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بیــن المللی



۶

کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد نشست تخصصی تجربه 

کـــره جنوبـــی،  وزارت راه و شهرســـازی و شـــرکت عمـــران  دانشـــکده شهرســـازی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــا همـــکاری موسســـه زمیـــن و مســـکن 
کـــره جنوبـــی در انتقـــال پایتخـــت اداری را در روز چهارشـــنبه ۲۲ فروردیـــن مـــاه از ســـاعت ۱5  شـــهرهای جدیـــد، نشســـت تخصصـــی  تجربـــه 
ـــزار  کرهـــای برگ ـــران و مســـووالن  ـــد ای ـــا حضـــور دانشـــجویان، اســـتادان دانشـــگاه تهـــران، مســـووالن شـــهرهای جدی ـــاالر شـــهید آوینـــی ب در ت
کـــره جنوبـــی بـــه  کشـــور اســـت، تجربـــه انتقـــال پایتخـــت اداری  کـــه حاصـــل بـــه روزتریـــن تکنولـــوژی ایـــن  و ضمـــن معرفـــی شـــهر ســـجونگ 

ایـــن شـــهر را مـــورد بررســـی قـــرار داد. 
کیلومتـــر فاصلـــه دارد و در ســـال ۲۰۱۲  ــا ســـئول ۱۲۰  ســـجونگ بـ
ورود جمعیـــت بـــه ایـــن شـــهر آغـــاز شـــده اســـت. بـــا ایـــن حـــال 
انتقـــال جمعیـــت چندانـــی از ســـئول بـــه ایـــن شـــهر انجـــام نشـــده 
آنجـــا  بـــه  اطـــراف  شـــهرهای  از  ســـجونگ  جمعیـــت  بیشـــتر  و 
 ۲۰۳۰ تـــا   ۲۰۰5 از  ســـجونگ  پـــروژه  اجـــرای  زمـــان  آمدهانـــد. 
کیلومتـــر مربـــع مســـاحت دارد. همچنیـــن  تعریـــف شـــده و ۷۲.۹ 
جمعیـــت پیـــش بینـــی شـــده بـــرای آن 5۰۰ هـــزار نفـــر اســـت.
کـــه  کـــره جنوبـــی  »جائـــه بیـــن لیـــم« از موسســـه زمیـــن و مســـکن 

گفـــت: بودجـــه دولتـــی اجـــرای ایـــن پـــروژه ۲۰ میلیـــارد دالر اســـت. بودجـــه خریـــد زمیـــن 5 میلیـــارد  معرفـــی ایـــن شـــهر را بـــر عهـــده داشـــت 
گـــر بـــه ایـــن مبلـــغ هزینـــه ســـاخت و ســـاز بخـــش  کـــرد. ا و هزینـــه زیرســـاخت ۹ میلیـــارد دالر اســـت. ۸.5 میلیـــارد دالر را دولـــت تامیـــن 

کنیـــم بـــه ۱۰۰ میلیـــارد دالر مـــی رســـد. خصوصـــی را اضافـــه 
نکتـــه جالـــب ایـــن شـــهر اینکـــه میـــزان منطقـــه مســـکونی آن تنهـــا ۱۸.۸ درصـــد اســـت؛ زیـــرا 5۲.۴ درصـــد آن بـــه فضـــای ســـبز اختصـــاص 
کـــه عبارتنـــد از ســـازمانها و ادارات دولتـــی، منطقـــه تجـــاری، منطقـــه اســـتانداری  یافتـــه اســـت. ســـجونگ از شـــش منطقـــه تشـــکیل شـــده 

و شـــهرداری، منطقـــه آمـــوزش و پـــرورش، منطقـــه ســـالمتی و رفـــاه، و منطقـــه صنعتـــی.
گفـــت: در مرحلـــه اول ادارات دولتـــی وارد شـــهر مـــی شـــوند، در مرحلـــه دوم تاسیســـات و زیـــر ســـاخت ها ســـاخته مـــی شـــوند و در  وی 
کـــه مـــردم  کاربـــرد خاصـــی دارد  مرحلـــه ســـوم پـــروژه بـــه پایـــان مـــی رســـد. الگـــوی ایـــن شـــهر ســـاختار خطـــی اســـت. همچنیـــن هـــر منطقـــه 

می توانند از تم های مختلف لذت ببرند.                               
در ادامـــه ایـــن برنامـــه، دکتـــر اســـفندیار زبردســـت ـ معـــاون 
ــای  ــازی پردیـــس هنرهـ ــکده شهرسـ ــتاد دانشـ ــی و اسـ پژوهشـ
ـــال  ـــه انتق ـــران نســـبت ب ـــرار باشـــد در ای ـــر ق گ ـــرد: ا ک ـــار  ـــا اظه زیب
کنیـــم ایـــن تصمیـــم بایـــد ظـــرف دو  پایتخـــت اداری اقـــدام 
ســـه ســـال آینـــده اتخـــاذ شـــود. در اریبهشـــت ۱۳۹۴ بـــه وزارت 
راه و شهرســـازی دو ســـال زمـــان داده شـــد تـــا امـــکان انتقـــال 
ــه  ــن وزارتخانـ ــال ایـ ــس از  دو سـ ــد. پـ کنـ ــی  ــت را بررسـ پایتخـ
کـــه ضرورتـــی بـــه انتقـــال مرکـــز سیاســـی اداری  کـــرد  اعـــالم 

کفایت میکند.               نیست و ساختار فعلی تهران 
وی بـــا بیـــان اینکـــه تجربـــه ترکیه، تانزانیا، قزاقســـتان، پاکســـتان و 
دیگـــر کشـــورها در انتقـــال پایتخـــت نشـــان مـــی دهـــد رشـــد جمعیـــت 
گـــر  پایتخـــت قبلـــی متوقـــف نشـــده اســـت، گفـــت: در عیـــن حـــال ا
کـــه  نســـبت بـــه انتقـــال پایتخـــت اداری اقـــدام نکنیـــم جمعیتـــی 
ـــه پایتخـــت اولیـــه اضافـــه مـــی  در شـــهر دوم مســـتقر خواهـــد شـــد ب
شـــود. همچنیـــن تجربـــه نشـــان داده در صـــورت انتقـــال پایتخـــت، 

ســـرعت رشـــد جمعیـــت پایتخـــت قبلـــی کاهـــش مـــی یابـــد.
همچنیـــن  زهـــره داودپـــور ـ عضـــو هیـــات مدیـــره شـــهرهای 

ح اســـت. یکـــی از جاذبـــه هـــای  کـــرد: در حـــال حاضـــر دو بحـــث ســـبک ســـازی تهـــران و نقش هـــای موجـــود در تهـــران مطـــر جدیـــد ـ اظهـــار 
ـــت و  ـــع فعالی ـــام توزی ـــی در نظ ـــک بازبین ـــد ی ـــا بای ـــن م ـــت. بنابرای ـــهر اس ـــن ش ـــاری در ای ـــادی و تج ـــای اقتص ـــز موقعیته ـــران تمرک ـــهر ته ش

جمعیـــت داشـــته باشـــیم.
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ــکالتی  ــا مشـ ــران بـ ــهری تهـ کالنشـ ــه  گفـــت: در منطقـ ــد  ــهرهای جدیـ ــل شـ ــی ـ مدیرعامـ ــن نشســـت، حبیـــب اهلل طاهرخانـ ــه ایـ در ادامـ
گرایـــی در تهـــران متوقـــف نشـــده اســـت.  کـــه هنـــوز تمرکـــز  کـــه دائمـــا رو بـــه رشـــد اســـت؛ یکـــی از ایـــن مســـائل ناشـــی از آن اســـت  مواجهیـــم 
ـــد. در دهـــه آینـــده نیـــز  ـــه خـــود اختصـــاص داده ان خ رشـــد جمعیـــت را ب ـــر ـــرز باالتریـــن ن طبـــق سرشـــماری ۱۳۹5 اســـتان های تهـــران و الب

کنـــد. ـــد ادامـــه پیـــدا  ـــه ایـــن رون ک پیـــش بینـــی مـــی شـــود 
کـــره نشـــان  گیـــرد افـــزود: تجربـــه  ع انتقـــال مرکـــز اداری از تهـــران بایـــد مـــورد بررســـی و تفکـــر دقیـــق قـــرار  وی بـــا بیـــان اینکـــه موضـــو
میدهـــد انتقـــال پایتخـــت در ســـطح جهانـــی هنـــوز بـــه عنـــوان یـــک راه حـــل مدنظـــر اســـت. اســـتقرار دســـتگاه های اداری در تهـــران تمـــام 

کنـــد. ح هـــای تمرکـــز زدایـــی را دچـــار مشـــکل مـــی  طر

کنگ از پردیس هنرهای زیبا بازدید رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه باپتیست هنگ 

کنـــگ و خانـــم ناتالـــی لیانـــگ، مســـئول جشـــنواره  آقـــای پروفســـور هوانـــگ یـــو، رئیـــس دانشـــکده ارتباطـــات دانشـــگاه باپتیســـت هنـــگ 
فیلـــم دانشـــجویی ایـــن دانشـــگاه، روز یکشـــنبه ۲5 فروردیـــن ۹۷ ضمـــن بازدیـــد از پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــا مســـئوالن پردیـــس در 

ـــد. کردن ـــو  ـــت وگ گف ـــدار و  ـــری دی ـــی و هن ـــی، فرهنگ ـــای علم ـــکاری ه ـــترش هم گس ـــتای  راس
کارشناســـی ارشـــد انیمیشـــن، شـــخصا از آنهـــا  کالس دانشـــجویان مقطـــع  ـــا حضـــور در  همچنیـــن پروفســـور هوانـــگ یـــو و همـــراه ایشـــان ب
کنـــگ  ـــا در اولیـــن جشـــنواره بیـــن المللـــی دانشـــجویی فیلـــم دانشـــگاه باپتیســـت هنـــگ  ـــد ت کردن و دیگـــر دانشـــجویان عالقمنـــد دعـــوت 

شـــرکت نماینـــد.

اولین جشنواره بین المللی دانشجویی فیلم دانشگاه باپتیست ۷ الی ۹ نوامبر ۲۰۱۸ در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
کنند. عالقه مندان به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا تاریخ ۱۶ جوالی ۲۰۱۸ ارسال 

برگزاری سمینار تبادالت معماری ایران و اروپا در پردیس هنرهای زیبا        

ــمیناری  ــان سـ ــاری، میزبـ ــاوری معمـ ــی فنـ ــب علمـ ــت قطـ ــه همـ ــا بـ ــای زیبـ ــس هنرهـ پردیـ
از پرفســـور تومـــاس مییـــر وایـــزر تحـــت عنـــوان تبـــادالت معمـــاری ایـــران و اروپـــا بـــود. ایـــن 

ــد.  ــزار شـ ــا برگـ ــای زیبـ ــه پردیـــس هنرهـ ــالن نگارخانـ ــن ۹۷ در سـ ــمینار در ۲۸ فروردیـ سـ
کتـــاب  نویســـنده  و  آلمـــان  کشـــور  از  معمـــاری  پژوهشـــگر  وایـــزر  می یـــر  پروفســـور  آقـــای 
گردشـــگران از منظـــر معمـــاری  کـــه راهنمایـــی بـــرای  »راهنمـــای معمارانـــه ایـــران« اســـت 
کتـــاب بیـــش از ۳۰۰ بنـــای معمـــاری از ابتـــدای صفویـــه تـــا پـــس از انقـــالب  اســـت. ایـــن 
ـــز را  ـــیراز و تبری ـــان، ش کاش ـــان،  ـــران، اصفه ـــی از ته ـــود و بناهای ـــامل میش ـــران را ش ـــالمی ای اس

مـــورد بررســـی قـــرار داده اســـت. 
تمرکـــز اصلـــی پروفســـور می یـــر در انتخـــاب و بررســـی ایـــن بناهـــا، هویـــت و الفبـــای مشـــترک معمـــاری ایرانـــی و اســـالمی در آنهـــا بـــوده 

اســـت. وی معتقـــد اســـت اثـــرات ایـــن معمـــاری و شهرســـازی را میتـــوان در آســـیای میانـــه و هنـــد رصـــد نمـــود.  
ســـمینار وی بـــا بررســـی ایدئولـــوژی بـــاغ ایرانـــی آغـــاز شـــد و نظـــام فضایـــی آن در باغ ســـازی اروپـــا و افریقـــا رصـــد شـــد. پـــس از بررســـی 
کالبدهـــای معمـــاری ایرانـــی را در برخـــی از آثـــار معمـــاری مغـــرب جســـتجو نمـــود. پـــس از آن وی بـــا تمرکـــز  ایدئولوژیـــک، وی المان هـــا و 
کاوی قـــرار داد و ســـعی در  ـــار معمـــاری معاصـــر ایـــران را مـــورد وا ـــد، خوانـــش آث ـــر آنچـــه عصـــر طالیـــی معمـــاری مـــدرن در ایـــران میخوان ب
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ـــار نســـل  ـــا بررســـی آث کالســـیک معمـــاری ایرانـــی و اســـالمی داشـــت. نهایتـــا ســـمینار ب ـــار  ـــر اســـاس آث شناســـایی ریشـــه های ایـــن معمـــاری ب
ـــت.  ـــان یاف ـــان پای ـــاری آن ـــر معم ـــم ب ک ـــای حا ـــر پارادایم ه ـــران و تغیی ـــار ای ـــوان معم ج

ـــا شـــرکت در بخـــش  ـــز ب ج اعتصـــام نی ـــر ایـــر ـــزار شـــد و دکت ـــل توجـــه دانشـــجویان معمـــاری و شهرســـازی برگ ـــا اســـتقبال قاب ایـــن ســـمینار ب
ـــد. گاه نمودن ـــود آ ـــرات خ ـــن را از نظ ـــخ، حاضری ـــش و پاس ـــی پرس نهای

کتابخانـــه پردیـــس  کـــه بـــه زبـــان هـــای انگلیســـی و فرانســـوی نوشـــته شـــده اســـت، بـــه  کتـــاب را  پرفســـور مـــی یـــر یـــک نســـخه از ایـــن 
هنرهـــای زیبـــا اهـــداء نمودنـــد. 

نشست مطالعات سینمای جهان

کـــه از نشســـت هـــای مرتبـــط بـــا جشـــنواره بیـــن  در ســـاعت ۲ روز ســـه شـــنبه ۴ اردیبهشـــت ۹۷ و در نشســـت مطالعـــات ســـینمای جهـــان 
کـــه مدیریـــت جلســـه بـــه عهـــده دکتـــر محمدباقـــر  گردیـــد  المللـــی فیلـــم فجـــر بـــود، ســـمیناری علمـــی در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار 
گـــروه هنرهـــای نمایشـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و ترجمـــه ســـخنرانی ها  قهرمانـــی، معـــاون محتـــرم بیـــن الملـــل دانشـــگاه تهـــران و اســـتاد 

بـــه عهـــده دکتـــر بهـــروز محمـــودی بختیـــاری، دانشـــیارگروه هنرهـــای نمایشـــی پردیـــس بـــود. 
در ایـــن نشســـت، دکتـــر احمـــد الســـتی از پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران، پروفســـور لوســـیا نجیـــب از دانشـــگاه ریدینـــگ 
کردنـــد.  انگلســـتان و پروفســـور دینـــا یوردانـــوا، از دانشـــگاه ســـنت انـــدز انگلســـتان دو اســـتاد برجســـته مطالعـــات فیلـــم جهـــان  ســـخنرانی 
کـــه بـــا اســـتقبال بســـیار  کمونیســـتی از فیلـــم رزمنـــاو پوتمکیـــن« نخســـتین ســـخنرانی بـــود  ســـخنرانی دکتـــر الســـتی در مـــورد »خوانـــش پسا
کشـــورهای در حـــال  ـــوان در  ـــه ترتیـــب در مـــورد فیلم ســـازی بان ـــه ب ک ـــووا  ـــر یوردان ـــر نجیـــب و دکت حاضـــران مواجـــه شـــد و ســـخنرانی دکت
کولیـــان در جهـــان ارائـــه شـــد، همگـــی بـــا توجـــه بـــه پرســـش های متعـــدد حضـــار و اســـتقبال  ع  توســـعه و فیلم ســـازی مرتبـــط بـــا موضـــو

ـــرو شـــدند.  آنهـــا روب
گـــروه هنرهـــای نمایشـــی پردیـــس، ضمـــن اعـــالم آمادگـــی بـــرای برگـــزاری نشســـت هـــای  در پایـــان ایـــن نشســـت، اســـتادان ســـینمای 

مشـــابه، در مـــورد چنـــد پـــروژه پژوهشـــی مهـــم نیـــز بـــا اســـتادان مهمـــان بـــه توافـــق رســـیدند.
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کرد کمیابی در زمینه های معماری و شهرسازی به پردیس هنرهای زیبا اهداء  کتاب های  سفارت فرانسه 

ـــر  ـــاه در دفت ـــنبه ۲۱ خردادم ـــه ش ـــران در روز س ـــه در ای ـــفارت فرانس ـــی س ـــزن فرهنگ ـــه رای ـــل مورل ـــم ام ـــت خان ـــه درخواس ـــه ب ک ـــی  در مالقات
ــه  ــازی بـ ــاری و شهرسـ ــای معمـ ــه هـ ــاب در زمینـ کمیـ ــاب  کتـ ــی   ــل توجهـ ــداد قابـ ــت، تعـ گرفـ ــورت  ــا صـ ــای زیبـ ــت پردیـــس هنرهـ ریاسـ

ــا اهـــداء شـــد.  زبان هـــای انگلیســـی و فرانســـه بـــه پردیـــس هنرهـــای زیبـ
ـــه  ک ـــی را پوشـــش مـــی دهـــد  ـــی در مقیـــاس جهان کتاب هـــا طیفـــی وســـیع از آخریـــن مباحـــث نظـــری و اندیشـــه ای و تجربیـــات عمل ایـــن 
گذاشـــته خواهـــد شـــد و در اختیـــار دانشـــجویان و پژوهشـــگران  کتابخانـــه پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــه نمایـــش  بعـــد از فهرســـت بـــرداری در 

خواهـــد بـــود. 
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کوســـتیک در  دومیـــن فســـتیوال بیـــن المللـــی موســـیقی الکترونیـــک تهـــران و ســـومین مســـابقه آهنگســـازی الکتروآ
پردیس هنرهای زیبا برگزار شد            

کنســـرت های موســـیقی معاصـــر دومیـــن فســـتیوال  ســـمینارها و 
بین المللـــی موســـیقی الکترونیـــک تهـــران در تاالرهـــای مختلـــف 
کارگاه هـــای  کالس هـــا و  شـــهر تهـــران و ســـخنرانی ها، مســـتر 
ــه  ــران بـ ــگاه تهـ ــارآوا و دانشـ ــه یـ ــکاری موسسـ ــا همـ ــی، بـ آموزشـ
مـــدت یـــک هفتـــه از تاریـــخ ۱۰ الـــی ۱۷ شـــهریور در پردیـــس 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد. 
رضـــا  جایـــزه   « آهنگســـازی  مســـابقه  ســـومین  همچنیـــن 
کروریـــان« بـــا محوریـــت ســـاخت و اجـــرای قطعـــات موســـیقی 
ابـــاذری«،  »ســـارا  دکتـــر  خانـــم  حضـــور  بـــا  کوســـتیک  الکتروآ
ـــای  ـــروه موســـیقی پردیـــس هنرهـــای زیب گ عضـــو هیئـــت علمـــی 
دانشـــگاه تهـــران بـــه عنـــوان داور داخلـــی و آقایـــان »یواخیـــم 

ـــه عنـــوان داوران خارجـــی  ـــا  ب کنســـرواتوار موســـیقی شـــهر فلورانـــس ایتالی ـــر آلمـــان و »آلفونـــس بلفیـــوره« از  هاینتـــس« از دانشـــگاه  هانوف
ــزار شـــد. ــز برگـ ــا نیـ ایـــن رقابـــت هـ

کمانچـــه و الکترونیـــک  ــا  ــا ویولنســـل و الکترونیـــک و یـ ــا( و یـ ــوار )فیکـــس مدیـ ــور ســـاخت قطعاتـــی بـــرای نـ ــابقات بـــه منظـ ایـــن مسـ
کننـــد،  کـــه در ایـــران زندگـــی مـــی  طراحـــی و برگـــزار شـــد. شـــایان ذکـــر اســـت ســـه قطعـــه از شـــش قطعـــه انتخـــاب شـــده از آهنگســـازانی 
کارگاه هـــای آموزشـــی ایـــن فســـتیوال توســـط خانـــم اولریکـــه برانـــد، اســـتاد  قطعاتـــی بـــرای ویلنســـل و الیـــو الکترونیـــک بـــوده اســـت. 
گئوردیـــو از دانشـــگاه تســـالونیکی یونـــان و آقـــای یواخیـــم هاینتـــس برگـــزار و  ویلنســـل از دانشـــگاه هنـــر برلیـــن و آقـــای دیمیتـــری پاپا

رســـیتال ویلنســـل در روز ۱۳ شـــهریور در نگارخانـــه تهـــران توســـط خانـــم اولریکـــه برانـــد اجـــرا شـــد.
ایـــن فســـتیوال و مســـابقه در روز ۱۷ شـــهریور ۹۷ بـــا برگـــزاری آییـــن پایانـــی و اهـــدای جوایـــز در تـــاالر آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای 

کار خـــود پایـــان داد. دانشـــگاه تهـــران بـــه 

کارگاه آهنگسازی با حضور آهنگساز برجسته فرانسوی در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد                                        

کارگاه آموزشـــی آهنگســـازی توســـط آقـــای اســـتفان ُد ژرانـــدو، آهنگســـاز برجســـته فرانســـوی در پردیـــس   
ــزار شـــد. ــا برگـ هنرهـــای زیبـ

کـــه بـــا حمایـــت ســـفارت فرانســـه در تاریـــخ ۲۴ تیـــر ۹۷ در نگارخانـــه تهـــران برگـــزار شـــد، اســـتفان  کارگاه  در ایـــن 
ــا  ع آهنگســـازی را بـ ــا موضـــو ُد ژرانـــدو اســـتاد آهنگســـازی از دانشـــگاه ســـوربن فرانســـه، مباحـــث آموزشـــی بـ

گذاشـــت. ک  کارگاه بـــه اشـــترا عالقه منـــدان حاضـــر در 

گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد گیتار در  نشست پژوهشی  با موضوع 

گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد. کالسیک با حضور دکتر لی لی افشار در  گیتار  ع  نشست پژوهشی  با موضو
گیتـــار بـــا حضـــور خانـــم دکتـــر لیلـــی افشـــار نوازنـــده برجســـته ایرانـــی و اســـتاد دانشـــگاه ممفیـــس آمریـــکا، ۱۰ اردیبهشـــت  نشســـت پژوهشـــی 
کـــه بـــا حضـــور دانشـــجویان نوازندگـــی برگـــزار شـــد،  گـــروه موســـیقی برگـــزار شـــد. در ایـــن نشســـت  کالس ۱  ۹۷ از ســـاعت ۱۳ الـــی ۱۶ در 
کاســـتلنئوو تدســـکو بـــا محوریـــت »بررســـی ارتبـــاط میـــان  گویـــا اپـــوس ۱۹5 اثـــر  کاپریچیـــوی  دکتـــر افشـــار بـــه تحلیـــل و بررســـی قطعـــه ۲۴ 

کـــرد. نقاشـــی و موســـیقی« پرداخـــت و قطعاتـــی را بـــرای حاضریـــن اجـــرا 
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کارگاه بازآفرینی: پروژه طار در پردیس هنرهای زیبا و روستای طار برگزار شد

بـــا پیشـــنهاد و پشـــتیبانی دفتـــر امـــور بین الملـــل پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و بـــا همـــکاری 
بین المللـــی  انجمـــن  تهـــران،  دانشـــگاه  معمـــاری  دانشـــکده ی  علمـــی  حمایـــت  و 
کارگاه بازآفرینـــی: پـــروژه  طـــار در تاریـــخ  گـــروهTerrachidia  از اســـپانیا،  INTBAU و 
۱۷ الـــی ۲۷ شـــهریور ۹۷، توســـط آتلیـــه ســـیگمان و انجمـــن علمـــی معمـــاری دانشـــگاه 

تهـــران برگـــزار شـــد.
کارگاه، ســـمیناری دو روزه بـــا عنـــوان اســـتراتژی های بازآفرینـــی، ۱۷ و ۱۸  بخـــش اول 
ـــی،  ـــرز پارس ـــد. فرام گردی ـــزار  ـــا برگ ـــای زیب ـــس هنره ـــران پردی ـــه ی ته ـــهریور در نگارخان ش
کارمـــن مورنـــو  گارســـیا هرمیـــدا )از اســـپانیا( ،  کرمـــی، الخانـــدرو  ترانـــه یلـــدا، غالمرضـــا ا
کوئـــل پنـــا لوپـــز )از اســـپانیا( ، محمـــد قائم پنـــاه، ارشـــیا اقبالـــی  آدان )از اســـپانیا( ، را
کارفـــر، نـــور الـــوان )بحریـــن(، منیـــره العوضـــی )از امریـــکا( و  )از دانمـــارک(، محمدرضـــا 
ـــای  ـــا دیدگاه ه ـــه ب ک ـــد  ـــمینار دو روزه بودن ـــن س ـــخنرانان ای ـــکا( س ـــی )از امری ـــزاد ریاض به

گفتوگـــو نشســـتند. مختلـــف در خصـــوص بـــاز آفرینـــی بـــا شـــرکت کنندگان بـــه بحـــث و 
تـــا ۲۷ شـــهریور در شـــهر نطنـــز  بـــا عنـــوان تجربـــٔه روســـتا از ۱۸  کارگاه  بخـــش دوم 
کـــه  شـــرکت کنندگان  گـــروه  و  کارگاه  برگزارکننـــدگان  حضـــور  بـــا  طـــار،  روســـتای  و 
ــزار  ــد، برگـ ــگاه ها بودنـ ــایر دانشـ ــران و سـ ــگاه تهـ ــالن دانشـ غ التحصیـ ــجویان و فار دانشـ

ـــا بافـــت  ـــد، پـــس از اســـتقرار در روســـتای طـــار ب کردن ـــد  ـــی، ابتـــدا شـــرکت کنندگان از شـــهرهای نطنـــز و طـــرق بازدی ـــد. در بخـــش عمل گردی
گفتگـــو در خـــالل بازدیدهـــا در مـــورد بازآفرینـــی در روســـتا اندیشـــیدند. پـــس  ـــی ایـــن روســـتا آشـــنا شـــدند و ضمـــن بحـــث و  تاریخـــی و اهال
از آن بـــه بازآفرینـــی یکـــی از ســـاختمان های روســـتا، بـــه شـــیوه ای منطبـــق بـــر معمـــاری بومـــی و رویکردهـــای ســـاخت بومـــی پرداختنـــد. 

برونـــو آویـــرا از برزیـــل در خـــالل ایـــن بخـــش یـــک ارائـــه ی  آنالیـــن در روســـتا داشـــت. 
کارگاه در روز ۲۷ شـــهریور  در روســـتای طـــار پایـــان یافـــت و شـــرکت کنندگان در حـــال آماده ســـازی  بـــا اتمـــام عملیـــات اجرایـــی ســـاختمان، 

گروهـــی هســـتند.  بـــرای برقـــراری نمایشـــگاه ارائـــه ی آثـــار فـــردی و 
کارگاه از حمایت های اهالی طار، شورای شهر نطنز و دهیاری طار برخوردار بود. این 
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بررســـی زیرســـاخت های پایـــه و خدمـــات بـــرای تـــاب آوری همـــه شـــمول جوامـــع در مقابـــل ســـوانح در ایـــران بـــا 
لمـــان در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا  همـــکاری دانشـــگاه هـــای آ

روز یکشـــنبه ۲5 شـــهریورماه ۹۷ دانشـــکده شهرســـازی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا میزبـــان نشســـت مشـــترکی بـــا همـــکاری اســـاتید دانشـــگاه 
ــازمان  کلـــن و دانشـــگاه بـــن آلمـــان، پژوهشـــگاه بیـــن المللـــی زلزله شناســـی و مهندســـی زلزلـــه، و همـــکاران و متخصصیـــن سـ تـــی اچ 
ج بـــود. هـــدف ایـــن نشســـت، تبـــادل نظـــر و هماهنگـــی بـــرای انجـــام  کـــر پیشـــگیری و مدیریـــت بحـــران شـــهرداری تهـــران و شـــهرداری 

ع: ـــا موضـــو یـــک پـــروژه پژوهشـــی مشـــترک ب
 Basic Infrastructures and Services for Inclusive Community«  
Disaster Resilience in Iran« )زیرســـاخت های پایـــه و خدمـــات بـــرای 

تـــاب آوری همـــه شـــمول جوامـــع در مقابـــل ســـوانح در ایـــران( بـــود. 
ـــه پردیـــس هنرهـــای  ـــه در محـــل نگارخان ک در جلســـه صبـــح ایـــن نشســـت 
ـــد  ـــر محم ـــط دکت ـــب توس ـــه ترتی ـــخنرانی ب ـــه س ـــدا س ـــد، ابت گردی ـــزار  ـــا برگ زیب
ع  موضـــو )بـــا  شهرســـازی  دانشـــکده  رئیـــس  و  اســـتاد  عزیـــزی  مهـــدی 
سیاســـت های زمیـــن شـــهری در ایـــران(، دکتـــر اســـفندیار زبردســـت اســـتاد 
ع برنامه ریـــزی توســـعه در ایـــران( و دکتـــر  دانشـــکده شهرســـازی )بـــا موضـــو
ع تـــاب آوری شـــهری در  کلـــن )بـــا موضـــو الکســـاندر ِفِکـــِت، اســـتاد دانشـــگاه 
ـــر  کوت ـــو  ـــر تئ ـــروژه مشـــترک( انجـــام شـــد. همچنیـــن، دکت ـــران و معرفـــی پ ای
رئیـــس بخـــش برنامه ریـــزی شـــهری دانشـــگاه بـــن نیـــز هـــدف و انتظـــارات 
ـــه داد. در جلســـه بعـــد از ظهـــر ایـــن نشســـت،  ـــروژه مشـــترک را ارائ خـــود از پ

گردیـــد تـــا طـــرف آلمانـــی پـــس  گرفـــت. در پایـــان نشســـت مقـــرر  تبـــادل نظـــرات طرفیـــن و تعریـــف مســـئله بـــرای پـــروژه مـــورد نظـــر صـــورت 
ـــد.  ـــام ده ـــی الزم را انج ـــات و هماهنگ ـــی اقدام ح پژوهش ـــر ـــن ط ـــات ای ح خدم ـــر ـــم ش ـــه تنظی ـــبت ب ـــود نس ـــور خ کش ـــه  ـــت ب از بازگش
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بازدید رئیس دپارتمان دکتری دانشگاه فرانسوا رابله شهر تور فرانسه از پردیس هنرهای زیبا

در روز دوشـــنبه ۲۶ شـــهریورماه ۹۷ آقـــای دکتـــر دنیـــس مارتـــوزه )Denis Martouzet( رئیـــس دپارتمـــان دکتـــری دانشـــگاه فرانســـوا رابلـــه 
ـــد و هـــم اندیشـــی در راســـتای توســـعه همکاری هـــای بیـــن المللـــی  کـــرد. ایـــن بازدی ـــد  ـــا بازدی ـــور فرانســـه، از پردیـــس هنرهـــای زیب شـــهر ت

صـــورت پذیرفـــت.
ــاور امـــور  ــر ســـید یحیـــی اســـالمی مشـ ــر محمدمهـــدی عزیـــزی رئیـــس دانشـــکده شهرســـازی، دکتـ ــور آقایـــان دکتـ ــا حضـ ایـــن جلســـه بـ
کتایـــون تقـــی زاده رئیـــس دانشـــکده معمـــاری، دکتـــر آذیـــن موحـــد رئیـــس دانشـــکده هنرهـــای نمایشـــی و  بین الملـــل، خانم هـــا دکتـــر 
ـــازی  ـــکده شهرس ـــی دانش ـــأت علم ـــو هی ـــی عض ـــه رضای ـــر نعیم ـــی و دکت ـــی صنعت ـــتقل طراح ـــروه مس ـــی مدیرگ ـــم خلیل ـــر مری ـــیقی، دکت موس

گردیـــد. برگـــزار 
در ابتـــدای ایـــن دیـــدار دکتـــر مارتـــوزه بـــا ارایـــه  بروشـــور و پوســـتر بـــه معرفـــی دانشـــگاه فرانســـوا رابلـــه پرداخـــت. وی بـــه ویژگی هـــای 
کردنـــد تـــا پذیـــرا و حامـــی دانشـــجویان عالقـــه منـــد بـــرای شـــرکت در دوره هـــای  فرهنگـــی، هنـــری اشـــاره نمـــوده و اعـــالم آمادگـــی 

ــند. ــی باشـ ــالت تکمیلـ تحصیـ
ـــور  ـــا و دانشـــگاه ت ـــرای دانشـــجویان دکتـــری پردیـــس هنرهـــای زیب ـــزاری ایـــن نشســـت، اجـــرای برنامـــه Cotutelle ب ـــی از برگ هـــدف اصل
ــر یـــک از  گذرانـــده و در هـ کشـــور مقابـــل  کـــه دانشـــجویان در ایـــن مقطـــع می تواننـــد حـــدود نیمـــی از دوره تحصیـــل خـــود را در  بـــوده 
ـــاپ  ـــات، چ ـــادل اطالع ـــی، تب ـــی و پژوهش ـــترک آموزش ـــای مش ـــر فعالیت ه ـــری نظی ـــداف دیگ ـــند. اه ـــته باش ـــا داش ـــتاد راهنم ـــور اس کش دو 

گردیـــد. ح  کارگاه نیـــز مطـــر کتـــاب مشـــترک، تبـــادل دانشـــجو و اســـتاد، برگـــزاری ســـمینارهای مجـــازی و  مقـــاالت و 
ـــمپوزیوم  ـــه در س ـــوا رابل ـــگاه فرانس ـــاتید دانش ـــط اس ـــمیناری توس ـــا، س ـــروع همکاری ه ـــنایی و ش ـــت آش ـــد جه گردی ـــرر  ـــه مق ـــان جلس در پای

ـــردد. گ ـــزار  ـــا برگ ـــه ۲۰۱۹( در پردیـــس هنرهـــای زیب ـــر و بعـــد چهـــارم )ژانوی هن



۱۴

کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه همکاری مشترک دانشگاه تهران با 

کنســـرواتوآر ملـــی هنـــر و حرفـــه فرانســـه  )CNAM( روز دوشـــنبه ۲ مهرمـــاه ۹۷ ضمـــن بازدیـــد از پردیـــس  هیاتـــی متشـــکل از نماینـــدگان 
کردنـــد. هنرهـــای زیبـــا، بـــا مســـئولین پردیـــس و چنـــد تـــن از اعضـــاء هیـــأت علمـــی پردیـــس دانشـــکده هـــای فنـــی دانشـــگاه تهـــران دیـــدار 
کیـــد بـــر همکاری هـــای بیـــن المللـــی بـــا دانشـــگاه تهـــران، پیشـــبرد همکاری هـــای فرهنگـــی   در ایـــن نشســـت هیـــأت فرانســـوی بـــا تا
کنونـــی را دارای اهمیـــت دانســـتند. همچنیـــن برگـــزاری  ع روابـــط در شـــرایط  بیـــن دانشـــگاهی را مهـــم برشـــمرده و برقـــرار مانـــدن ایـــن نـــو
ـــراد در حرفـــه شـــان را بعنـــوان دو محـــور  کارشناســـی مخصـــوص توانمندســـازی اف ـــی و دوره درســـی  کارگاه هـــا و ورکشـــاپ های بیـــن الملل

ـــد. کردن ـــاه مـــدت و بلندمـــدت پیشـــنهاد  کوت ـــی همـــکاری  اصل
کوتـــاه مـــدت، میـــان  دکتـــر اســـالمی مشـــاور امـــور بیـــن الملـــل پردیـــس ضمـــن اســـتقبال بـــر همکاری هـــای بیـــن المللـــی در چارچـــوب 

مـــدت و بلنـــد مـــدت، بـــرای ایـــن همکاری هـــا، ویژگی هـــا و امکاناتـــی را برشـــمردند.
ــر  ــد. دکتـ کننـ ــر  ــادل نظـ ــران تبـ ــگاه تهـ ــی از دانشـ ــی علمـ گروهـ ــا  ــا بـ ــق چارچوب هـ ــن دقیـ ــرای تعییـ ــد بـ گردیـ ــرر  ــه مقـ ــای جلسـ در انتهـ
گـــروه مســـتقل طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا مســـؤول  ســـیدیحیی اســـالمی، مشـــاور بیـــن الملـــل و دکتـــر مریـــم خلیلـــی، مدیـــر 

پیگیـــری برقـــراری ایـــن همـــکاری بـــا Cnam شـــدند.
 Karim Medjad  کریـــم مجـــاد ایـــن نشســـت بـــا حضـــور آقایـــان دکتـــر تیبـــو دوشـــنا Thibaut Duchene معـــاون موسســـه Cnam، پروفســـور 
ــرورش و مدیریـــت  ــور آمـــوزش و پـ ــه Thierry Coville  متخصـــص در امـ کویلـ ــر تیـــری  کار، دکتـ کســـب و  ــعه بیـــن المللـــی  رئیـــس توسـ
کننـــده امـــور بیـــن  کیـــم ووKim Vu  مدیـــر پروژه هـــای توســـعه بیـــن المللـــی، دکتـــر علـــی معینـــی هماهنـــگ  عمومـــی، خانـــم دکتـــر 
ـــور  ـــرم ام ـــاور محت ـــالمی مش ـــی اس ـــید یحی ـــر س ـــروه، دکت گ ـــاور  ـــوان مش ـــور بعن ـــی نادرپ ـــا عباس ـــر محمدرض ـــی، دکت ـــگاه خوارزم ـــی دانش الملل
ـــی و  ـــای نمایش ـــکده هنره ـــس دانش ـــد رئی ـــن موح ـــر آذی ـــاری، دکت ـــکده معم ـــس دانش ـــی زاده رئی ـــون تق کتای ـــر  ـــا دکت ـــل، خانم ه ـــن المل بی
گـــروه مســـتقل طراحـــی صنعتـــی و چنـــد تـــن از اعضـــا محتـــرم هیـــٔات علمـــی پردیـــس دانشـــکده های  موســـیقی، دکتـــر مریـــم خلیلـــی مدیـــر 

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــگاه ته ـــی دانش فن
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تیم دانشجویان طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا در مسابقات IF Design آلمان برنده شد

ــوش  کیانـ ــاری،  ــن نظـ ــی، محسـ ــن ضیغمـ ــان امیـ ــکل از آقایـ ــا متشـ ــای زیبـ ــی پردیـــس هنرهـ ــی صنعتـ ــروه طراحـ گـ ــجویان  ــم دانشـ تیـ
کـــه    IF Design Award 2018 در مســـابقه بیـــن المللـــی طراحـــی Aura کانســـپت غفـــارزاده وجدانـــی و خانـــم غـــزل اســـدی طـــاری بـــا 

کـــرد. کســـب  اواخـــر اســـفند مـــاه ۹۶ در آلمـــان برگـــزار شـــد، در بخـــش پروفشـــنال مقـــام اول را 

کولرهـــای آبـــی و سیســـتم  ـــا دریچـــه خروجـــی هـــوا در  کـــه قابلیـــت جایگزینـــی ب کننـــده هـــوا اســـت  ـــورا )Aura(، یـــک دســـتگاه تصفیـــه   ائ
ـــرم و خشـــک اســـتفاده میشـــوند. گ کـــه معمـــوال در مناطـــق  ع را دارد  ـــه مطبـــو هـــای تهوی

ایـــن دســـتگاه عـــالوه بـــر تصفیـــه هـــوای ورودی بـــه ســـاختمان، تصفیـــه هـــوای داخـــل را انجـــام میدهـــد. مکانیـــزم داخلـــی آن باعـــث 
کاهـــش مصـــرف انـــرژی میشـــود. Aura یـــک دســـتگاه ســـازگار بـــا محیـــط  همگـــن ســـازی هـــوا و تســـریع در رونـــد خنک ســـازی و در نهایـــت 

ـــای اضافـــی اشـــغال نمی کنـــد. ـــه فض ک کارآمـــد اســـت  زیســـت، ایمـــن و 
ایـــن رقابـــت هرســـال از ســـوی موسســـه iF، واقـــع در هانوفـــر آلمـــان برگـــزار میشـــود. ایـــن موسســـه تشـــکیالتی بـــرای ارائـــه خدمـــات مرتبـــط 
ح هـــای  کـــه هرســـاله یکـــی از بزرگتریـــن مســـابقات بیـــن المللـــی طراحـــی را بـــا هـــدف شناســـایی، حمایـــت و توســـعه طـــر بـــا دیزایـــن اســـت 

مناســـب برپـــا میکنـــد. 



۱۶

موفقیـــت مـــدرس مدعـــو دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی و دریافـــت جایـــزه ویـــژه بـــرای مشـــارکت قابـــل تقدیـــر در هنـــر 
چـــاپ دســـتی  ســـال  2018 جهـــان

آقـــای مهـــرداد ختایـــی مـــدرس مدعـــو دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی در نهمین دوره ســـه ســـاالنه بیـــن المللی 
ـــر  ـــر در هن ـــل تقدی ـــارکت قاب ـــرای مش ـــژه ب ـــزه وی ـــت جای ـــه دریاف ـــق ب ـــوال )۲۰۱۸( موف ـــتی بیت ـــاپ دس ـــر چ هن

چـــاپ دســـتی جهـــان شـــد. 
کنـــون و در ســـنوات مختلـــف، چندیـــن بـــار در جشـــنواره هـــای مختلـــف   شـــایان ذکـــر اســـت  ایشـــان تـــا 
ـــرار  ـــین ق ـــر و تحس ـــورد تقدی ـــی م ـــای جهان ـــا در عرصه ه ـــد و ی ـــده ان ـــزه ش ـــب جای کس ـــه  ـــق ب ـــی موف بین الملل

ـــد.  ـــه ان گرفت
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کتورهای انسانی« دهمین نشست تخصصی تکنودیزاین با عنوان » دوره فشرده فا

کتورهـــای انســـانی«  ـــا عنـــوان » دوره فشـــرده فا دهمیـــن نشســـت تخصصـــی تکنودیزایـــن ب
ـــد  ـــی ۴ بع ـــاعت ۹ ال ـــاه ۹۷ از س ـــر م ـــی ۲۷ تی ـــخ ۲۳ ال ـــی از تاری ـــی صنعت ـــروه طراح گ ـــط  توس
گردیـــد. در ایـــن  گـــروه طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار  از ظهـــر توســـط 
ــس  ــی اینترفیـ ــوار طراحـ ــو البراتـ ــادی عضـ ــف آبـ ــن لطـ ــر رامتیـ ــای دکتـ ــاعته آقـ دوره ۲5 سـ
کننـــدگان را بـــا جنبـــه هـــای مختلـــف  کانـــادا، شـــرکت  هـــای پیشـــرفته دانشـــگاه واترلـــو 
گیـــری و ارزیابـــی عوامـــل انســـانی،  چنـــد رشـــته ای بـــودن ارگونومـــی، روش هـــای انـــدازه 
نـــگاه اســـتراتژیک و فرآینـــد تفکـــر  مدلســـازی و متدهـــای مهندســـی عوامـــل شـــناختی، 
طراحـــی و آینـــده ایـــن علـــم جهـــت اجـــرای پـــروزه هـــای مختلـــف آشـــنا ســـاخت. دبیـــر 
علمـــی ایـــن برنامـــه ســـرکار خانـــم دکتـــر مریـــم خلیلـــی و دبیـــر اجرایـــی جنـــاب آقـــای دکتـــر 
ــعی در  ــن سـ ــی تکنودیزایـ ــای تخصصـ ــت هـ ــه نشسـ ــد. مجموعـ ــا بودنـ ــی نیـ ــران فاطمـ مهـ
کنـــون متخصصـــان  نزدیـــک ســـاختن فضـــای تکنولوژیـــک بـــا دنیـــای طراحـــی داشـــته و تا

کـــرده انـــد.   حـــوزه هـــای علمـــی متعـــددی در ایـــن نشســـت هـــا حضـــور پیـــدا 



۱۸

لمان  کارگاه مشترک معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه rwth آخن آ

ـــا  ـــی ب ـــای تاریخ ـــه و بافت ه ـــای ابنی ـــت و احی ـــته مرم ـــان رش ـــگاهی می ـــه دانش ـــای دوجانب ـــتای همکاری ه ـــان در راس ـــور آلم کش ـــه  ـــفر ب س
کارگاه هـــای آموزشـــی پیشـــین برگـــزار شـــده در پردیـــس هنرهـــای  گرفـــت. ایـــن ســـفر در ادامـــه  دانشـــگاه RWTH آخـــن آلمـــان صـــورت 
گرفـــت تـــا روابـــط دوجانبـــه و همکاری هـــای  زیبـــای دانشـــگاه تهـــران بـــا شـــرکت اســـاتید و دانشـــجویان دانشـــگاه RWTH آخـــن صـــورت 

کنـــد. کشـــور را تقویـــت  آموزشـــی میـــان دو 
کننـــده در ایـــن ســـفر نیـــز، رتبـــه هـــای برتـــر دوره هـــای ارشـــد و دکتـــری رشـــته مرمـــت و احیـــای ابنیـــه و بافـــت   دانشـــجویان ایرانـــی شـــرکت 

کـــه بـــا همراهـــی دکتـــر پیـــروز حناچـــی و دکتـــر ســـمیه فدایـــی نـــژاد در ایـــن ســـفر شـــرکت داشـــتند.  هـــای تاریخـــی  بودنـــد 
کـــه بـــا بازدیـــد از چنـــد بنـــای منتخـــب بـــرروی مراجـــع ذهنـــی و تفـــاوت میـــان ایـــن مراجـــع ذهنـــی  کارگاه آموزشـــی مشـــترک دانشـــگاه 
ک افـــراد در ابنیـــه  ـــا اثرگـــذاری تفاوت هـــای بســـتر فرهنگـــی را بـــر نظـــام ادرا میـــان دانشـــجویان و اســـاتید ایرانـــی و آلمانـــی مطالعـــه شـــد ت

ـــود.  ـــی ش ـــد ارزش ارزیاب واج
کارگاه  گرفـــت، دانشـــجویان بـــه عنـــوان بخشـــی از  کتبـــر ۲۰۱۸ ) ۲۸ مهـــر الـــی ۴ آبان(صـــورت  کـــه از ۲۰ الـــی ۲۶ ا در ایـــن ســـفر هفـــت روزه 
ـــده ســـازی شـــده در شـــهرهای دوســـلدورف،  ـــز تاریخـــی و باززن ک گـــون و مرا گونا آموزشـــی مشـــترک، از شـــهرها و میـــراث صنعتـــی و مـــدرن 

کردنـــد. گنـــت در بلژیـــک بازدیـــد  کلـــن، آخـــن و اســـن در آلمـــان، ماســـتریخت در هلنـــد و 
کار مشـــترک بـــا دانشـــجویان دانشـــگاه RWTH آخـــن آلمـــان، بـــر تاثیرپذیـــری و یادگیـــری از تجـــارب مفیـــد و  ماحصـــل ایـــن بازدیـــد و 
آموزنـــده اقدامـــات جهـــت اســـتفاده مجـــدد از بناهـــای تاریخـــی و باززنـــده ســـازی مرکـــز شـــهرهای تاریخـــی، بـــه صـــورت یادگیـــری روش هـــا 
و شـــیوه های متفـــاوت و نویـــن تفکـــر در معمـــاری و طراحـــی و بازاســـتفاده از میـــراث در  جهـــت بهـــره وری مثبـــت از آن هـــا و تبـــادل 
گســـترش  کشـــور و  فرهنـــگ و تجـــارب مشـــترک در جهـــت بکارگیـــری، توســـعه و ترویـــج فرهنـــگ بهره گیـــری و توجـــه بـــه میـــراث تاریخـــی 

ـــاند. ـــاری رس ـــور ی کش ـــی  ـــگ غن ـــاندن فرهن و شناس
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گسترش فرهنگ« در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد کنفرانس »دانشجوی عراقی و نقش وی در 

کنفرانـــس ســـاالنه انجمـــن دانشـــجویان عراقـــی مشـــغول بـــه تحصیـــل در ایـــران، بـــا شـــعار »عراقـــة وطـــن« چهارشـــنبه ۶آذر در   چهارمیـــن 
تـــاالر شـــهید آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.

ــد.  ــالغ شـ ــران ابـ ــه تحصیـــل در ایـ ــغول بـ ــه دانشـــجویان عراقـــی مشـ ــاب بـ ــران خطـ ــراق در ایـ ــفارت عـ ــام سـ کنفرانـــس  پیـ ــدای  در ابتـ
کـــه دانشـــجویان  کـــرد  کیـــد  کنفرانـــس مذکـــور، تأ ســـفارت عـــراق ضمـــن قدردانـــی از دســـت انـــدرکاران دانشـــگاه تهـــران بـــه دلیـــل برگـــزاری 

کننـــده ای در حـــوزه علمـــی و فرهنگـــی داشـــته و دارنـــد. عراقـــی همـــواره نقـــش تعییـــن 
کنـــد و بـــدان  کـــه ســـفیر عـــراق در ایـــران شـــخصا امـــور مربـــوط بـــه دانشـــجویان عراقـــی را پیگیـــری مـــی  کـــرد  ایـــن ســـفارتخانه همچنیـــن اعـــالم 
کردنـــد، ادامـــه مـــی دهـــد.  کـــه انتخـــاب  اهتمـــام مـــی ورزد و از ایـــن پـــس نیـــز بـــه حمایـــت هـــای خـــود از دانشـــجویان جهـــت تکمیـــل مســـیری 

ـــدرکاران دانشـــگاه  در ادامـــه مراســـم حجـــت االســـالم ســـید علـــی طالقانـــی، روحانـــی جـــوان عراقـــی درســـخنانی ضمـــن تشـــکر از دســـت ان
کنیـــم بایـــد در  کنونـــی حـــق مطلـــب را ادا  کنفرانـــس  گـــر بخواهیـــم دربـــاره  گفـــت: مـــا ا کنفرانـــس  کننـــده ایـــن  تهـــران و دانشـــجویان برگـــزار 
کســـی  کـــه همـــگان مـــی داننـــد، جـــوان بـــه  کـــه همانطـــور  کامـــال واضـــح اســـت  دو حـــوزه مختلـــف »دانشـــجو« و »جـــوان« ســـخن بگوییـــم. 
کـــه از قـــدرت و نیـــروی بیشـــتری در مقایســـه بـــا دیگـــر انســـان هـــا برخـــوردار اســـت. خداونـــد ایـــن قـــدرت را بـــه جـــوان و  اطـــالق مـــی شـــود 

کـــرده اســـت. جوانـــان اعطـــاء 
کـــه بســـیاری از پیامبـــران مـــا از جملـــه حضـــرت موســـی  گـــذرا بـــه تاریـــخ نشـــان مـــی دهـــد  حجـــت االســـالم طالقانـــی افـــزود: نگاهـــی هرچنـــد 
ـــدند. در  ـــوث ش ـــوت مبع ـــه نب ـــی ب ـــن جوان ـــی در س ـــف )ع( و ... جملگ ـــرت یوس ـــم )ع( و حض ـــرت ابراهی ـــی )ع(، حض ـــرت عیس )ع(، حض
کـــه نامـــی از جوانـــی تحـــت عنـــوان علـــی بـــن ابـــی طالـــب )ع( بـــا آن همـــه صفـــات و ویژگـــی هـــای فـــوق  کیســـت  تاریـــخ جهـــان اســـالم نیـــز 

تصـــّور بشـــریت، نشـــنیده باشـــد. بنابرایـــن بایـــد شـــأن و منزلـــت جوانـــی را پـــاس داشـــت.
کننـــد. مـــا  ـــرای احیـــای ارزش هـــای دینـــی تـــالش  کـــه دغدغـــه دیـــن را داشـــته باشـــند و ب ـــان مـــی بایســـت  طالقانـــی اظهـــار داشـــت: جوان
کبـــری )ســـالم اهلل علیهـــا( اســـت. پیامبـــر  در تاریـــخ اســـالم یـــک بانـــوی جـــوان و قدرتمنـــد مســـلمان هـــم مـــی بینیـــم و آن حضـــرت فاطمـــه 
ـــأن  ـــأله اوج ش ـــن مس ـــد. ای ـــر )ص( بودن ـــری )س( وارث پیامب کب ـــه  ـــرت فاطم ـــد و حض ـــی بودن ـــران اله ـــی پیامب ـــالم )ص( وارث تمام اس
کـــه بانـــوان جـــوان نیـــز چـــه نقـــش مهمـــی در اســـالم و احیـــای  و منزلـــت بانـــوان در اســـالم را نشـــان مـــی دهـــد. اینجـــا متوجـــه مـــی شـــویم 

ارزش هـــای اســـالمی مـــی تواننـــد داشـــته باشـــند.
گـــری، تبعیـــض نـــژادی  کـــرد: امـــا از ســـوی دیگـــر، دانشـــجوی امـــروز نیـــز مـــی بایســـت در زمینـــه مبـــارزه بـــا افراطـــی  وی در ادامـــه تصریـــح 
گـــر امـــروز فســـاد در پوشـــش دیـــن پنهـــان مـــی شـــود، ایـــن جوانـــان و دانشـــجویان  و ایدئولـــوژی هـــای تکفیـــری در خـــط مقـــدم بایســـتد. ا

کـــه کـــه بایـــد بـــا علـــم و فرهنگـــی  هســـتند 
ـــه منجـــر  ک ـــا عقیـــده اشـــتباهی  ـــل هـــر اقـــدام اشـــتباه و ی ـــد در مقاب از آن برخـــوردار هســـتند، آن را برمـــال ســـازند. دانشـــجویان وظیفـــه دارن

ـــودی انســـان شـــود، بایســـتند. ـــه ناب ب
ــرده و در  کـ ــارزه  ــری مبـ گـ ــی  ــژادی و افراطـ ــا تبعیـــض نـ ــد بـ ــه دارنـ ــجویان وظیفـ ــت: دانشـ گفـ ــن  ــی همچنیـ ــوان عراقـ ــی جـ ــن روحانـ ایـ
کشـــورهای  ـــرای منـــزوی ســـاختن جمهـــوری اســـالمی ایـــران و عـــراق در ســـطح  گام بردارنـــد. امـــروز تـــالش هـــا ب مســـیر احیـــای انســـانیت 
کـــرد. ایـــن یکـــی از وظایـــف  کـــه بایـــد بـــا آن مقابلـــه  کننـــده تبدیـــل شـــده  کشـــورهای جهـــان عـــرب بـــه موضوعـــی نگـــران  جهـــان اســـالم و 

دانشـــجویان اســـت.
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سمپوزیوم بین المللی هنر و بعد چهارم در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

ــی  ــهید آوینـ ــاالر شـ ــاه ۱۳۹۷، در تـ ــنبه، ۱۸ و ۱۹ دی مـ ــنبه و چهارشـ ــه شـ ــای سـ ــارم در روزهـ ــد چهـ ــر و بعـ ــی هنـ ــن المللـ ــمپوزیوم بیـ سـ
گردیـــد. ایـــن ســـمپوزیوم، اولیـــن رویـــداد بیـــن المللـــی و بینارشـــته ای پردیـــس هنرهـــای  پردیـــس هنرهـــای زیبـــا دانشـــگاه تهـــران برگـــزار 
ـــه  ـــه س ـــاالت ب ـــای مق ـــده ه ـــا و چکی ـــخنرانی ه ـــته و س ـــارکت داش ـــا مش ـــای زیب ـــس هنره ـــای پردی ـــکده ه ـــه دانش ـــه در آن هم ک ـــود  ـــا ب زیب

گردیـــد.  زبـــان فارســـی، انگلیســـی و فرانســـوی ارائـــه 
ایـــن ســـمپوزیوم بیـــن المللـــی توســـط دفتـــر امـــور بیـــن الملـــل پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و بـــا حمایـــت مالـــی آژانـــس دانشـــگاهی فرانکوفونـــی، 
بخـــش فرهنگـــی ســـفارت فرانســـه در ایـــران و مشـــارکت وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری، پایـــگاه اســـتنادی علـــوم جهـــان اســـالم، 
کانـــادا، دانشـــگاه فرانســـوا رابلـــه تـــور، مدرســـه عالـــی معمـــاری پاریـــس- دانشـــگاه پاریـــس یـــک )پانتئـــون ســـوربون(، دانشـــگاه واترلـــو 

گردیـــد.  کانســـپتو برگـــزار  ملکـــه و شـــرکت هـــای طراحـــی نامـــان و 

گفتگـــو  ســـمپوزیوم بیـــن المللـــی هنـــر و بعـــد چهـــارم مســـائل مهـــم مربـــوط بـــه مفاهیـــم زمـــان، فضـــا و حرکـــت در هنـــر را بـــه بحـــث و 
ـــزار شـــد. هـــر نشســـت  ـــا عنـــوان ســـمپوزیوم برگ ـــا موضوعـــات مرتبـــط ب ـــب چهـــار نشســـت مختلـــف ب ـــداد دو روزه در قال گذاشـــت. ایـــن روی
تخصصـــی مفاهیـــم مربـــوط بـــه تعریـــف بعـــد چهـــارم از منظـــر رشـــته هـــای هنـــری مختلـــف نظیـــر: معمـــاری و طراحـــی شـــهری، طراحـــی 
کنـــار ســـخنرانیها، نمایشـــگاهی از  صنعتـــی، هنرهـــای تجســـمی، هنرهـــای نمایشـــی و موســـیقی مـــورد بررســـی قـــرار داد. همچنیـــن در 
ع شـــرکت در ایـــن ســـمپوزیوم بـــه ارســـال مقالـــه یـــا پوســـتر  گردیـــد. نـــو کـــه بـــه فراخـــوان پاســـخ دادنـــد برگـــزار  آثـــار نویســـندگان و هنرمندانـــی 
کـــه مربـــوط  محـــدود نبـــود، و عالقهمنـــدان آثـــار خـــود را در قالـــب فایلهـــای صوتـــی و تصویـــری، مدلهـــای پویـــا یـــا هرگونـــه رســـانه دیگـــری 

ـــد. کردن ـــود ارســـال  ع ســـمپوزیوم ب ـــه موضـــو ب
گویـــی دکتـــر  کریـــم، ســـرودهای ملـــی فرانســـه و ایـــران، ســـرود دانشـــگاه تهـــران و خوشـــامد  کالمـــی از قـــرآن  روز اول ســـمپوزیوم بـــا 
گردیـــد. ســـپس، وابســـته فرهنگـــی  ســـید یحیـــی اســـالمی، رئیـــس ســـمپوزیوم و مشـــاور امـــور بیـــن الملـــل پردیـــس هنرهـــای زیبـــا آغـــاز 
ســـفارت فرانســـه در ایـــران ســـخنانی را در خصـــوص جایـــگاه بخـــش فرهنگـــی ســـفارت فرانســـه در ارتقـــا و توســـعه فعالیـــت هـــای علمـــی 
ـــرای شـــرکت  ـــی از برگزارکننـــدگان ایـــن ســـمپوزیم، ب ـــد و ضمـــن قدردان کردن ـــه  و فرهنگـــی مابیـــن دانشـــگاه هـــای ایرانـــی و فرانســـوی ارائ
گردیـــد و  کوتاهـــی بـــا عنـــوان »تصـــور بعـــد چهـــارم« از راب براینتـــون پخـــش  کننـــدگان آرزوی نشســـتی پربـــار داشـــتند. در ادامـــه، فیلـــم 
گردیـــد. در ایـــن نشســـت  ـــوزه آغـــاز  ـــا ســـخنرانی آقایـــان ژک فـــول، ســـید غالمرضـــا اســـالمی و دونـــی مارت ســـپس نشســـت تخصصـــی اول ب
گذشـــته، حـــال  بحـــث هـــای مهمـــی دربـــاره عکاســـی زمـــان در معمـــاری و شهرســـازی، نظریـــات شـــبکه ای و توپولوژیـــک، تعاریـــف زمـــان 
ـــرای  ـــی ب ـــا، فرصت ـــخنرانی ه ـــس از س ـــد. پ گردی ح  ـــر ـــدان مط ـــته هنرمن ـــون نانوش ـــش مت ـــر، و خوان ـــر هن ـــاد دیگ ـــازی ابع ـــدل س ـــده، م و آین
گرفـــت. نشســـت تخصصـــی دوم بـــا ســـخنرانی یوانـــس وندرمولـــن، احمـــد الســـتی و  گفتمـــان در اختیـــار حضـــار قـــرار  پرســـش، پاســـخ و 
آذیـــن موحـــد شـــروع شـــد و صحبـــت هـــای ارزشـــمندی دربـــاره طراحـــی تعاملـــی، زمـــان و تاخیـــر، انـــواع زمـــان در ســـینما، ارتبـــاط زمـــان و 

ـــد.  گردی ح  ـــر ـــیقی مط ـــدگان موس ـــم نوازن ـــا روح و جس ـــدی ب ـــان من زم
ــاز  ــا ســـخنرانی آقایـــان روژه ناربونـــی، ســـید یحیـــی اســـالمی، محمـــد باقـــر قهرمانـــی و حســـن بلخـــاری قهـــی آغـ روز دوم ســـمپوزیوم بـ
ح شـــد.  گردیـــد. در نشســـت ســـوم، صحبـــت هایـــی دربـــاره نـــور پـــردازی، ســـایه پـــردازی و رنـــگ پـــردازی در معمـــاری و شهرســـازی مطـــر
گذشـــته-حال-آینده،  همچنیـــن، مفاهیمـــی ماننـــد تفکـــر بیش-بعـــدی و میان-بعـــدی، نســـبیت زمان-فضـــا، تعاریـــف جدیـــدی از 



سال دوم/ شماره دوم/ اسفند 97 

۲۱

فنـــاوری،  تصویـــر،  بازنمایـــی،  واقعیـــت، 
گردیدنـــد.  ح  مطـــر نیـــز  تخیـــل  و  خالقیـــت 
گفتمـــان دربـــاره  عـــالوه بـــر مطالـــب فـــوق، 
سلســـله  تفکـــر  انـــواع  ســـینماتیک،  زمـــان 
و  زمـــان  تلفیـــق  ریزوماتیـــک،  و  مراتبـــی 
ـــن  ـــات متفکری ـــان در نظری ـــف زم ـــکان، تعری م
مـــورد  نیـــز  نااقلیدســـی  مســـلمان و هندســـه 
گرفـــت.  درنشســـت چهـــارم و  بررســـی قـــرار 
نهایـــی ســـمپوزیوم، آقایـــان فاطـــر ســـعادت 
آبـــادی ســـخنرانی  کـــی و رامتیـــن لطـــف  نیا
و  طراحـــی  رابطـــه  حـــوزه  در  را  خـــود  هـــای 
ــارم در طراحـــی  احساســـات و نقـــش بعـــد چهـ
و  واقعیـــت مجـــازی  کاربـــری،  هـــای  رابـــط 
کـــه پـــس  واقعیـــت افـــزوده ارائـــه نمودنـــد، 
پویانمایـــی  پخـــش  و  پاســـخ  و  پرســـش  از 
هنـــر  محوریـــت  بـــا  کاظمـــی  امیـــر  آقـــای  از 
ســـمپوزیوم  اختتامیـــه  بـــه  چهـــارم  بعـــد  و 
گردیـــد. در طـــول دو روز ســـمپوزیوم،  منجـــر 
ســـخنرانی هـــای ارائـــه شـــده در هـــر نشســـت 
بـــه صـــورت خالصـــه توســـط دکتـــر ســـید یحیـــی 
ـــان  ـــرای میهمان ـــان انگلیســـی ب ـــه زب اســـالمی ب
گردیـــد و ســـئواالت مخاطبـــان  بیـــان و تحلیـــل 

گذاشـــته شـــد.  گفتگـــو  بـــه بحـــث و 

ــی  ــید یحیـ ــر سـ ــه ریاســـت دکتـ ــه بـ ــن برنامـ ایـ
اســـالمی، دکتـــر مریـــم خلیلـــی بـــه عنـــوان دبیـــر 
علمـــی و دکتـــر ســـمیه فدایـــی نـــژاد بـــه عنـــوان 
گردیـــد.  برگـــزار  ســـمپوزیوم  اجرایـــی  دبیـــر 
کلیـــه  از  برنامـــه  ایـــن  در مراســـم اختتامیـــه 
در  کننـــده  شـــرکت  هنرمنـــدان  ســـخنرنان، 
ــاالت، دانشـــگاه  نمایشـــگاه، نویســـندگان مقـ
کلیـــه  هـــا و شـــرکت هـــای حامـــی برنامـــه و 
زیبـــا  هنرهـــای  پردیـــس  انـــدرکاران  دســـت 
کلیـــه  و دانشـــگاه تهـــران قدردانـــی شـــد و از 
حضـــار بـــرای شـــرکت در ســـمپوزیم آتـــی هنـــر و 

ــد.   ــل آمـ ــه عمـ ــوت بـ ــارم دعـ ــد چهـ بعـ
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سخنرانی استاد دانشگاه ایالتی واشنگتن و رئیس البراتوار مورفوجنسیس در پردیس هنرهای زیبا

ـــا قنـــدی،  ـــا ســـخنرانی من  ســـومین نشســـت از سلســـله ســـمینارهای بین المللـــی »معمـــاری هـــوش مصنوعـــی هیجانـــی« ۱۲ دی ۱۳۹۷ ب
ــای  ــای زیبـ ــه پردیـــس هنرهـ ــیس، در نگارخانـ ــوار مورفوجنسـ ــنگتن و رئیـــس البراتـ ــی واشـ ــگاه ایالتـ ــتاد دانشـ ــگر و اسـ ــار، پژوهشـ معمـ

دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد.
ع هایـــی از قبیـــل: فضاهـــای  ُمنـــا قنـــدی، دانشـــآموخته دانشـــگاه تهـــران و دانشـــگاه برکلـــی اســـت و در ســـخنرانی خـــود بـــه موضو
هوشـــمند ســـمپاتیک در معمـــاری )یـــا معمـــاری هـــوش مصنوعـــی هیجانـــی(، آیـــا میتـــوان فضاهـــای ثابـــت معمـــاری را بـــه فضاهایـــی 
ـــای  ـــا فضاه ـــت؟ آی ـــل داش ـــا تعام ـــا فض ـــف ب ـــکار و عواط ـــا اف ـــوان ب ـــا میت ـــد؟، آی ـــان باش ـــر انس ـــا فک ـــر ب ـــل تغیی ـــه قاب ک ـــرد  ک ـــل  ـــف تبدی منعط

معمـــاری میتواننـــد امتـــداد )بخشـــی از( بـــدن انســـان باشـــند؟ پرداخـــت.
کـــد، سیســـتم های فعال کننـــده، و تکنولوژی هـــای حســـگر در طراحـــی فضاهـــای معمـــاری  وی همچنیـــن بـــه نقـــش اطالعـــات، 
کنان فضاهـــای معمـــاری هوشـــمند از طریـــق ســـیگنال های  کـــرد و چگونگـــی تأمیـــن نیازهـــای فیزیکـــی و روحـــی ســـا هوشـــمند اشـــاره 

ــرد. کـ ــریح  ــاری بـــه فضاهایـــی زنـــده را تشـ ــرای تبدیـــل فضاهـــای معمـ بیولوژیکـــی و مغـــزی و بهره گیـــری از هـــوش مصنوعـــی بـ
دانش آموختـــه دانشـــگاه تهـــران و دانشـــگاه برکلـــی، بهره گیـــری از هـــوش مصنوعـــی را بـــه عنـــوان مدیومـــی جهـــت انعـــکاس تفکـــرات 
ـــوان  ـــا، می ت ـــرات الزم در فض ـــال تغیی ـــا اعم ـــان به صـــورت هوشـــمند و خـــودکار، ب ـــار آن ـــا یادگیـــری رفت ـــه ب ک کنان دانســـت،  ـــا و عواطـــف س

ـــه وجـــود آورد. کنان آن ب ـــرای ســـا عملکـــرد و اتمســـفر الزم را ب
ایـــن ســـمینار بـــا اســـتقبال شـــایانی از طـــرف دانشـــجویان مواجـــه شـــد و جلســـه ی پرســـش و پاســـخ خوبـــی پـــس از ارائـــه ی ســـخنرانی 

برقـــرار شـــد.

مجلـــه                    ســـوی  از   2018 ســـال  برتـــر  مقالـــه  عنـــوان  بـــه  زیبـــا  هنرهـــای  پردیـــس  معمـــاری  اســـتاد  مقالـــه  انتخـــاب 
Bulding and Environment

مقاله آقای دکتر شاهین حیدری رئیس پردیس هنرهای زیبا و همکاران ایشان با عنوان: 
 "Development of the ASHRAE Global Thermal Comfort Database II"

گردید. که در مجله "Bulding and Environment"به چاپ رسیده است به عنوان مقاله برتر سال ۲0۱۸ انتخاب 
کـــه  کـــرده  کـــه بـــرای آن ارســـال شـــده اســـت، ســـه مقالـــه را بـــه عنـــوان مقـــاالت برتـــر انتخـــاب   ایـــن مجلـــه از بیـــن بیـــش از ۳000 مقالـــه ای 

مقالـــه آقـــای دکتـــر حیـــدری رئیـــس پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، یکـــی از آنهاســـت.



دانشـجویــــی



کشـــوری طراحـــی  موفقیـــت دانشـــجویان طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در بیســـت و ســـومین المپیـــاد 
ــی صنعتـ

دانشـــجویان طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا مقام هـــای دوم و ســـوم بیســـت و ســـومین المپیـــاد طراحـــی صنعتـــی ســـال ۹۷ 
کردنـــد. کســـب  کشـــور را 

المپیـــاد ملـــی طراحـــی صنعتـــی هرســـاله بـــرای داوطلبـــان برتـــر دانشـــگاه هـــای 
ـــود  ـــی ش ـــزار م ـــی برگ ـــی صنعت ـــد طراح ـــی ارش کارشناس ـــع  ـــه مقط ـــت ورود ب ـــور جه کش
کـــه امســـال دانشـــجویان طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه 
کســـب دو مـــدال بـــا ارزش نقـــره و برنـــز و همچنیـــن رتبـــه هـــای ۱۰،۹،۴،  تهـــران بـــا 
ـــرای دانشـــگاه  کننـــده ایـــن دوره افتخـــار دیگـــری را ب ۱۳ و ۱۴ در بیـــن ۶۳ شـــرکت 

تهـــران بـــه ارمغـــان آوردنـــد.
ضمن عرض تبریک، اسامی این عزیزان به قرار زیر است:

 ســـامان قاســـملو رتبـــه ۲، محمدحســـین طیبـــی رتبـــه ۳، آرزو دهســـتانی اردکانـــی رتبـــه ۴، محمـــد ســـهیل محمـــدی رتبـــه۹، ســـارا ناصـــح 
کریمـــی رتبـــه ۱۳ و علـــی باقـــری خیرآبـــادی رتبـــه ۱۴.  زاده رتبـــه ۱۰، امیرحســـین 

اثر دانشجوی پردیس هنرهای زیبا در سومین جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال برگزیده شد

کارشناســـی رشـــته نقاشـــی دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی در ســـومین جشـــنواره دانشـــجویی  خانـــم محدثـــه طاهـــری دانشـــجوی مقطـــع 
نقاشـــی ژکال برگزیـــده شـــد.

ایـــن جشـــنواره از تاریـــخ ۲۴ الـــی ۳۱ فروردیـــن ســـال جـــاری در دانشـــگاه هنـــر برگـــزار شـــد و آثـــار جشـــنواره از ۲۴ فروردیـــن الـــی 5 اردیبهشـــت 
گالـــری پردیـــس ملـــت بـــه نمایـــش در آمـــد. در 

۲۴



نمایشگاه فنون تصویرسازی

پردیس هنرهای زیبا/ دانشکده هنرهای تجسمی/ تاالر ایران/ 7-1 اردیبهشت 97

کارشناســـی ارشـــد ارتبـــاط تصویـــری و  نمایشـــگاه آثـــار دانشـــجویان 
تصویـــر ســـازی ورودی ۹۶-۹5 از ۱ الـــی ۷ اردیبهشـــت مـــاه ســـال 
پردیـــس  تجســـمی  هنرهـــای  دانشـــکده  ایـــران  تـــاالر  در  جـــاری 

گردیـــد.        هنرهـــای زیبـــا برگـــزار 
کاربـــرد زیـــادی در  کـــه  نمونـــه هـــای موجـــود در ایـــن نمایشـــگاه 
ــی  ــای درسـ ــل واحدهـ ــازی دارد، ماحصـ ــر سـ ــک و تصویـ گرافیـ ــر  هنـ
ـــازی  ـــر س ـــازی( و تصوی ـــر س ـــته تصوی ـــرای رش ـــازی )ب ـــون تصویرس فن
کـــه تدریـــس ایـــن  پیشـــرفته )بـــرای رشـــته ارتبـــاط تصویـــری( بـــوده 
واحـــد درســـی را آقـــای دکتـــر ســـید محمـــد فـــدوی اســـتاد دانشـــکده 
هنرهـــای تجســـمی بـــر عهـــده داشـــت. در ایـــن دروس دانشـــجویان 
فنـــون مختلـــف تصویـــر ســـازی را مـــی آموزنـــد و بـــرای تقویـــت ایـــده 
گـــردد.                            یابـــی و افزایـــش تـــوان ذهنـــی و دســـتی ایشـــان تـــالش مـــی 
بـــا محوریـــت  از اســـتاد(  اثـــر  اثـــر دانشـــجویی و ۳  آثـــار )5۴  ایـــن 
موضوعـــاِت آشـــنایی بـــا دفورماســـیون در تصویـــر ســـازی، شـــیوه 
ابعـــاد  بـــوده و در  ُکالژ و فتومونتـــاژ  بداهـــه ســـازی، مونوپرینـــت، 
گرفـــت  ۳۰*۲۰ تـــا ۷۰*۷۰ در معـــرض دیـــد عمـــوم عالقمنـــدان قـــرار 
کـــه آثـــار دیجتـــال الزامـــًا بصـــورت پرینـــت و ســـایرکارها بصـــورت اصـــل 

نمایـــش داده شـــد.       
شـــایان ذکـــر اســـت از ایـــن آثـــار بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــن نمایشـــگاه 

رونمایـــی شـــد.
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حضـــور ُپـــر رنـــگ مدرســـین مدعـــو  و دانشـــجویان دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی در اولیـــن جشـــنواره پویانمایـــی 
تلویزیونـــی

اولیـــن جشـــنواره پویانمایـــی تلویزیونـــی ایـــران ۱5 الـــی ۱۸ اردیبهشـــت ۱۳۹۷بـــا هـــدف  توجـــه بـــه آثـــار پویانمایـــی ســـاخته شـــده در 
کشـــور و تشـــویق انیمیشـــن ســـازان و حمایـــت از آنهـــا در ســـالن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی همـــدان برگـــزار شـــد.

کار منتخـــب در بخش هـــای فیلمنامـــه، فیلم هـــای تبلیغاتـــی ، فیلـــم هـــای آموزشـــی ،  در ایـــن جشـــنواره ۱۰۱۱ اثـــر بررســـی و ۳۴۲ 
فرهنگـــی، عنـــوان بنـــدی، دینـــی، جلـــوه هـــای بصـــری ، دانشـــجویی ، آســـیب هـــای اجتماعـــی ، انقـــالب و دفـــاع مقـــدس و موشـــن 

کـــه ۴۰ اثـــر فاخـــر موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه شـــدند گرافیـــک بـــه بخـــش پایانـــی جشـــنواره راه یافتنـــد 
گشتند: برخی از مدرسین مدعو رشته انیمیشن دانشکده هنرهای تجسمی نیز در این جشنواره به موفقیت های ذیل نائل 

آقای بابک نکویی و برادرشان مشترکا:ً
 -تقدیر در بخش فرهنگی به خاطر تولید انیمیشن روز برفی

-تندیس بهترین اثر از منظر تکنیکی و سرگرمی برای سریال روبی و جوجه ها 
- دیپلم افتخار، جایزه نقدی و تندیس بهترین اثر برای تیزر تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین در بخش انیمیشن های تبلیغاتی 

هم چنین تندیس بهترین فضا سازی برای انیمیشن هزار افسان اهدا شد به آقای امیر هوشگ معین
گذاری نیز اهدا شد به آقای آرش قاسمی برای انیمیشن شجاعان تندیس  و دیپلم افتخار بهترین صدا 

کشـــکولی نیـــا نیـــز بـــه عنـــوان اعضـــای هیـــات انتخـــاب  شـــایان ذکـــر اســـت آقایـــان مســـعود نجابتـــی و امیـــر ســـحرخیز و ســـرکار خانـــم مریـــم 
و داوران بخـــش هـــای مختلـــف ایـــن جشـــنواره حضـــور داشـــتند. 

کیـــا مقـــدم و ســـید امیـــن  کاری از ســـهیل ســـراجی- بهـــار  کوتـــاه اثـــر دایـــره گچـــی  همچنیـــن در بخـــش انیمیشـــن های)فیلـــم هـــای( 
کارهـــای دانشـــجویی ۰۱ بـــه  کارشناســـی ارشـــد تصویـــر ســـازی و انیمیشـــن دانشـــکده( و در بخـــش  جوادی)دانشـــجویان مقطـــع 

ــد.  ــه بودنـ ــنواره راه یافتـ ــی ایـــن جشـ ــه بخـــش پایانـ ــراجی بـ ــهیل سـ کارگردانـــی سـ

۲۶



بررسی مراحل تولید انیمیشن دیرین دیرین

بررســـی مراحـــل تولیـــد انیمیشـــن "دیریـــن دیریـــن " در ســـاعت ۱۱روز ۲۴ اردیبهشـــت ۹۷ بـــه همـــت بســـیج دانشـــجویی پردیـــس 
گردیـــد هنرهـــای زیبـــا در تـــاالر ایـــران دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی برگـــزار 

ـــرای  کننـــده ایـــن ســـریال انیمیشـــنی مراحـــل تهیـــه و تولیـــد ایـــن انیمیشـــن جـــذاب را ب  در ایـــن نشـــت آقـــای محمـــد ابوالحســـنی، تهیـــه 
ـــرد. ک ـــر  ـــادل نظ ـــث و تب ـــان بح ـــا آن ـــریح و ب ـــمی تش ـــای تجس ـــته های هنره ـــجویان رش دانش
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ــه(  ــه دفاعیـ ــزاری جلسـ ــا برگـ ــوع تـ ــه )از تصویـــب موضـ ــگارش پایان نامـ ــوه نـ ــی نحـ کارگاه آموزشـ ــتین  ــزاری نخسـ برگـ
ــا ــای زیبـ ــمی پردیـــس هنرهـ ــای تجسـ ــکده هنرهـ ــد ورودی 96 دانشـ ــی ارشـ کارشناسـ ــجویان  ــرای دانشـ بـ

گـــردش امـــور پایان نامـــه و اصـــالح  فرم هـــای مربوطـــه در ســـطح پردیـــس  برابـــر اطـــالع قبلـــی و بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات ایجـــاد شـــده در رونـــد 
ــنایی  ــی آشـ کارگاه آموزشـ ــکده(  ــن دانشـ ــی ایـ ــالت تکمیلـ ــی و تحصیـ ــور آموزشی-پژوهشـ ــناس امـ کارشـ ــکاری  ــا همـ ــا )بـ ــای زیبـ هنرهـ
ــا روال و نحـــوه تنظیـــم پایان نامـــه از ســـاعت ۱۲:۳۰ الـــی ۱۳:۳۰روز شـــنبه ۹۷.۲.۲۹  کارشناســـی ارشـــد بـ بیشـــتر دانشـــجویان مقطـــع 
کارشناســـی ارشـــد  ـــط و هـــم چنیـــن دانشـــجویان  ـــر دانشـــجویان ورودی ذیرب کث ـــد و ا گردی ـــزار  ـــه تجســـمی ایـــن دانشـــکده برگ در نگارخان

ارتبـــاط تصویـــری ورودی ۹۶ پردیـــس البـــرز در آن حضـــور یافتنـــد. 

گروه هـــا و رئیـــس و معاونیـــن دانشـــکده نیـــز بودنـــد، توضیحـــات الزم بـــه ســـمع و نظـــر  کارشناســـان  و مدیـــران  کـــه  کارگاه  در ایـــن 
دانشـــجویان رســـانیده و در پایـــان بـــه ســـواالت ایشـــان پاســـخ داده شـــد. 
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کرد گروه موسیقی دیدار  دکتر هرمز فرهت با اعضای هیٔات علمی 

کرد. دکتر هرمز فرهت استاد اسبق موسیقی  بعد از بیش از چهار دهه از دانشگاه تهران دیدار 
ـــت  ـــیقی، در اردیبهش ـــروه موس گ ـــبق  ـــران اس ـــران و از مدی ـــگاه ته ـــیقی در دانش ـــی موس ـــروه آموزش گ ـــذاران  ـــت، از بنیان گ ـــز فره ـــر هرم دکت
نـــود و هفـــت، جهـــت اقامتـــی چنـــد روزه در ایـــران، عـــازم تهـــران شـــده و در روز یکشـــنبه نهـــم اردیبهشـــت مـــاه بـــا حضـــور در پردیـــس 
هنرهـــای زیبـــا مـــورد اســـتقبال دکتـــر قهرمانـــی معـــاون محتـــرم بیـــن الملـــل دانشـــگاه، رئیـــس و اعضـــاء هیـــأت علمـــی دانشـــکده هنرهـــای 
ـــی  ـــام علم ـــت و از مق گرف ـــرار  ـــور ق کش ـــته  ـــیقی دانان برجس ـــدان و موس ـــد از هنرمن ـــی چن ـــا و تن ـــای زیب ـــس هنره ـــیقی پردی ـــی و موس نمایش

شـــامِخ ایشـــان تجلیـــل شـــد. 
 

کشور در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد گروه  نوازی دانشجویان دانشگاه های  مسابقات 

ـــان ایرانـــی بـــه موســـیقی خصوصـــا بـــه هنـــر  ـــا توجـــه بـــه عالقـــه شـــدید جوان ب
نوازندگـــی و از طرفـــی دیگـــر اهمیـــت تبییـــن معیارهـــای هنـــر نوازندگـــی 
ــروه  گـ ــان،  ــه جوانـ ــر بـ ــن هنـ ــانه ایـ ــی شناسـ ــی و زیبایـ و خصائـــص فرهنگـ
گـــروه  موســـیقی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا تصمیـــم بـــه برگـــزاری مســـایقات 
ـــان  ـــرای جوان ـــیک ب کالس ـــیقی  ـــی و موس ـــیقی ایران ـــته موس ـــوازی در دو رش ن

گرفـــت. دانشـــگاهی از ۲۴ الـــی ۲۶ اردیبهشـــت ۹۷ 
در  رشـــته ها  کلیـــه  از  دانشـــجویان  تمامـــی  بـــرای  کـــه  مســـابقات  ایـــن   
ـــر  کیـــد ب ـــا هـــدف تأ کشـــور برنامـــه ریـــزی شـــده بـــود، ب دانشـــگاه های سراســـر 
ـــیقی  ـــانه موس ـــرای سبک شناس ـــاز و اج ـــی س ـــی در نوازندگ ـــای اصول پارامتره
برگـــزار شـــد و تـــالش شـــد از طریـــق داوری هـــا،  هنرجویـــان جـــوان در ارتبـــاط 

کارهـــا پـــس از اجـــرا، بـــه بررســـی  کالس هـــای آموزشـــی و نقـــد و تحلیـــل تخصصـــی  کیفیـــت اجرایشـــان راهنمایـــی شـــوند و بـــا برگـــزاری  بـــا 
گـــذار پرداختـــه شـــود و تجربـــه ملموســـی از پارامترهـــای هنـــر نوازندگـــی در بســـترهای  عناصـــر مهـــم در شـــکل گیری یـــک اجـــرای تأثیـــر 

گـــردد.  فرهنگـــی و هنـــری بـــه آنـــان  منتقـــل 
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ـــروه در بخـــش  گ ـــه ۹  ک کشـــور شـــرکت جســـتند  ـــف  ـــده از دانشـــگاه هـــای مختل ـــروه و ۱۰۴ نوازن گ ـــا ۲۸  ـــه اول ایـــن مســـابقه جمع در مرحل
کننـــدگان در بخـــش موســـیقی ایرانـــی از  گـــروه در بخـــش موســـیقی ایرانـــی بـــه مرحلـــه نهایـــی راه یافتنـــد. شـــرکت  کالســـیک و ۱۱  موســـیقی 
کالســـیک از هنرهـــای زیبـــای  گیـــالن و در بخـــش موســـیقی  کردســـتان و   ج،  کـــر کشـــور همچـــون دانشـــگاه هنـــر  دانشـــگاه هـــای مختلـــف 
کـــرده بودنـــد. شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن مســـابقه بـــا  ج، آزاد شـــیراز، صنعتـــی شـــریف و شـــهید بهشـــتی شـــرکت  کـــر دانشـــگاه تهـــران، هنـــر 

حمایـــت دفتـــر موســـیقی وزارت ارشـــاد برگـــزار شـــد.
گـــروه هـــای برگزیـــده اول تـــا ســـوم، در پاییـــز ۹۷ نیـــز طـــی برگـــزاری چنـــد   در پایـــان ایـــن  مســـابقات، ضمـــن اهـــداء تندیـــس مســـابقات بـــه 
ـــه ضبـــط  ـــه عالقمنـــدان موســـیقی معرفـــی خواهنـــد شـــد و پـــس از آن دعـــوت ب ـــا ب ـــاالر آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیب اجـــرای عمومـــی در ت

کل فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه تهـــران نائـــل خواهنـــد آمـــد.   کامـــل از آثـــار اجرایـــی خـــود و انتشـــار آن توســـط اداره  یـــک ســـی دی 

آیین پایانی مسابقات آهنگ سازی دوئت ویلن و پیانو در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.

مراســـم اختتامیـــه مســـابقات آهنگ ســـازی دوئـــت ویلـــن و پیانـــو در ۲۹ اردیبهشـــت 
ـــد. ـــزار ش ـــا برگ ـــای زیب ـــس هنره ـــی پردی ـــاالر آوین ۹۷ در ت

کـــه بـــا هـــدف رقابـــت آهنگســـازان بـــه منظـــور آفرینـــش آثـــاری بـــرای  ایـــن مســـابقات 
همنـــوازی ســـاز هـــای ویلـــن و پیانـــو طراحـــی شـــده بـــود، بـــه دبیـــری دکتـــر امیـــن 
ــا  ــای زیبـ ــیقی پردیـــس هنرهـ ــروه موسـ گـ ــی  ــت علمـ ــو هیئـ ــتادیار و عضـ ــد، اسـ هنرمنـ

برگـــزار شـــد.
ــا اهـــدای تندیـــس و جوایـــز بـــه برگزیـــدگان و اجـــرا  ایـــن رقابت هـــا در آییـــن پایانـــی بـ
قطعاتـــی از آثـــار برگزیـــده در روز شـــنبه، ۲۹ اردیبهشـــت ســـال جـــاری در تـــاالر آوینـــی 

کار خـــود پایـــان داد. پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــه 
 

سمینار ساالنه انجمن فلوت پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

سمینار ساالنه انجمن فلوت پردیس هنرهای زیبا با محوریت آموزش در مباحث ویژه نوازندگی و اجرای ساز فلوت برگزار شد.
گرفتـــه در ســـمینار ســـال ۹۶، ســـمینار ســـال ۹۷ متمرکـــز بـــر آموزش هـــای  انفـــرادی و رفـــع نیازهـــای  بـــا توجـــه بـــه مشـــاهدات صـــورت 
کلینیکـــی نوازنـــدگان فلـــوت بـــود. در طـــول برگـــزاری برنامه هـــای انجمـــن از  ۳۱تیـــر الـــی ۷ مـــرداد۹۷ جلســـات متعـــدد و متنوعـــی در 
ــای  ــکده هنرهـ ــد، رئیـــس دانشـ ــن موحـ ــر آذیـ ــیر و الکزندرتکنیـــک توســـط دکتـ ــدن، تفسـ ــا تنفـــس، بـ ــط بـ ــای مباحـــث مرتبـ ــه هـ زمینـ

کـــه بـــا توجـــه و اســـتقبال قابـــل توجـــه عالقه منـــدان روبـــرو شـــد.  نمایشـــی و موســـیقی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد 
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لترناتیو در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد نشست تخصصی معماری با موضوع معماری آ

یکشـــنبه ۲۳ اردیبهشـــت۹۷، انجمـــن علمـــی مطالعـــات معمـــاری ایـــران دانشـــگاه تهـــران، در اولیـــن نشســـت از سلســـله نشســـت های 
ع  ــا موضـــو ــا بـ ــر و مهنـــدس هومـــن طالبـــی بـــود تـ ــر ســـعید حقیـ کامـــران صفامنـــش، دکتـ معمـــاری آلترناتیـــو میزبـــان آقایـــان مهنـــدس 

ج از دانشـــگاه« بـــه ســـخنرانی و بحـــث بنشـــینند. تمریـــن معمـــاری خـــار
گونـــه آمـــوزش در عرصـــه ی  کانـــون معمـــاران معاصـــر، بـــه دو  در ابتـــدای ایـــن نشســـت آقـــای مهنـــدس هومـــن طالبـــی، مدیـــر علمـــی 
کار موسســـات  ـــه در یکـــی هـــدف »انتقـــال دانـــش« اســـت و در دیگـــری هـــدف »ســـاخت دانـــش«. وی حیطـــه ی  ک ـــرد  ک معمـــاری اشـــاره 
ع  آلترناتیـــوی چـــون »کانـــون معمـــاران معاصـــر« را در دســـته ی دوم قـــرار داد و بـــه ضـــرورت حفـــظ نســـبت درســـت میـــان ایـــن دو نـــو

کـــرد. کیـــد  آمـــوزش تأ
کـــه تبـــار  پـــس از ایشـــان آقـــای دکتـــر ســـعیدحقیر، عضـــو هیـــٔات علمـــی دانشـــکده معمـــاری پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــا توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه 
کادمیـــک معمـــاری در ایـــران، بـــه آمـــوزش معمـــاری در فرانســـه برمی گـــردد، بـــه تشـــریح حیطـــه ی وظایـــف وزارت فرهنـــگ  آمـــوزش آ
ــاری نـــه ذیـــل  ــا در فرانســـه، مـــدارس و موسســـات آمـــوزش معمـ کـــه اساسـ ــد  ــادآور شـ ــه و یـ و وزارت آمـــوزش عالـــی در فرانســـه پرداختـ
کـــه ذیـــل وزارت فرهنـــگ تعریـــف شـــده اند. ایشـــان وظیفـــه ی دانشـــگاه و دانشـــکده ی معمـــاری را »انتقـــال  وزارت امـــوزش عالـــی 
ـــذ  ـــا اخ ـــت ب ـــرار نیس ـــود، ق ـــاعر نمی ش ـــات ش ـــانس ادبی ـــذ لیس ـــا اخ ـــی ب کس ـــه  ک ـــور  ـــت »همانط ـــان داش ـــی بی ـــرد و در مثال ک ـــوان  ـــش« عن دان
ـــا  ج از دانشـــگاه را ب ـــگاه و نقـــش موسســـات آلترناتیـــو و خـــار ـــه عقیـــده ی دکتـــر حقیـــر، جای کســـی معمـــار شـــود«. ب لیســـانس معمـــاری نیـــز 
گونـــه آموزشـــگاه معمـــاری داشـــته باشـــیم،  کـــه دو  چنیـــن رویکـــرد و انتظاراتـــی بهتـــر میتـــوان شـــناخت و شـــاید ضـــرورت داشـــته باشـــد 

دانشـــکده هایی بـــرای تربیـــت تکنســـین و دانشـــکده هایی مخصـــوص تربیـــت هنرمنـــد.
ج از آن معمـــار تربیـــت  کـــه نـــه دانشـــگاه و نـــه موسســـات آموزشـــی خـــار کامـــران صفامنـــش بـــا بیـــان ایـــن عقیـــده  ســـپس آقـــای مهنـــدس 
کـــرد  ـــه مشـــعلی در یـــک مســـابقه ی دِو امـــدادی تشـــبیه  ـــد بگیـــرد«. ایشـــان معمـــاری را ب کـــه »دســـت معمـــار را معمـــار بای گفـــت  نمی کننـــد، 
کنـــار آمـــوزش  گرفتـــه و ســـپس بـــه دســـت دونـــده ای دیگـــر می دهـــد و بـــه ضـــرورت »تجربـــه« در  کـــه دونـــده ای مشـــعل را از دســـت دونـــده ای 

بـــرای تربیـــت معمـــار اشـــاره نمـــود.
ج از دانشـــگاه وارد دانســـت و بـــه تجربـــه ی خـــود در دانشـــگاه آزاد از ســـال  آقـــای صفامنـــش معایبـــی را بـــر دانشـــگاه و بـــر موسســـات خـــار
ـــان ســـاز دانســـت و یکـــی از دالیـــل موفقیـــت  ـــه در آن ســـال ها تربیـــت شـــدند را جری ک ـــرده، دانشـــجویانی  ک ـــه مـــدت ۸ ســـال اشـــاره  ۶۸ ب

کـــرد. آن ســـال ها را رابطـــه ی تنگاتنـــگ و صمیمـــی بیـــن اســـتاد و دانشـــجو، و فضـــای بـــاز آتلیه هـــا عنـــوان 
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کـــه ایـــن  گفـــت  کـــرد و  کانـــون معمـــاران معاصـــر اشـــاره  در ادامـــه، آقـــای هومـــن طالبـــی بـــه حـــدود ۴۰۰۰ دانشـــجوی معمـــاری موسســـه ی 
کاســـتی در دانشـــگاه بـــوده باشـــد.  حجـــم از دانشـــجو در یـــک موسســـه ی آلترناتیـــو، بایـــد حاصـــل نوعـــی 

وی آمـــوزش معمـــاری را دارای ۳ رکـــن دانســـت: دانشـــجو، موسســـه و اســـاتید. وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب، بـــه فرامـــوش شـــدن رکـــن دانشـــجو 
کانـــون معمـــاران معاصـــر، ایـــن رکـــن بـــه قـــوت  کـــه در نهادهـــای آلترناتیـــوی چـــون  کـــرد و ایـــن  در بعضـــی نهادهـــای آمـــوزش رســـمی اشـــاره 

پیشـــین خـــود برگشـــته. 
ـــای  ـــه آق ـــخ ب ـــت و در پاس ـــود پرداخ ـــه ب ـــگاه رفت ـــم در دانش ـــد عل ـــه تولی ـــه ب ک ـــی  ـــی اتهامات ـــه رد برخ ـــر ب ـــر حقی ـــوارد دکت ـــن م ـــر ای ـــس از ذک پ
کـــه آنچـــه اهمیـــت بیشـــتری دارد، نـــه مکانیســـم  طالبـــی، آمـــوزش را دارای تنهـــا یـــک رکـــن دانســـت: »دانشـــجو«. وی بـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه 
گفـــت:  غ التحصیـــل شـــود  کـــه وارد دانشـــگاه شـــد بتوانـــد فار کـــه هـــر  ورود دانشـــجو بلکـــه مکانیســـم خـــروج دانشجوســـت و لزومـــی نـــدارد 
ع طراحـــی باشـــد، تفکـــری اســـت  کـــه معمـــاری منحصـــر بـــه موضـــو خروجـــی دانشـــکده های معمـــاری، لزومـــا معمـــاِر طـــراح نیســـت و ایـــن 
کـــه در موسســـات آلترناتیـــو نشـــر می شـــود. خروجـــی رشـــته ی معمـــارِی یـــک دانشـــگاه می توانـــد غیـــر از معمـــار، فیلســـوف، منتقـــد یـــا 
ـــاِر  ـــه معم ـــدود ب ـــی آن را مح ـــه خروج ک ـــت  ـــترده تر از آن اس گس ـــیار  ـــگاه بس ـــائل دانش ـــه ی مس ـــا حیط ـــد و اساس ـــری باش ـــار هن ـــناس آث کارش

کنیـــم.  طـــراح 
کـــه از  کـــرد  آقـــای صفامنـــش هـــم ضمـــن قبـــول حضـــور اســـاتیِد خـــوب و برجســـته در دانشـــگاه، موسســـات مـــوازی را متهـــم بـــه ایـــن 

ــود. ــوب می شـ ــات خـ ــول ایـــن موسسـ ــا محصـ ــد و تبعـ ــتفاده می کنـ ــگاه اسـ ــده در دانشـ ــن دانشـــجویان تربیـــت شـ ــه تریـ نخبـ
کانـــون معمـــاران معاصـــر در  کـــه از ضـــرورت ایجـــاد موسســـه ای چـــون  پـــس از ایـــن، آقـــای مهنـــدس طالبـــی در پاســـخ بـــه یکـــی از حضـــار 
کار ایـــن موسســـه را در هـــم پوشـــانی بـــا  گفـــت: از اتفاقـــات داخـــل دانشـــگاه خبـــر نـــدارد و  کنـــار دانشـــگاه های معمـــاری پرســـیده بـــود، 
گفتـــه ی ایشـــان  کـــه بـــه  ـــد  ـــاال بـــردن توقـــع موسســـه از دانشـــجویی می دان کار اصلـــی موسســـات ایـــن چنینـــی را ب دانشـــگاه نمی بینـــد. او 
کـــردن عالقـــه ای نـــدارد ولـــی در انتهـــای دوره ۸ماهـــه، تمـــام روزهـــای هفتـــه را در اســـتودیو ســـپری  کار  در ابتـــدای ورود بـــه موسســـه بـــه 
کـــردن پورتفولیـــو دانســـت، آقـــای طالبـــی  کـــه هـــدف از حضـــور در ایـــن موسســـات را بهتـــر  می کنـــد. در پاســـخ بـــه یکـــی دیگـــر از حضـــار 
ع را بـــه همـــه ی دانشـــجویان تعمیـــم داد، و البتـــه آقـــای دکتـــر  کـــه نمی تـــوان ایـــن موضـــو ایـــن انگیـــزه را فرعـــی دانســـت و بیـــان داشـــت 
کردنـــد، قابـــل تعمیـــم بـــه  کـــه بیـــان  کـــه بســـیاری از مـــواردی  حقیـــر نیـــز ایـــن مطلـــب را بـــه ســـخنان آقـــای مهنـــدس طالبـــی وارد دانســـت 

همـــه ی  دانشـــجویان نیســـت.
کـــه آن را بـــه تولیـــد معمـــاِر طـــراح محـــدود  در ادامـــه آقـــای دکتـــر حقیـــر، بـــاز هـــم محیـــط دانشـــکده ی معمـــاری را وســـیع تر از آن دانســـت 
کـــه آن را ناشـــی از طبـــع چنیـــن محیطـــی دانســـته، امـــکان نـــو شـــدن  کـــم در فضـــای دانشـــگاهی اذعـــان نمـــود  کنیـــم و البتـــه بـــه انعطـــاف 
کـــه نـــوآوری، میتوانـــد از بیـــرون یـــا داخـــل، پـــس از تبدیـــل بـــه دانـــش  کردنـــد  در ایـــن محیـــط را ممکـــن و ضـــروری دانســـت و اشـــاره 

ـــود.  ـــه ش ـــگاهی پذیرفت ـــط دانش Knowledge در درون محی

کـــرد و ایـــن موضـــوع  کیـــد  آقـــای مهنـــدس صفامنـــش در جمع بنـــدی خـــود بـــه ضـــرورت ورود افـــراد حرفـــه ای معمـــار بـــه داخـــل دانشـــگاه تأ
کـــرد. آقـــای  کنونـــی دانســـته، و اســـاس وجـــود تقابـــل بیـــن آمـــوزش دانشـــگاهی و بیـــرون از دانشـــگاه را انـــکار  را چـــاره ی اصلـــی ضعف هـــای 
کودکـــی بـــرای افزایـــش درک عمومـــی از ایـــن  طالبـــی نیـــز ضمـــن قبـــول عـــدم وجـــود چنیـــن تقابلـــی، بـــه ضـــرورت آمـــوزش معمـــاری از ســـنین 

کردنـــد. مقـــوالت اشـــاره 
ــگاه  ــای دانشـ ــای زیبـ ــاری پردیـــس هنرهـ ــکده ی معمـ ــرف دانشـ ــران، از طـ ــاری ایـ ــات معمـ ــی مطالعـ ــن علمـ ــه، انجمـ ــان جلسـ در پایـ

ــرد. کـ ــی  ــن نشســـت قدردانـ ــان ایـ ــران، از ۳ میهمـ تهـ
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ـــران دانشـــگاه تهـــران در دومیـــن نشســـت از سلســـله نشســـت های  دوشـــنبه ۲۴ اردیبهشـــت ۹۷، انجمـــن علمـــی مطالعـــات معمـــاری ای
ع  معمـــاری آلترناتیـــو، میزبـــان نشـــید نبیـــان، دکترســـید غالمرضـــا اســـالمی، دکترافـــرا غریب پـــور و پویـــا خزائلـــی پارســـا بـــود تـــا بـــا موضـــو

»تجربـــه ی دانشـــگاه: فرصت هـــا و تهدیدهـــا« بـــه ســـخنرانی و بحـــث بنشـــینند.
ــاری در  ــوزش معمـ ــه آمـ کـ ــت  ــان داشـ ــوم training ، education و pedagogy، بیـ ــریح ۳ مفهـ ــا تشـ ــان بـ ــم نبیـ ــه خانـ ــدای جلسـ در ابتـ
گـــوژی اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه دو مـــورد نخســـت،  مـــدارس و دانشـــکده های دنیـــا در حـــال حرکـــت از دو مـــورد نخســـت بـــه ســـوی پدا
کار آن نـــه شـــهر یـــا ســـاختمان  کـــه مســـأله ی  گـــوژی را design thinker دانســـت  کارشـــناس تربیـــت میکننـــد، ماحصـــل پدا تکنســـین و 
کـــه چـــرا نبایـــد در فعالیـــت فضـــا محـــوری  کردنـــد  ح  کـــه هـــر مســـأله ای حـــول »فضـــا« اســـت.در همیـــن راســـتا، ایـــن پرســـش را مطـــر یـــا... 
گـــوژی را اهمیـــت  کســـی های اینترنتـــی، نقـــش معمـــار بـــه چشـــم بخـــورد؟ خانـــم نبیـــان در ادامـــه از دیگـــر آثـــار جایگزیـــن شـــدن پدا مثـــل تا
کـــه در حـــال حاضـــر در سیســـتم آموزشـــی مـــا رواج دارد. دیگـــر خصوصیـــت ناشـــی از  یافتـــن »نظـــرورزی« بجـــای تعریـــف ابرپـــروژه دانســـت 

کارگروهـــی اســـت. ـــا  گـــوژی از قـــول ایشـــان، جایگزینـــی مؤلـــف ب گســـترش پدا

ـــرد  ک ـــه  ـــه جـــای تفکـــر عمـــودی پیشـــنهاد داد و توصی ـــر پیچیدگـــی مســـأله ی آمـــوزش، تفکـــر افقـــی را ب ـــد ب کی ـــا تأ ـــر اســـالمی ب ســـپس دکت
گســـترش مفاهیـــم بپردازیـــم. وی ۳ رســـالت دانشـــگاه را تولیـــد علـــم، انتقـــال و بکارگیـــری  کـــه بـــه جـــای تحلیـــل بیشـــتر مســـأله، بـــه 
کـــه در دانشـــکده های معمـــاری، پـــس از تربیـــت تکنســـین، بـــه تربیـــت »تکنولوژیســـت« پرداختـــه  کـــرد  آن دانســـت و خاطرنشـــان 
  leadership، ع مدیریـــت بـــه ترتیـــب ـــا تفکیـــک ۴ نـــو کـــه دانـــش آن تکنیـــک را نیـــز میدانـــد. آقـــای اســـالمی ب کســـی  می شـــود، بـــه معنـــی 
گفـــت بایـــد دانســـت هنـــگام  management، programming و planning، لـــزوم شـــفافیت در عرصـــه ی تصمیم گیـــری را یـــادآور شـــد و 
ع درحـــال ارائـــه ی راهـــکار هســـتیم. دکتـــر اســـالمی ضمـــن قائـــل بـــودن  کدامیـــک از ایـــن ۴ نـــو صحبـــت از آمـــوزش معمـــاری، بـــرای 
ـــی  ـــن پویای ـــرای ای ـــی را ب ـــهودی )intuitive(، موانع ـــر ش ـــه ی تفک ـــران در زمین ـــگاه ته ـــرد دانش ـــی عملک کل ـــد  ـــگاه و تایی ـــی دانش ـــه پویای ب
کاری دانشـــگاه تهـــران بـــه عنـــوان  کـــه از جملـــه ی آنهـــا پیـــش زمینـــه ی ریاضیاتـــی دانشـــجویان معمـــاری و لـــزوم محافظـــه   برشـــمرد 

دانشـــگاه مـــادر بـــود.
در ادامـــه ی جلســـه، خانـــم دکترغریب پـــور بـــه تاریخچـــه ی آمـــوزش معمـــاری در ایـــران اشـــاره ی بســـیار مختصـــری داشـــته، بـــه پیدایـــش 
کادمی هـــای مـــدرن معمـــاری بـــه ایـــران پرداخـــت. او بـــه وجـــود یـــک برنامـــه ی واحـــد آموزشـــی  معضـــالت در ایـــن زمینـــه از زمـــان ورود آ
ــوم را  ــاری در ذیـــل وزارت علـ ــگاه های معمـ ــور آموزشـ ــا حضـ ــرد و اساسـ کـ ــاد  ــران انتقـ ــاری در ایـ ــات آمـــوزش معمـ ــرای تمامـــی موسسـ بـ
کـــرد. خانـــم غریب پـــور، بـــه ســـوء تعبیـــر  نادرســـت دانســـت و نتیجـــه ی آن را محـــک نادرســـت دانشـــجویان و اســـاتید ایـــن رشـــته عنـــوان 
کار و آمـــوزش معمـــاری را یـــادآور شـــد. وی یکـــی از وظایـــف  کـــرد و ضـــرورت توجـــه بـــه بســـتر فرهنگـــی در  مفهـــوم »خالقیـــت« اشـــاره 

دانشـــگاه را توجـــه بـــه ایـــن بســـتر فرهنگـــی و دوری جســـتن از فشـــن های فرمـــی معاصـــر دانســـت.
ـــا اشـــاره بـــه پیشـــینه ی تحصیلـــی خـــود، اساســـا ارزش صـــرف وقـــت در یـــک دانشـــکده ی معمـــاری رســـمی را زیـــر ســـوال  آقـــای خزائلـــی ب
بـــرده، بـــه اهمیـــت یادگیـــری معمـــاری حرفـــه ای در نـــزد معمـــار یـــا اســـتاد بنـــا اشـــاره و اصـــل مهـــم در انتقـــال دانـــش معمـــاری را »انتقـــال 
کتبی شـــان مـــورد انتقـــاد قـــرار داد. وی بـــا  شـــفاهی دانـــش« دانســـت و دانشـــگاه های معمـــاری در تمامـــی جهـــان را بـــه خاطـــر پایـــه ی 
ـــه  ـــینه ب ـــال س ـــایه ی انتق ـــا در س ـــم را تنه ـــن مه ـــق ای ـــی، تحق ـــتر فرهنگ ـــه بس ـــه ب ـــزوم توج ـــاره ی ل ـــور درب ـــم غریب پ ـــخن خان ـــه س ـــاره ب اش
کـــه بـــه خاطـــر  گفـــت  کـــرد و  کیـــد  ســـینه ی دانـــش ممکـــن دانســـت. آقـــای خزائلـــی بـــه ضـــرورت تبـــادل دانـــش یـــا ســـایر فرهنگ هـــا هـــم تأ
ـــه مشـــاهده ی بازارهـــا و بســـتر بومـــی بســـنده  ـــوان ب ک اصفهـــک، نمی ت ـــودن تالش هـــای موسســـه ای مثـــل مدرســـه ی خـــا ـــو ب تازگـــی و ن

کنیـــم. کـــه از تجـــارب دیگـــران اســـتفاده  کـــرد و الزم اســـت 
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کـــه »همـــه ی مـــا هنرمنـــد زاده  کردنـــد  در ادامـــه ی جلســـه، آقـــای اســـالمی در تاییـــد بخشـــی از ســـخنان آقـــای خزائلـــی، ایـــن جملـــه را نقـــل 
ـــه هنرشـــناس  ک ـــد  ـــه هنرمن ـــه دانشـــگاه، ن ک ـــرد  ک ـــد  کی ـــر ایـــن نکتـــه تا کنیـــم« و ب ـــه فرامـــوش  ک ـــم  ـــاد می گیری ـــج ی ـــه تدری ـــا ب می شـــویم، ام

تربیـــت میکنـــد.
کـــه  خانـــم نبیـــان نیـــز در ادامـــه ی ایـــن بحـــث، بـــا نقـــل قولـــی از آقـــای هـــادی تهرانـــی )رییـــس دپارتمـــان معمـــاری MIT( یـــادآور شـــد 
ــرد؛ دانشـــگاه وظایـــف  ــد بایـــد در حرفـــه صـــورت بگیـ ــار حرفه منـ ــد نیســـت و تربیـــت معمـ ــار حرفه منـ وظیفـــه ی دانشـــگاه تربیـــت معمـ

کنـــد. بســـیار بیشـــتری دارد و نمیتوانـــد تمـــام هـــم خـــود را صـــرف آمـــوزش نـــکات حرفـــه ای 
کـــه از  کـــرد و پاســـخ را نـــه از سیســـتم و اســـاتید  خانـــم نبیـــان در بخشـــی دیگـــر، دوبـــاره بـــه عقیـــده ی »عـــدم پویایـــی دانشـــگاه« اشـــاره 
کـــه بیـــش از  کـــه پویایـــی مـــدارس معتبـــر معمـــاری در دنیـــا نـــه از اســـاتید و ســـاختار و امکانـــات  دانشـــجویان خواســـت و بیـــان داشـــت 

هرچیـــز مدیـــون شـــبکه ی دانشـــجویان اســـت. وی یکـــی از علـــل ایـــن ضعـــف را اقتصـــاد نفتـــی دانســـت.
کـــه پرســـیده بـــود »آیـــا انتقـــال دانـــش شـــفاهی ظـــرف مـــدت یـــک هفتـــه ممکـــن اســـت  در پاســـخ بـــه ســـوال یکـــی از حضـــار از آقـــای خزائلـــی 
ـــه محدودیت هـــای مدرســـه ی  ـــرای دانشـــجویان عـــادی ســـنگین نیســـت؟« ایشـــان ب ـــا هزینـــه ی دورهـــه ای آموزشـــی شـــما قـــدری ب و آی
کـــرد و ضـــروت ایجـــاد شـــعبه ی دومـــی از ایـــن مدرســـه در نزدیکـــی شـــهری چـــون  اصفهـــک بخاطـــر دوری از شـــهرهای بـــزرگ اشـــاره 
ــتادکاران  ــه ی اسـ ــداری و حق الزحمـ ــه ی نگهـ ــی از هزینـ ــا را ناشـ کارگاه هـ ــن  ــه ی ایـ ــودن هزینـ ــنگین بـ ــان داشـــت. وی سـ ــران را بیـ تهـ
کـــه بایـــد بـــرای ایـــن معضـــل چـــاره ای اندیشـــیده شـــود تـــا شـــاید بتـــوان روزی دورهـــه ای بـــدون  کـــرد  بومـــی دانســـت و البتـــه اذعـــان 
ـــه  ـــا ب ـــی در اینج ـــای خزائل ـــروز آق ـــه ام ـــه اینک ک ـــت  ـــان داش ـــی بی ـــای خزائل ـــه آق ـــان ب ـــم نبی ـــر خان ـــرد. بعدت ک ـــا  ـــر پ ـــه ب ـــن مدرس ـــهریه در ای ش
کار آقـــای خزائلـــی نـــه  کشـــور چنیـــن انتقاداتـــی را وارد میکنـــد، بخاطـــر حضـــور یـــک آمـــوزش رســـمی قابـــل قبـــول اســـت و  آمـــوزش رســـمی 

ـــرد. ـــوال بب ـــر س ـــمی را زی ـــوزش رس ـــد آم ـــی نبای ـــت ول ـــمی اس ـــوزش رس ـــل آم ـــه در تکمی ک ـــل  در تقاب
کـــرد و در  کثـــرت بیـــش از حـــد موسســـات آمـــوزش معمـــاری در ایـــران اشـــاره  خانـــم غریب پـــور در پاســـخ بـــه ســـوال یکـــی از حضـــار، بـــه 
کـــه چنیـــن ســـخنی  کـــه شـــناخت وضـــع موجـــود را بـــر شـــناخت فرهنـــگ ارجـــح دانســـته بـــود، بیـــان داشـــت  پاســـخ بـــه ســـوالی دیگـــر 
گذشـــته، در زمـــان حـــال بـــودن نیـــز اســـت و تنهـــا زمانـــی میتـــوان خـــود را فاقـــد  کـــه فرهنـــگ عـــالوه بـــر نـــگاه بـــه  قابـــل قبـــول نیســـت چـــرا 
ـــه ادامـــه داد  ـــم نبیـــان ایـــن بحـــث را اینگون ـــه فراموشـــی بســـپاریم. خان ـــدر و مادرمـــان را ب ـــا پ کـــه پیشـــینه ی خـــود و ی فرهنـــگ دانســـت 
کـــه مؤلـــف آن نبوده ایـــم و بـــرای مواجهـــه بـــا آن دچـــار  کـــه دولت-ملـــی هســـتیم  کـــه مســـأله ی اساســـی مـــا بـــا مدرنیتـــه، ایـــن اســـت 
کادمیـــک نیـــز وارد ایـــران نمی شـــد، احتمـــاال آشـــفتگی معمـــاری مـــا از ایـــن هـــم بیشـــتر می شـــده  گـــر آمـــوزش رســـمی آ آشـــفتگی شـــدیم و ا
ـــا مناســـب تر دانســـت: ۱- ذوب شـــدن  ـــرای بســـتر م ـــه راه حـــل ســـوم را ب ک ـــرای حـــل ایـــن مســـاله ۳ راهـــکار را بیـــان داشـــت  اســـت. وی ب
ـــت  کمـــک چیـــزی همچـــون هوی ـــا  ـــان ب ـــامدرنیته ۳- تألیـــف مدرنیتـــه ی بومـــی خودم ـــه ســـنت پیش ـــی ۲- رجعـــت ب در مدرنیتـــه ی غرب
کـــه البتـــه راهـــکار ا بازگشـــت بـــه راه  یـــا حکمـــت ســـرزمینی. در پاســـخ خانـــم غریب پـــور بـــا رد اتهـــام مدرنیته ســـتیزی، اذعـــان داشـــت 
ـــن  ـــا چنی ـــه ب ـــا روش مواجه ـــرار داد ت ـــی ق ـــورد بررس ـــیال م ـــری س ـــه ام ـــه مثاب ـــته را ب گذش ـــگ  ـــد فرهن ـــه بای ـــت، بلک ـــته نیس گذش ـــای  حل ه

کنیـــم. مشـــکالت تاریخـــی ای مشـــخص شـــود و بتوانیـــم راه حل هـــای بومـــی خـــود را تألیـــف 
کـــه نقـــد بـــه مدرنیســـم و پســـت مـــدرن در غـــرب بســـیار بیشـــتر از توصیـــف آنهـــا بـــه چشـــم  ع  در پایـــان، آقـــای اســـالمی بـــا ذکـــر ایـــن موضـــو
ـــد  ـــا بای ـــروز م ـــه ام ک ـــته اند  ـــود را داش ـــی خ ـــت و منف ـــاط مثب ـــا نق ـــری و جنبش ه ـــب فک ـــن مکات ـــی ای ـــه تمام ک ـــرد  ک ـــان  ـــورد، خاطرنش می خ
کنیـــم  ـــا زمـــان و مـــکان ســـازگار  کمـــک نقـــاط مثبـــت ایـــن مکاتـــب فکـــری، ب کدهـــای فرهنگـــی و تایپولوژیـــک خودمـــان را بـــا  بـــا درایـــت، 

کـــه بایـــد بـــه دنبالـــش باشـــیم. و مکانیســـم ایـــن آپدیـــت ســـازی و ســـازگاری، چیـــزی اســـت 

۳۴



کوشـــش انجمـــن علمـــی مطالعـــات معمـــاری روز سه شـــنبه ۲5  ســـومین نشســـت از سلســـله نشســـت های معمـــاری آلترناتیـــو بـــه 
ع ایـــن نشســـت »جریان هـــای مـــوازی دانشـــگاه« بـــود و میهمانـــان آن ســـید یحیـــی اســـالمی،  گردیـــد. موضـــو اردیبهشـــت ۹۷ برگـــزار 

کاوه بذرافکـــن بودنـــد. الهـــام رضـــوی، محمدیاســـر موســـی پور و 
در ابتـــدای جلســـه شـــهاب الدین تصدیقـــی، از اعضـــای انجمـــن علمـــی بـــه توضیـــح ســـاختار ایـــن جلســـات و هـــدف نهایـــی آن پرداخـــت 
و ســـپس ســـعیده قرشـــی، مجـــری نشســـت، پـــس از بیـــان خالصـــه ای از جلســـات پیشـــین، برنامـــه را بـــا ســـوال »نســـبت آموزش هـــای 

کـــرد. ـــا دانشـــگاه چیســـت؟« از ســـید یحیـــی اســـالمی شـــروع  ج از دانشـــگاه ب خـــار
کالژ ایـــده و  دکتـــر ســـید یحیـــی اســـالمی در بازگشـــت بـــه مســـائل پایـــه ای آمـــوزش، در ابتـــدا بیـــن ۴ مقولـــه ی واردات ایـــده، مونتـــاژ ایـــده، 
ـــده را  ـــود آم ـــل به وج ـــای از قب ـــه ایده ه ک ـــتیم  ـــی هس ـــه ی مصرف ـــک جامع ـــا در ی ـــروز م ـــه ام ک ـــت  ـــان داش ـــد و بی ـــل ش ـــاوت قائ ـــده تف ـــد ای تولی
ـــول درآوردن؟  ـــاری؟ پ ـــت؟ معم ـــوزش چیس ـــا از آم ـــدف م ـــه ه ک ـــرد  ک ح  ـــر ـــش ها را مط ـــن پرس ـــتر، ای ـــن بس ـــه ی همی ـــر پای ـــد. ب ـــرف میکن مص
ـــد  کی ـــه تأ ـــش اولی ـــه پرس ـــت ب ـــرد و در بازگش ک ـــاره  ـــد« اش ـــرورت »تولی ـــه ض ـــان ب ـــا...؟ ایش ـــاری؟ ی ـــد معم ـــای جدی ـــاره ی رویکرده ـــث درب بح
کـــه در ایـــن بـــازار موفـــق بشـــود« نیســـت چـــون »بـــازار فعلـــی مـــا مســـموم و مریـــض اســـت« و  کـــه هـــدف دانشـــگاه ها »تربیـــت معمـــاری  داشـــت 
گفـــت آموزشـــگاه در فرصـــت  اینکـــه »در چهـــار ســـال هـــم نمیتـــوان معمـــار شـــد«.  اســـالمی بـــا تفکیـــک دو مقولـــه ی »آمـــوزش« و »یادگیـــری«، 

ـــه دانشـــجویان آمـــوزش دهـــد امـــا در یادگیـــری نقـــش دانشـــجو پررنگتـــر اســـت. ـــد حداقل هـــا را ب کـــه دارد شـــاید بتوان کمـــی 

کـــرد. وی بـــا دو تـــن دیگـــر، مرکـــز معمـــاری ایـــران را در ســـال  کانـــون شـــروع  الهـــام رضـــوی ســـخن خـــود را بـــا ارائـــه روایتـــی از تاســـیس 
گذشـــت  کننـــد. بـــا  کردنـــد نمیتواننـــد از »پتانســـیل های« مرکـــز معمـــاری اســـتفاده  کردنـــد امـــا بعـــد از شـــش ســـال احســـاس  ۱۳۸5 تاســـیس 
مدتـــی، رضـــوی معمـــاری را قویتریـــن ابـــزاِر »تغییـــر« چـــون »عاملـــی فرهنگـــی« موثـــر بـــر »سیاســـت، شـــهر، خالقیـــت، ســـینما، روانشناســـی 
ـــاره   ـــرای بررســـی ایـــن پتانســـیل و پرسشـــگری درب ـــود ب ـــی ب ـــه بیـــان ایشـــان، محل ـــون، ب کان ـــی مباحـــث دیگـــر« دانســـت و تاســـیس  و خیل
کـــه »اتفـــاق درســـتی اســـت« امـــا »در حـــد وســـع خـــود تـــالش میکنـــد« و تحقـــق هـــدف  گفتـــه ی ایشـــان، ایـــن موسســـه ادعـــا نـــدارد  آن. بـــه 
کـــه رســـالت مـــا تـــالش بـــرای ســـاختن بخـــش نامعلـــوم  گـــرو »تـــداوم« طوالنـــی مـــدت دانســـت. وی بیـــان داشـــت  چنیـــن موسســـاتی را در 

کانـــون را »آمـــوزش بومـــی« و »تولیـــد دانـــش« بیـــان داشـــت. آینـــده اســـت و رویکردهـــای آموزشـــی 

برگـــزاری  از  شـــگفتی  اظهـــار  بـــا  ابتـــدا  از همـــان  بذرافکـــن  آقـــای 
بـــه  تهـــران،  دانشـــگاه  در  معمـــاری  آمـــوزش  دربـــاره ی  نشســـتی 
چـــه  و  دانشـــگاه  -چـــه  ایـــران  در  معمـــاری  آمـــوزش  نهادهـــای 
کـــه »درهایشـــان را بســـته اند«  موسســـات دیگـــر  انتقـــاد وارد دانســـت 
ــه  ــان سـ ــد«. ایشـ کرده انـ ــنده  ــود بسـ ــی در درون خـ ــه حلقه هایـ و »بـ
عامـــِل »آمـــوزش، حرفـــه، و پژوهـــش« را موثـــر بـــر آمـــوزش معمـــاری 
کتـــاب »ایدهـــی دانشـــگاه«،  کارل یاســـپرس در  دانســـت و بـــه نقـــل از 
هـــدف  دو  بلکـــه  نیســـت«  آمـــوزش  دانشـــگاه  ی  »مســـئله  گفـــت 
دارد: »پژوهـــش« و »فرهنگ ســـازی«. در تلفیـــق دو نـــگاه مذکـــور، 
ـــش  ـــه و پژوه ـــران را حرف ـــی ای ـــاری فعل ـــوزش معم ـــتر آم ـــن بس بذرافک
و  حرفه منـــد  »مـــدرس  بایـــد  دانشـــگاه  کـــه  کـــرد  ذکـــر  و  دانســـت 
آمـــوزگار پژوهشـــگر« داشـــته باشـــد. ایشـــان بـــه محدودیـــت مالـــی 
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ـــان  ـــه، اذع ـــپس فرانس ـــران و س ـــاری در ای ـــوزش معم ـــه ی آم ـــه تاریخچ ـــاره ای ب ـــا اش ـــن ب ـــای بذرافک ـــرد. آق ک ـــاره  ـــم اش ـــش ه ـــرای پژوه ب
کـــه وضعیـــت آنچنـــان هـــم در ایـــن ســـال ها تغییـــر نکـــرده و اینکـــه آمـــوزش آلترناتیـــو بایـــد از درون جامعـــه برخیـــزد. کـــرد 

کـــرد. ایشـــان وظایـــف حرفه منـــد را در ســـه زمینـــه میبینـــد:  محمدیاســـر موســـی پور بحـــث خـــودش را از تقابـــل حرفـــه و دیســـیپلین شـــروع 
کـــرد  عملکـــرد، زیبایـــی و اســـتحکام. بـــر همیـــن اســـاس موســـی پور آمـــوزش حرفه منـــد را چنـــدان بحث برانگیـــز  ندانســـت. وی بیـــان 
گـــر  کـــه ا کـــرد  کیـــد  کنـــد؛ و تأ کار دیســـیپلینه  کنـــد یـــا  کـــه میخواهـــد حرفه منـــد تربیـــت  کـــه دانشـــگاه بایـــد تکلیـــف خـــود را روشـــن ســـازد 
کـــه نگرش هـــای مختلفـــی وجـــود دارد و نبایـــد  کنـــد، بایـــد ایـــن نکتـــه را بپذیـــرد  دانشـــگاه تـــالش دارد افـــراد صاحـــب نگـــرش تربیـــت 
کـــه در برابـــر نگرش هـــای قدرتمندتـــر  کنـــد. موســـی پور »آلترناتیـــو« را »نگرش هایـــی  کیـــد  »ایدئولوژیـــک« باشـــد و تنهـــا بـــر یـــک نگـــرش تأ
ع برشـــمرد: ایدئولوژیـــک، پاســـخ  محـــور، و پرســـش  در اقلیـــت هســـتند« تعریـــف می کنـــد. بـــر همیـــن اســـاس ایشـــان آمـــوزش را بـــر چنـــد نـــو
ج  ع دوم، دانشـــگاه بـــا اعـــالم رویکـــرد خـــودش، ولـــی ذکـــر دیگـــر نگرش هـــا، خـــود را از موضـــع ایدئولوژیـــک خـــار محـــور. در آمـــوزش نـــو
ـــل  ـــا نق ــخن خـــود را ب ــی پور سـ ــد. موسـ ــس می کنـ ــاری را تدریـ ــای معمـ ــه ی نگرش هـ ــگاه همـ ــوم، آموزشـ ع سـ ــو ــوزش نـ ــد؛ در آمـ می کنـ
ـــر تولیـــد ایـــده باشـــد، بایـــد بـــه جـــای ترویـــج یـــک نگـــرش، تفکـــر انتقـــادی را تقویـــت  گـــر قـــرار ب گفـــت ا ـــرد و  ـــان ب روایتـــی از ســـقراط بـــه پای

کـــه هیـــچ نمی دانیـــم«. کار روش ســـقراط اســـت: »بدانیـــم  کنیـــم و شـــاید اولیـــن مرحلـــه ی ایـــن 
جلسه با سواالت حّضار پایان یافت. 

برگزاری اولین دوره مسابقه طراحی خالقه با اشیاء بالاستفاده در پردیس هنرهای زیبا

کنـــارک  اختتامیـــه اولیـــن دوره مســـابقه طراحـــی خالقـــه بـــا اســـتقاده از اشـــیاء بالاســـتفاده در جهـــت رفـــع نیازهـــای مبـــرم عزیـــزان روســـتای 
گـــروه طراحـــی صنعتـــی و دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم  اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان، چهارشـــنبه ۹خـــرداد بـــا همـــکاری اســـتادان 

رهبـــری در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، در نگارخانـــه ایـــران دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی برگـــزار شـــد.
گـــروه طراحـــی  در ابتـــدای ایـــن مراســـم حـــاج آقـــا مـــرادی، ضمـــن تبریـــک  والدت باســـعادت امـــام حســـن مجتبـــی و تشـــکر از اســـتادان 
کـــه میتوانـــد  گفـــت ایـــده برگـــزاری ایـــن مســـابقه بســـیار جالـــب بـــود چـــرا  صنعتـــی بابـــت برپایـــی چنیـــن برنامه هایـــی در ســـطح دانشـــگاه، 
ـــال  ـــا اســـتاده از وســـایل دم دســـتی و ب ـــرای ســـاخت وســـایل ضـــروری ب ـــو در دانشـــجویان ب ـــده هـــای ن باعـــث شـــکوفایی خالقیـــت هـــا و ای

گـــردد.  اســـتفاده 
کننـــده در  ـــا از اســـتادان و دانشـــجویان شـــرکت  گـــروه طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیب پـــس از ایشـــان خانـــم دکتـــر خلیلـــی، مدیـــر 
کارهـــا و ایـــده هایـــی  کـــه در دوره هـــای بعـــدی شـــاهد حضـــور بیشـــتر آنهـــا باشـــیم و  کـــرد  کـــرد و اظهـــار امیـــدواری  ایـــن مســـابقه تشـــکر 
ـــه هســـتند  ک ـــال بدهیـــم چـــرا  ـــاط انتق ـــام نق ـــه تم کشـــور بلکـــه ب ـــه مناطـــق محـــروم  ـــا ب ـــه تنه ـــی ن ـــه خوب ـــم ب ـــد را بتوانی ـــه بدســـت مـــی آی ک
کـــه دانشـــجویان پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بخـــش بزرگـــی از  کـــه نیـــاز بـــه وســـایل و دلگرمـــی دارنـــد و بنـــده شـــخصا اطمینـــان دارم  افـــرادی 

ـــد پاســـخ دهنـــد. ایـــن نیازهـــا را میتوانن
در انتهای مراسم از برگزیدگان این مسابقه با اهداء لوح سپاس و  هدایایی قدردانی شد. 

۳۶



برپایی نمایشگاه »خط« توسط دانشجویان هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

گروهـــی طراحـــی "سرکشـــی" آثـــاری از دانشـــجویان پردیـــس هنرهـــای  نمایشـــگاه 
زیبـــای دانشـــگاه تهـــران در تـــاالر ایـــران دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی، ۲ الـــی  ۶ 

ــد. ــزار شـ ــار "برگـ ــروش آثـ ــا فـ ــراه بـ ــی ۱۶ "همـ ــاعت ۸ الـ ــاه  ۹۷ از سـ تیرمـ
آثـــار نمایشگاه"سرکشـــی" بـــا مطالعـــه ی "خـــط" اولـــی و بیشـــتر بـــا تمرکـــز بـــر تکنیـــک 
هـــا و شـــیوه های "خـــط" دومـــی و در جســـت و جـــوی "خـــط" ســـومی ، خلـــق شـــده انـــد. 
گـــذاری ایـــن تجربیـــات و همچنیـــن دریافـــت نقـــد،الزم بـــود ایـــن  ک  ـــرای بـــه اشـــترا ب

ـــار دیـــده شـــوند و چـــه راهـــی بهتـــر از یـــک نمایشـــگاه آث
"خـــط" در هنرهـــای تجســـمی از عناصـــر اصلـــی محســـوب مـــی شـــود و اهیمـــت و ویژگـــی 
کســـی پوشـــیده نیســـت. امـــا در زبـــان مرســـوم بیـــن هنرمنـــدان ایـــن  کاربـــرد آن بـــر  هـــا و 

تنهـــا مفهـــوم خـــط نیســـت.
کـــه شـــیوه هـــای مختلفـــی از طراحـــی خطـــی  مفهـــوم دیگـــر آن در طراحـــی اســـت 
ــوزش  ــی آمـ ــل ابتدایـ ــود ، در مراحـ ــاص خـ ــای خـ ــی هـ ــت ویژگـ ــه علـ ــود دارد و بـ وجـ
گرفتـــه مـــی شـــود، ایـــن درحالـــی اســـت  کمـــک  هنرهـــای تجســـمی از ایـــن شـــیوه ها 
کننـــد.  ـــرای خلـــق آثارشـــان اســـتفاده مـــی  کـــه حتـــی اســـتادان هـــم از ایـــن شـــیوه هـــا ب
کمـــک بـــه قـــدرت طراحـــی باعـــث شـــناخت ویژگـــی هـــای  ایـــن شـــیوه ها عـــالوه بـــر 
ـــز مـــی شـــود. بنابرایـــن اهمیـــت قابـــل توجهـــی بیـــن اســـتادان دارد. خـــاص "خـــط" نی

کـــه بیشـــتر  کـــه در رابطـــه بـــا "خط"وجـــود دارد ویژگـــی خـــاص و منحصربـــه فـــرد شـــخص در خلـــق اثـــر هنـــری اســـت  بحـــث دیگـــری 
به"دســـتخط"معروف اســـت و رســـیدن بـــه دســـتخط خـــاص موفقیـــت بـــزرگ و شـــاید بزرگتریـــن موفقیـــت و پیشـــرفت بـــرای هنرمنـــد 

اســـت و ایـــن در تاریـــخ هنـــر قابـــل ملمـــوس اســـت.
ایـــن نمایشـــگاه بـــا هـــدف ارائـــه ی آثـــار دانشـــجویان بـــه منظـــور نمایـــش پژوهـــش هـــای تجســـمی و جســـت و جوهـــا بـــرای دریافـــت 

روش هـــای بیـــان و در نهایـــت بیـــان شـــخصی منحصـــر بفـــرد و همچنیـــن حمایـــت از فعالیـــت دانشـــجویان بـــر پـــا شـــد.
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تیم دانشجویان رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا برنده مسابقه ال جی چلنجر  2018 شد

گذشـــته بـــه عنـــوان یکـــی از 5 تیـــم برتـــر مســـابقات ال جـــی  کـــه ســـال   تیـــم دانشـــجویان رشـــته طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا 
کبیـــر انتخـــاب شـــده بـــود، طـــی  چلنجـــر از میـــان دانشـــگاه هـــای هنـــر، دانشـــگاه علـــم و صنعـــت و دو تیـــم از دانشـــگاه صنعتـــی امیـــر 
کـــه در  ۳ تیـــر مـــاه توســـط شـــرکت ال جـــی برگـــزار شـــد بـــه عنـــوان برنـــده نهایـــی ایـــن مســـابقات معرفـــی و جایـــزه ۱۲هـــزار دالری  مراســـمی 

ـــرد. ک را از آن خـــود 
کارشناســـی ارشـــد  کـــه همگـــی از دانشـــجویان مقطـــع  کرمـــی  خانـــم هـــا : هیلـــدا طاهـــری اصفهانـــی، ونـــوس جاللـــی، ســـپیده مهربـــد و زهـــرا 
ـــرای بهبـــود ســـالمت جامعـــه از طریـــق احساســـات برگرفتـــه  ح "طراحـــی ب ـــا طـــر رشـــته طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا هســـتند ب

از فرهنـــگ" توانســـتند برنـــده ایـــن جایـــزه باشـــند.

۳۸



اجرای دانش آموخته رشته موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر پردیس در رادیو
برنامـــه بامـــدادی )رادیویـــی( بیداربـــاش تهـــران، شـــنبه ۲۷ مـــرداد ۹۷ میزبـــان ســـپهر ســـراجی دانش آموختـــه رشـــته موســـیقی و 

دانشـــجوی دکتـــری پژوهـــش هنـــر دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــود.
 در این برنامه، سپهر سراجی آهنگساز و نوازنده تار و سه تار به اجرای موسیقی زنده پرداخت. 

ــز ایشـــان  ــا نیـ ــار و دانش آموختـــه رشـــته موســـیقی پردیـــس هنرهـــای زیبـ گیتـ ــاز و نوازنـــده  گشســـب آهنگسـ همچنیـــن نویـــد ایـــزد 
کـــرد. را همراهـــی مـــی 

 اســـتقبال مخاطبـــان باعـــث شـــد ایـــن دو هنرمنـــد بـــرای بـــار دوم شـــنبه ۱۰ شـــهریور نیـــز بـــه ایـــن برنامـــه دعـــوت شـــده و بـــه اجـــرای 
ـــده صـــدای  ـــاش تهـــران یکـــی از معـــدود برنامه هـــای بامـــدادی زن ـــدار ب ـــد. برنامـــه بی ـــار بپردازن گیت ـــار و  ـــوازی ت ـــه صـــورت دون موســـیقی ب

جمهـــوری اســـالمی ایـــران، بـــه تهیه کنندگـــی احمـــد برمـــر، هـــر هفتـــه بامـــداد شـــنبه بـــه روی آنتـــن میـــرود.

دانشجوی پردیس هنرهای زیبا دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران شد

ــکری،  ــادی عسـ ــد هـ ــوی محمـ ــی از سـ ــی حکمـ طـ
علـــوم،  وزارت  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  مدیـــرکل 
کارشناســـی  امیـــن مختـــاری، دانشـــجوی مقطـــع 
ارشـــد رشـــته ادبیـــات نمایشـــی پردیـــس هنرهـــای 
زیبـــا، به عنـــوان دبیـــر بیســـت و دومیـــن جشـــنواره 
بین المللـــی تئاتـــر دانشـــگاهی ایـــران منصـــوب شـــد.
از فعالیت هـــای اجرایـــی او میتـــوان بـــه دبیـــری 
دومیـــن  دانشـــگاهی  بخـــش  هنـــری  کمیتـــه 
دبیـــر  )ع(،  رضـــا  امـــام  المللـــی  بیـــن  جشـــنواره 
عکاســـی  بینالمللـــی  جشـــنواره  دومیـــن  هنـــری 
نـــگاه آبـــی، دبیـــر دانشـــجویی چهارمیـــن جشـــنواره 
فیلـــم و عکـــس فنـــاوری و صنعتـــی، دبیـــر بخـــش 
دوره هـــای  عمومـــی  روابـــط  مدیـــر  و  کادمـــی  آ
یازدهـــم و دوازدهـــم جشـــنواره فیلـــم نهـــال، عضـــو 

کانـــون هنـــر و زیســـتبوم »دایـــره آبـــی« دانشـــگاه تهـــران، مشـــاور هنـــری ســـاالنه  انجمـــن علمـــی ســـینما دانشـــگاه هنـــر، بنیانگـــذار و دبیـــر 
کـــرد. گرافیـــک دال، مشـــاور رســـانه ای تئاتـــر سربســـته تهـــران اشـــاره 

سال دوم/ شماره دوم/ اسفند 97 
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گزارشی از فعالیت های انجمن علمی معماری  اردیبهشت 97 بزرگداشت روز ملی معمار

انجمـــن علمـــی معمـــاری بعنـــوان یـــک نهـــاد فعـــال دانشـــجویی، همـــواره در تـــالش اســـت تـــا بـــا برگـــزاری رویدادهایـــی در مناســـبت های 
مرتبـــط، در جهـــت مشـــارکت و فعالیـــت دانشـــجویان ایـــن پردیـــس فعالیـــت داشـــته باشـــد. بـــه همیـــن منظـــور بـــا قرارگیـــری روز ملـــی معمـــار 
کارگاه محیطـــی هشـــت منهای یـــک  کنیـــم: از  ـــا رویدادهـــای متنوعـــی را در ایـــن مـــاه برنامه ریـــزی  ـــر آن شـــدیم ت در ســـوم اردیبهشـــت، ب
گردیـــد و بـــا حمایـــت دانشـــکده  معمـــاری  کوتـــاه تعریـــف  کـــه بعنـــوان یـــک فعالیـــت جـــذاب و  و مســـابقه ی یکـــر وزه ی ســـاخت صندلـــی 
کـــه آغـــاز  کـــه جنبـــه ی علمـــی داشـــت؛ و همچنیـــن »حلقـــه ی فیلـــم«  گردیـــد؛ تـــا ســـخنرانی نظـــری  گروه هـــای برگزیـــده اهـــدا  جوایـــزی بـــه 

کلیـــد خـــورد تـــا دانشـــجویان معمـــاری فراتـــر از معمـــاری و بـــا بینشـــی ژرفتـــر بـــه هنـــر نائـــل شـــوند.  فعالیـــت آن در همیـــن مـــاه 

کارگاه محیطی »هشت منهای یک«

روز دوشـــنبه ســـوم اردیبهشـــت مـــاه ۹۷ همزمـــان 
بـــا روز معمـــار رویـــداد بـــازی محیطـــی هشـــت 
آپ  اســـتارت  تیـــم  طـــرف  از  یـــک  منهـــای 
بازی ســـاز سیتی اســـکن  بـــا همـــکاری انجمـــن 
ــزار شـــد.  علمـــی معمـــاری دانشـــگاه تهـــران برگـ
کـــه  کارشناســـی  دانشـــجویان  رویـــداد  ایـــن  در 
ـــد حضـــور داشـــتند.  ـــاری بودن ـــب از رشـــته معم اغل
ایـــن رویـــداد از بـــاغ نگارســـتان شـــروع شـــد و بـــا 
هنرهـــای  پردیـــس  بـــه  دانشـــجویان  بازگشـــت 

زیبـــای دانشـــگاه تهـــران بـــه پایـــان رســـید.
ــت.  ــی اسـ ــازی محیطـ ــا، بـ ــواع بازی هـ ــی از انـ یکـ
بـــر  نیـــز  یـــک  بـــازی هشـــت منهـــای  مکانیـــک 
اســـاس اصـــول همیـــن ســـبک بـــازی تعریـــف شـــده 

کلـــی بـــازی، محیـــط خـــود را طبـــق  گذرانـــدن هـــر مرحلـــه و پیشـــبرد ســـناریوی  کننـــدگان بایـــد بـــرای  اســـت. در ایـــن ســـبک از بـــازی، شـــرکت 
فرمـــان و یـــا نقشـــه بـــازی تغییـــر داده و معمـــا یـــا هرنـــوع بـــازی دیگـــر خـــاص آن مرحلـــه را در محیـــط انجـــام دهنـــد تـــا بـــه مرحلـــه بعـــد برونـــد. 
کـــره زمیـــن میتوانـــد تعریـــف شـــود و فـــرد بـــرای انجـــام بـــازی بایـــد حتمـــا  کل  کشـــور یـــا  محیـــط اطـــراف بازیکـــن از یـــک اتـــاق تـــا ســـطح شـــهر، 
گونـــه از بـــازی بـــرای حفـــظ پیوســـتگی مراحـــل اغلـــب از داســـتان بهـــره میگیـــرد. داســـتانی  در محـــل مـــورد نظـــر حضـــور داشـــته باشـــد. ایـــن 
کـــه غالبـــًا حـــاوی نـــکات آموزنـــده تاریخـــی، جغرافیایـــی، فرهنگـــی و … اســـت تـــا بازیکـــن عـــالوه بـــر لـــذت بـــردن از بـــازی بـــا مفاهیمـــی جدیـــد 
کـــرده اســـت، تأثیرگـــذاری هـــم  کـــه ســـبک بـــازی محیطـــی ایـــن روزهـــا جذابیـــت و تقاضـــای باالیـــی پیـــدا  درگیـــر و آشـــنا شـــود. علـــت اصلـــی 
زمـــان و محســـوس بـــر روی جســـم و فکـــر افـــراد اســـت. بـــه بیانـــی دیگـــر، ژانـــر بـــازی محیطـــی یکـــی از پربازده تریـــن روش هـــای درگیرکـــردن 
کلیـــه حـــواس بـــدن، تفکـــر و خالقیـــت ذهنـــی اســـت. همیـــن درگیـــری ذهنـــی، حرکتـــی و خالقیتـــی میتوانـــد تأثیـــر هـــر نـــوع آمـــوزش بـــه فـــرد را 
ـــزاری متفـــاوت در راســـتای آمـــوزش غیرمســـتقیم،  ـــد اب کارگیـــری ایـــن روش در محیط هـــای آموزشـــی میتوان ـــه  کنـــد. در نتیجـــه ب ـــر  عمیق ت

ارتقـــٕا خالقیـــت و تقویـــت روحیـــه تیمـــی باشـــد.
ــا بـــر پایـــه اطالعـــات واقعـــی  فضاســـازی بـــازی بـــر اســـاس یـــک داســـتان ســـاختگی امـ
ـــه موضوعیـــت روز معمـــار و رشـــته معمـــاری و شهرســـازی طراحـــی  ـــا توجـــه ب کـــه ب اســـت 
شـــده اســـت. در ایـــن بـــازی گروه هـــا بایـــد بـــر اســـاس نشـــانه های جایگـــذاری شـــده در 
طـــول مســـیر و بـــه دســـت آوردن ســـرنخ های مختلـــف پـــرده از راز قتـــل شـــخصیتی خیالـــی 
کارگیـــری دانـــش و مهارت هـــای تحلیـــل فضاهـــای شـــهری، شـــناخت  ـــه  ـــا ب ـــد و ب بردارن

ـــه موفقیـــت برســـند. ـــازی ب بناهـــا و دوره هـــای تاریخـــی و دقـــت و ســـرعت عمـــل در ب
 داســـتان هشـــت منهـــای یـــک، ســـاعت ده صبـــح روز دوشـــنبه ســـوم اردیبهشـــت 
ـــاط پردیـــس  ـــاغ نگارســـتان آغـــاز شـــد و ســـاعت دو بعدازظهـــر در حی ـــاط ب ـــاه در حی م
هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران خاتمـــه یافـــت. دانشـــجویان در قالـــب هشـــت 
ـــازی  ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــات و ملزوم ـــاوی اطالع ـــته های ح ـــرر بس ـــاعت مق ـــروه، در س گ
ـــت  ـــه دس ـــا ب ـــه، ب ـــج مرحل ـــی پن ـــات، در ط ـــه توضیح ـــس از ارائ ـــد و پ کردن ـــت  را دریاف

آوردن اطالعـــات و رمزگشـــایی مراحـــل بـــه مرحلـــه بعـــدی رفتنـــد.
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کنـــار هـــم قـــرار دهـــد  گـــروه بـــا اطالعـــات جمعـــآوری شـــده بـــه دانشـــگاه بازگشـــت تـــا ســـرنخ های بـــه دســـت آمـــده را در  در نهایـــت هـــر 
ع نشـــانه ها و اطالعـــات داســـتان، بـــر اســـاس نتیجه گیـــری منطقـــی بـــه پاســـخ نهایـــی معمـــا دســـت یابـــد.  و ســـپس بـــر اســـاس مجمـــو
کـــه بـــا  گروه هـــای برتـــر معرفـــی شـــدند  در انتهـــا بـــر اســـاس ســـرعت عمـــل و همچنیـــن امتیازهـــای بـــه دســـت آمـــده در طـــول مراحـــل، 

گردیـــد. حضـــور خانـــم دکتـــر تقـــی زاده ریاســـت محتـــرم دانشـــکده معمـــاری دانشـــگاه تهـــران هدایـــا و مدال هـــای ایشـــان اهـــدا 

قای دکتر محمدعلی مرادی  بررسی بنیان های فکری تئوری در معماری با حضور جناب آ

تئـــوری هـــای معمـــاری و بررســـی ایـــن تئـــوری هـــا از بـــاب فلســـفه و تحلیـــل مســـائل مربـــوط بـــه معمـــاری همـــواره یکـــی از نیازهـــا و دغدغـــه 
هـــای دانشـــجویان معمـــاری بـــوده و هســـت . ایـــن نـــگاه فلســـفی ، زیرســـاخت و بسترســـاز شـــناخت مســـائل بنیادیـــن بـــوده و انســـان را از 
کـــرد ؛ از ایـــن رو انجمـــن علمـــی معمـــاری دانشـــگاه تهـــران  کاربـــردی خواهـــد  نـــگاه ســـطحی بـــه مســـائل، وارد مرحلـــه ی تفکـــر عمیـــق و 
ع بررســـی بنیـــان هـــای فکـــری تئـــوری در معمـــاری از نـــگاه فلســـفه بـــا حضـــور جنـــاب آقـــای  مصمـــم بـــه برگـــزاری ســـخنرانی بـــا موضـــو

دکتـــر محمدعلـــی مـــرادی ، دکتـــرای فلســـفه از دانشـــگاه برلیـــن آلمـــان، شـــد.
ـــه  ـــت و ب گرف ـــورت  ـــکده ص ـــاتید دانش ـــجویان و اس ـــور دانش ـــا حض ـــا ب ـــای زیب ـــس هنره ـــاه در پردی ـــت م ـــخنرانی در روز ۴ اردیبهش ـــن س ای
بیـــان مقدمه ففـــای از بیـــان معمـــاری در قالـــب فلســـفه پرداختـــه شـــد و خروجـــی آن، قـــراری بـــرای برگـــزاری سلســـله جلســـات درس و 

ـــد. ـــد ش ـــم خواه ـــا تنظی کالس ه ـــله  ـــن سلس ـــزاری ای ـــات برگ ـــده مقدم ـــه در آین ک ـــد  ـــوق ش ع ف ـــو ـــول موض ـــث ح بح

حلقه فیلم: 17 و ۲۴ اردیبهشت

کـــه اخبـــار حلقـــه هـــای مشـــابه  کمبـــود حلقـــه ای بـــا عنـــوان "حلقـــه فیلـــم" در ســـال هـــای اخیـــر و در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، آن هـــم وقتـــی 
گـــوش مـــی رســـید، بـــرای انجمـــن علمـــی، بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد فعـــال در پردیـــس  در ســـایر دانشـــکده هـــا از جملـــه علـــوم و فنـــی بـــه 
کـــه در  گردیـــد  کـــران ۴ فیلـــم  کـــه رویکـــرد فیلم هـــا بایـــد در راســـتای معمـــاری باشـــد، قـــرار بـــر ا هنرهـــای زیبـــا آزار دهنـــده بـــود. از آنجایـــی 
ـــمت  ـــم  koyaanisqatsi  )قس ـــدت دو فیل ـــن م ـــول ای ـــد و در ط ـــاری باش ـــورد معم ـــا در م ـــد و ی ـــده باش ـــد ش کی ـــه تا ـــر معماران ـــر عناص ـــا ب آن ی

گردیـــد. ک تاتـــی( در ایـــن دو  هفتـــه پخـــش  گادفـــری رجیـــو ( و Mon Oncle  )ســـاخته ژا ـــه  گان اول مســـتند هـــای ســـه 
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مسابقه ساخت صندلی: ۲۲ اردیبهشت

انجمـــن علمـــی همـــواره در تـــالش اســـت تـــا بـــا برنامـــه ریـــزی فعالیـــت هـــای مختلـــف بســـتر مناســـبی بـــرای فعالیـــت هـــای جمعـــی در 
دانشـــگاه فراهـــم اورد. در همیـــن راســـتا مســـابقاتی چـــون مســـابقه ســـاخت صندلـــی تـــدارک دیـــده شـــد. ایـــن برنامـــه یـــک روزه بـــا هـــدف 
ع رفتـــار انهـــا و همچنیـــن اشـــنایی بـــا مبانـــی طراحـــی و تکنیـــک هـــای ســـاخت برگـــزار  اشـــنایی دانشـــجویان بـــا ویژگـــی هـــای مصالـــح و نـــو
کـــه در ایـــن میـــان چالـــش مدیریـــت زمـــان نیـــز نقـــش پررنگـــی را در پروســـه ی مســـابقه ایفـــا میکـــرد. در ایـــن مســـابقه از شـــرکت  شـــد 
کننـــد و در مرحلـــه بعـــد  کارتـــن صندلـــی مناســـب بـــرای نشســـتن دونفـــر طراحـــی  کننـــدگان خواســـته شـــده بـــود تـــا بـــا مقـــدار مشـــخصی 
کـــه ایـــن خـــود چالشـــی جدیـــد در رونـــد طراحـــی ایجـــاد  بـــه ســـاخت آن بپردازنـــد. عـــدم اســـتفاده از چســـب یکـــی از قوانیـــن مســـابقه بـــود 
گرفـــت و بـــه  کـــه از قبـــل تعییـــن شـــده بـــود صـــورت  میکـــرد. در انتهـــا داوری اثـــار بـــا همراهـــی اســـاتید دانشـــکده بـــا توجـــه بـــه معیارهایـــی 

ـــروه هـــای منتخـــب جوایـــزی اهـــدا شـــد. گ

۴۲



کومه نمایشگاه 

ـــا همـــکاری انجمـــن علمـــی معمـــاری  ـــروه مـــردم نهـــاد »ســـالم« ب گ
نمایشـــگاه  اولیـــن  تهـــران  دانشـــگاه  مرمـــت  انجمـــن علمـــی  و 
ــه زدگان  ــرای زلزلـ ــرپناه بـ ــاخت سـ ــروه در سـ گـ ــن  ــای ایـ فعالیت هـ
کرمانشـــاه را  از ســـی ام اردیبهشـــت ۱۳۹۷ بـــه مـــدت پنـــج روز در 

کـــرد. ــا برگـــزار  نگارخانـــه ی پردیـــس هنرهـــای زیبـ
کروکـــی و اســـکیس هایی   در ایـــن نمایشـــگاه، مجموعـــه تصاویـــر، 
کـــه بـــا همراهـــی  کرمانشـــاه  از خانه هـــای بومـــی ســـاخته شـــده در 

خـــود مـــردم ســـاخته شـــده بـــود بـــه نمایـــش آمـــد.
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بزرگداشت روز معلم در نگارخانه تهران برگزار شد

ـــه پـــاس تقدیـــر از زحمـــات اعضـــاء محتـــرم هیـــأت علمـــی  ـــم ب گرامیداشـــت روز معل بمناســـبت شـــهادت اســـتاد مرتضـــی مطهـــری مراســـم 
پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، ۱۶ اردیبهشـــت مـــاه بـــا حضـــور آقـــای دکتـــر نیلـــی ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه و آقـــای دکتـــر خضـــری، مشـــاور 

کل حـــوزه ریاســـت و روابـــط عمومـــی دانشـــگاه در نگارخانـــه تهـــران برگـــزار شـــد. رئیـــس و مدیـــر 
همچنیـــن در ایـــن مراســـم اســـتادان پردیـــس پیرامـــون مســـائل مختلـــف آموزشـــی و پژوهشـــی نقطـــه نطـــرات خـــود را بـــا ریاســـت محتـــرم 

کردنـــد.  ح  دانشـــگاه مطـــر

۴۴



نشست خانه و دانشگاه در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

ـــجویان و  ـــور دانش ـــا حض ـــاه ۹۷ ب ـــهریور م ـــنبه ۳۱ ش ـــح روز ش ـــاعت ۹ صب ـــا، س ـــای زیب ـــس هنره ـــجویان پردی ـــتقبال از نودانش ـــم اس مراس
ـــد. گردی ـــزار  ـــس برگ ـــی پردی ـــهید آوین ـــاالر ش ـــان در ت ـــای آن ـــواده ه خان

ـــخ دانشـــگاه و خـــوش آمدگویـــی رئیـــس دانشـــگاه و  ـــی، تاری کلیـــپ هـــای ســـرود مل ـــا پخـــش  ـــرآن آغـــاز و ب ـــات ق ـــالوت آی ـــا ت ایـــن برنامـــه ب
ـــو دانشـــجویان ادامـــه یافـــت. ـــه ن ـــام ایشـــان ب پی

همچنیـــن دکتـــر علیرضـــا عینـــی فـــر معـــاون محتـــرم آموزشـــی و تحصیـــالت تکمیلـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، حجـــت االســـالم والمســـلمین 
منصـــور مـــرادی معـــاون محتـــرم نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، دکتـــر ســـید ابوالحســـن ریاضـــی اســـتاد 
روانشـــناس دانشـــگاه تهـــران بـــا محور»جوانـــان، بهداشـــت روانـــی و جهـــان در حـــال تغییـــر« و ســـید جـــالل طباطبایـــی دانشـــجوی همیـــار 

ســـالمت بـــا محـــور »معرفـــی پرســـولیو« ســـخنرانی نمودنـــد.
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کامپیوتر دانشگاه تهران نخستین رویداد یک روز با طراحی صنعتی در دانشکده برق و 

غ التحصیـــالن رشـــته طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و همـــکاری  برنامـــه یـــک روز بـــا طراحـــی در حضـــور اســـتادان و فـــار
کامپیوتـــر پردیـــس فنـــی دانشـــگاه تهـــران، روز یکشـــنبه ۲۹ مهرمـــاه، از ســـاعت ۱۳ الـــی ۱۶ در  اســـتادان و دانشـــجویان دانشـــکده بـــرق و 

پردیـــس فنـــی برگزارگردیـــد.
غ  کیـــد بـــر لـــزوم همـــکاری دانشـــجویان، فـــار کامپیوتـــر ضمـــن تا در آغـــاز برنامـــه آقـــای دکتـــر نیلـــی احمـــد آبـــادی ریاســـت دانشـــکده بـــرق و 
کیفـــی پـــروژه هـــای مختلـــف دانشـــگاهی و صنعتـــی، بـــر ضـــرورت  کمـــی و  التحصیـــالن و اســـاتید دو دانشـــکده در راســـتای ارتقـــای ســـطح 

کـــرد.  کیـــد  کارآفرینـــی در دانشـــگاه تهـــران تا توســـعه فرهنـــگ آمـــوزش ، پژوهـــش و 
گـــروه طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، برقـــراری جلســـات مشـــترک بیـــن پردیـــس هـــای  ســـپس خانـــم دکتـــر خلیلـــی مدیـــر 
ـــرای خلـــق بســـتر  ـــه خواهـــد شـــد را امـــری ضـــروری ب گفتگـــوی علمـــی و خالقان ـــه ایجـــاد فضـــای  کـــه در نهایـــت منجـــر ب دانشـــگاه تهـــران 

گیـــری میـــان رشـــته ای هـــای مختلـــف دانســـت. پیشـــرفت روزافـــزون رشـــته هـــا و شـــکل 
ــا جامعـــه مهندســـی و  ــه او بـ ــراح و رابطـ ــناس ارشـــد طراحـــی صنعتـــی در خصـــوص نقـــش طـ کارشـ همچنیـــن خانـــم ضحـــی خانیکـــی 

ــد.  کردنـ ــه  ــایی ماهیـــت دیزایـــن ســـخنرانی را ارائـ شناسـ
کارشناســـی ارشـــد طراحـــی صنعتـــی بـــه تحلیـــل نـــگاه طراحانـــه در مفهـــوم  کارشناســـی و  غ التحصیـــالن  در ادامـــه برنامـــه چهـــار نفـــر از فـــار

ســـازی ، ایـــده پـــردازی و طراحـــی و ســـاخت محصـــوالت و خدمـــات پرداختنـــد.
گفـــت و مراحـــل  کارشـــناس طراحـــی صنعتـــی از پـــروژه طراحـــی مـــدوالر پهبـــاد خبرنـــگاری خـــود  در ابتـــدا خانـــم شـــیدا امیـــری ریگـــی 

مخنلـــف فرآینـــد طراحـــی ایـــن محصـــول را بـــه حاضریـــن توضیـــح داد.
کمـــک درمانـــی ســـخن  کارشـــناس ارشـــد طراحـــی صنعتـــی از نقـــش تفکـــر طراحـــی در محصـــوالت درمانـــی و  ســـپس خانـــم ونـــوس جاللـــی 
کارشـــناس  ـــد. در نهایـــت آقـــای ســـام میـــری  کردن ـــه مخاطبیـــن معرفـــی  ـــرای درمـــان ســـینوزیت را ب ـــی ب گفتنـــد و پـــروژه طراحـــی محصول
ـــازار  ارشـــد طراحـــی صنعتـــی نکاتـــی در خصـــوص تجربـــه طراحـــی یـــک اپلیکیشـــن موفـــق در حـــوزه ادیـــت فیلـــم و عکـــس و ارایـــه آن در ب

را بـــه حاضریـــن بیـــان نمـــود.
گـــروه طراحـــی  در ایـــن جلســـه آقایـــان دکتـــر مهـــران فاطمـــی نیـــا، مهنـــدس جمشـــید امامـــی و دکتـــر علیرضـــا اژدری اعضـــای هیـــأت علمـــی 
صنعتـــی نیـــز بـــه ارایـــه نکاتـــی در خصـــوص ســـوابق همکاریهـــای قبلـــی موفـــق بیـــن دو دانشـــکده پرداختـــه و ایـــن جلســـات را نقطـــه 

ـــد. ـــراری فضـــای تفکـــر مشـــترک طراحـــی و مهندســـی معرفـــی نمودن شـــروع مثبتـــی جهـــت برق

۴۶



نشست تخصصی تیزرهای تبلیغاتی با رویکرد استاپ موشن در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

گارگـــردان اســـتاپ موشـــن  نشســـت تخصصـــی تیزرهـــای تبلیغاتـــی بـــا رویکـــرد اســـتاپ موشـــن توســـط عقیـــل حســـینیان، طـــراح و 
کارشـــناس ارشـــد ارتباطـــات تصویـــری از دانشـــگاه هنـــر تهـــران، بـــا حمایـــت آقـــای دکتـــر فـــدوی معـــاون پژوهشـــی و  انیمیشـــن و 
تحصیـــالت تکمیلـــی دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی و آقـــای مهنـــدس علیـــاری معـــاون اداری و مالـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، شـــنبه ۲۶ 
گســـترده دانشـــجویان هنرهـــای تجســـمی  آبـــان از ســـاعت ۱۶ الـــی ۱۸،در تـــاالر شـــهید آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در میـــان اســـتقبال 

و ســـایر عالقمنـــدان، برگـــزار شـــد.
گیـــری تیزرهـــای تبلیغاتـــی اســـتاپ موشـــن خـــود را از صفـــر تـــا صـــد مـــورد  عقیـــل حســـینیان در ایـــن نشســـت تخصصـــی، نحـــوه شـــگل 
کـــرد و رونـــد آشـــناییش بـــا آن را  کـــه ســـاخته بـــود صحبتـــش را آغـــاز  گذاشـــتن اولیـــن اســـتاپ موشـــنی  بررســـی قـــرار داد. او بـــا بـــه نمایـــش 

ـــرد. ک کاری خـــود صحبـــت  ـــه اولیـــن ســـفارش  توضیـــح داد و پـــس از آن راجـــع ب
کـــه عبـــارت بودنـــد از موزیـــک ویدئـــو خوشـــحالم )ســـیروان خســـروی(،  ح داد  وی در ادامـــه پـــروژه هـــای اخیـــرش را بـــرای مخاطبـــان شـــر

تیـــزر تبلیغاتـــی ماســـت می مـــاس، تیـــزر مجلـــه فیلـــم، تیـــزر تلویزیـــون سامســـونگ، تیـــزر آبمیـــوه ســـانی نـــس و تیـــزر همـــراه اول.
کاریـــش را مـــورد  ـــد پیشـــرفت  گفـــت و در طـــول زمـــان ایـــن نشســـت تخصصـــی  رون عقیـــل حســـنیان از تجربیـــات خـــود در ۱۰ ســـال اخیـــر 

کار توضیـــح میـــداد. بـــه مـــورد در هـــر 
کـــه  کار توانســـته  کـــه بارهـــا و بارهـــا در طـــی مســـیر حرفـــه ایـــش  متضـــرر مـــی شـــده اســـت امـــا بـــه دلیـــل عالقـــه و پشـــت  وی اذعـــان داشـــت 

کنـــد. خـــود را در ایـــن حـــوزه متمایـــز 
کانســـپت، طراحـــی حرکـــت، اســـتوری بـــرد، انیمیـــت ،  مراحـــل اخـــذ ســـفارش و برخـــورد بـــا ســـفارش دهنـــده، ایـــده پـــردازی، طراحـــی، 

کلیـــد واژه هـــای ایـــن نشســـت تخصصـــی بودنـــد. بـــرآورد هزینـــه، پیـــش تولیـــد و تولیـــد از 
گیـــرد و در  کـــه در آن حـــرکات و افکـــت هـــای فیزیکـــی  و واقعـــی صـــورت مـــی  اســـتاپ موشـــن یکـــی از تکنیـــک هـــای انیمیشـــن اســـت 
گیـــرد. مقابـــل دوربیـــن عکاســـی فریـــم بـــه فریـــم ثبـــت مـــی شـــود و از چیدمـــان عکـــس هـــا بـــه ترتیـــب، متحـــرک ســـازی صـــورت مـــی 

اســـتاپ موشـــن تاریخچـــه دور و درازی در ســـینما دارد. از آغـــار ســـینما اغلـــب ســـعی بـــر آن مـــی شـــد تـــا جـــادوی حرکـــت اشـــیا توســـط 
خودشـــان را بـــه نمایـــش درآورنـــد.

امروزه این تکنیک چه در فضای تبلیغاتی و چه در فضای تولید انیمیشن به شدت مورد توچه قرارگرفته است.
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کتاب »نگار جاویدان« اثر دانشجوی پردیس هنرهای زیبا رونمایی می شود از 

کتـــاب نـــگار جاویـــدان: زندگـــی و آثـــار اســـتاد محمـــود فرشـــچیان بـــه نویســـندگی امیـــر رضائـــی نبرد)دانشـــجوی مقطـــع  آییـــن رونمایـــی از 
دکتـــری تاریـــخ تطبیقی-تحلیلـــی هنـــر اســـالمی دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا( همزمـــان بـــا مراســـم افتتاحیـــه 
ـــس و  ـــأت موس ـــس هی ـــی، ریی ـــر والیت کب ـــی ا ـــر عل ـــتاد، دکت ـــور اس ـــا حض ـــچیان، ب ـــود فرش ـــتاد محم ـــالمی-ایرانی اس ـــای اس ـــگاه هنره دانش
هیـــأت امنـــای دانشـــگاه آزاد اســـالمی، دکتـــر غالمـــی، وزیـــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری،  دکتـــر صالحـــی، وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی، 
دکتـــر طهرانچـــی، رییـــس دانشـــگاه آزاد اســـالمی، دکتـــر بهمـــن نامـــور مطلـــق، سرپرســـت دانشـــگاه هنرهـــای اســـالمی- ایرانـــی اســـتاد 
ـــگاه آزاد  ـــای دانش ـــای واحده ـــی از روس ـــی، و جمع ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــر ش ـــی، دبی ـــر دزفول ـــا مخب ـــچیان، محمدرض ـــود فرش محم

ـــد. ـــزار ش ـــر ۱۳۹۷ برگ ـــخ ۳۰ مه ـــدان در تاری ـــگان و هنرمن ـــالمی، فرهیخت اس
گـــردآوری  کار  کـــه  گـــردد  کتـــاب مهـــم تریـــن دســـتاوردهای مطالعـــات »فرشـــچیان پژوهی«رضائـــی نبـــرد تـــا ایـــن زمـــان محســـوب مـــی  ایـــن 
ـــرده اســـت و حـــدود چهـــار ســـال نیـــز صـــرف فراینـــد چـــاپ و  ـــار هنرمنـــد، پژوهـــش و نـــگارش آن هـــا یـــک دهـــه زمـــان ب اســـناد زندگـــی و آث

کتـــاب شـــده اســـت. انتشـــار ایـــن 
کار علمی-پژوهشـــی و دانشـــگاهی دربـــاره زندگـــی، آثـــار و اندیشـــه اســـتاد  ع خـــود، نخســـتین و جامـــع تریـــن  کتـــاب نـــگار جاویـــدان در نـــو
ـــي  ـــوب م ـــر محس ـــان حاض ـــا زم ـــش ت ـــال پی ـــتاد س ـــدود هش ـــی از ح ـــدار، یعن ـــد نام ـــن هنرمن ـــری ای ـــت هن ـــاز فعالی ـــچیان از آغ ـــود فرش محم
ــرآوازه  ــتاد پـ ــر، اسـ ــین نصـ ــید حسـ ــر سـ ــگفتار آن را دکتـ ــچیان، پیشـ ــود فرشـ ــتاد محمـ ــاب را اسـ کتـ ــن  ــد ایـ ــی جلـ ــظ و طراحـ ــود. تقریـ شـ
ج واشـــنگتن، خوشنویســـی عناویـــن آن را اســـتاد غالمحســـین امیرخانـــی و مدیریـــت هنـــری آن  بخـــش مطالعـــات اســـالمی دانشـــگاه جـــر
ع ده مـــاه(  کتـــاب را در ســـه دورة ســـه، پنـــج و دو ماهـــه )در مجمـــو ـــر عهـــده داشـــته اند. اســـتاد فرشـــچیان ایـــن  را اســـتاد بیـــژن جنـــاب ب
ـــا حساســـیت و وســـواس خـــاص  ـــد و ب کـــه تمرکـــز بیشـــتری داشـــته اند، مـــورد مطالعـــه دقیـــق و عمیـــق قـــرار داده ان ـــکا  و در نیوجرســـي آمری

خودشـــان، بـــر بیشـــتر صفحـــات آن، نـــکات دقیـــق و یادداشـــت های ارزنـــده نگاشـــته اند. 

۴۸



گرافیـــک دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی شایســـته تقدیـــر بخـــش فعالیـــت خالقانـــه شـــناخته  انجمـــن تصویـــر ســـازی و 
شـــد

گرافیـــک دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در یازدهمیـــن جشـــنواره  انجمـــن علمـــی دانشـــجویی تصویرســـازی و 
ملـــی حرکت)آبـــان مـــاه ســـال جـــاری( شایســـته تقدیـــر بخـــش فعالیـــت خالقانـــه شـــناخته شـــد. ایـــن موفقیـــت را بـــه تمامـــی  دســـت انـــدر 

ـــم.  گویی ـــی  ـــت م ـــک و تهنی ـــن تبری ـــن انجم ـــگران ای کاران و تالش
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کرد غ بلورین بهترین آنونس جشنواره فیلم فجر 97 را  دریافت  دانشجوی پردیس هنرهای زیبا سیمر

مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ساعت ۱۸ روز ۹ بهمن در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.
ـــا موفـــق  ـــاط تصویـــری دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیب کارشناســـی ارشـــد ارتب ـــه موحـــدی دانشـــجوی  ـــای روح ال آق

کنـــد. ـــازی از آن خـــود  ـــرگ ب گ ـــم ســـینمایی  ـــرای فیل غ بلوریـــن بهتریـــن آنونـــس را ب شـــد ســـیمر

کرده بود. غ را برای فیلم سینمایی سیانور دریافت  او قبال نیز در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر، این سیمر
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ســـومین ســـاالنه عکـــس دانشـــجویان دانشـــگاه تهـــران از ۱۷ لغایـــت ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در تـــاالر ایـــران، دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس 
هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.

کـــرده بودنـــد در ایـــن رویـــداد بـــه نمایـــش درآمـــد.  گذشـــته تولیـــد  کـــه بهتریـــن آثـــار را در ســـال  آثـــار پانـــزده تـــن از دانشـــجویان عکاســـی 
عـــالوه بـــر آثـــار نمایـــش داده شـــده، نشســـت های حرفـــه ای در جهـــت پیشـــبرد اهـــداف دانشـــجویان در مســـیر علمـــی و هنـــری برگـــزار شـــد 
کادمیـــک عکاســـی در  ـــه نشســـت هـــای »تفـــاوت تحصیـــل آ ـــوان ب ـــه آنهـــا مـــی ت ـــه عمـــل آمـــد؛ از جمل کـــم نظیـــری از آنهـــا ب ـــه اســـتقبال  ک
کشـــور«، »بررســـی عکاســـی معاصـــر ایـــران«، »بررســـی آثـــار عکاســـان ایرانـــی در نمایشـــگاه رجیـــو امیلیـــا ایتالیـــا«، »کارگاه  ج از  ایـــران و خـــار
کـــرد. همچنیـــن بـــه منظـــور نکوداشـــت یـــاد اســـتاد هـــادی شـــفائیه، بنیان گـــذار عکاســـی  روش هـــای نویـــن چـــاپ و ارائـــه اثـــر« اشـــاره 

ـــم مســـتندی توســـط دانشـــجویان عکاســـی ســـاخته و نمایـــش داده شـــد.  ـــران، فیل کادمیـــک ای آ
برپایـــی ســـاالنه ی عکـــس دانشـــجویان دانشـــگاه تهـــران بـــا فعالیت هـــای داوطلبانـــه ی انجمـــن علمی-دانشـــجویی عکاســـی و 
دانشـــجویان ایـــن رشـــته و همـــکاری دانشـــکده ذیربـــط و معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در ایـــن پردیـــس 

ممکـــن شـــده اســـت.
ــور در  ــن منظـ ــه همیـ ــرد. بـ گیـ ــرار  ــر قـ ــیری حرفه ای تـ ــداد در مسـ ــن رویـ ــد ایـ گردیـ ــد تـــالش  ــام شـ ــه انجـ کـ ــی  ــا تغییراتـ ــاالنه بـ ــن سـ در ایـ
گرفـــت.  انتخـــاب داوران رویکـــردی تـــازه اتخـــاذ شـــد و شـــیوه چـــاپ و ارائـــه ی عکس هـــا متناســـب بـــا اســـتانداردهای جهانـــی انجـــام 

گفتنـــی اســـت رامیـــار منوچهـــرزاده دبیـــر علمـــی، مشـــکات طالبـــی دبیـــر اجرایـــی ایـــن دوره و مهـــرداد نجم آبـــادی، مهـــدی وثوق نیـــا، 
کشـــور هســـتند، هیـــأت داوران  کـــه از اســـتادان دانشـــگاه و یـــا هنرمنـــدان بـــه نـــام  گلشـــیری، نجـــف شـــکری و غزالـــه هدایـــت،  باربـــد 

ســـومین ســـاالنه عکـــس دانشـــجویان دانشـــگاه تهـــران بودنـــد.
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سومین هفته ی تصویرسازی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

ـــه همـــت انجمـــن علمـــی بیـــن  ـــا ب هفتـــه ی تصویرســـازی پردیـــس هنرهـــای زیب
ـــزار شـــد. گرافیـــک دانشـــگاه تهـــران برگ ـــر ســـازی و  رشـــته ای تصوی

غ التحصیـــالن   ایـــن رویـــداد بـــا افتتـــاح نمایشـــگاه آثـــار دانشـــجویان و فـــار
ـــرد.  ک کار  ـــه  ـــاز ب ـــگاه تهـــران در روز ۱۷ آذر ۱۳۹۷ آغ ـــازی دانش رشـــته ی تصویرس
ایـــن نمایشـــگاه بـــا حضـــور اســـاتید و اعضـــای هیـــآت علمـــی و جمـــع عالقمنـــدان 
غ التحصیـــالن از  ــار ــر از دانشـــجویان و فـ ــه ۸۲ اثـ کـ ــرد  کـ کار  ــه  ــاز بـ ــی آغـ در حالـ
گرفـــت. را  از ایـــن تعـــداد ۱۰ اثـــر متعلـــق بـــه  کنـــون را در بـــر مـــی  ســـال ۱۳۷۲ تـــا 

کشـــور اســـت. ج از  هنرمنـــدان مقیـــم خـــار
ــه  کـ ــرد  کـ ــاز  ــی آغـ ــود را در حالـ ــته خـ ــومین دوره پیوسـ ــازی سـ ــر سـ ــه تصویـ هفتـ
ــران هنـــری  ــران و مدیـ ــا ناشـ ــاط بـ ــاد ارتبـ ــا ایجـ ــود در دوره پیـــش بـ ــته بـ توانسـ
انتشـــارات و دانشـــجویان مســـتعد و جـــوان، زمینـــه اشـــتغال بـــرای ۸ هنرمنـــد 
ـــه دریافـــت  ـــوان ب کنـــد. از دیگـــر افتخـــارات ایـــن انجمـــن میت دانشـــجو را ایجـــاد 
نشـــان شایســـته تقدیـــر در بخـــش فعالیـــت خالقانـــه در یازدهمیـــن جشـــنواره ملـــی 
غ التحصیـــالن  حرکـــت در آذر مـــاه ۱۳۹۷  و ایجـــاد اولیـــن بانـــک اطالعاتـــی فـــار

کـــرد. در دانشـــکده تجســـمی اشـــاره 

ـــا حضورهـــدی  ـــا آنهـــا ب ع ماننـــد روش شـــناخت ناشـــران خارجـــی و ارتبـــاط ب کارگاه هـــای متعـــدد و متنـــو ـــا برگـــزاری  ایـــن رویـــداد هنـــری ب
کتـــاب تصویـــری )رابطـــه  گیـــم بـــا حضـــور فـــراز شـــانیار، نشســـت مراحـــل ســـاخت  حـــدادی، نشســـت طراحـــی شـــخصیت بـــرای ویدئـــو 
متـــن و تصویـــر( بـــا حضـــور ســـحر ترهنـــده، نشســـت مبانـــی آمـــوزش طراحـــی دیجیتـــال بـــا حضـــور امیـــن طالبـــی، تـــا ۲۲ آذرمـــاه ادامـــه 

گســـترده ی مخاطبیـــن مواجـــه شـــد.  داشـــت و بـــا اســـتقبال 
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هفتـــه انیمیشـــن پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران بـــه همـــت انجمـــن علمی-دانشـــجویی انیمیشـــن و بـــا همـــکاری و همراهـــی 
معاونـــت فرهنگـــی دانشـــگاه تهـــران، روابـــط عمومـــی پردیـــس، دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی و معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی پردیـــس 

هنرهـــای زیبـــا از روز شـــنبه ۱۹ الـــی چهارشـــنبه ۲۳ آبـــان مـــاه ۹۷ بـــا  برنامـــه هـــای متنوعـــی در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.  
کبـــود از ســـاعت ۱۳الـــی۱۷ در تـــاالر ایـــران دانشـــکده هنرهـــای  گنبـــد  کارگاه مربـــوط بـــه اســـتودیو  طـــی ایـــن برنامـــه روز شـــنبه ۱۹ آبـــان 
گردیـــد و مدیـــر ایـــن اســـتودیو )بابـــک نکویـــی( و تنـــی چنـــد از هنرمنـــدان ایـــن اســـتودیو )بهنـــود نکویـــی و احســـان  تجســـمی برگـــزار 
طاهـــری و خانـــم مهنـــاز ســـلیمان نـــژاد( در خصـــوص مراحـــل تولیـــد ســـریال انیمیشـــنی روبـــی و جوجـــه هـــا بـــرای دانشـــجویان و ســـایر 
عالقمنـــدان توضیحاتـــی را ارائـــه نمودنـــد و همچنیـــن مســـابقه ارائـــه ایـــده توســـط عمـــوم عالقمنـــدان بـــرای قســـمت هـــای آتـــی ایـــن 

ســـریال نیـــز برگـــزار شـــد.

کارگاه بازیگـــری و خالقیـــت )در انیمیشـــن( بـــا حضـــور آقـــای هـــادی حجـــازی فر)بازیگـــر تئاتـــر و ســـینما و صـــدا پیشـــه  روز یکشـــنبه ۲۰ آبـــان 
ـــی ۱۷ ایـــن روز،  ـــزار شـــد، هـــم چنیـــن از ســـاعت ۱5 ال ـــا برگ ـــاالر شـــهید آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیب ـــی ۱5 در ت انیمیشـــن( از ســـاعت ۱۳ ال
ـــگاه های  ـــن دانش ـــای انیمیش ـــروه ه گ ـــران  ـــه مدی ک ـــد  گردی ـــزار  ـــک برگ کادمی ـــل آ ـــای تحصی ـــا و چالش ه ـــت ه ـــن، فرص ـــوی انیمیش گفتگ
گلپایگانـــی(، تربیـــت مدرس)دکتـــر محمـــد علـــی صفـــورا( و ســـوره)کیارش زنـــدی( در خصـــوص نحـــوه آمـــوزش ایـــن  هنـــر تهران)علیرضـــا 
گـــروه  رشـــته در دانشـــگاه خـــود بـــه بحـــث و بررســـی پرداختنـــد، از دانشـــگاه تهـــران نیـــز آقـــای بابـــک نکویـــی بـــه نیابـــت از مدیـــر محتـــرم 

ذیربـــط بـــه ارائـــه نظـــرات خـــود در ایـــن رابطـــه پرداخـــت.
روز دوشـــنبه ۲۱ آبـــان مـــاه از ســـاعت ۱۰ الـــی ۱۷ نیـــز در تـــاالر ایـــران دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی چنـــد ارتبـــاط زنـــده ویدئویـــی بـــه ترتیـــب 
ــت  ــتانتین برونزیـ کنسـ ــرکت  )Acme Film works( و  ــس شـ ــن و موسـ ــی انیمیشـ ــده جهانـ کننـ ــه  ــکا و تهیـ ــل امریـ ــد )اهـ ــا ران دیمونـ بـ
کارگـــردان و هنرپیشـــه اهـــل روســـیه( برگـــزار شـــد و عالقمنـــدان، ســـواالت منتخـــب خـــود را در ایـــن ارتبـــاط زنـــده  کننـــده، انیماتـــور،  )تهیـــه 

کنســـتانتین برونزیـــت نشســـتند. ـــار  ـــد و در نهایـــت بـــه تماشـــای آث ح نمودن ـــان مطـــر ویدئویـــی از آن
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کارگردانـــی بـــا حضـــور آقـــای صفـــی یزدانیان)کارگـــردان فیلـــم هـــای ســـینمایی در  در روز ســـه شـــنبه ۲۲ آبـــان از ســـاعت ۱۳ الـــی ۱5کارگاه 
ـــری(  ـــژه بص ـــای وی ـــوه ه ـــراح جل ـــن و ط ـــردان انیمیش کارگ ـــدرس،  ـــحر خیز)م ـــت( و امیرس ـــان درخ گه ـــت و نا ـــد اس ـــاعت چن ـــو س ـــای ت دنی
گفتگـــو پرداختنـــد.  کارگردانـــی انیمیشـــن بـــه بحـــث و  کارگردانـــی فیلـــم هـــای زنـــده ســـینمایی و  برگـــزار شـــد و ایـــن دو مهمـــان در خصـــوص 
همچنیـــن نشســـت تخصصـــی اســـتودیو صبـــا بـــا حضـــور آقـــای محمـــد رحیـــم لیوانـــی، مدیـــر اســـتودیو، در تـــاالر ایـــران برگـــزار شـــد. در ایـــن 

گفتگـــو بـــه عمـــل آمـــد. نشســـت در رابطـــه بـــا چگونـــی تولیـــد در اســـتودیوی یـــاد شـــده و در طـــول ســـالیان مختلـــف بحـــث و 

کـــز معتبـــر بیـــن المللـــی  کار و...( بـــه دانشـــگاهها و مرا کارگاه پورتفلیـــو )نحـــوه ارائـــه مناســـب رزومـــه، نمونـــه  در روز چهارشـــنبه ۲۳ آبـــان 
کـــه آقـــای بابـــک نکویـــی )کارگـــردان و مـــدرس انیمیشـــن( درایـــن رابطـــه توضیحـــات مفیـــدی را خدمـــت حضـــار ارائـــه نمودنـــد. برگـــزار شـــد 

مراســـم اختتامیـــه هفتـــه انیمیشـــن دانشـــگاه تهـــران  روز چهارشـــنبه۲۳ آبانمـــاه در تـــاالر ایـــران و بـــا حضـــور دانشـــجویان و عمـــوم 
گردیـــد و از فعـــاالن برگـــزاری برنامـــه هـــای ایـــن هفتـــه علـــی الخصـــوص دانشـــجویان انجمـــن علمـــی- عالقمنـــدان ایـــن هنـــر برگـــزار 

دانشـــجویی انیمیشـــن پردیـــس هنرهـــای زیبـــا تقدیـــر شـــد.

5۴



گروه نوازی دانشگاه تهران برگزار شد کنسرت برگزیدگان مسابقات 

گروهنـــوازی دانشـــگاه تهـــران از ۱۸ تـــا ۲۰ آذر ۹۷ در تـــاالر آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه  کنســـرت برگزیـــدگان مســـابقات 
تهـــران برگـــزار شـــد.

گرفتـــه شـــده بـــود در روزهـــای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذر مـــاه  کـــه بـــه عنـــوان بخشـــی از جوایـــِز برگزیـــدگان ایـــن مســـابقات در نظـــر  کنســـرت ها  ایـــن 
ج دانشـــگاه، روبـــرو شـــد.  در تـــاالر آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد و بـــا اســـتقبال عالقه منـــدان، از داخـــل و خـــار

ـــام »کوارتـــت زهـــی دانشـــگاه تهـــران« و دانشـــجویان  ـــا ن گـــروه ب کننـــدگان، متشـــکل از دانشـــجویان دانشـــگاه تهـــران در قالـــب یـــک   اجرا
ـــاوات« و »همنـــوازان فـــروغ«  بودنـــد.  ـــا اســـامی »پویـــش«، »ئ گـــروه ب گیـــالن در قالـــب ســـه  دانشـــگاه 

کنسرت تجربی دانشجویان موسیقی در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

کنســـرت تجربـــی دانشـــجویان موســـیقی از ســـوی انجمـــن علمـــی موســـیقی از 
۲۴ تـــا ۲۶ آذرمـــاه ۹۷ در تـــاالر آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.

ـــی  ـــن علم ـــزی انجم ـــه ری ـــالش و برنام ـــا ت ـــال ب ـــر نیمس ـــه در ه ک ـــرت ها  کنس ـــن  ای
گـــروه آموزشـــی موســـیقی دانشـــکده هنرهـــای  موســـیقی و همـــکاری و نظـــارت 
نمایشـــی و موســـیقی بـــا محوریـــت موســـیقی تجربـــی برگـــزار میشـــود، در نیمســـال 
نخســـت ۹۸-۹۷ نیـــز بـــا اســـتقبال قابـــل توجـــه دانشـــجویان مســـتعد و توانمنـــد 
کارشناســـی ارشـــد موســـیقی روبـــرو بـــود و دانشـــجویان  کارشناســـی و  مقاطـــع 
در قالـــب اجراهـــای تکنـــوازی و همنـــوازی در دو بخـــش موســـیقی ایرانـــی و 

موســـیقی جهانـــی بـــه اجـــرای موســـیقی پرداختنـــد.
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کنسرت پژوهشی موسیقی قرن بیستم در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد  

ـــه  ـــاه ۹۷ در نگارخان ـــتم در دوم دی م ـــرن بیس ـــیقی ق ـــی موس ـــرت پژوهش کنس
ـــزار شـــد. ـــا برگ پردیـــس هنرهـــای زیب

دانشـــجویان  پژوهشـــی  و  آموزشـــی  عملکـــرد  حاصـــل  کـــه  کنســـرت  ایـــن 
ـــا تـــالش آقـــای محمـــد شـــله  ـــود ب موســـیقی در زمینـــه موســـیقی قـــرن بیســـتم ب
چـــی، متخصـــص و مـــدرس ایـــن حـــوزه و دانشـــجویان ایشـــان برگـــزار شـــد و 
آثـــار آهنگســـازان برجســـته  قـــرن بیســـتم بـــه اجـــرا درآمـــد و بـــا اســـتقبال شـــایانی 

روبـــرو شـــد.
 
  

   

5۶



گلی تبریز موفقیت دانشجویان دانشکده معماری در مسابقه معماری طراحی پل باغ ائل 

ــاوری  ــد فنـ ــی ارشـ کارشناسـ ــوده )دانشـــجوی  ــاری( و آرش آزمـ ــی معمـ ــد مهندسـ ــی ارشـ کارشناسـ ــعید آذرشـــب )دانشـــجوی  ــان سـ آقایـ
کـــه  گلـــی تبریـــز  معمـــاری(، دو تـــن از دانشـــجویان دانشـــکده معمـــاری پردیـــس هنـــرای زیبـــا، در مســـابقه معمـــاری طراحـــی پـــل بـــاغ ائـــل 
ـــارک ائـــل باغـــی تبریـــز برگـــزار شـــد، موفـــق  گلـــی و پ ـــارک ائـــل  ـــران پیـــاده در محـــل اتصـــال پ ـــرای اســـتفاده عاب ع طراحـــی پلـــی ب ـــا موضـــو ب

ـــه دوم شـــدند. کســـب رتب ـــه  ب

ـــد  کردن ـــروه شـــرکت  گ ـــه ی اول ۱۱5  ـــزار شـــد، در مرحل ـــز برگ ـــه همـــت معاونـــت معمـــاری و شهرســـازی شـــهرداری تبری ـــه ب ک ایـــن مســـابقه 
ـــه بهره منـــدی و اســـتفاده از ســـازه و  ـــوان ب ـــده انجـــام شـــد. از خواســـته هـــای ایـــن مســـابقه مـــی ت ح برگزی ـــه ی دوم ازمیـــان ۸ طـــر و مرحل

ـــرد. ک ـــاره  ـــل اش ـــر روی پ ـــری ب گال ـــتوران و  ـــون رس ـــی همچ کاربری های ـــودن  ـــهری و دارا ب ـــانه ش ـــاد نش ـــوژی روز، ایج تکنول
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کارشناسی ارشد ارتباط تصویری در مسابقه طراحی پوستر چین ۲۰1۸ درخشش  دانشجوی 

با اعالم نتایج نهایی هیئت داوران، محمد ربلوریان در میان برگزیدگان مسابقه پوستر چین ۲۰۱۸ دیده شد.
ـــا موضوعـــات  گذشـــته، حـــال و آینـــده« توســـط »مـــوزه تایپوگرافـــی چیـــن«  ب ـــی پوســـتر »تایپوگرافـــی و چـــاپ:  ســـومین مســـابقه بین الملل
کـــودکان، محافظـــت از اقیانـــوس هـــا، تحصیـــالت و آب برگـــزار شـــد و از بیـــن 5۸۶۳ اثرشـــرکت داده شـــده از ۴5  تغییـــرات آب و هوایـــی، 

گرفـــت. کشـــور، اثـــر محمـــد ربلویـــان در جمـــع  ۱5 اثـــر برگزیـــده قـــرار 
کـــه در محافـــل هنـــری و بیـــن المللـــی  ــواره موجـــب شـــده اســـت  ــا همـ نـــگاه هنـــری و تخصصـــی دانشـــجویان پردیـــس هنرهـــای زیبـ
کـــه هنرمنـــدان جـــوان  گـــردد و لـــذا همـــواره شـــاهد ایـــن هســـتیم  کهـــن ایـــران بـــاز مـــی  بخوبـــی بدرخشـــند. ایـــن ویژگـــی بـــه تاریـــخ تمـــدن 

دانشـــگاهی بـــا ارائـــه آثـــار هنـــری خـــود در محافـــل هنـــری مختلـــف جـــزو منتخبیـــن اصلـــی اینگونـــه رویدادهـــای هنـــری هســـتند.

COW 2018  کارشناسی ارشد تصویرسازی در فستیوال تصویرسازی موفقیت ندا بشر خواه دانشجوی 

 COW 2018 ـــا اعـــالم نتایـــج نهایـــی هیئـــت داوران دوســـاالنه تصویرگـــری، نـــام شـــش تصویرگـــر ایـــران در میـــان ۱۰ برگزیـــده جشـــنواره ب
در بخـــش تصویرگـــری دیـــده شـــد.

ـــی از لیتوانـــی  ـــر اوکراینـــی و تصویرگران ـــار دو تصویرگ کن ـــدا بشـــرخواه را در  ـــه نهایـــی داوری خـــود ن هیـــأت داوران ایـــن دوســـاالنه در مرحل
ـــد. کردن ـــدگان بخـــش تصویرگـــری ایـــن دوســـاالنه انتخـــاب  ـــه عنـــوان برگزی و مجارســـتان ب

کارکنـــان دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی تبریـــک  ایـــن موفقیـــت را بـــه خانـــم نـــدا بشـــر خـــواه و دانشـــجویان، اعضـــای هیـــات علمـــی و 
گوییم.  می 

5۸



کارگاه پایان نامه دانشجویان هنرهای تجسمی برگزار شد دومین 

کارگاهـــی توجیهـــی بـــرای دانشـــجویان  گذشـــته و احســـاس نیـــاز بـــه برگـــزاری  بـــا توجـــه بـــه بررســـی های بـــه عمـــل آمـــده در ســـنوات 
کارگاه پایان نامـــه« بـــرای دانشـــجویان رشـــته های پژوهـــش هنـــر، نقاشـــی، عکاســـی، تاریـــخ  کارشناســـی ارشـــد ورودی جدیـــد، »دومیـــن 
ـــاالر ایـــران«  ـــا ۱۲ در »ت هنـــر جهـــان اســـالم، ارتبـــاط تصویـــری،  تصویرســـازی و انیمیشـــن، در روز دوشـــنبه ۱۹  آذر ۹۷ از ســـاعت ۱۰:۳۰ ت

ـــزار شـــد. ـــا برگ ـــای زیب ـــس هنره ـــای تجســـمی پردی دانشـــکده هنره

گروه هـــا و معاونیـــن آموزشـــی و پژوهشـــی و تحصیـــالت تکمیلـــی دانشـــکده نیـــز حضـــور داشـــتند، آقـــای دکتـــر  کـــه مدیـــران  در ایـــن جلســـه 
گـــردش امـــور مربـــوط بـــه پایان نامـــه )از پیشـــنهاد عنـــوان پایان نامـــه و تهیـــۀ پروپـــوزال  گـــودرزی )رئیـــس دانشـــکده( در خصـــوص رونـــد 
کیفیـــت مناســـب و در تـــراز علمـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه تهـــران  تـــا دفاعیـــه(، توضیحـــات الزم جهـــت تدویـــن پایان نامه هـــای نظـــری در 

کردنـــد. را بـــرای دانشـــجویان ارائـــه 
کارگاه در ایـــن رابطـــه در زمســـتان  کـــه ایـــن جلســـه بـــرای دانشـــجویان ورودی ۹۷ ترتیـــب داده شـــده بـــود و اولیـــن  شـــایان ذکـــر اســـت 

گردیـــد. ۹۶ برگـــزار 
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بازسازی خانه تاریخی ظهیراالسالم توسط موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا

دکتـــر پیـــروز حناچـــی، رئیـــس مؤسســـه پژوهشـــی فرهنـــگ و هنـــر پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران، از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی 
گفـــت: »مؤسســـه پژوهشـــی  مرمتـــی پـــروژه مرمـــت و بهســـازی خانـــه تاریخـــی ظهیراالســـالم تهـــران از ابتـــدای ســـال ۱۳۹۷ خبـــر داد و 
کـــه مرمـــت آثـــاری همچـــون ســـردر  کشـــور اســـت  فرهنـــگ و هنـــر بـــه عنـــوان یکـــی از مراجـــع مهـــم در امـــر پژوهـــش، مرمـــت و بهســـازی در 
ح ســـاماندهی خیابـــان اللـــه زار را در ســـوابق خـــود  کتابخانـــه پرویـــن اعتصامـــی بـــاغ نگارســـتان تهـــران و تهیـــه طـــر بـــاغ ملـــی تهـــران، 

دارد«.
کـــرده  وی افـــزود: »ایـــن مؤسســـه در راســـتای اهـــداف خـــود، اقـــدام بـــه همـــکاری بـــرای مرمـــت و بهســـازی خانـــه تاریخـــی ظهیراالســـالم 
کشـــور بـــرای شـــفاف ســـازی در امـــور اجرایـــی و همچنیـــن ایجـــاد امـــکان بـــرای پژوهشـــگران بـــه منظـــور پژوهـــش و  و بـــرای اولیـــن بـــار در 

کـــرده اســـت«. امـــور آموزشـــی، اقـــدام بـــه راه انـــدازی وب ســـایت پـــروژه نیـــز 

کـــه در محلـــه ای بـــه همیـــن نـــام، در خیابـــان  خانـــه تاریخـــی ظهیراالســـالم تهـــران عمارتـــی اســـت ارزشـــمند از اواخـــر دوران قاجـــار 
ظهیراالســـالم و نزدیـــک میـــدان بهارســـتان قـــرار دارد. تاریـــخ ایـــن بنـــا بـــا توجـــه بـــه شـــواهد معمـــاری، بـــه اواخـــر دوره قاجـــار و اوایـــل دوره 

کـــه نمونـــه ای از تلفیـــق معمـــاری ایرانـــی بـــا ســـبک غربـــی محســـوب می شـــود. پهلـــوی بـــاز میگـــردد 

۶۲



کـــه نـــام خانـــه  مالـــک ایـــن بنـــا بـــر اســـاس روایاتـــی ســـید زین العابدیـــن ملقـــب بـــه ظهیراالســـالم امـــام جمعـــه تهـــران در دوره قاجـــار اســـت 
ک  کـــه امـــال کـــه مالـــک دیگـــر ایـــن بنـــا محمدولـــی تنکابنـــی اســـت  گفتـــه میشـــود  گرفتـــه شـــده اســـت. همچنیـــن  نیـــز از همیـــن روایـــت 

بســـیاری در تهـــران داشـــته اســـت.
کـــه محـــل ســـکونت و  ایـــن خانـــه در دو دهـــه اخیـــر دچـــار بـــی مهـــری هـــای فـــراوان و در اثـــر عـــدم توجـــه بـــه مخروبـــه ای تبدیـــل شـــد 

ــا شـــده اســـت. اجتمـــاع معتـــادان و بیخانمان هـ
ـــازی آن  ـــت و بهس ـــت مرم ـــی در جه ـــت، اقدامات گرف ـــرار  ـــی ق ـــن اجتماع ـــازمان تأمی ـــک س ـــت تمل ـــه تح ـــن خان ـــه ای ک ـــته  گذش ـــال  در ۱۷ س
گرفـــت و ســـپس ســـازمان میـــراث فرهنگـــی ایـــن اثـــر را دو بـــار و بـــا یـــک شـــماره، در تاریخهـــای ۲۷ مـــرداد ۱۳۹۳ و ۲۲ خـــرداد  صـــورت 

ـــاند. ـــت رس ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث ـــماره ۳۱۰۹۶ در فهرس ـــه ش ۱۳۹۶ ب

کـــه آخریـــن  کـــرد  ح هـــای مرمتـــی متعـــددی را تهیـــه  در راســـتای مرمـــت و بهســـازی ایـــن اثـــر ارزشـــمند، ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی طـــر
ح هـــای مربوطـــه،  گرفـــت و در نهایـــت پـــس از تهیـــه طـــر ـــرار  کرمـــان مـــورد تأییـــد ق ـــم  ح تهیـــه شـــده توســـط مهندســـان مشـــاور ارگ ب طـــر
ــید،  ــا رسـ ــه امضـ ــران بـ ــگاه تهـ ــر دانشـ ــه پژوهشـــی فرهنـــگ و هنـ ــازمان تأمیـــن اجتماعـــی و مؤسسـ ــه بیـــن سـ کـ ــای  طـــی توافـــق نام هـ
کلیـــه اقدامـــات پژوهشـــی، مرمتـــی و بهســـازی خانـــه تاریخـــی ظهیراالســـالم  مقـــرر شـــد ایـــن مؤسســـه بـــه عنـــوان مجـــری، جهـــت انجـــام 

کنـــد. فعالیـــت 
ـــا مراجعـــه بـــه وبســـایت www.zahirolislamrestoration.com از آخریـــن اخبـــار پـــروژه و رونـــد  پژوهشـــگران و عالقهمنـــدان میتواننـــد ب

کننـــد. کلیـــه اطالعـــات و مســـتندات پـــروژه دسترســـی پیـــدا  پژوهـــش و مرمـــت مطلـــع و بـــه 
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کارگاه چاپ تعمیر،تجهیز و تعریض 

کارگاه چـــاپ دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی بـــه نوســـازی فضـــا و امکانـــات آن ، در تابســـتان امســـال اقداماتـــی در ایـــن زمینـــه  بـــا توجـــه بـــه نیـــاز 
انجـــام شـــد.

ـــی  ـــه خوب کارگاه ب ـــن  ـــور ای ـــت. ن ـــترش یاف ـــی گس کم ـــاپ  کارگاه چ ـــای  ـــاختمان فض ـــی، س ـــول ایمن ـــت اص ـــا رعای ـــازی و ب ـــه س ـــتای بهین  در راس
ـــوری ســـیلک  ـــه ســـه ســـینک اســـیدکاری، ســـینک شستشـــوی ِپِلیـــت چـــاپ و ســـینک آمـــاده ســـازی ت کارگاه ب ـــد. تنهـــا ســـینک  گردی تقویـــت 

ـــت. ـــش یاف ـــکرین افزای اس
کمد و قفسه ام دی اف برای آن تعبیه شد. کامل رنگ آمیزی و تعدادی  کارگاه بطور  هم چنین 

گردید. گازهای سمی نیز هود و متلقات الزم در آن نصب   به منظور تهویه فضا و خروج بهینه 
کارگاه های  هنرچند رسانه ای و انیمیشن قرار دارد.  کارگاه چاپ در طبقه منهای یک دانشکده و در مجاورت 

۶۴



عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا در بین پنج نامزد برترچهره سال هنر انقالب انتخاب شد

آییـــن اختتامیـــه چهارمیـــن دوره هفتـــه هنـــر انقـــالب اســـالمی و انتخـــاب چهـــره ســـال هنـــر انقـــالب، عصـــر روز یکشـــنبه ۲۶ فروردیـــن در 
حـــوزه هنـــری برگـــزار شـــد.

گفـــت: »بایـــد توجـــه  در ابتـــدای ایـــن مراســـم، ســـیدمهدی خاموشـــی، رئیـــس ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی دربـــاره جایـــگاه انقـــالب اســـالمی 
کنـــد. بـــرای انقالبـــی مانـــدن بایـــد اســـتقامت  کفایـــت  کـــردن بـــرای انقالبـــی مانـــدن مـــا  کـــه معلـــوم نیســـت شـــرط انقـــالب  داشـــته باشـــیم 
گـــر روزگاری، انقالبـــی بوده ایـــم بتوانیـــم انقالبـــی  کـــه ا کـــرد واال تضمینـــی نیســـت  داشـــت، مســـیر درســـت را شـــناخت و بـــه تکلیـــف عمـــل 
کـــه روزگاری در زمـــره مجاهـــدان راه  کشـــیده بودنـــد  کســـانی در مقابـــل امـــام صـــف  کـــه در حادثـــه عاشـــورا نیـــز  هـــم بمانیـــم همانطـــور 

خـــدا بـــود.«

گفـــت:   در بخـــِش دیگـــر مراســـم، محســـن مومنـــی شـــریف، رییـــس حـــوزه هنـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال ۹۶، ســـال جوانـــان بـــود، 
»جوانـــی معـــرف هویـــت مـــردم ایـــران بعـــد از انقـــالب اســـالمی بـــود. چنـــد تـــن از هنرمنـــدان مـــا بـــا آثارشـــان و معرفـــی شـــهید عزیزمـــان 

کردنـــد. محســـن حججـــی خـــوش درخشـــیدند و او را در حـــوزه ادبیـــات انقـــالب معرفـــی 
ـــد ویژگی هایـــی  ـــه نظـــر هیئـــت انتخـــاب، ۱۴ هنرمن ـــا ب ـــه اول، بن ـــد انتخـــاب چهـــره ســـال انقـــالب توضیـــح داد: »در مرحل او در مـــورد رون
گفتمـــان انقـــالب اســـالمی بـــود، دوم اینکـــه بایـــد مخاطـــب  کـــه بـــه عنـــوان نامـــزد معرفـــی شـــدند. اولیـــن شـــاخص، تولیـــد آثـــار در  داشـــتند 
کـــه درنهایـــت  کردنـــد  کســـب  گام جریـــان ســـازی بـــود. از بیـــن ۱۴ نفـــر اولیـــه، 5 هنرمنـــد بیشـــترین آرا را  فراوانـــی میداشـــتند و ســـومین 

یـــک نفـــر بـــه عنـــوان برگزیـــده معرفـــی میشـــود.
ســـپس مســـعود نجابتـــی بـــا حضـــور روی صحنـــه دربـــاره آقـــای محمدرضـــا دوســـت محمدی عضـــو هیـــأت علمـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای 
ـــد اســـت، او  ـــه اخـــالق اســـالمی پایبن ـــای دوســـت محمدی ب گفـــت: »آق ـــر انقـــالب اســـالمی  ـــال هن ـــر چهـــره س ـــزد برت دانشـــگاه تهـــران و 5 نام

کـــرده اســـت. کـــه دارد همـــواره شـــخصیتی بـــه دور از تکبـــر داشـــته و خـــود را از ایـــن صفـــات حفـــظ  علیرغـــم خالقیت هـــای هنـــری 
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۶5



برگزیدگان پردیس هنرهای زیبا در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه

پنجمیـــن جشـــنواره آمـــوزش دانشـــگاه تهـــران بـــا هـــدف تجلیـــل از پیشکســـوتان، اعضـــای هیـــات علمـــی برگزیـــده و مدیـــران آموزشـــی 
برتـــر ۱۷ اردیبهشـــت ۹۷،در تـــاالر فردوســـی دانشـــکده ادبیـــات برگـــزار شـــد.

در ایـــن جشـــنواره آقـــای دکتـــر محســـن حبیبـــی اســـتاد پیشکســـوت معمـــاری و شهرســـازی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــه عنـــوان پیشکســـوت 
ـــه متدیـــن، اســـتادیار دانشـــکده معمـــاری و مصطفـــی اســـدالهی، اســـتاد دانشـــکده هنرهـــای  آموزشـــی برگزیـــده و آقایـــان دکتـــر حشـــمت ال

تجســـمی بـــه عنـــوان اعضـــاء برگزیـــده آموزشـــی درپنجمیـــن جشـــنواره آمـــوزش دانشـــگاه تهـــران انتخـــاب شـــدند.
در قســـمتی از ایـــن مراســـم دکتـــر محســـن حبیبـــی، اســـتاد پیشکســـوت پردیـــس هنرهـــای زیبـــا طـــی ســـخنانی یادگیـــری و یـــاد دادن 
کـــه  کـــه فـــرد اســـت، بایـــد یـــاد بگیـــرد و یـــاد دهـــد. در ایـــن دوران آموختـــم  کســـوتی  کـــه در هـــر  گرفتـــم  کـــرد: »یـــاد  را اینگونـــه توصیـــف 
کـــه آموختـــن پایـــان نـــدارد، بـــه  کـــه میتـــوان یـــاد داد میتـــوان آموخـــت. آموختـــم  آمـــوزش یـــک امـــر یـــک ســـویه نیســـت، بـــه همـــان انـــدازه 

همیـــن خاطـــر چـــه بســـیار از دانشـــجویانم آموختـــم.

۶۶



نمایشگاه مشترک معماری و هنرهای تجسمی در نگارخانه پردیس  هنرهای زیبا 

ع عکاســـِی معمـــاری  بـــا همـــکاری دانشـــکده هـــای معمـــاری و هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، نمایشـــگاه مشـــترک بـــا موضـــو
گردیـــد. بـــا عنـــوان "دیـــوار" از تاریـــخ ۲۲ الـــی ۲۶ اردیبهشـــت ۹۷، در محـــل نگارخانـــه تهـــران برگـــزار 

 ایـــن رویـــداد بینارشـــته ای، فرصتـــی مغتنـــم را بـــرای اســـتادان و دانشـــجویان عکاســـی و معمـــاری پردیـــس هنرهـــای زیبـــا جهـــت تعامـــل 
کارگاه یـــک روزه  و تبـــادل دیـــدگاه هایشـــان پیرامـــون چگونگـــی بازنمایـــی آثـــار معمـــاری فراهـــم آورد. در حاشـــیه ایـــن نمایشـــگاه، 

ـــد. گردی ـــزار  ـــاری برگ ـــِی معم ـــا عکاس ـــنایی ب آش

تقدیر از چهره ماندگار و استاد پیشکسوت دانشکده هنرهای تجسمی

ـــوری  کش ـــاخص  ـــد ش ـــدان( از ۱۲ هنرمن ـــت ۹۷/هم ـــی ۱۸ اردیبهش ـــی)۱5 ال ـــی تلویزیون ـــنواره پویانمای ـــن جش ـــاح  اولی ـــن افتت در آیی
کـــه در ایـــن میـــان آقـــای دکتـــر محمـــد حســـین حلیمـــی، چهـــره مانـــدگار، اســـتاد پیشکســـوت و بازنشســـته  تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد 

دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی نیـــز حضـــور داشـــتند. 
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۶۷



نمایش فیلم مستند ارتفاع فروتنی در سال روز تولد استاد مصطفی اسدالهی

کاری-هنـــری استاداســـدالهی(  بـــه بهانـــه ســـاخت و نمایـــش فیلـــم مســـتند ارتفـــاع فروتنی)مســـتندی در رابطـــه بـــا بخـــش هایـــی از زندگـــی 
بـــه مناســـبت ســـال روز تولـــد اســـتاد مصطفـــی اســـدالهی، عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی، پیشکســـوت و برجســـته ایـــن 
رشـــته، مراســـم باشـــکوهی بـــا حضـــور اســـتادان و دانشـــجویان پردیـــس هنرهـــای زیبـــا در ســـاعت ۱۴:۳۰ روز یکشـــنبه ۲۳ اردیبهشـــت 

مـــاه ســـال جـــاری در تـــاالر شـــهید آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.
 پـــس از نمایـــش ایـــن مســـتند اســـتاد در میـــان تشـــویق خیـــل دانشـــجویان، اســـاتید و مدعویـــن ایـــن مراســـم پشـــت تریبـــون قـــرار 
گفـــت  کوتاهـــی بـــه صحبـــت پرداختـــه و  گرفتنـــد و در حالیکـــه از تشـــویق هـــا و ابـــراز محبـــت حاضریـــن منقلـــب شـــده بودنـــد بـــرای مـــدت 
کـــه هنـــگام صحبـــت در پشـــت تریبـــون احساســـی نشـــده بـــود و از اینکـــه در فیلـــم نـــام استادانشـــان بـــرده شـــد نیـــز بســـیار  سال هاســـت 
کارگـــردان و احمـــد درخشـــنده  خوشـــحال اســـت. هم چنیـــن از زحمـــات ســـازندگان ایـــن اثـــر علـــی الخصـــوص آقـــای حســـین ابراهیمـــی 
کردنـــد و مراتـــب سپاســـگزاری  کارشناســـی ارشـــد ارتبـــاط تصویـــری و تصویـــر ســـازی( تشـــکر  کار )از دانشـــجویان مقطـــع  کننـــده ایـــن  تهیـــه 

ـــت.  ـــالم داش ـــم اع ـــن مراس ـــرکت در ای ـــرای ش ـــار ب ـــه حض ـــود را از هم خ

ایـــن مراســـم بـــه همـــت دســـت انـــدرکاران ســـاخت ایـــن مســـتند و جمعـــی از دانشـــجویان دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی و 
گرافیـــک پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد.  انجمـــن علمـــی- دانشـــجویی 

۶۸



امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشی، علمی و هنری بین دانشگاه تهران و وزارت نفت

ـــا هـــدف توســـعه و حفـــظ ارزش هـــای فرهنگـــی میـــراث  مؤسســـه پژوهشـــی فرهنـــگ و هنـــر پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران ب
ـــد.   گردی ـــدازی " نهـــاد میـــراث صنعتـــی ایـــران"  ـــه راه ان صنعتـــی، موفـــق ب

گســـترش همفکـــری وهمکاری هـــای  پژوهشـــی، علمـــی و هنـــری و همچنیـــن  ـــا دانشـــگاه و  درایـــن راســـتا وبـــه منظـــور ارتبـــاط صنعـــت ب
ــد  ــران و وزارت نفـــت منعقـ ــگاه تهـ ــن دانشـ ــترک بیـ ــکاری مشـ ــه همـ ــمند صنعـــت نفـــت، تفاهم نامـ ــراث ارزشـ ــینه و میـ ــل پیشـ ــه دلیـ بـ

گردیـــد.
ــران،  ــگاه تهـ ــادی، رئیـــس دانشـ ــی احمدآبـ ــود نیلـ ــر محمـ ــور دکتـ ــا حضـ ــه ای  بـ ــاه ۹۷ در جلسـ ــت مـ ــه روز ۲5 اردیبهشـ ــن تفاهمنامـ ایـ
مهنـــدس حبیـــب اهلل بیطـــرف، معـــاون مهندســـی، پژوهـــش و فنـــاوری وزارت نفـــت، دکتـــر پیـــروز حناچـــی، رئیـــس مؤسســـه پژوهشـــی 
کبـــر نعمـــت الهـــی، مدیـــر موزه هـــا و مرکـــز اســـناد وزارت نفـــت دکتـــر شـــاهین حیـــدری رئیـــس  فرهنـــگ و هنـــر دانشـــگاه تهـــران، دکتـــر ا

گردیـــد. پردیـــس هنرهـــای زیبـــا همـــراه بـــا معاونیـــن و مســـئوالن پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و وزارت نفـــت امضـــٕا 
در ایـــن جلســـه ضمـــن پرداختـــن بـــه مفهـــوم میـــراث صنعتـــی در دنیـــای امـــروز توســـط دکتـــر پیـــروز حناچـــی و چگونگـــی راه انـــدازی نهـــاد 
گردیـــد.  گزارشـــی از موزه هـــا و بناهـــای بـــا ارزش وزارت نفـــت توســـط دکتـــر نعمـــت اللهـــی ارائـــه  میـــراث صنعتـــی در ایـــران توســـط ایشـــان، 

ــر  ــگاه های معتبـ ــاوری دانشـ ــی و فنـ ــی، پژوهشـ ــای علمـ ــه ظرفیت هـ ــاوری وزارت نفـــت بـ ــی، پژوهـــش و فنـ ــاون مهندسـ ــه معـ در ادامـ
کـــرد همـــکاری بیـــن صنعـــت و دانشـــگاه یـــک شـــعار نیســـت و تـــا ســـطح ایجـــاد انســـتیتوهای تخصصـــی و بـــه  کیـــد  اشـــاره نمـــوده و تا
گیـــری نیروهـــای تخصصـــی داخلـــی، پیـــش رفتـــه اســـت. همچنیـــن ایشـــان خواســـتار فراهـــم شـــدن زمینـــه همـــکاری بیشـــتر بیـــن  کار 

مؤسســـه پژوهشـــی فرهنـــگ و هنـــر در دانشـــگاه تهـــران و مدیریـــت موزه هـــا و مرکـــز اســـناد وزارت نفـــت شـــدند.
دکتـــر نیلـــی رییـــس دانشـــگاه تهـــران در خاتمـــه جلســـه ضمـــن یـــادآوری اینکـــه دانشـــگاه تهـــران خـــود بـــه عنـــوان یکـــی از مصادیـــق 
کـــه دانشـــگاه تهـــران الگـــوی جدیـــدی را  میـــراث فرهنگـــی میتوانـــد رویکـــرد خوبـــی در ایـــن تفاهم نامـــه ارائـــه دهـــد، اذعـــان نمودنـــد 
ع ســـوم در قالـــب مشـــارکت دانشـــگاه  کـــه در حـــال حاضـــر تشـــکیل مؤسســـات نـــو بـــرای همـــکاری بیـــن دانشـــگاه و صنعـــت ابـــداع نمـــوده؛ 

و صنعـــت بـــا پیـــروی از ایـــن الگـــو، در حـــال فعالیـــت در حوزه هـــای ملـــی و بین المللـــی هســـتند.
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بـــا حضـــور رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران، داوری مســـابقه طراحـــی اتصـــال پهنـــه جنوبـــی دریاچـــه شـــهدای 
خلیـــج فـــارس بـــه بوســـتان جنگلـــی چیتگـــر در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد

ـــا آغـــاز رونـــد داوری و اعـــالم نتایـــج مرحلـــه نخســـت مســـابقه طراحـــی اتصـــال پهنـــه جنوبـــی  روز چهارشـــنبه ۲۷ اردیبهشـــت، همزمـــان ب
دریاچـــه شـــهدای خلیـــج فـــارس بـــه بوســـتان جنگلـــی چیتگـــر، مهنـــدس محســـن هاشـــمی رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران بـــه 
ـــر زهـــرا  کمیســـیون شهرســـازی و معمـــاری، دکت ـــٔات رئیســـه، محمـــد ســـاالری، رئیـــس  ـــی اعطـــا، ســـخنگو و عضـــو هی اتفـــاق مهنـــدس عل
کمیســـیون عمـــران و حمـــل و نقـــل و همچنیـــن دکتـــر افشـــین حبیـــب زاده  نـــژاد بهـــرام، عضـــو هیـــٔات رئیســـه، شـــهربانو امانـــی، عضـــو 
کننـــده در  گـــروه هـــای شـــرکت  ـــار  ـــا مســـئولین پردیـــس هنرهـــای زیبـــا از آث معـــاون نظـــارت شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران، ضمـــن دیـــدار ب

ـــد. کردن ـــد  ـــا بازدی ـــای زیب ـــس هنره ـــه پردی ـــی در نگارخان ـــابقه طراح ـــن مس ای

در ایـــن بازدیـــد  دکتـــر پیـــروز حناچـــی عضـــو هیـــٔات علمـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا شـــهردار  تهـــران، مهنـــدس بهنـــام اتابکـــی مدیرعامـــل 
ســـازمان مهندســـی و عمـــران شـــهر تهـــران، اعضـــای هیئـــت داوران مســـابقه طراحـــی اتصـــال پهنـــه جنوبـــی دریاچـــه شـــهدای خلیـــج 
ـــا تغییـــر رویکـــرد معاونـــت فنـــی و عمرانـــی شـــهرداری  ـــه بوســـتان جنگلـــی چیتگـــر نیـــز حضـــور داشـــتند و توضیحاتـــی در رابطـــه ب فـــارس ب
کلیـــدی شـــهر تهـــران بـــه حضـــار  تهـــران در اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی و تعامـــل بیشـــتر بـــا دانشـــگاه تهـــران در اجـــرای پـــروژه هـــای 

ـــد. دادن
کمـــک در حـــوزه هـــای تخصصـــی مربـــوط بـــه معمـــاری، شهرســـازی و  پردیـــس هنرهـــای زیبـــا دانشـــگاه تهـــران آمادگـــی خـــود را بـــرای 

کـــرد. گـــذاری در دانشـــگاه تهـــران تشـــکر  زیباســـازی شـــهر اعـــالم و از برگـــزاری چنیـــن مســـابقه تاثیـــر 
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حضور معاون محترم اداری و مالی دانشگاه در جلسه هیأت رئیس پردیس هنرهای زیبا

خ ۲5 خردادمـــاه مهمـــان جلســـه هیـــأت رئیـــس  ـــی دانشـــگاه تهـــران روز دوشـــنبه مـــور دکتـــر ســـعید یزدانـــی، معـــاون محتـــرم اداری و مال
ـــود. ـــا ب پردیـــس هنرهـــای زیب

ـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت حرکـــت بـــه ســـمت دانشـــگاه نســـل ســـوم، بـــه تشـــریح ایـــن دیـــدگاه  معـــاون اداری و مالـــی دانشـــگاه در ایـــن دیـــدار ب
پرداخـــت.

وی محورهـــای برنامه هـــا و اهـــداف در حـــوزه معاونـــت اداری مالـــی را برقـــراری تعامـــل دوطرفـــه در فضـــای اعتمـــاد، همفکـــری و 
کاهـــش وابســـتگی دانشـــگاه  همـــکاری بـــا تمـــام واحدهـــا، پردیس هـــا و معاونت هـــا، تقویـــت فرهنـــگ صرف جویـــی و انضبـــاط مالـــی و 
کار در  ـــام  ـــی و انج ـــام بروکراس ـــالح نظ ـــرای اص ـــالش ب ـــا، ت ـــون و خط ـــتراتژی آزم ـــت از اس ـــری و ممانع ـــی، جلوگی ـــتقیم دولت ـــع مس ـــه مناب ب
حداقـــل زمـــان، قانونمنـــدی، تـــالش بـــرای ســـامان دادن بـــه وضعیـــت پرســـنل غیـــر رســـمی، ایجـــاد بانـــک اطالعـــات و برقـــراری عدالـــت 

برشـــمرد.
ـــا موضوعـــات  ـــی، مـــواردی در ارتبـــاط ب ـــه دکتـــر یزدان ـــا ضمـــن خـــوش آمدگویـــی ب در ادامـــه اعضـــاء هیـــأت رئیـــس پردیـــس هنرهـــای زیب

ـــد. کردن مـــورد نظـــر ایشـــان بیـــان 
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نشست هم اندیشی چشم انداز و سناریوهای توسعه در سند آمایش استان تهران

دکتـــر اســـفنیار زبردســـت، اســـتاد دانشـــکده شهرســـازی، معـــاون پژوهشـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و مدیـــر پـــروژه آمایـــش اســـتان تهـــران، چشـــم 
کـــرد. اندازهـــا و دیدگاه هـــا در قبـــال ســـند آمایـــش اســـتان تهـــران را تشـــریح 

ســـه شـــنبه ۲۹ خـــرداد مـــاه ۹۷، نشســـت هـــم اندیشـــی »چشـــم انـــداز 
تهـــران« در نگارخانـــه  اســـتان  آمایـــش  و ســـناریوهای توســـعه در ســـند 
پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگـــزار شـــد، ایـــن نشســـت در ادامـــه رونـــد تدویـــن 
کـــه در معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه تهـــران  ســـند آمایـــش اســـتان تهـــران 
در حـــال انجـــام اســـت، بـــا هـــدف هـــم اندیشـــی و بررســـی ســـناریوهای 
گیتـــی اعتمـــاد )کارشـــناس  توســـعه اســـتان تهـــران بـــا حضـــور خانـــم دکتـــر 
مســـائل شـــهری(، دکتـــر مهـــدی پنـــدار )رئیـــس امـــور برنامه ریـــزی، نظـــارت 
ــور(، مهنـــدس نعمـــت  کشـ ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــرزمین سـ و آمایـــش سـ

ــع  ــکده منابـ ــی دانشـ ــٔات علمـ ــو هیـ کار)عضـ ــه  ــین دانـ ــر افشـ ــران(، دکتـ ــتان تهـ ــزی اسـ ــازمان مدیریـــت و برنامه ریـ اهلل ترکی)رئیـــس سـ
طبیعـــی دانشـــگاه تهـــران(، دکتـــر محمـــد حســـین شـــریف زادگان)عضو هیـــٔات علمـــی دانشـــکده معمـــاری و شهرســـازی دانشـــگاه شـــهید 
بهشـــتی(، دکتـــر مظفـــر صرافـــی )عضـــو هیـــٔات علمـــی دانشـــکده معمـــاری و شهرســـای دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی(، مهنـــدس شـــهرام 
عدالتی)معـــاون توســـعه و برنامه ریـــزی ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـتان تهـــران(، دکتـــر محمـــد مهـــدی عزیـــزی )عضـــو هیـــٔات 
ــاد  ــر فرشـ ــهری( و دکتـ ــائل شـ ــناس مسـ ــهراب مشهودی)کارشـ ــران(، مهنـــدس سـ ــگاه تهـ ــازی دانشـ ــی و رئیـــس دانشـــکده شهرسـ علمـ

نوریـــان )عضـــو هیـــٔات علمـــی دانشـــکده شهرســـازی دانشـــگاه تهـــران( برگـــزار شـــد. 
در ایـــن نشســـت دکتـــر اســـفندیار زبردســـت مدیـــر پـــروژه آمایـــش اســـتان تهـــران بـــا توضیـــح و تبییـــن رونـــد پیشـــرفت پـــروژه و مراحـــل 
کارشناســـان در خصـــوص ســـناریوهای اقتبـــاس شـــده از مطالعـــات روندهـــای  انجـــام شـــده، هـــدف نشســـت را دریافـــت آرا و نظـــرات 
موجـــود اســـتان تهـــران دانســـت. دکتـــر مهـــدی پنـــدار نیـــز بهره منـــدی از اجمـــاع نخبـــگان سیاســـی، دســـتگاه های اجرایـــی و دانشـــگاهی 
کننـــده ایـــن ســـند دانســـت. همچنیـــن مهنـــدس نعمـــت اهلل  کارهـــای ســـند آمایـــش اســـتان را ضـــروری و آنـــرا بیمـــه  در تدویـــن ســـاز و 
ـــی آن، مشـــروعیت علمـــی در محیـــط  ـــی و فرامل کشـــور و ابعـــاد اســـتانی، مل ـــر ســـند آمایـــش  ـــذاری ایـــن ســـند ب گ ـــر  ـــه تاثی ـــا اشـــاره ب ـــی ب ترک
دانشـــگاهی، در سیســـتم مدیریـــت اســـتانی و حـــوزه مدیریـــت ملـــی را بـــرای ایـــن ســـند ضـــروری شـــمرد. در ادامـــه اعضـــای پنـــل بـــه ارائـــه 
دیـــدگاه و نظـــرات خـــود پرداختنـــد. نشســـت بعـــدی بررســـی چشـــم اندازهـــا و ســـناریوهای توســـعه اســـتان تهـــران در شـــورای برنامـــه ریـــزی 

ـــود. اســـتان تهـــران خواهـــد ب
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مصاحبه مقطع دکتری پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی  - تحلیلی هنر اسالمی

ـــر اســـالمی ســـال ۹۷ توســـط دانشـــکده  ـــی هن ـــر و تاریـــخ تطبیقـــی - تحلیل مصاحبـــه تخصصـــی مقطـــع دکتـــری رشـــته هـــای پژوهـــش هن
هنرهـــای تجســـمی از روز شـــنبه ۹ لغایـــت یکشـــنبه ۱۰ تیرمـــاه ســـال جـــاری از ســـاعت ۸ الـــی ۱۸در نگارخانـــه تجســـمی دانشـــکده 

گردیـــد. هنرهـــای تجســـمی برگـــزار 
کـــه جمعـــًا ۱۰ دانشـــجو در  کشـــور در ایـــن مصاحبـــه شـــرکت نمودنـــد  حـــدود ۱۰۰ داوطلـــب بـــر حســـب اعـــالم ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 

نوبـــت روزانـــه و شـــبانه رشـــته هـــای مذکـــور بـــرای ســـال تحصیلـــی ۹۷-۹۶ پذیرفتـــه شـــد.
همچنین مصاحبه برای جذب دانشجو در مقطع دکتری سهمیه استعداد درخشان نیز در روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه برگزار شد.

کارمندان نمونه پردیس هنرهای زیبا معرفی شدند

ــار،  کسـ گردیـــد، آقـــای جـــواد خا ــزار  کـــه ۱۴ شـــهریور مـــاه ۹۷  برگـ کارمنـــدان نمونـــه دانشـــگاه تهـــران  در ســـومین مراســـم تجلیـــل از 
کارمنـــد  کارمنـــد نمونـــه و آقـــای حمیـــداهلل غضنفـــری، رئیـــس حســـابداری پردیـــس بـــه عنـــوان  رئیـــس امـــور اداری پردیـــس بـــه عنـــوان 

گردیدنـــد. شایســـته تقدیـــر  پردیـــس هنرهـــای زیبـــا انتخـــاب 
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روزی با پردیـــــس هنــــرهای زیبا

کارشناســـان  برنامـــه بازدیـــد از پردیـــس هنرهـــای زیبـــا توســـط معاونـــت فرهنگـــی  و دانشـــجویی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا  و همـــکاری 
واحدهـــای مختلـــف پردیـــس برگـــزار شـــد.

خ ۸ مردادمـــاه۹۷، از ســـاعت ۹ صبـــح شـــاهد حضورتعـــداد زیـــادی  روز دوشـــنبه مـــور
کلیـــه ســـطوح تحصیلـــی و همینطـــور مربیـــان و مدیـــران  ازدانـــش آمـــوزان عالقمنـــد در 

ـــم. ـــا بودی ـــا همراهـــی برخـــی از والدیـــن در پردیـــس هنرهـــای زیب مـــدارس ب
گرفـــت.  برنامـــه ریـــزی اولیـــه ایـــن مراســـم توســـط معاونـــت فرهنگـــی دانشـــگاه صـــورت 
کلیـــه پردیـــس هـــا و دانشـــکده هـــا در  امـــکان ثبـــت نـــام دانـــش آمـــوزان بـــرای بازدیـــد از 
Cultural. کل امـــور فرهنگـــی و اجتماعـــی دانشـــگاه تهـــران بـــه نشـــانی وبســـایت اداره 

ut.ac.ir فراهـــم شـــده بـــود.
 در پـــی ایـــن فراخـــوان تعـــداد 5۸۸ دانـــش آمـــوز درتاریـــخ ۶مردادمـــاه ۹۷ از طریـــق 
کردنـــد و در  کل بـــرای بازدیـــد از پردیـــس هنرهـــای زیبـــا ثبـــت نـــام  وب ســـایت اداره 
تاریـــخ ۸ مـــرداد از ســـاعت  ۹ الـــی ۱۶  بازدیـــد ازپردیـــس هنرهـــای زیبـــا انجـــام شـــد.

کارشناســـان مســـتقر در پردیـــس بـــه  کـــه اطالعـــات اولیـــه توســـط  نخســـت ســـعی شـــد 
افـــراد ارائـــه شـــود، بروشـــور آشـــنایی بـــا معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی پردیـــس 
بـــه انضمـــام نشـــانی وبســـایت پردیـــس ودانشـــگاه تهـــران و نیـــز  هنرهـــای زیبـــا 

گرفـــت. بروشـــورهای مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه در اختیـــار دانـــش آمـــوزان قـــرار 
بـــرای هـــر دانشـــکده دو نوبـــت زمانـــی در صبـــح و بعـــد از ظهـــر بـــرای بازدیـــد متمرکـــز 

مهمانـــان تعییـــن و اطـــالع رســـانی شـــده بـــود.
ـــا دوســـتان و والدیـــن، مربیـــان و مدیـــران خـــود  دانـــش آمـــوزان توانســـتند ســـاعتی را ب
در یـــک محیـــط دوســـتانه در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا ســـپری نماینـــد و در خصـــوص 

کننـــد. کســـب  رشـــته ها اطالعـــات 

برگـــزاری مســـابقات ورزشـــی)پرتاب دارت و فوتبـــال( و اهـــدای یـــادگاری بـــه دانـــش 
لبـــاس دانـــش  بـــا  آمـــوزان، حضـــور دانـــش آموختـــگان پردیـــس هنرهـــای زیبـــا 
آموختگـــی، مـــدل هـــای فضایـــی ســـاخت دانشـــجویان رشـــته معمـــاری مســـتقر 
دانشـــگاه  حامیـــان  بنیـــاد  نماینـــدگان  از  دونفـــر  حضـــور  و  پردیـــس  محوطـــه  در 
و  مســـئولین  همـــکاری  بـــا  کـــه  برنامـــه  بود.ایـــن  برنامـــه  خـــاص  ویژگی هـــای  از 
کارشناســـان محتـــرم پردیـــس برگـــزار شـــد، توانســـت اطالعاتـــی دقیـــق از نقـــاط قـــوت 
آموزشـــی و پژوهشـــی و تصویـــری جـــذاب از پردیـــس هنرهـــای زیبـــا دانشـــگاه تهـــران 

ــد. ــه دهـ ــه مراجعیـــن ارائـ را بـ
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کنکور سراسری 97 )مجسمه سازی و عکاسی( آزمون و مصاحبه رشته های نیمه متمرکز 

کشـــور، دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی  کنکـــور سراســـری توســـط ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــان  ـــر ظرفیـــت داوطلب ـــد براب ـــا معرفـــی چن ب
کان بـــرای چندمیـــن ســـال پیاپـــی بـــه عنـــوان متولـــی برگـــزاری آزمـــون عملـــی- مصاحبـــه تخصصـــی و  کمـــا پردیـــس هنرهـــای زیبـــا 

کارشناســـی رشـــته های مجســـمه ســـازی و عکاســـی انتخـــاب شـــد.                                                                                                               کشـــور در مقطـــع  جـــذب دانشـــجو بـــرای دانشـــگاه های 
بـــر ایـــن اســـاس آزمـــون طراحـــی و حجـــم ســـازی در روزهـــای دوشـــنبه و ســـه شـــنبه ۱5 و ۱۶ مـــرداد مـــاه بـــرای خواهـــران و در بعـــد از ظهـــر 

گردیـــد. هـــم چنیـــن مصاحبـــه تخصصـــی رشـــته عکاســـی طـــی روز یکشـــنبه ۱۴ مـــرداد  روز ســـه شـــنبه ۱۶ مـــرداد بـــرای بـــرادران برگـــزار 
ـــزار شـــد.                                                                               ـــرای خواهـــران در دو نوبـــت صبـــح و عصـــر برگ ـــا چهارشـــنبه، ۱5 لغایـــت ۱۷ مـــرداد ب ـــرادران و دوشـــنبه ت ـــرای ب ب

گذشـــته  ـــه نســـبت ســـال  ـــه ب ک ـــود  ـــر ۱۰۰۰ نفـــر ب ـــغ ب ـــه مصاحبـــه رشـــته عکاســـی بال ـــر اســـت تعـــداد داوطلبـــان حاضـــر در مرحل شـــایان ذک
کـــه  بیـــش از ۲۰۰ نفـــر افزایـــش داشـــت. تعـــداد متقاضیـــان حاضـــر در مرحلـــه عملـــی رشـــته مجســـمه ســـازی نیـــز افـــزون بـــر ۲۰۰ نفـــر بـــود 
کنکـــور هنـــر در ســـال جـــاری( نیـــز در آزمـــون هـــای عملـــی ایـــن رشـــته شـــرکت نمـــود.                                          در ایـــن بیـــن ســـرکار خانـــم فـــروغ رنجبـــر )رتبـــه ۱ 

ـــرای  ـــران ب ـــگاه ته ـــای دانش ـــای زیب ـــس هنره ـــمی پردی ـــای تجس ـــکده هنره ـــته در دانش ـــن دو رش ـــرای ای ـــجو ب ـــرش دانش ـــت پذی ظرفی
ـــت.                                                  ـــده اس ـــن ش ـــرد-زن( تعیی کان ۱۲ نفر)م ـــا کم ـــش رو  ـــی پی ـــال تحصیل س
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برگزاری آزمون عملی هنرهای نمایشـــی  ســـال 97  توســـط دانشـــکده هنرهای نمایشـــی پردیس  هنـــــــرهای زیبــــــــا

آزمـــون عملـــی هنرهـــای نمایشـــی از تاریـــخ شـــنبه بیســـتم لغایـــت جمعـــه بیســـت و ششـــم مردادمـــاه ۹۷ در پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، 
گـــروه نمایـــش دانشـــکده هنرهـــای نمایشـــی و موســـیقی برگـــزار شـــد. بـــه میزبانـــی 

خ ۹۷/5/۱۶ در  کنکـــور سراســـری ســـال ۱۳۹۷، روز ســـه شـــنبه مـــور جلســـه شـــورای مرکـــزی آزمـــون عملـــی هنرهـــای نمایشـــی 
ــاون اداری و  ــاری معـ ــا مدیریـــت آقـــای مهنـــدس فریـــدون علیـ ــا بـ ــای زیبـ ــیقی پردیـــس هنرهـ دانشـــکده هنرهـــای نمایشـــی و موسـ

ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــای نمایشـ ــون هنرهـ ــزی آزمـ ــورای مرکـ ــو شـ ــا وعضـ ــای زیبـ ــی پردیـــس هنرهـ مالـ

 در ایـــن جلســـه، ضمـــن برنامه ریـــزی  بـــرای آزمـــون، خواســـته اصلـــی شـــورای 
ـــزاری آزمـــون و تمامـــی اســـتادان دعـــوت شـــده از دانشـــکده های  ـــزی برگ مرک
کـــه ضریـــب آزمـــون نظـــری نســـبت بـــه  کشـــور ایـــن بـــود  تئاتـــری سراســـر 
کاهـــش یابـــد و نحـــوه پذیـــرش دانشـــجو توســـط ســـازمان  آزمـــون عملـــی 

ســـنجش بـــرای ورود بـــه دانشـــگاه در رشـــته تئاتـــر نیـــز تغییـــر یابـــد.
آزمـــون عملـــی هنرهـــای نمایشـــی به چهـــار رشـــته بازیگـــری و کارگردانـــی، ادبیات 

نمایشـــی، نمایـــش عروســـکی و طراحـــی صحنـــه تقســـیم بندی می شـــود.
 همچنیـــن مطابـــق ســـنت برگـــزاری آزمـــون عملـــی هنرهـــای نمایشـــی بـــه 
ــر از  کوثـ میزبانـــی دانشـــگاه تهـــران، آزمـــون امســـال بـــه نـــام دکتـــر محمـــد 

کوثـــر اســـتاد پیشکســـوت تئاتـــر، در دهـــه پنجـــاه از اعضـــا هیـــأت  گرانقـــدر و فقیـــد  تئاتـــر دانشـــگاهی مزیـــن شـــده بـــود. دکتـــر  اســـاتید 
گـــروه هنرهـــای نمایشـــی دانشـــگاه تهـــران بـــود. علمـــی 

ــور  کنکـ ــی  ــون عملـ ــمی( در آزمـ ــی و تجسـ ــای نمایشـ ــری )هنرهـ ــف هنـ ــته های مختلـ ــب رشـ ــال 5۰۰۰ داوطلـ ــه امسـ ــه اینکـ ــل توجـ قابـ
ــد. کردنـ ــرکت  ــد شـ ــزار شـ ــران برگـ ــگاه تهـ ــای دانشـ ــای زیبـ ــه در پردیـــس هنرهـ کـ سراســـری ۱۳۹۷ 

۷۶



استاد پردیس هنرهای زیبا شهردار تهران شد

کشـــور، جنـــاب آقـــای دکتـــر پیـــروز حناچـــی، اســـتاد تمـــام دانشـــکده معمـــاری  بـــا رأی شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران و بـــه حکـــم وزیـــر 
دانشـــگاه تهـــران بـــه عنـــوان شـــهردار تهـــران انتخـــاب شـــد 

کســـب  ــا  ــان ۹۷ بـ ــنبه ۲۲ آبـ ــران روز سهشـ ــگاه تهـ ــای دانشـ ــای زیبـ ــاری پردیـــس هنرهـ ــکده معمـ ــتاد دانشـ ــی، اسـ ــروز حناچـ ــر پیـ دکتـ
ــهردار پایتخـــت انتخـــاب شـــد. ــوان شـ ــه عنـ ــران، بـ ــهر تهـ ــورای اســـالمی شـ کثریـــت آرای اعضـــای شـ ا

کارشناســـی  غ التحصیـــل اولیـــن دوره دبیرســـتان مفیـــد اســـت. وی ورودی ۱۳۶۳  ــار ــاه ۱۳۴۲ فـ ــر پیـــروز حناچـــی متولـــد خردادمـ دکتـ
ارشـــد پیوســـته معمـــاری و دانـــش آموختـــه ممتـــاز نخســـتین دوره دکتـــری معمـــاری هنرهـــای زیبـــا دانشـــگاه تهـــران در ســـال ۱۳۷۸ 
گـــروه مرمـــت بناهـــا و بافت هـــای تاریخـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا اســـت.  کنـــون اســـتاد تمـــام دانشـــکده معمـــاری و مدیـــر  اســـت. او هـــم ا

پردیس هنرهای زیبا انتخاب شایسته ایشان را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید. 
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نخستین دوساالنه مسابقات معماری و شهرسازی ایران، در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد

کشـــور، نخســـتین دوســـاالنه مســـابقات  گذشـــت قریـــب بـــه ۳ ســـال نظـــارت و پایـــش مســـابقات معمـــاری و شهرســـازی در ســـطح  پـــس از 
معمـــاری و شهرســـازی توســـط دبیرخانـــه دائمـــی مســـابقات معمـــاری و شهرســـازی بـــا حمایـــت قطـــب علمـــی فنـــاوری معمـــاری و پردیـــس 

هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران طراحـــی و در روزهـــای۲۲ و ۲۳ مهـــر ۹۷ در تـــاالر شـــهید آوینـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا برگزارشـــد. 
کتـــاب مســـابقات معمـــاری ایـــران، نشســـت هـــای تخصصـــی و  نمایشـــگاهی مشـــتمل بـــر ۷۷  کـــه شـــامل آییـــن رونمایـــی از  ایـــن رویـــداد 
ـــانه ها  ـــات »رس ـــا موضوع ـــار تخصصـــی و 5 نشســـت ب گفت ـــب بیســـت  ـــود، در قال کشـــور ب ـــازی  ـــاری و شهرس ـــابقات معم ـــده از مس ـــر برگزی اث
ـــه مســـابقات معمـــاری در ایـــران«، »حقـــوق مالکیـــت فکـــری  و مســـابقات معمـــاری«، »اخـــالق حرفـــه ای و مســـابقات معمـــاری«، »تجرب

ـــر« و »مســـابقات معمـــاری در جهـــان«، ارده شـــد.  و اصالـــت اث
کاســـتی ها  کـــه بـــا مشـــارکت حاضریـــن جلســـه بـــه پرســـش و پاســـخ و تبـــادل آرا انجامیـــد، مـــواردی از قبیـــل  در خـــالل نشســـتهای تخصصـــی 
ـــه مســـابقات معمـــاری و شهرســـازی، تبییـــن ارکان مســـابقات و نقـــش و حـــدود هـــر یـــک، مباحـــث حقوقـــی  ـــی دبیرخان در آئین نامـــه فعل

کـــدام از ارکان مســـابقه بررســـی شـــد. پیرامـــون مالکیـــت آثـــار رســـیده و نحـــوه انتفـــاع هـــر 
کمـــک  ـــدام از طرفیـــن و  کار مســـابقات، تعدیـــل خواســـته ها و انتظـــارات هرک ـــد و ســـاز و   همچنیـــن نقـــش رســـانه ها در شفاف ســـازی رون
کارهـــای دریافـــت آثـــار  کشـــورهای مختلـــف و ســـاز و  ح و در آخـــر نیـــز تجربیـــات مســـابقات در  بـــه انتشـــار و توســـعه نتایـــج مســـابقات مطـــر

گرفـــت. و داوری و ممیـــزی در آنهـــا مـــورد بررســـی قـــرار 
ــامل  ــور، شـ کشـ ــاری  ــار منتخـــب معمـ ــاب آثـ ــر بازتـ ــالوه بـ ــه عـ کـ ــد  ــی شـ ــز رونمایـ ــران نیـ ــاری ایـ ــابقات معمـ ــاب مسـ کتـ ــی از  در روز پایانـ

مـــواردی در حـــوزه آئیننامـــه مســـابقات و پیشـــنهادات و توصیه هـــا می باشـــد.
کتـــاب »مســـابقات معمـــاری ایـــران« توســـط دکتـــر حامـــد مظاهریـــان، رئیـــس  همچنیـــن در مراســـم اختتامیـــه ایـــن مســـابقات، از 
کشـــور،  کتـــاب عـــالوه بـــر بـــاز تـــاب آثـــار منتخـــب معمـــاری  کشـــور رونمایـــی شـــد. ایـــن  دبیرخانـــه دائمـــی مســـابقات معمـــاری و شهرســـازی 

شـــامل مـــواردی در حـــوزه آئیـــن نامـــه مســـابقات و پیشـــنهادات و توصیـــه هـــا مـــی باشـــد.
گفتنـــی اســـت دبیرخانـــه دائمـــی در برگـــزاری ایـــن رویـــداد از حمایـــت علمـــی و معنـــوی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران و   

کنـــاف برخـــوردار بـــوده اســـت. قطـــب علمـــی فنـــاوری معمـــاری و همچنیـــن حمایـــت مـــادی نشـــر توســـعه ایـــران و شـــرکت 

۷۸



گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا با فرهنگستان هنر

ــت  ــا سرپرسـ ــر( بـ ــتان هنـ ــور در فرهنگسـ ــا حضـ ــاه )بـ ــم مهرمـ ــر روز هفدهـ ــا عصـ ــای زیبـ ــتادان پردیـــس هنرهـ ــن از اسـ ــد تـ رئیـــس و چنـ
ــد. کردنـ ــو  گـ ــت و  گفـ ــدار و  ــان، دیـ ــکاران ایشـ ــر و همـ ــتان هنـ فرهنگسـ

دکتـــر شـــاهین حیـــدری، رئیـــس پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، ضمـــن تبریـــک بـــه علیرضـــا اســـماعیلی، سرپرســـت جدیـــد فرهنگســـتان هنـــر 
ـــئولیت های  ـــران، ورای مس ـــگاه ته ـــای دانش ـــای زیب ـــس هنره ـــالمی و پردی ـــوری اس ـــر جمه ـــتان هن ـــه فرهنگس ک ـــه  ـــن نکت ـــر ای ـــد ب کی و تا
ــکاری دو  ــرای همـ ــی پردیـــس را بـ ــند، آمادگـ ــر را پاســـخگو باشـ ــۀ هنـ ــاص جامعـ ــارات خـ ــد انتظـ ــه، بایـ ــای محولـ ــی و ماموریت هـ قانونـ

جانبـــه اعـــالم نمـــود.
کشـــور، بـــر  گســـتردۀ مـــورد عالقـــه میـــان ایـــن دو نهـــاد علمـــی، پژوهشـــی و هنـــری  ع و  در ایـــن دیـــدار، ضمـــن اشـــاره بـــه موضوعـــات متنـــو
کارشناســـی ارشـــد و رســـاله هـــای دکتـــری،  ایجـــاد زمینه هـــای الزم بـــرای انجـــام امـــور مـــورد عالقـــه همچـــون انتشـــار پایان نامه هـــای 
برگـــزاری نمایشـــگاه های پژوهشـــی، انجـــام پروژه هـــای پژوهشـــی و هنـــری مشـــترک، برگـــزاری همایش هـــای علمـــی مشـــترک در 

کیـــد شـــد. عرصـــۀ هنـــر اســـالمی و هنـــر معاصـــر، و نظایـــر این هـــا تا
گســـترش  همچنیـــن مقـــرر شـــد دفتـــر همـــکاری فرهنگســـتان هنـــر و دانشـــگاه تهـــران تاســـیس شـــده و نماینـــدگان هـــر دو طـــرف، جهـــت 

ـــد. ـــام دهن ـــالش الزم را انج ـــاعدت و ت ـــن مس ـــۀ فیمابی ـــاز و عالق ـــورد نی ـــای م همکاری ه
در ایـــن جلســـه، عـــالوه بـــر همـــکاران فرهنگســـتان هنـــر، آقایـــان ناصـــری و دکتـــر اللـــه، دکتـــر اســـالمی اســـتاد پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، 
گـــودرزی رئیـــس دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا و  گـــروه مطالعـــات هنـــر و دکتـــر مصطفـــی  دکتـــر بلخـــاری مدیـــر 

گـــروه هنرهـــای تجســـمی فرهنگســـتان هنـــر نیـــز حضـــور داشـــتند. رئیـــس 
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ربـــات جـــراح ســـینا، مـــدل ِفِلکـــس، دســـتاورد همـــکاری مشـــترک اســـتادیارطراحی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــا 
گروهـــی از متخصصیـــن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران درششـــمین نمایشـــگاه تجهیـــزات ســـاخت ایـــران رونمایـــی 

شـــد.

مـــدل جدیـــد ســـامانه جراحـــی رباتیـــک ســـینا بـــه نـــام » ِفِلکـــس «، حاصـــل همـــکاری اســـتادیارطراحی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای 
ــز تحقیقـــات فناوری هـــای بیومدیـــکال ورباتیـــک دانشـــگاه  ــتادیار مرکـ دانشـــگاه تهـــران دربخـــش طراحـــی صنعتـــی ایـــن پـــروژه و اسـ

ـــر مـــی باشـــد. ـــال اخی ـــروژه درطـــی دوس ـــش طراحـــی رباتیـــک و اجـــرای ایـــن پ ـــوم پزشـــکی تهـــران دربخ عل
ـــر پـــروژه دربخـــش طراحـــی صنعتـــی،  دکتـــر نســـرین مقـــدم اســـتادیار طراحـــی صنعتـــی پردیـــس هنرهـــای زیبـــای دانشـــگاه تهـــران و مدی
بـــا همـــکاری دکتـــر علیرضـــا میـــر باقـــری اســـتادیار دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران و معـــاون پژوهشـــی مرکـــز تحقیقـــات فناوری هـــای 
ـــد و پـــس از دو ســـال، در  کردن ـــات جراحـــی ســـینا مـــدل ِفِلکـــس را آغـــاز  ـــکال و رباتیـــک، ازســـال ۱۳۹5 پـــروژه طراحـــی صنعتـــی رب بیومدی
کـــه ســـوم دی مـــاه ۹۷ درمحـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بیـــن المللـــی  ششـــمین نمایشـــگاه تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی ســـاخت ایـــران 

ـــزار شـــد از آن رونمایـــی شـــد.  تهـــران برگ

معرفی ربات جراح سینا

ســـامانه جراحـــی رباتیـــک ســـینا مـــدل ِفِلکـــس مـــی توانـــد در انـــواع عمـــل هـــای آموزشـــی جراحـــی )مدلهـــای حیوانـــی( در حفـــره شـــکمی و 
کنســـول جراحـــی از راه دور و ۲- ربات هـــای  گیـــرد. ایـــن ســـامانه از دو بخـــش اصلـــی:  ۱-  قفســـه ســـینه حتـــی از راه دور مـــورد اســـتفاده قـــرار 
کنســـول جراحـــی حـــرکات  جـــراح مســـتقر بـــر بالیـــن بیمـــار ) شـــامل اســـلیوها و روبولنـــز( تشـــکیل شـــده اســـت. دســـته هـــای موجـــود در 
ـــاط  ـــد. ارتب ـــی آورن ـــرا در م ـــه اج ـــار ب ـــدن بیم ـــرکات را در ب ـــان ح ـــار، هم ـــن بیم ـــر بالی ـــراح ب ـــای ج ـــان ربات ه ـــت و همزم ـــراح را ثب ـــتان ج دس
ـــذا عمـــل جراحـــی  ـــا رباتهـــای پیـــرو بـــر بالیـــن بیمـــار از طریـــق اینترنـــت میســـر شـــده اســـت و ل کنســـول جراحـــی ب بیـــن ربات هـــای راهبـــر در 
ــی  ــامانه جراحـ ــود. سـ ــام شـ ــرل و انجـ کنتـ ــا از راه دور  ــوس پیمـ ــاو اقیانـ ــر روی یـــک نـ ــی بـ ــا حتـ ــور یـ کشـ ــاط  ــن نقـ ــد در دورتریـ ــی توانـ مـ
کـــز  آموزشـــی  رباتیـــک ســـینا بـــا موفقیـــت در آزمون هـــای فنـــی و حیوانـــی اولیـــه تســـت شـــده و قـــرار اســـت نمونه هـــای جدیـــد ان در مرا
بیمارســـتان های ســـینا و شـــریعتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــه منظـــور آمـــوزش روش هـــای جراحـــی رباتیـــک روی مدل هـــای 

ـــد.  گیرن ـــرار  ـــرداری ق ـــی مـــورد بهـــره ب حیوان
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قابلیت های منحصربه فرد و مزیت های رقابتی این ربات در مقابل نمونه خارجی عبارتند از:
• قابلیت بازخورد و انتقال حس المسه از محل عمل به دستان جراح

ع عمـــل( و حرکـــت همـــراه بـــا تخـــت جراحـــی و  • قابلیـــت اتصـــال بـــه یـــک ســـمت یـــا هـــر دو ســـمت تخـــت جراحـــی )بســـته بـــه نـــو
بیمـــار حیـــن عمـــل

گران قیمت • قابلیت استفاده از ابزارهای متداول جراحی و عدم نیاز به ابزارهای مصرفی خاص و 
• قابلیت تغییر حالت استفاده توسط جراح از نشسته به ایستاده و بالعکس حین عمل جراحی

گزاف تعمیر و نگهداری سالیانه در مقایسه با نمونه ی خارجی • عدم نیاز به هزینه های 
کمتر از نصف تنها رقیب آمریکایی • قیمت رقابتی 

امضا و تفاهم نامه همکاری بین  پردیس هنرهای زیبا و فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران 

دکتـــر شـــاهین حیـــدری رئیـــس پردیـــس هنرهـــای زیبـــا، روز دوشـــنبه ۸ بهمـــن مـــاه در دیـــدار بـــا علیرضـــا اســـماعیلی، سرپرســـت 
کردنـــد.  فرهنگســـتان هنـــر جمهـــوری اســـالمی ایـــران یادداشـــت تفاهـــم همـــکاری امضـــاء 

ـــر مبنـــای اولویت هـــای پژوهشـــی و اهـــداف راهبـــردی طرفیـــن، امـــکان اســـتفاده از ظرفیت هـــای علمـــی  ح هـــای تحقیقاتـــی ب انجـــام طر
و پژوهشـــی دو طـــرف در انجـــام پروژه هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی، مشـــارکت در انجـــام پروژه هـــای نهایـــی تحصیـــالت تکمیلـــی در 
ج در اساســـنامه فرهنگســـتان هنـــر و پردیـــس، برگـــزاری همایـــش و نشســـت های علمـــی ملـــی و بین المللـــی  چهارچـــوب قوانیـــن منـــدر
کارگاه هـــای تخصصـــی مشـــترک در جهـــت ارتقـــاء ســـطح علمـــی اعضـــای هیـــأت علمـــی و  مشـــترک، مبادلـــه اطالعـــات علمـــی و برگـــزاری 
کتـــب  ـــه منظـــور انتشـــار  ـــز مشـــارکت ب کتابخانه هـــا و نی کارگاه هـــا،  ـــر  پژوهشـــی طرفیـــن، امـــکان اســـتفاده از ظرفیت هـــای دو جانبـــه نظی

تحقیقاتـــی در زمینـــه هنـــر، از مفـــاد ایـــن تفاهـــم نامـــه مـــی باشـــد.
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ح پژوهشی برتر سینمای ایران توسط دو تن از استادان دانشکده معماری دریافت جایزه طر

ـــرا غـــرب پـــور، دو تـــن از اســـتادان دانشـــکده معمـــاری پردیـــس هنرهـــای  ح پژوهشـــی آقـــای دکتـــر علیرضاعینـــی فـــر و خانـــم دکتـــر اف طـــر
ح  ـــه عنـــوان طـــر ـــران " ب ـــا عنـــوان " تهیـــه و تدویـــن اصـــول، اســـتانداردها و الگوهـــای ســـاخت، توســـعه و بازســـازی ســـینماها در ای ـــا ب زیب
ـــر ســـینمای ایـــران  توســـط ســـازمان امـــور ســـینمایی و ســـمعی و بصـــری، معاونـــت توســـعه فنـــاوری و مطالعـــات ســـینمایی  پژوهشـــی برت

کشـــور، انتخـــاب شـــد.
ـــت،  ـــته اس ـــور داش کش ـــه  ـــینما ب ـــتین ورود صنعـــت س ـــر از نخس کمت ـــینهای  ـــه پیش ـــر چ گ ـــه ا ک ـــت  ـــی اس ـــای فرهنگ ـــۀ فضاه ـــینما از جمل  س
خیلـــی زود توانســـته اســـت بـــه مثابـــه یـــک فضـــای اجتماعـــی و حتـــی فراغتـــی وارد عرصـــۀ زندگـــی عمومـــی مـــردم شـــود و همـــواره نقـــش 
ـــزوم توســـعه  کـــه ل ویژهـــای در زندگـــی مـــردم در بـــر داشـــته باشـــد. امـــروزه رشـــد جمعیـــت و توســـعه فضاهـــای شـــهری باعـــث شـــده اســـت 
کیفـــی  فضاهـــای فرهنگـــی همچـــون ســـینماها احســـاس شـــود. از ســـوی دیگـــر، پیشـــرفت فناوریهـــای نمایشـــی، ارتقـــاء اســـتانداردهای 
کیفـــی، بازســـازی و بهســـازی و توســـعه باشـــند.  کمـــی و  گذشـــته نیازمنـــد اصـــالح  کـــه فضاهـــای ســـینمایی  کمـــی، ایجـــاب میکنـــد  و 
گرایـــش عمومـــی مـــردم بـــه فعالیتهـــای اجتماعـــی در فضاهـــای عـــام شـــهری و چندجانبـــه شـــدن فعالیت هـــا در فضاهـــای  همچنیـــن، 
ـــث  ـــل بح ـــرد قاب ـــی مج ـــای فرهنگ ـــک فض ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــر تنه ـــینما دیگ ع س ـــو ـــه موض ک ـــود  ـــث میش ـــه را باع ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــهری توج ش
ـــا ســـایر فضاهـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی و تفریحـــی شـــهری جایگاهـــی نویـــن در زندگـــی شـــهری مـــردم  نباشـــد، بلکـــه ســـینما در ارتبـــاط ب

ـــرده اســـت. ک پیـــدا 
ح، تدویـــن اصـــول و معیارهایـــی بـــرای طراحـــی و ســـاخت و همچنیـــن توســـعه و بازســـازی فضاهـــای ســـینمایی  هـــدف از انجـــام ایـــن طـــر
کمـــی مـــورد توجـــه قـــرار داده اســـت. ایـــن  کیفـــی و  ع طراحـــی ســـینماها را از هـــر دو وجـــه  کشـــور بـــوده اســـت. ایـــن مطالعـــه موضـــو در 
مطالعـــه همچنیـــن اصـــول و معیارهـــای طراحـــی ســـینماها را از دو وجـــه موضوعـــی و موضعـــی در برمیگیـــرد. اصـــول موضوعـــی طراحـــی 
غ از مـــکان آن می پـــردازد. اینکـــه ســـینما  کیفـــی ســـینما، فـــار کمـــی و  کـــه بـــه وجـــوه  کلیـــۀ اصـــول و معیارهایـــی اســـت  ســـینما در برگیرنـــدۀ 
کارکـــردی ســـینما، مقیـــاس  چـــه جایگاهـــی در زندگـــی انســـان در مراتـــب مختلـــف دارد و بـــه چـــه نیازهایـــی پاســـخ میدهـــد، خصوصیـــات 
کالبـــدی چـــه خصوصیـــات ویژهـــای دارد، در زمـــره اصـــول موضوعـــی طراحـــی  کارکـــردی زمانـــی، مکانـــی و انســـانی آن چیســـت و از نظـــر 
کـــم بـــر انتخـــاب مـــکان مناســـب بـــرای  کیفـــی حا کمـــی و  کلیـــۀ معیارهـــای  سینماســـت. اصـــول موضعـــی طراحـــی ســـینما نیـــز در برگیرنـــدۀ 

ـــردی ســـاخت ســـینما در بســـتر خـــود می باشـــد. کارک ســـینماها و پیامدهـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی و 
گفتنی است مهندس مارال توتونچی مقدم ومهندس ساینا محمدی خبازان از دیگر همکاران ایشان بودند.

۸۲








