ از جملــه ایــن اشــخاص 
بــردار(،  نقشــه  )مهنــدس  اصفهانــی  عبدالغفــار  بــه  می تــوان 
ــان(،  ــزر )خلب ــکاس(، والترمیتل هول ــوروگین )ع ــان س آنتوان خ
)باستان شــناس(  ارنســت هرتســفلد  و  )ســیاح(  ژان شــاردن 

اشــاره نمــود. 
هــدف از برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی ابتــدا، بازخوانــی تصاویــر 
و مســتندات تصویــری پدید آمــده شــامل نقشــه  ها، عکس هــا و 
تصاویــر هوایــی تاریخــی از شــهر تهــران و در مرحلــه بعــد معرفــی 
پدید آورنــدگان ایــن آثــار و نیــز بررســی وجــوه مختلــف دانــش و 

رونــد توســعه معمــاری و شهر ســازی ایرانــی می باشــد.
بــازه  در  اســنادی  و  نقشــه ها، عکس هــا  نمایشــگاه،  ایــن  در 
  نمایشگاه عکس و نقشه »تهران به روایت اسناد تصویری-تاریخی«زمانــی ســالهای 1۲50 تــا 1350 هجــری شمســی بــه نمایــش 

گذاشــته شــد. ایــن رویــداد از 30 اردیبهشــت الــی 3 خــرداد از 
ســاعت 10 الــی17 در محــل نگارخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا 

گردیــد. برگــزار 
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گرافیک در پردیس هنرهای زیبا برگزاری هفته 
ــا  گرافیــک دانشــگاه تهــران و ب بــه همــت انجمــن دانشــجویی 
همــکاري معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس هنرهــای 
گرافیــک  هفتــه ی  تجســمی  هنرهــای  دانشــکده ی  و  زیبــا 
ــا دانشــگاه تهــران از روز شــنبه نهــم اردیبهشــت  هنرهــای زیب
نگارخانــه  در   96 مــاه  اردیبهشــت  ســیزدهم  چهارشــنبه  تــا 
تهــران و تــاالر  ایــران دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس 

ــد. ــزار ش برگ
شــامل  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  زیبــای  هنرهــای  هفتــه 
تایپوگرافــی،  پوســتر،  طراحــی  از  اعــم  متنــوع  نشســت هایی 
ــی  ــذاری روز جهان گ ــام  ــل ن ــن و دالی ــت دیزای ــات، اهمی تبلیغ

گرافیــک ، پرداختــن بــه مباحــث برندینــگ و مدیریــت هنــری 
ح زیــر برگــزار شــد. گرافیــک بــه شــر در 
قباد شیوا / بررسی روند طراحی پوستر

مسعود نجابتی / نوشتار به مثابه تصویر
رویکــرد  )بــا  کــی  خا جــاده  از  رســتگاری   / امینیــان  تهمتــن 

خــالق( تبلیغــات 
گرافیک مسعود سپهر /اهمیت دیزاین و روز جهانی 

/هم نوایــی  هوانســیان  نــژده  همــراه  بــه  شاهســوند  میتــرا 
اســتراتژی و  دیزایــن 

کوچــک در  کارهــای  کســب و  داتیــس خواجه ئیــان / مدیریــت 
صنایــع خــالق

گرافیک در پردیس هنرهای زیبا  برگزاری هفته 
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اجـــرای پژوهشـــی موســـیقی بخشـــِی شـــماِل خراســـان در 
گـــروه آموزشـــی موســـیقی

 اجــرای پژوهشــی موســیقی بخشــِی شــماِل خراســان بــا حضــور 
گل افــروز از موســیقی دان هــا و بخشــی هــای  آقــای روشــن 
ِح شــمال خراســان، روز ســه شــنبه نوزدهــم اردیبهشــت  مطــر

ــزار شــد.  ــروه آموزشــی موســیقی برگ گ مــاه جــاری در 
کالس درســی موســیقی بومــی مناطــق  ایــن اجــرا تحــت عنــوان 
علمــی  هیــٔات  عضــو  قرســو،  مریــم  دکتــر  خانــم  تدریــس  بــا 
ــا اســتقبال  ــزار و ب دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی برگ
شــد.  روبــرو  موســیقی  دانشــجویان  ســوی  از  توجهــی  قابــل 
شــایان ذکــر اســت جلســه بــا خوشــامدگویی خانــم دکتر موحــد، 
اجــرای  بــا  ســپس  و  آغــاز  موســیقی  آموزشــی  گــروه  مدیــر 
گل افــروز، ادامــه یافــت و پایــان جلســه  موســیقِی بخشــی آقــای 
ح پرســش از ســوی دانشــجویان درباره موســیقی شــمال  به طر
خراســان و بــه ویــژه بخشــی هــای ایــن منطقه اختصــاص یافت 
ح شــده پاســخ دادنــد. ــه پرســش هــای طــر گل افــروز ب و آقــای 

گروهـــی  دومیـــن نمایشـــگاه از سلســـله نمایشـــگاه هـــای 
ــر خـــط نقطـــه سـ

گروهــی »نقطــه  دومیــن نمایشــگاه از سلســله نمایشــگاه هــای 
غ التحصیــالن رشــته طراحــی صنعتــی از  ــار ــار ف ســر خــط« از آث
تاریــخ ۲3 الــی ۲7 اردیبهشــت 1396 در محــل نگارخانــه تهران 
واقــع در پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران برگــزار  گردیــد. 
توانمـــنــدی هـــــای  ارائــــــه  نمــایشــــگــــاه،  ایـــن  هـــــدف  از 
و  کارشناســـی  مقطـــع  دو  در  رشـــته  ایـــن  غ التحصیـــالن  فار
ـــف  ـــع مختل ـــق صنای ـــکاری موف ـــش هم ـــد، نمای ـــی ارش کارشناس
غ التحصیـــالن ایـــن رشـــته، ایجـــاد امـــکان ارتبـــاط بیشـــتر  بـــا فـــار
ـــاد  ـــه ایج ـــجویان ب ـــب دانش ـــگاه و ترغی ـــای دانش ـــا فض ـــت ب صنع
هـــای  حـــوزه  در  آنـــان  موفـــق  آثـــار  از  نمایشـــگاهی  فضـــای 

باشـــد.  مـــی  دیزایـــن  مختلـــف 
در  نوبــت  دو  خــط«  ســر  »نقطــه  نمایشــگاه های  سلســله 
ــار دانشــجویان در پروژه هــای مختلــف  ــه آث ــا هــدف ارائ ســال ب
بــا  و  آغــاز  بهمــن  از  التحصیــالن  غ  فــار آثــار  و  دانشــجویی 
گــروه طراحــی صنعتــی و دانشــجویان ایــن  همــکاری اســاتید 

رشــته بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد. 

گروه آموزشی موسیقی   اجرای پژوهشی موسیقی بخشِی شماِل خراسان در 

گروهی نقطه سر خط   دومین نمایشگاه از سلسله نمایشگاه های 
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المللــی  بیــن  ســمپوزیوم  هشــتمین  در  دوم  رتبــه  کســب 
مجســمه ســازی توســط دانشــجوی رشــته مجســمه ســازی
درهشــتمین ســمپوزیوم بیــن المللــی مجســمه ســازی تهــران 
آقــای مصطفــی محســنی، دانشــجوی رشــته مجســمه ســازی 

کســب رتبــه دوم شــد. پردیــس هنرهــای زیبــا موفــق بــه 
بیــــن المللی  سمپـــــوزیوم  هشتــــــمین  اختتامیـــــه  مراســـــم 
اردیبهشـــت ماه   ۲4 یکشـــنبه  عصـــر  تهـــران  مجسمه ســـازی 
باحضـــور جمعـــی از مســـئوالن شـــهرداری تهـــران در ســـالن 

شـــد.  برگـــزار  اندیشـــه  فرهنگســـرای  گردهمایـــی 
را  ســنتی  هندســه  نوعــی  محســنی،  مصطفــی  حجمــی  اثــر 
کــه اغلــب از طریــق اجــزاء  مبنــای آفرینــش هنــری قــرار داده 
و عناصــر معمــاری و هنرهــای ســنتی ایــران بــا آن هــا آشــنایی 
گــره چینــی هــای ســنتی  داریــم. مربــع چرخــان مشــبک هــا و 
ایــن بــار و در ایــن اثــر از زمینــه و پیوســت هــای تاریخــی اش 
ــه  ــا ب کنــد؛ ی ــراز وجــود مــی  ــب یــک شــی اب جــدا شــده و در قال
عبــارت بهتــر بــه صورت یک شــی یادمانــی. هنرمنــد در اینجا با 
تمرکــز بــر جنبــه هــای شــکلی اثــر، در پــی بازآفرینــی جلوه هایــی 

از زیبایــی شناســی هنــر ایرانــی اســت و بــا برگزیــدن یــک موتیــف 
ــد. ــود را شــکل می ده ــده نهایــی خ از ایــن مجموعــه ای

ــی  ــع چرخــان در هنــر ایران ــرد و معنــای اولیــه مرب کارک هنرمنــد 
بــرای  آغــازی  اســت،  شــکلی  تطــور  و  حرکــت  همــان  کــه  را 
چیدمــان  طریــق  از  و  دهــد  مــی  قــرار  خــود  اثــر  شــکل گیری 
انتخــاب  ایــن شــکل هندســی  از  کــه  را  دلخواهــش موتیفــی 
ــه در  ک ــد  ــی ده ــترش م گس ــد و  کن ــی  ــر م ــوی تکثی ــه نح ــرده ب ک
نهایــت مــا را بــا نوعــی دیگــر از حرکــت و تــداوم شــکلی رو بــه رو 

کنــد. مــی 
گرفتــن ایــن موتیــف هــا  کــه از نحــوه قــرار   ایــن حرکــت دوار 
کــه  حاصــل شــده در اینجــا حجمــی ســه بعــدی را شــکل داده 
کیــد بیشــتری را نشــان می  در القــای حــس حرکــت و چرخــش تا

ــد. ــر می کن ــری درگی ــک بص ــی دینامی ــده را در نوع ــد و بینن ده
گفتنــی اســت مجموعــا 1۲ هنرمنــد خارجــی و 5 هنرمنــد ایرانــی 
در بخــش اصلــی و 10 هنرمنــد نیــز در بخــش دانشــجویی در 

ایــن ســمپوزیوم باهــم بــه رقابــت پرداختنــد.

کسب رتبه دوم در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی  



های دانشجویی خبر 22

های زیبا / بهار و تابستان ۱۳۹۶ دیس هنر نامه پر خبر

اجــــــراهای موســـــیقی تجــــــربی در تـــــاالر آویـــــنی پـــــردیس 
زیبـــا  هنـــــرهای 

رشــته  دانشــجویان  اجــرای  بــا  تجربــی  موســیقی  کنســرت 
کارشناســی ارشــد، بیســتم،  کارشناســی و  موســیقی در مقاطــع 
ــاعت  ــاه از س ــم اردیبهشــت م ــم و بیســت و شش بیســت و پنج
11:00 الــی 17:00در تــاالر آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار 
شــد. ایــن مجموعــه اجراهــا هــر ســاله توســط انجمــن علمــی 
گــروه آموزشــی موســیقی پردیــس هنرهــای  موســیقی و زیــر نظــر 

زیبــا برگــزار می شــود. 

پـــــردیس  بـــا اجـــرای سهـــــراب لبیـــب در  رسیـــــتال پیـــــانو 
زیبـــا هنـــــرهای 

دانش آموختــه  لبیــب،  ســهراب  اجــرای  بــا  پیانــو  رســیتال 
ُکل ُنرمــال پاریــس، روز چهارشــنبه ۲7 اردیبهشــت  مدرســه ِا
مــاه 96 در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا بــه روی 

صحنــه رفــت.
جهــان  بــزرگ  آهنگســازان  از  آثــاری  رســیتال،  ایــن  در 
برامــس و دبوســی در دو قســمت توســط  بتهــون،  همچــون 
مخاطبــان  توجــه  قابــل  اســتقبال  بــا  و  اجــرا  ســهراب لبیب 
جــوان  نوازنــده  ایــن  اســت  ذکــر  شد.شــایان  روبــرو  حضــار  و 
ایرانــی پــس از اتمــام تحصیــالت خــود در پاریــس از ســال ۲015 
میــالدی، افتخــار اجراهــای متعــدد تحــت آمــوزش و رهبــری 
ارکســتِر پیانیســت و رهبــر شــهیر فرانســوی، فیلیــپ آنترومــون 
کــرده اســت. کارنامــه خــود ثبــت  )Philippe Entremont( را در 

کارگاه موسیقی در نگارخانه تهران برگزاری 
کارگاه موســیقی بــاروک تهــران روز چهارشــنبه 3 خــرداد 96 از 

ــزار شــد.  ــه تهــران برگ ســاعت 17در نگارخان
در ایــن برنامــه آقایــان آیدیــن منعــم، نوازنــده هارپســیکورد، 
امیرحســین نوروزناصــری، نوازنــده ویلــن و فرهــود بیگلربیگــی، 
تلمــان  فیلیــپ  ج  ازجــور آثــاری  اجــرای  بــه  ریکــوردر  نوازنــده 

بــاروک پرداختنــد.  موســیقی دان دوره 

  اجراهای موسیقی تجربی در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا 

  رسیتال پیانو با اجرای سهراب لبیب در پردیس هنرهای زیبا

کارگاه موسیقی در نگارخانه تهران   برگزاری 

 استقبال از نودانشجویان سال تحصیلی 97-96 

استقبال از نودانشجویان سال تحصیلی 9۷-96 
مراســـم اســـتقبال از نودانشـــجویان ســـال تحصیلـــی 96 ـ 97 
و  هایشـــان  خانـــواده  باحضـــور  زیبـــا،  هنرهـــای  پردیـــس 
دانشـــجویی و  فرهنگـــی  معـــاون  فـــدوی،  دکتـــر  همچنیـــن 
ـــر اســـالمی، معـــاون آموزشـــی و مهنـــدس علیـــاری، معـــاون  دکت
از  مـــاه  اداری و مالـــی پردیـــس روز چهارشـــنبه ۲9 شـــهریور 
گردیـــد. ســـاعت 9 الـــی 13 در تاالرشـــهید آوینـــی پردیـــس برگـــزار 
کارشناســـی، 3۲0 نفـــر در  امســـال تعـــداد ۲70 نفـــر در مقطـــع 
مقطـــع ارشـــد و 30 نفـــر در مقطـــع دکتـــری در پردیـــس هنرهـــای 

ـــدند. ـــه ش ـــا پذیرفت زیب
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 ساخت تابلوی آیینه ای از چهره شهید حججی 

کارگــــاه بـــازی ســـازی دانشـــگاه  بــــرگزاری چـهــــارمین دوره 
تهـــران

بـــا  تهـــران  دانشـــگاه  بازی ســـازی  کارگاه  دوره  چهارمیـــن 
توســـعه  حمایـــت  ســـتاد  بـــا  فنـــاوری،  زیســـت  محوریـــت 
زیســـت فناوری معاونـــت علمـــی  و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، 
روز هـــای   ،96 شـــهریورماه   15 الـــی  تیرمـــاه  دوم  نیمـــه  از 
برگـــزار  زیبـــا  هنرهـــای  پردیـــس  در  پنجشـــنبه  و  چهارشـــنبه 

گردیـــد.
امســـال بـــا حمایـــت ســـتاد توســـعه زیســـت فنـــاوری معاونـــت 
کارگاه، محوریـــت  علمـــی  و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری از ایـــن 
بـــازی هـــا برگســـترش مفاهیـــم زیســـت فنـــاوری متمرکـــز شـــده 
ــا آمـــوزش دانـــش آموختـــگان  کارگاه در نظـــر دارد بـ بـــود. ایـــن 
فنـــی و هنـــر، رابطـــی میـــان ایـــن دو حـــوزه ی جـــدا از یکدیگـــر 
ـــازی در  ـــا در آینـــده ای نزدیـــک، شـــاهد ارتقـــا صنعـــت ب باشـــد ت
کنســـول پلـــی  کشـــور باشـــیم.در پایـــان ایـــن دوره عـــالوه بـــر دو 

ســـاخت تابلـــوی آیینـــه ای از چهـــره شـــهید حججـــی توســـط 
بســـیج دانشـــجویی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا 

حـــرم  مدافـــع  شـــهید  پیکـــر  تشـــییع  مراســـم  آســـتانه  در 
بســیــــج  عــــضو  دانشـــجویان  بـــرخـــــی  محــســن حجــجـــــی، 
دانشـــجویی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در حرکتـــی نمادیـــن بـــا 
ســـاخت تابلویـــی آیینـــه ای از چهـــره ایـــن شـــهید مظلـــوم و 
ـــه اســـتقبال ایـــن شـــهید  نصـــب در راهـــروی مرکـــزی پردیـــس، ب

گلگـــون رفتنـــد.

استیشـــن بـــه عنـــوان جایـــزه، ســـتاد توســـعه زیســـت فنـــاوری 
ــای  ــت هـ کیفیـ ــوده و  ــداف بـ ــت اهـ ــه در جهـ کـ ــی  ــازی هایـ از بـ
کننـــدگان  ـــا شـــرکت  ـــرده، ت ک ـــی  الزم را نیـــز داشـــتند حمایـــت مال
بتواننـــد بـــازی ســـاخته شـــده را تکمیـــل و روانـــه بـــازار نماینـــد.
شـــامل  کلـــی  صـــورت  بـــه  کارگاه  ایـــن  کننـــدگان  شـــرکت 
بودنـــد.  یوتکنولـــوژی  بـــا  و  کامپیوتـــر  گرافیـــک،  حـــوزه  ســـه 
کارگروهـــی،  دانش آموختـــگان، در شـــانزده جلســـه ی آمـــوزش و 
گیـــری  کـــه شـــکل  ســـاخت بـــازی را از ابتدایی تریـــن مرحلـــه 
نهایـــی،  نســـخه  ارائـــه  و  بـــازی  ســـاخت  تـــا  بـــوده،  ایـــده 
کارگاه ســـه جلســـه آمـــوزش  آمـــوزش مـــی بیننـــد. در آغـــاز ایـــن 
ــه  ــازی، یـــک جلسـ گرافیـــک بـ ــوزش  ــه آمـ ــی، دو جلسـ ُکد نویسـ
کالس بایوتکنولـــوژی برگـــزار شـــد  کالس ایده یابـــی و دو جلســـه 
ـــازی  کننـــدگان در جلســـات دوم و ســـوم، دو نســـخه ب و شـــرکت 

کردنـــد.  بســـیار ســـاده را پیـــاده ســـازی 

کارگاه بازی سازی دانشگاه تهران   برگزاری چهارمین دوره 
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دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا  در فهرســت 200 
دانشــکده برتــر معمــاری جهــان 

طبــق اعــالم موسســهQS دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهای 
قــرار  جهــان  معمــاری  برتــر  دانشــکده   ۲00 فهرســت  در  زیبــا 

گرفــت. 
ــر  پایــگاه علمــیQS در ســال ۲017 میــالدی، دانشــگاه های برت
کلــی علــوم طبیعــی؛ مهندســی و فنــاوری؛  دنیــا را در 5 حیطــه 
علــوم زیســتی و پزشــکی؛ علــوم اجتماعــی؛ هنــر و علــوم انســانی 

مــورد رتبه بنــدی قــرار داده اســت .
زیبــا  ارزیابــی دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای  ایــن  در 
گیــرد. توانســت در بیــن ۲00 دانشــکده معمــاری برتــر دنیــا قــرار 
رتبه بنــدی  نظام هــای  معتبرتریــن  از  یکــی    QSرتبه بنــدی
ســیموندز  کارلــی  کا موسســه  توســط  کــه  اســت  بین المللــی 
انگلســتان صــورت می گیــرد.QS هــر ســاله بــا همــکاری پایــگاه 
در  اســتنادی  معتبــر  هــای  نظــام  از  یکــی  کــه  اســکوپوس 
ســطح دنیاســت، دانشــگاه های برتــر جهــان را مــورد ارزیابــی و 

مــی دهــد.  قــرار  رتبه بنــدی 
  دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا  در فهرست ۲00 دانشکده برتر معماری جهان

غ التحصیــل  کیــا پیکانتــو201۷" توســط فــار طراحــی خــودرو" 
پردیــس هنرهــای زیبــا

غ التحصیــل رشــته طراحــی صنعتــی  ســید جــواد غفاریــان، فــار
اول طراحــی در مســابقه  رتبــه  زیبــا حائــز  پردیــس هنرهــای 

طراحــی خــودرویCarDesign شــد.
گزارش نشریه تخصصی CarDesign News در فوریه ۲017،  به 
کیــا پیکانتــو جدیــد، توســط ســیدجواد غفاریان،  طراحــی بدنــه 
گــروه مســتقل طراحــی  غ التحصیــل رشــته طراحــی صنعتــی  فــار
کنــار ســایر طراحــان بیــن  صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا، در 
تولیــد  مجــوز  و  برگزیــده  کیــا  ســازی  خــودرو  شــرکت  المللــی 

کــرد. دریافــت 
که دانشــجوی  ســید جــواد غفاریــان، در ســال ۲008 هم، زمانی 
ــا  مقطــع ارشــد رشــته طراحــی صنعتــی پردیــس  هنرهــای زیب

 ")Magic Tricycle( بــود توانســت بــا ایــده "ســه چرخــه جادوئــی
رتبــه اول طراحــی در مســابقه طراحــی خــودروی

کند.  کسب  CarDesign )2008( را 

غ التحصیل پردیس هنرهای زیبا کیا پیکانتو۲017" توسط فار   طراحی خودرو" 
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سمینار »معماری مهاجران«
معمــاری مهاجــران، عنــوان ســمیناری آموزشــی برپایــه یــک 
پژوهــش در حــال انجــام در دانشــگاه آخــن آلمــان اســت. در 
کوشــش قطــب علمــی فنــاوری  نهــم اســفند مــاه 1395، بــه 

معمــاری دانشــگاه تهــران، ســخنرانی بــا موضــوع
Transfer  Architecture by Migrants توســط آنــا مارایکــه وبــر 

گشــت. از آلمــان، ایــراد 
گفتــار در خصــوص بحــث مهاجــرت و آثــار آن بــر   موضــوع ایــن 
فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی و هنــر و معمــاری مهاجــران بــود. 
مجامــع  از  گی هایــی  ویژ و  ریشــه ها  بــودن  دارا  بــا  مهاجــران 
مبــدٔا پــس از مهاجــرت در پــی یافتــن جایــگاه خــود و تطبیــق 
کــه نمــود ایــن  متقابــل بــا محیــط جامعــه هــدف می باشــند 
تقابــل و جســتجوی هویــت در فضاهــای معمــاری و شــهری 

کاوش اســت. مــورد اســتفاده آنهــا قابــل بررســی و 

درخشــش دانشــجویان رشــته طراحــی صنعتــی پردیــس در 
Challenger LGپــروژه جهانــی

تیــم دانشــجویان رشــته طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای 
از  تیــــم   350 بیــن  رقـــابتـــــی  در  تهـــــران  دانشــگاه  زیبــای 

پــروژه مختلــف در  دانشــگاه های 
از 5 تیــم  LG Global Challenge  توانســت به عنــوان یکــی 

ــود. ــا ش ــور ایتالی کش ــه  ــی ب ــفر تحقیقات ــک س ــده ی ــر، برن برت
 تیــم دانشــگاه تهــران را خانــم هــا : هیلــدا طاهــری اصفهانــی، 
کــه همگــی از  کرمــی  ونــوس جاللــی، ســپیده مهربــد و زهــرا 
کارشناســی ارشــد رشــته طراحــی صنعتــی  دانشــجویان مقطــع 
پردیــس هنرهــای زیبــا هســتند تشــکیل داده و پــروژه ایشــان 

  سمینار »معماری مهاجران«

Challenger   LGدرخشش دانشجویان رشته طراحی صنعتی پردیس در پروژه جهانی 

کارگاه آموزشی »کافه تهران«
آلمــان و قطــب  در حاشــیه همــکاری میــان دانشــگاه آخــن 
کارگاهــی  تهـــــران،  دانشـــــگاه  مـــعمـــــاری  فـــــناوری  علــمــــی 
ــن  ــت. در ای گرف ــکل  ــران« ش ــه ته ــوان »کاف ــت عن ــی تح آموزش
رویــداد آموزشــی بــا هدایــت آنــا مارایکــه وبــر، از دفتــر بخــش 
آن  پروفســور  و  طراحــی  مبانــی  و  ســاختمان  گونه شناســی 
یولخــن برنهــارت از دانشــگاه آخــن آلمــان، در حــوزه مطالعــات 
کاربســت  پدیدارشناســانه در معمــاری بــا هــدف بازشناســی و 
کارگاه  گرفــت. در ایــن  آن در مســائل معمــاری معاصــر شــکل 
دیــده  معاصــر  اجتماعــی  رفتــار  در  کــه  جمعــی  فضــای  یــک 
می گیــرد؛  قــرار  بررســی  مــورد  کافه هــا(  اینجــا  )در  می شــود 
تحلیــل  و  مســتندنگاری  آن  فضایــی  قوانیــن  و  المان هــا 
فضاهــای  بازطراحــی  در  داده هــا  ایــن  از  بتــوان  تــا  می شــود 
اســتفاده  طراحــی  نویــن  نیاز هــای  بــه  پاســخ  و  معمــاری 
کارگاه آموزشــی دانشــجویان بــا رونــد بازخوانــی  نمــود. در ایــن 
و  مســتندنگاری  رونــد  شهرســازی،  و  معمــاری  کارگاه آموزشی »کافه تهران«پدیده هــای   

 Design for Community Well-being Through بــا عنــوان
Cultural Emotions  در ایــن برنامــه معرفــی و جــزو 5 تیــم برتــر 

گردیــد. مســابقات اعــالم 

اســتخراج قوانیــن و داده هــا از ســاختارهای انسان ســاخت و 
شــیوه اســتفاده از آن در طراحــی آشــنا شــدند.
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برگــزاری نمایشــگاه " نگاهــی بــه تاریــخ صــد ســاله عــراق" در 
پردیــس هنرهــای زیبــا

ســاله  صــد  تاریــخ  بــه  "نگاهــی  نمایشــگاه  افتتاحیــه  مراســم 
کشــورهای عــراق،  عــراق، فرهنــگ و جهــاد" بــا حضــور ســفرای 
و فرهنگــی  هــای علمــی  از چهــره  فلســطین و جمعــی  کوبــا، 
ــزرگ نمایشــگاه  ــالن ب ــاه در س ــنبه ۲6 فروردیــن م ــور روز ش کش

گردیــد. پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار 
پردیــس،  محتــرم  ریاســت  دکترحیــدری  مراســم  ابتــدای  در 
ضمــن عــرض خیــر مقــدم و ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن 
و  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  قدمــت  بــه  توجــه  بــا  نمایشــگاه، 
کوبــا وعــراق،  پیشــرو بــودن آن در منطقــه، خطــاب بــه ســفرای 
گســترش همــکاری هــای بیــن المللــی درزمینه هــای  خواهــان 

دانشــگاهی بــه ویــژه رشــته هــای هنــری شــد. 
در ادامــه برنامــه ســفیر عــراق دیــدگاه خــود نســبت بــه تاریــخ 
بــه  ویــژه  توجــه  همچنیــن  و  ح  مطــر را  آن  اهمیــت  و  عــراق 
کــز  مرا و  تهــران  دانشــگاه  بیــن  علمــی  ارتباطــات  گســترش 

کــرد. ح  مطــر را  عــراق  عالــی  آمــوزش 

در بخــش بعــدی ایــن مراســم، حجــت االســالم والمســلمین 
بین الملــل  امــــور  مـحتـــــرم  مسئــــول  رحمـــــانی،  آقــا  حــاج 
بــه  هــا  دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد 
کشــور توصیــه  دانشــجویان عراقــی حاضــر در دانشــگاه هــای 
کــرد: بــرای پیشــرفت و اقتــدار عــراق، الزم اســت فرصــت جوانــی 
کنیــد بــا  و حضــور در ایــران اســالمی را غنیمــت شــمرده و ســعی 
کوشــش، توشــه مناســبی از علــم و معرفــت را برداریــد  تــالش و 
و بــا تقویــت بنیــان هــای اعتقــادی و اخالقــی، مهــارت هــا و 
کشــور خــود  توانمنــدی هــای فــردی واجتماعــی بتوانیــد در 

منشــأ خدمــات ارزشــمند باشــید.
الملــل  بیــن  امــور  مشــاور  اســالمی،  دکتریحیــی  همچنیــن 
پردیــس هنرهــای زیبــا از دســت انــدرکاران برگــزاری نمایشــگاه 
گامــی موثــر در جهــت شــناخت  کــرده و آن را  تقدیــر و تشــکر 

کشــور عــراق خوانــد. بیشــتر فرهنــگ و هنــر 
ایــن نمایشــگاه از۲6 الــی ۲8 فروردیــن مــاه در ســالن نمایشــگاه 
پردیــس هنرهــای زیبــا از ســاعت 9 الــی 4 بعــد از ظهــر پذیــرای 

عالقــه منــدان بــود.

  برگزاری نمایشگاه " نگاهی به تاریخ صد ساله عراق" در پردیس هنرهای زیبا
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کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا بازدید هیأت 
هیــأت چهارنفــره متشــکل از مدیــر همکاری هــای بین المللــی 
امــور فرهنگــی ســفارت  وزارت امورخارجــه، دبیــر اول و دوم 
گیونگجــو،  ملــی  مــوزه  مســئول  و  ایــران  در  کــره  جمهــوری 
روز یکشــنبه 17 اردیبهشــت مــاه، ضمــن بازدیــد از پردیــس 
هنرهــای زیبــا،  بــا جمعــی از مســئولین ایــن پردیــس جلســه ای 

کردنــد.  در محــل دفتــر ریاســت پردیــس برگــزار 
مــورد  در  را  خــود  پیشــنهادات  طــرف  دو  جلســه  ایــن  در 
و  اســتاد  تبــادل  قالــب  در  علمــی  هــای  فعالیــت  گســترش 
گــروه هــای دانشــجویی، برگــزاری  کــز و  دانشــجو و تاســیس مرا
و  ایــران  در  جنوبــی  کــره  هنــر  و  فرهنــگ  از  نمایشــگاهی 

ئه نمودنــد. ا ر بالعکس،ا
جــاری  ســال  مهرمــاه  اواخــر  در  گردیــد  مقــرر  همچنیــن 
کــره  پایتخــت  در  زمیــن  ایــران  هنــر  و  فرهنــگ  نمایشــگاه 

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگــردد.   جنوبی برگــزار 

ســـخنرانی دکتـــر برنـــد شـــول اســـتاد دانشـــگاه زوریـــخ در 
پردیـــس هنرهـــای زیبـــا

دانشــکده   96 مــاه  اردیبهشــت   17 یکشــنبه  روز   15 ســاعت 
شــهری  توســعه  و  شهرســازی  علمــی  قطــب  و  شهرســازی 
پایــدار پردیــس هنرهــای زیبــا، میزبــان نشســتی تحــت عنــوان 
ســکونتگاه ها  و  نقــل  و  حمــل  پایــدار  توســعه  »راهبردهــای 

بــود. زیرســاخت(«  یکپارچــه  )توســعه 
 )Berand Scholl(ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر برنــد شــول 
اســتاد برنامه ریــزی فضایــی و توســعه دانشــگاه ETH زوریــخ 
در محــل نگارخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد. ابتــدای 
جلســه دکتــر نوریــان عضــو هیــٔات علمــی دانشــکده شهرســازی 
خصــوص  در  مختصــری  مقدمــه  زیبــا،  هنرهــای  پردیــس 

کاری ایشــان ارائــه دادنــد.  موضــوع و زمینــه هــای 
کشــور  ســپس دکتــر شــول بــه معرفــی دانشــگاه ETH زوریــخ و 
کشــور خــود و ایــران،  ســوئیس پرداختنــد و بــا بررســی شــرایط 
گرفتــه شــده در شــهرهای  کار  راهبردهــای حمــل و نقلــی بــه 

کشــور را ارائــه دادنــد.  مختلــف ایــن 

کره جنوبی از پردیس هنرهای زیبا   بازدید هیأت 

  سخنرانی دکتر برند شول استاد دانشگاه زوریخ
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گروهــی از معمــاران و محققــان سوئیســی از بناهــای  بازدیــد 
پردیــس هنرهــای زیبــا

کشــور  از  هنــر  پژوهشــگران  و  معمــاران  طراحــان،  از  جمعــی 
از پردیــس  اردیهشــت ماه 1396،  روز دوشــنبه 18  ســوئیس، 

بعمــل  آوردنــد.  بازدیــد  تهــران  زیبــای دانشــگاه  هنر هــای 
بــه  طراحــی  حــوزۀ  محقــق  هفــده  از  متشــکل  گــروه  ایــن 
 )Thomas Meyer-Weiser( راهنمایــی تومــاس مایر-وایســر 
گــدار  ــار معمــارِی معمــار فرانســوی آنــدره  بــه صــورت ویــژه ار آث
بازدیــد نمــوده و بــا برخــی مســئولین پردیــس بــه بحــث و تبــادل 
آثــار دیگــری در  ایــن رویــداد،  نظــر پرداختنــد. همچنیــن در 
کســیم ســیرو،  دانشــگاه تهــران از معمــاران اروپایــی نظیــر ما

گرفــت. مارکــوف و روالنــد دوبــرول مــورد نقــد و بررســی قــرار 
گی هــای معمــاری بناهــای فــوق، نظــام فضایــی میــاِن ایــن  ویژ
بناهــا، رونــد حفــظ و نگهــداری ایــن میــراث فرهنگــی و نیــز 

ــزاری ســمینار تخصصــی معمــاری وشهرســازی باحضــور  برگ
اســاتید آلمانــی در پردیــس هنرهــای زیبــا

ســمینار تخصصــی معمــاری وشهرســازی بــا موضــوع " بررســی 
تاثیــر حفــظ و مرمــت ابنیــه بــر طراحــی شــهری هامبــورگ" بــا 
وزارت  اجرایــی  مدیــر  و  )معمــار  شــوارتزکف  کرســتوفر  حضــور 
فرهنــگ هامبــورگ( چهارشــنبه 19 اردیبهشــت در نگارخانــه 

گردیــد. پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار 
معـــــماران  نفــــره  پانــزده  هیــات  سمــــینار،  ایــن  حاشــیه  در 
مختلــف  هــای  آتلیــه  و  کالس هــا  از  آلمــــــانی،  وشهــــرسازان 

نمودنــد. بازدیــد  پردیــس 

از ســاختمان های  بهره بــرداری  و چگونگــی  کیفیــت فضایــی 
بــود. همچنیــن در خــالل ایــن  فــوق از اهــداف ایــن بازدیــد 
و  معمــاران  توســط  شــده  طراحــی  ســاختمان های  بازدیــد، 
گرفــت. ــی نیــز مــورد توجــه و نقــد و بررســی قــرار  طراحــان ایران

گروهی از معماران و محققان سوئیسی از بناهای دانشگاه تهران   بازدید 

  برگزاری سمینار تخصصی معماری وشهرسازی باحضور اساتید آلمانی
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برگــزاری نشســت تخصصــی موســیقی شناســی بــا حضــور 
کــوپ در پردیــس هنرهــای زیبــا پرفســور برنــارد لورتــا ژا

پرفســور  حضــور  بــا  موسیقی شناســی  تخصصــی  نشســت 
از  برجســته  محـقـــق  و  اتنومـوزیکـولـــوگ  کــوپ،  ژا برنارد لورتــا 
ُکنــش:  کشـــور فرانســه، با موضــوع "موســیقی بــه مثابــۀ یــک 
مفهــوم اجــرا در موسیقی شناســی" روز یکشــنبه ݣݣݣ31 اردیبهشــت 
گــروه موســیقی در ســاختمان  کالس شــماره یــک  مــاه 96 در 
دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقِی پردیــس هنرهــای 

زیبــا از ســاعت 9:30 الــی 11:30 برگــزار شــد. 

دیــدار وابســته فرهنگــی ســفارت فرانســه در ایــران بــا رئیــس 
پردیــس هنرهــای زیبا

در  مورلــه،  امــل  خانــم  فرانســه،  ســفارت  فرهنگــی  وابســته 
دیــداری بــا رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا، تمایــل بــه همکاری 
علمــی فرهنگــی بــا پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران را 

کــرد. اعــالم 
گــروه شهرســازی  کــه آقــای دکتــر حبیبــی اســتاد  در ایــن دیــدار 
نیــز حضــور داشــتند، دربــاره چگونگــی روابــط علمــی و فرهنگــی 

فــی مابیــن بحــث وتبــادل نظــر شــد.
کشــور فرانســه باتوجــه بــه جایــگاه دانشــگاه تهــران، همــواره بــا 

رسیتال پیانو با اجرای سهراب لبیب 
دانش آموختــه  لبیــب،  ســهراب  اجــرای  بــا  پیانــو  رســیتال 
ُکل ُنرمــال پاریــس، روز چهارشــنبه ۲7 اردیبهشــت  مدرســه ِا
بــه  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  آوینــی  شــهید  تــاالر  در   96 مــاه 
آهنگســازان  از  آثــاری  رســیتال،  ایــن  رفــت.در  صحنــه  روی 
دو  در  دبوســی  و  برامــس  بتهــون،  همچــون  جهــان  بــزرگ 
قســمت توســط ســهراب لبیــب اجــرا و بــا اســتقبال قابــل توجــه 

روبــرو شــد. مخاطبــان و حضــار 
شــایان ذکــر اســت ایــن نوازنــده جــوان ایرانــی پــس از اتمــام 
تحصیــالت خــود در پاریــس از ســال ۲015 میــالدی، افتخــار 
اجراهــای متعــدد تحــت آمــوزش و رهبــری ارکســتِر پیانیســت 

و رهبــر شــهیر فرانســوی، فیلیــپ آنترومــون 
کرده است. کارنامه خود ثبت  )Philippe Entremont( را در 

بــه معرفــی ســنت  کــوب در ســخنرانی خــود  لورتــا  ژا پرفســور 
پلی فونــی آوازی جزیــره ســاردینیا پرداخــت و تعامــالت فرهنگی 
و اجتماعــی مــردم ســاردینیا را بــا ایــن ســنت مــورد بررســی و 
کــه بــا اســتقبال دانشــجویان  تحلیــل قــرار داد. در ایــن نشســت 
کارشناســی ارشــد رشــته های موســیقی  کارشناســی و  مقاطــع 
از  قرســو،  دکترمریــم  و  فاطمــی  دکترساســان  شــد،  مواجــه 
موسیقی شناســی  اســاتید  و  علمــی  هیــٔات  محتــرم  اعضــای 
گــروه آموزشــی موســیقی و دکتــر آذیــن موحــد، دانشــیار و مدیــر 

ــتند. ــور داش ــز حض ــیقی نی ــروه موس گ ــرم  محت

اجــرای برنامــه هــای مشــترک موافقــت داشــته و درایــن میــان 
برنامــه  چندیــن  تهــران  دانشــگاه  زیبــای  هنرهــای  پردیــس 
ــته  ــور داش کش ــن  ــی ای ــز علم ک ــا و مرا ــگاه ه ــا دانش ــترک را ب مش

اســت.
ــه ســاعت 11 روز چهارشــنبه 10 خردادمــاه در  ک در ایــن جلســه 
گردیــد نمایشــگاهی  دفتــر ریاســت پردیــس تشــکیل شــد مقــرر 
کارهــای معمــاری و میزگــرد تخصصــی بیــن موسســه افکــس  از 
ســفارت  مشــارکت  بــا  زیبــا  هنرهــای  پردیــس  و  کشــور  ایــن 
فرانســه درســالن آمفــی تئاتــر شــهیدآوینی و نگارخانــه تهــران 

ــردد. گ ــزار  برگ

  دیدار وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران با رئیس پردیس

  رسیتال پیانو با اجرای سهراب لبیب
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