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بیــن المللی

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
دانشــکده شهرســازی پردیــس هنرهــای زیبــا بــا همــکاری موسســه زمیــن و مســکن کــره جنوبــی ،وزارت راه و شهرســازی و شــرکت عمــران
شــهرهای جدیــد ،نشســت تخصصــی تجربــه کــره جنوبــی در انتقــال پایتخــت اداری را در روز چهارشــنبه  ۲۲فروردیــن مــاه از ســاعت ۱5
در ت ــاالر ش ــهید آوین ــی ب ــا حض ــور دانش ــجویان ،اس ــتادان دانش ــگاه ته ــران ،مس ــووالن ش ــهرهای جدی ــد ای ــران و مس ــووالن کره ــای برگ ــزار
و ضمــن معرفــی شــهر ســجونگ کــه حاصــل بــه روزتریــن تکنولــوژی ایــن کشــور اســت ،تجربــه انتقــال پایتخــت اداری کــره جنوبــی بــه
ایــن شــهر را مــورد بررســی قــرار داد.
س ــجونگ ب ــا س ــئول  ۱۲۰کیلومت ــر فاصل ــه دارد و در س ــال ۲۰۱۲
ورود جمعی ــت ب ــه ای ــن ش ــهر آغ ــاز ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن ح ــال
انتق ــال جمعی ــت چندان ــی از س ــئول ب ــه ای ــن ش ــهر انج ــام نش ــده
و بیش ــتر جمعیـــت ســـجونگ از شـــهرهای اطـــراف بـــه آنجـــا
آمدهانـــد .زمـــان اجـــرای پـــروژه ســـجونگ از  ۲۰۰5تـــا ۲۰۳۰
تعری ــف ش ــده و  ۷۲.۹کیلومت ــر مرب ــع مس ــاحت دارد .همچنی ــن
جمعی ــت پیـــش بینـــی شـــده بـــرای آن  5۰۰هـــزار نفـــر اســـت.
«جائ ــه بی ــن لی ــم» از موسس ــه زمی ــن و مس ــکن ک ــره جنوب ــی ک ــه
معرفــی ایــن شــهر را بــر عهــده داشــت گفــت :بودجــه دولتــی اجــرای ایــن پــروژه  ۲۰میلیــارد دالر اســت .بودجــه خریــد زمیــن  5میلیــارد
و هزین ــه زیرس ــاخت  ۹میلی ــارد دالر اس ــت ۸.5 .میلی ــارد دالر را دول ــت تامی ــن ک ــرد .ا گ ــر ب ــه ای ــن مبل ــغ هزین ــه س ــاخت و س ــاز بخ ــش
خصوص ــی را اضاف ــه کنی ــم ب ــه  ۱۰۰میلی ــارد دالر م ــی رس ــد.
نکتــه جالــب ایــن شــهر اینکــه میــزان منطقــه مســکونی آن تنهــا  ۱۸.۸درصــد اســت؛ زیــرا  5۲.۴درصــد آن بــه فضــای ســبز اختصــاص
یافتــه اســت .ســجونگ از شــش منطقــه تشــکیل شــده کــه عبارتنــد از ســازمانها و ادارات دولتــی ،منطقــه تجــاری ،منطقــه اســتانداری
و شــهرداری ،منطقــه آمــوزش و پــرورش ،منطقــه ســالمتی و رفــاه ،و منطقــه صنعتــی.
وی گف ــت :در مرحل ــه اول ادارات دولت ــی وارد ش ــهر م ــی ش ــوند ،در مرحل ــه دوم تاسیس ــات و زی ــر س ــاختها س ــاخته م ــی ش ــوند و در
مرحلــه ســوم پــروژه بــه پایــان مــی رســد .الگــوی ایــن شــهر ســاختار خطــی اســت .همچنیــن هــر منطقــه کاربــرد خاصــی دارد کــه مــردم
می توانند از تم های مختلف لذت ببرند.
در ادامـــه ایـــن برنامـــه ،دکتـــر اســـفندیار زبردســـت ـ معـــاون
پژوهش ــی و اس ــتاد دانش ــکده شهرس ــازی پردی ــس هنره ــای
زیب ــا اظه ــار ک ــرد :ا گ ــر ق ــرار باش ــد در ای ــران نس ــبت ب ــه انتق ــال
پایتخ ــت اداری اق ــدام کنی ــم ای ــن تصمی ــم بای ــد ظ ــرف دو
ســه ســال آینــده اتخــاذ شــود .در اریبهشــت  ۱۳۹۴بــه وزارت
راه و شهرس ــازی دو س ــال زم ــان داده ش ــد ت ــا ام ــکان انتق ــال
پایتخ ــت را بررس ــی کن ــد .پ ــس از دو س ــال ای ــن وزارتخان ــه
اع ــالم کـــرد کـــه ضرورتـــی بـــه انتقـــال مرکـــز سیاســـی اداری
نیست و ساختار فعلی تهران کفایت میکند.
وی بــا بیــان اینکــه تجربــه ترکیه ،تانزانیا ،قزاقســتان ،پاکســتان و
دیگــر کشــورها در انتقــال پایتخــت نشــان مــی دهــد رشــد جمعیــت
پایتخــت قبلــی متوقــف نشــده اســت ،گفــت :در عیــن ح ــال اگــر
نس ــبت ب ــه انتق ــال پایتخ ــت اداری اق ــدام نکنی ــم جمعیت ــی ک ــه
در ش ــهر دوم مس ــتقر خواه ــد ش ــد ب ــه پایتخ ــت اولی ــه اضاف ــه م ــی
شــود .همچنیــن تجربــه نشــان داده در صــورت انتقــال پایتخــت،
ســرعت رشــد جمعیــت پایتخــت قبلــی کاهــش مــی یابــد.
همچنی ــن زه ــره داودپ ــور ـ عض ــو هی ــات مدی ــره ش ــهرهای
جدیــد ـ اظهــار کــرد :در حــال حاضــر دو بحــث ســبک ســازی تهــران و نقشهــای موجــود در تهــران مطــرح اســت .یکــی از جاذبــه هــای
ش ــهر ته ــران تمرک ــز موقعیته ــای اقتص ــادی و تج ــاری در ای ــن ش ــهر اس ــت .بنابرای ــن م ــا بای ــد ی ــک بازبین ــی در نظ ــام توزی ــع فعالی ــت و
جمعی ــت داش ــته باش ــیم.

۶
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در ادام ــه ای ــن نشس ــت ،حبی ــب اهلل طاهرخان ــی ـ مدیرعام ــل ش ــهرهای جدی ــد گف ــت :در منطق ــه کالنش ــهری ته ــران ب ــا مش ــکالتی
مواجهیــم کــه دائمــا رو بــه رشــد اســت؛ یکــی از ایــن مســائل ناشــی از آن اســت کــه هنــوز تمرکــز گرایــی در تهــران متوقــف نشــده اســت.
طب ــق سرش ــماری  ۱۳۹5اس ــتانهای ته ــران و الب ــرز باالتری ــن ن ــرخ رش ــد جمعی ــت را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده ان ــد .در ده ــه آین ــده نی ــز
پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ک ــه ای ــن رون ــد ادام ــه پی ــدا کن ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه موض ــوع انتق ــال مرک ــز اداری از ته ــران بای ــد م ــورد بررس ــی و تفک ــر دقی ــق ق ــرار گی ــرد اف ــزود :تجرب ــه ک ــره نش ــان
میدهــد انتقــال پایتخــت در ســطح جهانــی هنــوز بــه عنــوان یــک راه حــل مدنظــر اســت .اســتقرار دســتگاههای اداری در تهــران تمــام
طرحه ــای تمرک ــز زدای ــی را دچ ــار مش ــکل م ــی کن ــد.

بازدید رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه باپتیست هنگ کنگ از پردیس هنرهای زیبا
آقــای پروفســور هوانــگ یــو ،رئیــس دانشــکده ارتباطــات دانشــگاه باپتیســت هنــگ کنــگ و خانــم ناتالــی لیانــگ ،مســئول جشــنواره
فیل ــم دانش ــجویی ای ــن دانش ــگاه ،روز یکش ــنبه  ۲5فروردی ــن  ۹۷ضم ــن بازدی ــد از پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــا مس ــئوالن پردی ــس در
راس ــتای گس ــترش هم ــکاری ه ــای علم ــی ،فرهنگ ــی و هن ــری دی ــدار و گف ــت وگ ــو کردن ــد.
همچنیــن پروفســور هوانــگ یــو و همــراه ایشــان بــا حضــور در کالس دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد انیمیشــن ،شــخصا از آنهــا
و دیگ ــر دانش ــجویان عالقمن ــد دع ــوت کردن ــد ت ــا در اولی ــن جش ــنواره بی ــن الملل ــی دانش ــجویی فیل ــم دانش ــگاه باپتیس ــت هن ــگ کن ــگ
شــرکت نماینــد.
اولین جشنواره بین المللی دانشجویی فیلم دانشگاه باپتیست  ۷الی  ۹نوامبر  ۲۰۱۸در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
عالقهمندان به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا تاریخ  ۱۶جوالی  ۲۰۱۸ارسال کنند.

برگزاری سمینار تبادالت معماری ایران و اروپا در پردیس هنرهای زیبا
پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــه هم ــت قط ــب علم ــی فن ــاوری معم ــاری ،میزب ــان س ــمیناری
از پرفس ــور توم ــاس میی ــر وای ــزر تح ــت عن ــوان تب ــادالت معم ــاری ای ــران و اروپ ــا ب ــود .ای ــن
س ــمینار در  ۲۸فروردی ــن  ۹۷در س ــالن نگارخان ــه پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.
آق ــای پروفســـور مییـــر وایـــزر پژوهشـــگر معمـــاری از کشـــور آلمـــان و نویســـنده کتـــاب
«راهنم ــای معماران ــه ای ــران» اس ــت ک ــه راهنمای ــی ب ــرای گردش ــگران از منظ ــر معم ــاری
اس ــت .ای ــن کت ــاب بی ــش از  ۳۰۰بن ــای معم ــاری از ابت ــدای صفوی ــه ت ــا پ ــس از انق ــالب
اس ــالمی ای ــران را ش ــامل میش ــود و بناهای ــی از ته ــران ،اصفه ــان ،کاش ــان ،ش ــیراز و تبری ــز را
م ــورد بررس ــی ق ــرار داده اس ــت.
تمرک ــز اصل ــی پروفس ــور میی ــر در انتخ ــاب و بررس ــی ای ــن بناه ــا ،هوی ــت و الفب ــای مش ــترک معم ــاری ایران ــی و اس ــالمی در آنه ــا ب ــوده
اس ــت .وی معتق ــد اس ــت اث ــرات ای ــن معم ــاری و شهرس ــازی را میت ــوان در آس ــیای میان ــه و هن ــد رص ــد نم ــود.
س ــمینار وی ب ــا بررس ــی ایدئول ــوژی ب ــاغ ایران ــی آغ ــاز ش ــد و نظ ــام فضای ــی آن در باغس ــازی اروپ ــا و افریق ــا رص ــد ش ــد .پ ــس از بررس ــی
ایدئولوژیــک ،وی المانهــا و کالبدهــای معمــاری ایرانــی را در برخــی از آثــار معمــاری مغــرب جســتجو نمــود .پــس از آن وی بــا تمرکــز
ب ــر آنچ ــه عص ــر طالی ــی معم ــاری م ــدرن در ای ــران میخوان ــد ،خوان ــش آث ــار معم ــاری معاص ــر ای ــران را م ــورد وا کاوی ق ــرار داد و س ــعی در
۷

شناســایی ریشــههای ایــن معمــاری بــر اســاس آثــار کالســیک معمــاری ایرانــی و اســالمی داشــت .نهایتــا ســمینار بــا بررســی آثــار نســل
ج ــوان معم ــار ای ــران و تغیی ــر پارادایمه ــای حاک ــم ب ــر معم ــاری آن ــان پای ــان یاف ــت.
ای ــن س ــمینار ب ــا اس ــتقبال قاب ــل توج ــه دانش ــجویان معم ــاری و شهرس ــازی برگ ــزار ش ــد و دکت ــر ای ــرج اعتص ــام نی ــز ب ــا ش ــرکت در بخ ــش
نهای ــی پرس ــش و پاس ــخ ،حاضری ــن را از نظ ــرات خ ــود آ گاه نمودن ــد.

پرفس ــور م ــی ی ــر ی ــک نس ــخه از ای ــن کت ــاب را ک ــه ب ــه زب ــان ه ــای انگلیس ــی و فرانس ــوی نوش ــته ش ــده اس ــت ،ب ــه کتابخان ــه پردی ــس
هنره ــای زیب ــا اه ــداء نمودن ــد.

نشست مطالعات سینمای جهان
در ســاعت  ۲روز ســه شــنبه  ۴اردیبهشــت  ۹۷و در نشســت مطالعــات ســینمای جهــان کــه از نشســت هــای مرتبــط بــا جشــنواره بیــن
الملل ــی فیل ــم فج ــر ب ــود ،س ــمیناری علم ــی در پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار گردی ــد ک ــه مدیری ــت جلس ــه ب ــه عه ــده دکت ــر محمدباق ــر
قهرمانــی ،معــاون محتــرم بیــن الملــل دانشــگاه تهــران و اســتاد گــروه هنرهــای نمایشــی پردیــس هنرهــای زیبــا و ترجمــه ســخنرانیها
بــه عهــده دکتــر بهــروز محمــودی بختیــاری ،دانشــیارگروه هنرهــای نمایشــی پردیــس بــود.
در ای ــن نشس ــت ،دکت ــر احم ــد الس ــتی از پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران ،پروفس ــور لوس ــیا نجی ــب از دانش ــگاه ریدین ــگ
انگلســتان و پروفســور دینــا یوردانــوا ،از دانشــگاه ســنت انــدز انگلســتان دو اســتاد برجســته مطالعــات فیلــم جهــان ســخنرانی کردنــد.
ســخنرانی دکتــر الســتی در مــورد «خوانــش پساکمونیســتی از فیلــم رزمنــاو پوتمکیــن» نخســتین ســخنرانی بــود کــه بــا اســتقبال بســیار
حاض ــران مواج ــه ش ــد و س ــخنرانی دکت ــر نجی ــب و دکت ــر یوردان ــووا ک ــه ب ــه ترتی ــب در م ــورد فیلمس ــازی بان ــوان در کش ــورهای در ح ــال
توس ــعه و فیلمس ــازی مرتب ــط ب ــا موض ــوع کولی ــان در جه ــان ارائ ــه ش ــد ،همگ ــی ب ــا توج ــه ب ــه پرس ــشهای متع ــدد حض ــار و اس ــتقبال
آنه ــا روبــرو شــدند.
در پای ــان ای ــن نشس ــت ،اس ــتادان س ــینمای گ ــروه هنره ــای نمایش ــی پردی ــس ،ضم ــن اع ــالم آمادگ ــی ب ــرای برگ ــزاری نشس ــت ه ــای
مش ــابه ،در م ــورد چن ــد پ ــروژه پژوهش ــی مه ــم نی ــز ب ــا اس ــتادان مهم ــان ب ــه تواف ــق رس ــیدند.

۸
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سفارت فرانسه کتابهای کمیابی در زمینههای معماری و شهرسازی به پردیس هنرهای زیبا اهداء کرد
در مالقات ــی ک ــه ب ــه درخواس ــت خان ــم ام ــل مورل ــه رای ــزن فرهنگ ــی س ــفارت فرانس ــه در ای ــران در روز س ــه ش ــنبه  ۲۱خردادم ــاه در دفت ــر
ریاس ــت پردی ــس هنره ــای زیب ــا ص ــورت گرف ــت ،تع ــداد قاب ــل توجه ــی کت ــاب کمی ــاب در زمین ــه ه ــای معم ــاری و شهرس ــازی ب ــه
زبانه ــای انگلیس ــی و فرانس ــه ب ــه پردی ــس هنره ــای زیب ــا اه ــداء ش ــد.
ای ــن کتابه ــا طیف ــی وس ــیع از آخری ــن مباح ــث نظ ــری و اندیش ــه ای و تجربی ــات عمل ــی در مقی ــاس جهان ــی را پوش ــش م ــی ده ــد ک ــه
بعــد از فهرســت بــرداری در کتابخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد و در اختیــار دانشــجویان و پژوهشــگران
خواهــد بــود.

۹

دومی ــن فس ــتیوال بی ــن الملل ــی موس ــیقی الکترونی ــک ته ــران و س ــومین مس ــابقه آهنگس ــازی الکتروآ کوس ــتیک در
پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
س ــمینارها و کنس ــرتهای موس ــیقی معاص ــر دومی ــن فس ــتیوال
بینالمللــی موســیقی الکترونیــک تهــران در تاالرهــای مختلــف
ش ــهر تهـــران و ســـخنرانیها ،مســـتر کالس هـــا و کارگاه هـــای
آموزش ــی ،ب ــا هم ــکاری موسس ــه ی ــارآوا و دانش ــگاه ته ــران ب ــه
م ــدت یـــک هفتـــه از تاریـــخ  ۱۰الـــی  ۱۷شـــهریور در پردیـــس
هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنیـــن ســـومین مســـابقه آهنگســـازی « جایـــزه رضـــا
کروری ــان» ب ــا محوری ــت س ــاخت و اج ــرای قطع ــات موس ــیقی
الکتروآ کوســـتیک بـــا حضـــور خانـــم دکتـــر «ســـارا ابـــاذری»،
عض ــو هیئ ــت علم ــی گ ــروه موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــای
دانش ــگاه ته ــران ب ــه عن ــوان داور داخل ــی و آقای ــان «یواخی ــم
هاینت ــس» از دانش ــگاه هانوف ــر آلم ــان و «آلفون ــس بلفی ــوره» از کنس ــرواتوار موس ــیقی ش ــهر فلوران ــس ایتالی ــا ب ــه عن ــوان داوران خارج ــی
ای ــن رقاب ــت ه ــا نی ــز برگ ــزار ش ــد.
ای ــن مس ــابقات ب ــه منظ ــور س ــاخت قطعات ــی ب ــرای ن ــوار (فیک ــس مدی ــا) و ی ــا ویولنس ــل و الکترونی ــک و ی ــا کمانچ ــه و الکترونی ــک
طراح ــی و برگ ــزار ش ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت س ــه قطع ــه از ش ــش قطع ــه انتخ ــاب ش ــده از آهنگس ــازانی ک ــه در ای ــران زندگ ــی م ــی کنن ــد،
قطعات ــی ب ــرای ویلنس ــل و الی ــو الکترونی ــک ب ــوده اس ــت .کارگاه ه ــای آموزش ــی ای ــن فس ــتیوال توس ــط خان ــم اولریک ــه بران ــد ،اس ــتاد
ویلنس ــل از دانش ــگاه هن ــر برلی ــن و آق ــای دیمیت ــری پاپاگئوردی ــو از دانش ــگاه تس ــالونیکی یون ــان و آق ــای یواخی ــم هاینت ــس برگ ــزار و
رس ــیتال ویلنس ــل در روز  ۱۳ش ــهریور در نگارخان ــه ته ــران توس ــط خان ــم اولریک ــه بران ــد اج ــرا ش ــد.
ای ــن فس ــتیوال و مس ــابقه در روز  ۱۷ش ــهریور  ۹۷ب ــا برگ ــزاری آیی ــن پایان ــی و اه ــدای جوای ــز در ت ــاالر آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــای
دانش ــگاه ته ــران ب ــه کار خ ــود پای ــان داد.

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

کارگاه آموزش ــی آهنگس ــازی توس ــط آق ــای اس ــتفان ُد ژران ــدو ،آهنگس ــاز برجس ــته فرانس ــوی در پردی ــس
هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.
در ایــن کارگاه کــه بــا حمایــت ســفارت فرانســه در تاریــخ  ۲۴تیــر  ۹۷در نگارخانــه تهــران برگــزار شــد ،اســتفان
ُد ژران ــدو اس ــتاد آهنگس ــازی از دانش ــگاه س ــوربن فرانس ــه ،مباح ــث آموزش ــی ب ــا موض ــوع آهنگس ــازی را ب ــا
عالقهمن ــدان حاض ــر در کارگاه ب ــه اش ــترا ک گذاش ــت.

نشست پژوهشی با موضوع گیتار در گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
نشست پژوهشی با موضوع گیتار کالسیک با حضور دکتر لیلی افشار در گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
نشســت پژوهشــی گیتــار بــا حضــور خانــم دکتــر لیلــی افشــار نوازنــده برجســته ایرانــی و اســتاد دانشــگاه ممفیــس آمریــکا ۱۰ ،اردیبهشــت
 ۹۷از س ــاعت  ۱۳ال ــی  ۱۶در کالس  ۱گ ــروه موس ــیقی برگ ــزار ش ــد .در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــا حض ــور دانش ــجویان نوازندگ ــی برگ ــزار ش ــد،
دکتــر افشــار بــه تحلیــل و بررســی قطعــه  ۲۴کاپریچیــوی گویــا اپــوس  ۱۹5اثــر کاســتلنئوو تدســکو بــا محوریــت «بررســی ارتبــاط میــان
نقاشــی و موســیقی» پرداخــت و قطعاتــی را بــرای حاضریــن اجــرا کــرد.

۱0
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کارگاه بازآفرینی :پروژهطار در پردیس هنرهای زیبا و روستای طار برگزار شد
ب ــا پیش ــنهاد و پش ــتیبانی دفت ــر ام ــور بینالمل ــل پردی ــس هنره ــای زیب ــا و ب ــا هم ــکاری
و حمایـــت علمـــی دانشـــکدهی معمـــاری دانشـــگاه تهـــران ،انجمـــن بینالمللـــی
 INTBAUو گـــروه Terrachidiaاز اســـپانیا ،کارگاه بازآفرینـــی :پـــروژه طـــار در تاریـــخ
 ۱۷ال ــی  ۲۷ش ــهریور  ،۹۷توس ــط آتلی ــه س ــیگمان و انجم ــن علم ــی معم ــاری دانش ــگاه
ته ــران برگ ــزار ش ــد.
بخ ــش اول کارگاه ،س ــمیناری دو روزه ب ــا عن ــوان اس ــتراتژیهای بازآفرین ــی ۱۷ ،و ۱۸
ش ــهریور در نگارخان ــهی ته ــران پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار گردی ــد .فرام ــرز پارس ــی،
تران ــه یل ــدا ،غالمرض ــا ا کرم ــی ،الخان ــدرو گارس ــیا هرمی ــدا (از اس ــپانیا)  ،کارم ــن مورن ــو
آدان (از اس ــپانیا)  ،را کوئ ــل پن ــا لوپ ــز (از اس ــپانیا)  ،محم ــد قائمپن ــاه ،ارش ــیا اقبال ــی
(از دانم ــارک) ،محمدرض ــا کارف ــر ،ن ــور ال ــوان (بحری ــن) ،منی ــره العوض ــی (از امری ــکا) و
به ــزاد ریاض ــی (از امری ــکا) س ــخنرانان ای ــن س ــمینار دو روزه بودن ــد ک ــه ب ــا دیدگاهه ــای
مختل ــف در خص ــوص ب ــاز آفرین ــی ب ــا ش ــرکتکنندگان ب ــه بح ــث و گفتوگ ــو نشس ــتند.
ٔ
تجربـــه روســـتا از  ۱۸تـــا  ۲۷شـــهریور در شـــهر نطنـــز
بخ ــش دوم کارگاه بـــا عنـــوان
و روس ــتای طـــار ،بـــا حضـــور برگزارکننـــدگان کارگاه و گـــروه شـــرکتکنندگان کـــه
دانش ــجویان و فار غالتحصی ــالن دانش ــگاه ته ــران و س ــایر دانش ــگاهها بودن ــد ،برگ ــزار
گردی ــد .در بخ ــش عمل ــی ،ابت ــدا ش ــرکتکنندگان از ش ــهرهای نطن ــز و ط ــرق بازدی ــد کردن ــد ،پ ــس از اس ــتقرار در روس ــتای ط ــار ب ــا باف ــت
تاریخ ــی و اهال ــی ای ــن روس ــتا آش ــنا ش ــدند و ضم ــن بح ــث و گفتگ ــو در خ ــالل بازدیده ــا در م ــورد بازآفرین ــی در روس ــتا اندیش ــیدند .پ ــس
از آن بــه بازآفرینــی یکــی از ســاختمانهای روســتا ،بــه شــیوهای منطبــق بــر معمــاری بومــی و رویکردهــای ســاخت بومــی پرداختنــد.
برون ــو آوی ــرا از برزی ــل در خ ــالل ای ــن بخ ــش ی ــک ارائ ــهی آنالی ــن در روس ــتا داش ــت.
بــا اتمــام عملیــات اجرایــی ســاختمان ،کارگاه در روز  ۲۷شــهریور در روســتای طــار پایــان یافــت و شــرکتکنندگان در حــال آمادهســازی
بــرای برقــراری نمایشــگاه ارائــهی آثــار فــردی و گروهــی هســتند.
این کارگاه از حمایتهای اهالی طار ،شورای شهر نطنز و دهیاری طار برخوردار بود.

۱۱

بررس ــی زیرس ــاختهای پای ــه و خدم ــات ب ــرای ت ــابآوری هم ــه ش ــمول جوام ــع در مقاب ــل س ــوانح در ای ــران ب ــا
هم ــکاری دانش ــگاه ه ــای آلم ــان در پردی ــس هنره ــای زیب ــا
روز یکشــنبه  ۲5شــهریورماه  ۹۷دانشــکده شهرســازی پردیــس هنرهــای زیبــا میزبــان نشســت مشــترکی بــا همــکاری اســاتید دانشــگاه
ت ــی اچ کل ــن و دانش ــگاه ب ــن آلم ــان ،پژوهش ــگاه بی ــن الملل ــی زلزلهشناس ــی و مهندس ــی زلزل ــه ،و هم ــکاران و متخصصی ــن س ــازمان
پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهرداری تهــران و شــهرداری کــرج بــود .هــدف ایــن نشســت ،تبــادل نظــر و هماهنگــی بــرای انجــام
ی ــک پ ــروژه پژوهش ــی مش ــترک ب ــا موض ــوع:
«Basic Infrastructures and Services for Inclusive Community
( »Disaster Resilience in Iranزیرس ــاختهای پای ــه و خدم ــات ب ــرای
ت ــابآوری هم ــه ش ــمول جوام ــع در مقاب ــل س ــوانح در ای ــران) ب ــود.
در جلس ــه صب ــح ای ــن نشس ــت ک ــه در مح ــل نگارخان ــه پردی ــس هنره ــای
زیب ــا برگ ــزار گردی ــد ،ابت ــدا س ــه س ــخنرانی ب ــه ترتی ــب توس ــط دکت ــر محم ــد
مه ــدی عزیـــزی اســـتاد و رئیـــس دانشـــکده شهرســـازی (بـــا موضـــوع
سیاس ــتهای زمی ــن ش ــهری در ای ــران) ،دکت ــر اس ــفندیار زبردس ــت اس ــتاد
دانشــکده شهرســازی (بــا موضــوع برنامهریــزی توســعه در ایــران) و دکتــر
الکســاندر ِف ِکـ ِـت ،اســتاد دانشــگاه کلــن (بــا موضــوع تــاب آوری شــهری در
ای ــران و معرف ــی پ ــروژه مش ــترک) انج ــام ش ــد .همچنی ــن ،دکت ــر تئ ــو کوت ــر
رئی ــس بخ ــش برنامهریــزی شــهری دانشــگاه بــن نیــز هــدف و انتظ ــارات
خ ــود از پ ــروژه مش ــترک را ارائ ــه داد .در جلس ــه بع ــد از ظه ــر ای ــن نشس ــت،
تبــادل نظــرات طرفیــن و تعریــف مســئله بــرای پــروژه مــورد نظــر صــورت گرفــت .در پایــان نشســت مقــرر گردیــد تــا طــرف آلمانــی پــس
از بازگش ــت ب ــه کش ــور خ ــود نس ــبت ب ــه تنظی ــم ش ــرح خدم ــات ای ــن ط ــرح پژوهش ــی اقدام ــات و هماهنگ ــی الزم را انج ــام ده ــد.

۱۲
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بازدید رئیس دپارتمان دکتری دانشگاه فرانسوا رابله شهر تور فرانسه از پردیس هنرهای زیبا
در روز دوشــنبه  ۲۶شــهریورماه  ۹۷آقــای دکتــر دنیــس مارتــوزه ( )Denis Martouzetرئیــس دپارتمــان دکتــری دانشــگاه فرانســوا رابلــه
ش ــهر ت ــور فرانس ــه ،از پردی ــس هنره ــای زیب ــا بازدی ــد ک ــرد .ای ــن بازدی ــد و ه ــم اندیش ــی در راس ــتای توس ــعه همکاریه ــای بی ــن الملل ــی
صــورت پذیرفــت.
ای ــن جلس ــه ب ــا حض ــور آقای ــان دکت ــر محمدمه ــدی عزی ــزی رئی ــس دانش ــکده شهرس ــازی ،دکت ــر س ــید یحی ــی اس ــالمی مش ــاور ام ــور
بینالمل ــل ،خانمه ــا دکت ــر کتای ــون تق ــی زاده رئی ــس دانش ــکده معم ــاری ،دکت ــر آذی ــن موح ــد رئی ــس دانش ــکده هنره ــای نمایش ــی و
موس ــیقی ،دکت ــر مری ــم خلیل ــی مدیرگ ــروه مس ــتقل طراح ــی صنعت ــی و دکت ــر نعیم ــه رضای ــی عض ــو هی ــأت علم ــی دانش ــکده شهرس ــازی
برگ ــزار گردی ــد.
در ابت ــدای ای ــن دی ــدار دکت ــر مارت ــوزه ب ــا ارای ــه بروش ــور و پوس ــتر ب ــه معرف ــی دانش ــگاه فرانس ــوا رابل ــه پرداخ ــت .وی ب ــه ویژگیه ــای
فرهنگ ــی ،هن ــری اش ــاره نم ــوده و اع ــالم آمادگ ــی کردن ــد ت ــا پذی ــرا و حام ــی دانش ــجویان عالق ــه من ــد ب ــرای ش ــرکت در دورهه ــای
تحصی ــالت تکمیل ــی باش ــند.
ه ــدف اصل ــی از برگ ــزاری ای ــن نشس ــت ،اج ــرای برنام ــه  Cotutelleب ــرای دانش ــجویان دکت ــری پردی ــس هنره ــای زیب ــا و دانش ــگاه ت ــور
ب ــوده ک ــه دانش ــجویان در ای ــن مقط ــع میتوانن ــد ح ــدود نیم ــی از دوره تحصی ــل خ ــود را در کش ــور مقاب ــل گذران ــده و در ه ــر ی ــک از
دو کش ــور اس ــتاد راهنم ــا داش ــته باش ــند .اه ــداف دیگ ــری نظی ــر فعالیته ــای مش ــترک آموزش ــی و پژوهش ــی ،تب ــادل اطالع ــات ،چ ــاپ
مق ــاالت و کت ــاب مش ــترک ،تب ــادل دانش ــجو و اس ــتاد ،برگ ــزاری س ــمینارهای مج ــازی و کارگاه نی ــز مط ــرح گردی ــد.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر گردی ــد جه ــت آش ــنایی و ش ــروع همکاریه ــا ،س ــمیناری توس ــط اس ــاتید دانش ــگاه فرانس ــوا رابل ــه در س ــمپوزیوم
هن ــر و بع ــد چه ــارم (ژانوی ــه  )۲۰۱۹در پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار گ ــردد.

۱۳

همکاری مشترک دانشگاه تهران با کنسرواتوآر ملی هنر و حرفه فرانسه
هیاتــی متشــکل از نماینــدگان کنســرواتوآر ملــی هنــر و حرفــه فرانســه ( )CNAMروز دوشــنبه  ۲مهرمــاه  ۹۷ضمــن بازدیــد از پردیــس
هنرهــای زیبــا ،بــا مســئولین پردیــس و چنــد تــن از اعضــاء هیــأت علمــی پردیــس دانشــکده هــای فنــی دانشــگاه تهــران دیــدار کردنــد.
در ای ــن نشس ــت هی ــأت فرانس ــوی ب ــا تاکی ــد ب ــر همکاریه ــای بی ــن الملل ــی ب ــا دانش ــگاه ته ــران ،پیش ــبرد همکاریه ــای فرهنگ ــی
بیــن دانشــگاهی را مهــم برشــمرده و برقــرار مانــدن ایــن نــوع روابــط در شــرایط کنونــی را دارای اهمیــت دانســتند .همچنیــن برگــزاری
کارگاهه ــا و ورکش ــاپهای بی ــن الملل ــی و دوره درس ــی کارشناس ــی مخص ــوص توانمندس ــازی اف ــراد در حرف ــه ش ــان را بعن ــوان دو مح ــور
اصل ــی هم ــکاری کوت ــاه م ــدت و بلندم ــدت پیش ــنهاد کردن ــد.
دکت ــر اس ــالمی مش ــاور ام ــور بی ــن المل ــل پردی ــس ضم ــن اس ــتقبال ب ــر همکاریه ــای بی ــن الملل ــی در چارچ ــوب کوت ــاه م ــدت ،می ــان
م ــدت و بلن ــد م ــدت ،ب ــرای ای ــن همکاریه ــا ،ویژگیه ــا و امکانات ــی را برش ــمردند.
در انته ــای جلس ــه مق ــرر گردی ــد ب ــرای تعیی ــن دقی ــق چارچوبه ــا ب ــا گروه ــی علم ــی از دانش ــگاه ته ــران تب ــادل نظ ــر کنن ــد .دکت ــر
س ــیدیحیی اس ــالمی ،مش ــاور بی ــن المل ــل و دکت ــر مری ــم خلیل ــی ،مدی ــر گ ــروه مس ــتقل طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا مس ــؤول
پیگی ــری برق ــراری ای ــن هم ــکاری ب ــا  Cnamش ــدند.
ایــن نشســت بــا حضــور آقایــان دکتــر تیبــو دوشــنا  Thibaut Ducheneمعــاون موسســه  ،Cnamپروفســور کریــم مجــاد Karim Medjad
رئی ــس توس ــعه بی ــن الملل ــی کس ــب و کار ،دکت ــر تی ــری کویل ــه  Thierry Covilleمتخص ــص در ام ــور آم ــوزش و پ ــرورش و مدیری ــت
عموم ــی ،خان ــم دکت ــر کی ــم وو Kim Vuمدی ــر پروژهه ــای توس ــعه بی ــن الملل ــی ،دکت ــر عل ــی معین ــی هماهن ــگ کنن ــده ام ــور بی ــن
الملل ــی دانش ــگاه خوارزم ــی ،دکت ــر محمدرض ــا عباس ــی نادرپ ــور بعن ــوان مش ــاور گ ــروه ،دکت ــر س ــید یحی ــی اس ــالمی مش ــاور محت ــرم ام ــور
بی ــن المل ــل ،خانمه ــا دکت ــر کتای ــون تق ــی زاده رئی ــس دانش ــکده معم ــاری ،دکت ــر آذی ــن موح ــد رئی ــس دانش ــکده هنره ــای نمایش ــی و
ٔ
موســیقی ،دکتــر مریــم خلیلــی مدیــر گــروه مســتقل طراحــی صنعتــی و چنــد تــن از اعضــا محتــرم هیــات علمــی پردیــس دانشــکدههای
فن ــی دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد.
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سال دوم /شماره دوم /اسفند 97

تیم دانشجویان طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا در مسابقات  IF Designآلمان برنده شد
تی ــم دانش ــجویان گ ــروه طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا متش ــکل از آقای ــان امی ــن ضیغم ــی ،محس ــن نظ ــاری ،کیان ــوش
غف ــارزاده وجدان ــی و خان ــم غ ــزل اس ــدی ط ــاری ب ــا کانس ــپت  Auraدر مس ــابقه بی ــن الملل ــی طراح ــی  IF Design Award 2018ک ــه
اواخ ــر اس ــفند م ــاه  ۹۶در آلم ــان برگ ــزار ش ــد ،در بخ ــش پروفش ــنال مق ــام اول را کس ــب ک ــرد.

ائ ــورا ( ،)Auraی ــک دس ــتگاه تصفی ــه کنن ــده ه ــوا اس ــت ک ــه قابلی ــت جایگزین ــی ب ــا دریچ ــه خروج ــی ه ــوا در کولره ــای آب ــی و سیس ــتم
ه ــای تهوی ــه مطب ــوع را دارد ک ــه معم ــوال در مناط ــق گ ــرم و خش ــک اس ــتفاده میش ــوند.
ای ــن دس ــتگاه ع ــالوه ب ــر تصفی ــه ه ــوای ورودی ب ــه س ــاختمان ،تصفی ــه ه ــوای داخ ــل را انج ــام میده ــد .مکانی ــزم داخل ــی آن باع ــث
همگــن ســازی هــوا و تســریع در رونــد خنکســازی و در نهایــت کاهــش مصــرف انــرژی میشــود Aura .یــک دســتگاه ســازگار بــا محیــط
زیس ــت ،ایم ــن و کارآم ــد اس ــت ک ــه فض ــای اضاف ــی اش ــغال نمیکن ــد.
ایــن رقابــت هرســال از ســوی موسســه  ،iFواقــع در هانوفــر آلمــان برگــزار میشــود .ایــن موسســه تشــکیالتی بــرای ارائــه خدمــات مرتبــط
بــا دیزایــن اســت کــه هرســاله یکــی از بزرگتریــن مســابقات بیــن المللــی طراحــی را بــا هــدف شناســایی ،حمایــت و توســعه طــرح هــای
مناســب برپــا میکنــد.

۱5

موفقی ــت م ــدرس مدع ــو دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی و دریاف ــت جای ــزه وی ــژه ب ــرای مش ــارکت قاب ــل تقدی ــر در هن ــر
چ ــاپ دس ــتی س ــال  2018جه ــان
آقــای مهــرداد ختایــی مــدرس مدعــو دانشــکده هنرهــای تجســمی در نهمین دوره ســه ســاالنه بیــن المللی
هن ــر چ ــاپ دس ــتی بیت ــوال ( )۲۰۱۸موف ــق ب ــه دریاف ــت جای ــزه وی ــژه ب ــرای مش ــارکت قاب ــل تقدی ــر در هن ــر
چــاپ دســتی جهــان شــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ایش ــان ت ــا کن ــون و در س ــنوات مختل ــف ،چندی ــن ب ــار در جش ــنواره ه ــای مختل ــف
بینالملل ــی موف ــق ب ــه کس ــب جای ــزه ش ــده ان ــد و ی ــا در عرصهه ــای جهان ــی م ــورد تقدی ــر و تحس ــین ق ــرار
گرفت ــه ان ــد.
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دهمین نشست تخصصی تکنودیزاین با عنوان « دوره فشرده فاکتورهای انسانی»
دهمی ــن نشس ــت تخصص ــی تکنودیزای ــن ب ــا عن ــوان « دوره فش ــرده فا کتوره ــای انس ــانی»
توس ــط گ ــروه طراح ــی صنعت ــی از تاری ــخ  ۲۳ال ــی  ۲۷تی ــر م ــاه  ۹۷از س ــاعت  ۹ال ــی  ۴بع ــد
از ظه ــر توس ــط گ ــروه طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار گردی ــد .در ای ــن
دوره  ۲5س ــاعته آق ــای دکت ــر رامتی ــن لط ــف آب ــادی عض ــو البرات ــوار طراح ــی اینترفی ــس
ه ــای پیش ــرفته دانش ــگاه واترل ــو کان ــادا ،ش ــرکت کنن ــدگان را ب ــا جنب ــه ه ــای مختل ــف
چن ــد رش ــته ای ب ــودن ارگونوم ــی ،روش ه ــای ان ــدازه گی ــری و ارزیاب ــی عوام ــل انس ــانی،
مدلس ــازی و متدهـــای مهندســـی عوامـــل شـــناختی ،نـــگاه اســـتراتژیک و فرآینـــد تفکـــر
طراح ــی و آین ــده ای ــن عل ــم جه ــت اج ــرای پ ــروزه ه ــای مختل ــف آش ــنا س ــاخت .دبی ــر
علم ــی ای ــن برنام ــه س ــرکار خان ــم دکت ــر مری ــم خلیل ــی و دبی ــر اجرای ــی جن ــاب آق ــای دکت ــر
مه ــران فاطم ــی نی ــا بودن ــد .مجموع ــه نشس ــت ه ــای تخصص ــی تکنودیزای ــن س ــعی در
نزدی ــک س ــاختن فض ــای تکنولوژی ــک ب ــا دنی ــای طراح ــی داش ــته و تا کن ــون متخصص ــان
ح ــوزه ه ــای علم ــی متع ــددی در ای ــن نشس ــت ه ــا حض ــور پی ــدا ک ــرده ان ــد.

۱۷

کارگاه مشترک معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با دانشگاه  rwthآخن آلمان
س ــفر ب ــه کش ــور آلم ــان در راس ــتای همکاریه ــای دوجانب ــه دانش ــگاهی می ــان رش ــته مرم ــت و احی ــای ابنی ــه و بافته ــای تاریخ ــی ب ــا
دانش ــگاه  RWTHآخ ــن آلم ــان ص ــورت گرف ــت .ای ــن س ــفر در ادام ــه کارگاه ه ــای آموزش ــی پیش ــین برگ ــزار ش ــده در پردی ــس هنره ــای
زیبــای دانشــگاه تهــران بــا شــرکت اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه  RWTHآخــن صــورت گرفــت تــا روابــط دوجانبــه و همکاریهــای
آموزش ــی می ــان دو کش ــور را تقوی ــت کن ــد.
دانشــجویان ایرانــی شــرکت کننــده در ایــن ســفر نیــز ،رتبــه هــای برتــر دوره هــای ارشــد و دکتــری رشــته مرمــت و احیــای ابنیــه و بافــت
هــای تاریخــی بودنــد کــه بــا همراهــی دکتــر پیــروز حناچــی و دکتــر ســمیه فدایــی نــژاد در ایــن ســفر شــرکت داشــتند.
کارگاه آموزش ــی مش ــترک دانش ــگاه ک ــه ب ــا بازدی ــد از چن ــد بن ــای منتخ ــب ب ــرروی مراج ــع ذهن ــی و تف ــاوت می ــان ای ــن مراج ــع ذهن ــی
میــان دانشــجویان و اســاتید ایرانــی و آلمانــی مطالعــه شــد تــا اثرگــذاری تفاوتهــای بســتر فرهنگــی را بــر نظــام ادراک افــراد در ابنیــه
واج ــد ارزش ارزیاب ــی ش ــود.
در ایــن ســفر هفــت روزه کــه از  ۲۰الــی  ۲۶اکتبــر  ۲۸ ( ۲۰۱۸مهــر الــی  ۴آبان)صــورت گرفــت ،دانشــجویان بــه عنــوان بخشــی از کارگاه
آموزش ــی مش ــترک ،از ش ــهرها و می ــراث صنعت ــی و م ــدرن گوناگ ــون و مراک ــز تاریخ ــی و باززن ــده س ــازی ش ــده در ش ــهرهای دوس ــلدورف،
کلــن ،آخــن و اســن در آلمــان ،ماســتریخت در هلنــد و گنــت در بلژیــک بازدیــد کردنــد.
ماحص ــل ای ــن بازدی ــد و کار مش ــترک ب ــا دانش ــجویان دانش ــگاه  RWTHآخ ــن آلم ــان ،ب ــر تاثیرپذی ــری و یادگی ــری از تج ــارب مفی ــد و
آموزنــده اقدامــات جهــت اســتفاده مجــدد از بناهــای تاریخــی و باززنــده ســازی مرکــز شــهرهای تاریخــی ،بــه صــورت یادگیــری روشهــا
و ش ــیوههای متف ــاوت و نوی ــن تفک ــر در معم ــاری و طراح ــی و بازاس ــتفاده از می ــراث در جه ــت به ــرهوری مثب ــت از آنه ــا و تب ــادل
فرهنــگ و تجــارب مشــترک در جهــت بکارگیــری ،توســعه و ترویــج فرهنــگ بهرهگیــری و توجــه بــه میــراث تاریخــی کشــور و گســترش
و شناس ــاندن فرهن ــگ غن ــی کش ــور ی ــاری رس ــاند.
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کنفرانس «دانشجوی عراقی و نقش وی در گسترش فرهنگ» در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
چهارمیــن کنفرانــس ســاالنه انجمــن دانشــجویان عراقــی مشــغول بــه تحصیــل در ایــران ،بــا شــعار «عراقــة وطــن» چهارشــنبه ۶آذر در
تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
در ابت ــدای کنفران ــس پی ــام س ــفارت ع ــراق در ای ــران خط ــاب ب ــه دانش ــجویان عراق ــی مش ــغول ب ــه تحصی ــل در ای ــران اب ــالغ ش ــد.
ســفارت عــراق ضمــن قدردانــی از دســت انــدرکاران دانشــگاه تهــران بــه دلیــل برگــزاری کنفرانــس مذکــور ،تأ کیــد کــرد کــه دانشــجویان
عراق ــی هم ــواره نق ــش تعیی ــن کنن ــده ای در ح ــوزه علم ــی و فرهنگ ــی داش ــته و دارن ــد.
ایــن ســفارتخانه همچنیــن اعــالم کــرد کــه ســفیر عــراق در ایــران شــخصا امــور مربــوط بــه دانشــجویان عراقــی را پیگیــری مــی کنــد و بــدان
اهتمــام مــی ورزد و از ایــن پــس نیــز بــه حمایــت هــای خــود از دانشــجویان جهــت تکمیــل مســیری کــه انتخــاب کردنــد ،ادامــه مــی دهــد.
در ادام ــه مراس ــم حج ــت االس ــالم س ــید عل ــی طالقان ــی ،روحان ــی ج ــوان عراق ــی درس ــخنانی ضم ــن تش ــکر از دس ــت ان ــدرکاران دانش ــگاه
تهــران و دانشــجویان برگــزار کننــده ایــن کنفرانــس گفــت :مــا اگــر بخواهیــم دربــاره کنفرانــس کنونــی حــق مطلــب را ادا کنیــم بایــد در
دو حــوزه مختلــف «دانشــجو» و «جــوان» ســخن بگوییــم .کامــال واضــح اســت کــه همانطــور کــه همــگان مــی داننــد ،جــوان بــه کســی
اطــالق مــی شــود کــه از قــدرت و نیــروی بیشــتری در مقایســه بــا دیگــر انســان هــا برخــوردار اســت .خداونــد ایــن قــدرت را بــه جــوان و
جوانــان اعطــاء کــرده اســت.
حجــت االســالم طالقانــی افــزود :نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه تاریــخ نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از پیامبــران مــا از جملــه حضــرت موســی
(ع) ،حض ــرت عیس ــی (ع) ،حض ــرت ابراهی ــم (ع) و حض ــرت یوس ــف (ع) و  ...جملگ ــی در س ــن جوان ــی ب ــه نب ــوت مبع ــوث ش ــدند .در
تاریــخ جهــان اســالم نیــز کیســت کــه نامــی از جوانــی تحــت عنــوان علــی بــن ابــی طالــب (ع) بــا آن همــه صفــات و ویژگــی هــای فــوق
تصـ ّـور بشــریت ،نشــنیده باشــد .بنابرایــن بایــد شــأن و منزلــت جوانــی را پــاس داشــت.
طالقان ــی اظه ــار داش ــت :جوان ــان م ــی بایس ــت ک ــه دغدغ ــه دی ــن را داش ــته باش ــند و ب ــرای احی ــای ارزش ه ــای دین ــی ت ــالش کنن ــد .م ــا
در تاریــخ اســالم یــک بانــوی جــوان و قدرتمنــد مســلمان هــم مــی بینیــم و آن حضــرت فاطمــه کبــری (ســالم اهلل علیهــا) اســت .پیامبــر
اس ــالم (ص) وارث تمام ــی پیامب ــران اله ــی بودن ــد و حض ــرت فاطم ــه کب ــری (س) وارث پیامب ــر (ص) بودن ــد .ای ــن مس ــأله اوج ش ــأن
و منزلــت بانــوان در اســالم را نشــان مــی دهــد .اینجــا متوجــه مــی شــویم کــه بانــوان جــوان نیــز چــه نقــش مهمــی در اســالم و احیــای
ارزش هــای اســالمی مــی تواننــد داشــته باشــند.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :امــا از ســوی دیگــر ،دانشــجوی امــروز نیــز مــی بایســت در زمینــه مبــارزه بــا افراطــی گــری ،تبعیــض نــژادی
و ایدئولــوژی هــای تکفیــری در خــط مقــدم بایســتد .ا گــر امــروز فســاد در پوشــش دیــن پنهــان مــی شــود ،ایــن جوانــان و دانشــجویان
هســتند کــه بایــد بــا علــم و فرهنگــی کــه
از آن برخ ــوردار هس ــتند ،آن را برم ــال س ــازند .دانش ــجویان وظیف ــه دارن ــد در مقاب ــل ه ــر اق ــدام اش ــتباه و ی ــا عقی ــده اش ــتباهی ک ــه منج ــر
ب ــه ناب ــودی انس ــان ش ــود ،بایس ــتند.
ای ــن روحان ــی ج ــوان عراق ــی همچنی ــن گف ــت :دانش ــجویان وظیف ــه دارن ــد ب ــا تبعی ــض ن ــژادی و افراط ــی گ ــری مب ــارزه ک ــرده و در
مس ــیر احی ــای انس ــانیت گام بردارنــد .ام ــروز تــالش ه ــا بــرای من ــزوی س ــاختن جمه ــوری اس ــالمی ای ــران و ع ــراق در س ــطح کش ــورهای
جهــان اســالم و کشــورهای جهــان عــرب بــه موضوعــی نگــران کننــده تبدیــل شــده کــه بایــد بــا آن مقابلــه کــرد .ایــن یکــی از وظایــف
دانش ــجویان اس ــت.

۱۹

سمپوزیوم بین المللی هنر و بعد چهارم در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
س ــمپوزیوم بی ــن الملل ــی هن ــر و بع ــد چه ــارم در روزه ــای س ــه ش ــنبه و چهارش ــنبه ۱۸ ،و  ۱۹دی م ــاه  ،۱۳۹۷در ت ــاالر ش ــهید آوین ــی
پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد .ایــن ســمپوزیوم ،اولیــن رویــداد بیــن المللــی و بینارشــته ای پردیــس هنرهــای
زیب ــا ب ــود ک ــه در آن هم ــه دانش ــکده ه ــای پردی ــس هنره ــای زیب ــا مش ــارکت داش ــته و س ــخنرانی ه ــا و چکی ــده ه ــای مق ــاالت ب ــه س ــه
زب ــان فارس ــی ،انگلیس ــی و فرانس ــوی ارائ ــه گردی ــد.
ایــن ســمپوزیوم بیــن المللــی توســط دفتــر امــور بیــن الملــل پردیــس هنرهــای زیبــا و بــا حمایــت مالــی آژانــس دانشــگاهی فرانکوفونــی،
بخ ــش فرهنگ ــی س ــفارت فرانس ــه در ای ــران و مش ــارکت وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری ،پای ــگاه اس ــتنادی عل ــوم جه ــان اس ــالم،
دانش ــگاه پاری ــس ی ــک (پانتئ ــون س ــوربون) ،دانش ــگاه واترل ــو کان ــادا ،دانش ــگاه فرانس ــوا رابل ــه ت ــور ،مدرس ــه عال ــی معم ــاری پاری ــس-
ملکــه و شــرکت هــای طراحــی نامــان و کانســپتو برگــزار گردیــد.

س ــمپوزیوم بی ــن الملل ــی هن ــر و بع ــد چه ــارم مس ــائل مه ــم مرب ــوط ب ــه مفاهی ــم زم ــان ،فض ــا و حرک ــت در هن ــر را ب ــه بح ــث و گفتگ ــو
گذاش ــت .ای ــن روی ــداد دو روزه در قال ــب چه ــار نشس ــت مختل ــف ب ــا موضوع ــات مرتب ــط ب ــا عن ــوان س ــمپوزیوم برگ ــزار ش ــد .ه ــر نشس ــت
تخصصــی مفاهیــم مربــوط بــه تعریــف بعــد چه ــارم از منظــر رشــته ه ــای هنــری مختلــف نظیــر :معم ــاری و طراحــی شــهری ،طراحــی
صنعت ــی ،هنره ــای تجس ــمی ،هنره ــای نمایش ــی و موس ــیقی م ــورد بررس ــی ق ــرار داد .همچنی ــن در کن ــار س ــخنرانیها ،نمایش ــگاهی از
آثــار نویســندگان و هنرمندانــی کــه بــه فراخــوان پاســخ دادنــد برگــزار گردیــد .نــوع شــرکت در ایــن ســمپوزیوم بــه ارســال مقالــه یــا پوســتر
محــدود نبــود ،و عالقهمنــدان آثــار خــود را در قالــب فایلهــای صوتــی و تصویــری ،مدلهــای پویــا یــا هرگونــه رســانه دیگــری کــه مربــوط
ب ــه موض ــوع س ــمپوزیوم ب ــود ارس ــال کردن ــد.
روز اول س ــمپوزیوم ب ــا کالم ــی از ق ــرآن کری ــم ،س ــرودهای مل ــی فرانس ــه و ای ــران ،س ــرود دانش ــگاه ته ــران و خوش ــامد گوی ــی دکت ــر
س ــید یحی ــی اس ــالمی ،رئی ــس س ــمپوزیوم و مش ــاور ام ــور بی ــن المل ــل پردی ــس هنره ــای زیب ــا آغ ــاز گردی ــد .س ــپس ،وابس ــته فرهنگ ــی
ســفارت فرانســه در ایــران ســخنانی را در خصــوص جایــگاه بخ ــش فرهنگــی ســفارت فرانســه در ارتق ــا و توســعه فعالیــت ه ــای علمــی
و فرهنگ ــی مابی ــن دانش ــگاه ه ــای ایران ــی و فرانس ــوی ارائ ــه کردن ــد و ضم ــن قدردان ــی از برگزارکنن ــدگان ای ــن س ــمپوزیم ،ب ــرای ش ــرکت
کنن ــدگان آرزوی نشس ــتی پرب ــار داش ــتند .در ادام ــه ،فیل ــم کوتاه ــی ب ــا عن ــوان «تص ــور بع ــد چه ــارم» از راب براینت ــون پخ ــش گردی ــد و
ســپس نشســت تخصصــی اول ب ــا ســخنرانی آقای ــان ژک فــول ،ســید غالمرض ــا اســالمی و دونــی مارتــوزه آغ ــاز گردیــد .در ایــن نشســت
بحــث هــای مهمــی دربــاره عکاســی زمــان در معمــاری و شهرســازی ،نظریــات شــبکه ای و توپولوژیــک ،تعاریــف زمــان گذشــته ،حــال
و آین ــده ،م ــدل س ــازی ابع ــاد دیگ ــر هن ــر ،و خوان ــش مت ــون نانوش ــته هنرمن ــدان مط ــرح گردی ــد .پ ــس از س ــخنرانی ه ــا ،فرصت ــی ب ــرای
پرس ــش ،پاس ــخ و گفتم ــان در اختی ــار حض ــار ق ــرار گرف ــت .نشس ــت تخصص ــی دوم ب ــا س ــخنرانی یوان ــس وندرمول ــن ،احم ــد الس ــتی و
آذیــن موحــد شــروع شــد و صحبــت هــای ارزشــمندی دربــاره طراحــی تعاملــی ،زمــان و تاخیــر ،انــواع زمــان در ســینما ،ارتبــاط زمــان و
زم ــان من ــدی ب ــا روح و جس ــم نوازن ــدگان موس ــیقی مط ــرح گردی ــد.
روز دوم س ــمپوزیوم ب ــا س ــخنرانی آقای ــان روژه ناربون ــی ،س ــید یحی ــی اس ــالمی ،محم ــد باق ــر قهرمان ــی و حس ــن بلخ ــاری قه ــی آغ ــاز
گردیــد .در نشســت ســوم ،صحبــت هایــی دربــاره نــور پــردازی ،ســایه پــردازی و رنــگ پــردازی در معمــاری و شهرســازی مطــرح شــد.
همچنی ــن ،مفاهیم ــی مانن ــد تفک ــر بیش-بع ــدی و میان-بع ــدی ،نس ــبیت زمان-فض ــا ،تعاری ــف جدی ــدی از گذش ــته-حال-آینده،
۲0
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واقعی ــت ،بازنمایـــی ،تصویـــر ،فنـــاوری،
خالقی ــت و تخیـــل نیـــز مطـــرح گردیدنـــد.
ع ــالوه بـــر مطالـــب فـــوق ،گفتمـــان دربـــاره
زم ــان ســـینماتیک ،انـــواع تفکـــر سلســـله
مراتب ــی و ریزوماتیـــک ،تلفیـــق زمـــان و
م ــکان ،تعری ــف زم ــان در نظری ــات متفکری ــن
مس ــلمان و هندســـه نااقلیدســـی نیـــز مـــورد
بررس ــی قـــرار گرفـــت .درنشســـت چهـــارم و
نهای ــی ســـمپوزیوم ،آقایـــان فاطـــر ســـعادت
نیا ک ــی و رامتیـــن لطـــف آبـــادی ســـخنرانی
ه ــای خـــود را در حـــوزه رابطـــه طراحـــی و
احساس ــات و نق ــش بع ــد چه ــارم در طراح ــی
راب ــط هـــای کاربـــری ،واقعیـــت مجـــازی و
واقعی ــت افـــزوده ارائـــه نمودنـــد ،کـــه پـــس
از پرســـش و پاســـخ و پخـــش پویانمایـــی
از آق ــای امیـــر کاظمـــی بـــا محوریـــت هنـــر
و بع ــد چهـــارم بـــه اختتامیـــه ســـمپوزیوم
منج ــر گردی ــد .در ط ــول دو روز س ــمپوزیوم،
س ــخنرانی ه ــای ارائ ــه ش ــده در ه ــر نشس ــت
بــه صــورت خالصــه توســط دکتــر ســید یحیــی
اس ــالمی ب ــه زب ــان انگلیس ــی ب ــرای میهمان ــان
بیــان و تحلیــل گردیــد و ســئواالت مخاطبــان
ب ــه بحـــث و گفتگـــو گذاشـــته شـــد.
ای ــن برنام ــه ب ــه ریاس ــت دکت ــر س ــید یحی ــی
اســالمی ،دکتــر مریــم خلیلــی بــه عنــوان دبیــر
علمــی و دکتــر ســمیه فدایــی نــژاد بــه عنــوان
دبی ــر اجرایـــی ســـمپوزیوم برگـــزار گردیـــد.
در مراســـم اختتامیـــه ایـــن برنامـــه از کلیـــه
س ــخنرنان ،هنرمنـــدان شـــرکت کننـــده در
نمایش ــگاه ،نویس ــندگان مق ــاالت ،دانش ــگاه
ه ــا و شـــرکت هـــای حامـــی برنامـــه و کلیـــه
دس ــت انـــدرکاران پردیـــس هنرهـــای زیبـــا
و دانش ــگاه تهـــران قدردانـــی شـــد و از کلیـــه
حضــار بــرای شــرکت در ســمپوزیم آتــی هنــر و
بع ــد چه ــارم دع ــوت ب ــه عم ــل آم ــد.

۲۱

سخنرانی استاد دانشگاه ایالتی واشنگتن و رئیس البراتوار مورفوجنسیس در پردیس هنرهای زیبا
س ــومین نشس ــت از سلس ــله س ــمینارهای بینالملل ــی «معم ــاری ه ــوش مصنوع ــی هیجان ــی»  ۱۲دی  ۱۳۹۷ب ــا س ــخنرانی من ــا قن ــدی،
معم ــار ،پژوهش ــگر و اس ــتاد دانش ــگاه ایالت ــی واش ــنگتن و رئی ــس البرات ــوار مورفوجنس ــیس ،در نگارخان ــه پردی ــس هنره ــای زیب ــای
دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد.
ُمن ــا قن ــدی ،دانش ــآموخته دانش ــگاه ته ــران و دانش ــگاه برکل ــی اس ــت و در س ــخنرانی خ ــود ب ــه موضوعهای ــی از قبی ــل :فضاه ــای
هوش ــمند س ــمپاتیک در معم ــاری (ی ــا معم ــاری ه ــوش مصنوع ــی هیجان ــی) ،آی ــا میت ــوان فضاه ــای ثاب ــت معم ــاری را ب ــه فضاهای ــی
منعط ــف تبدی ــل ک ــرد ک ــه قاب ــل تغیی ــر ب ــا فک ــر انس ــان باش ــد؟ ،آی ــا میت ــوان ب ــا اف ــکار و عواط ــف ب ــا فض ــا تعام ــل داش ــت؟ آی ــا فضاه ــای
معم ــاری میتوانن ــد امت ــداد (بخش ــی از) ب ــدن انس ــان باش ــند؟ پرداخ ــت.
وی همچنیـــن بـــه نقـــش اطالعـــات ،کـــد ،سیســـتمهای فعالکننـــده ،و تکنولوژیهـــای حســـگر در طراحـــی فضاه ــای معم ــاری
هوش ــمند اش ــاره ک ــرد و چگونگ ــی تأمی ــن نیازه ــای فیزیک ــی و روح ــی س ــاکنان فضاه ــای معم ــاری هوش ــمند از طری ــق س ــیگنالهای
بیولوژیک ــی و مغ ــزی و بهرهگی ــری از ه ــوش مصنوع ــی ب ــرای تبدی ــل فضاه ــای معم ــاری ب ــه فضاهای ــی زن ــده را تش ــریح ک ــرد.
دانشآموخت ــه دانش ــگاه ته ــران و دانش ــگاه برکل ــی ،بهرهگی ــری از ه ــوش مصنوع ــی را ب ــه عن ــوان مدیوم ــی جه ــت انع ــکاس تفک ــرات
و عواط ــف س ــاکنان دانس ــت ،ک ــه ب ــا یادگی ــری رفت ــار آن ــان بهص ــورت هوش ــمند و خ ــودکار ،ب ــا اعم ــال تغیی ــرات الزم در فض ــا ،میت ــوان
عملک ــرد و اتمس ــفر الزم را ب ــرای س ــاکنان آن ب ــه وج ــود آورد.
ای ــن س ــمینار ب ــا اس ــتقبال ش ــایانی از ط ــرف دانش ــجویان مواج ــه ش ــد و جلس ــهی پرس ــش و پاس ــخ خوب ــی پ ــس از ارائ ــهی س ــخنرانی
برق ــرار ش ــد.

انتخ ــاب مقال ــه اس ــتاد معم ــاری پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــه عن ــوان مقال ــه برت ــر س ــال  2018از س ــوی مجل ــه
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
که در مجله ""Bulding and Environmentبه چاپ رسیده است به عنوان مقاله برتر سال  ۲0۱۸انتخاب گردید.
ایــن مجلــه از بیــن بیــش از  ۳000مقالــه ای کــه بــرای آن ارســال شــده اســت ،ســه مقالــه را بــه عنــوان مقــاالت برتــر انتخــاب کــرده کــه
مقالــه آقــای دکتــر حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا ،یکــی از آنهاســت.

۲۲

دانشـجویــــی

موفقی ــت دانش ــجویان طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا در بیس ــت و س ــومین المپی ــاد کش ــوری طراح ــی
صنعت ــی
دانش ــجویان طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا مقامه ــای دوم و س ــوم بیس ــت و س ــومین المپی ــاد طراح ــی صنعت ــی س ــال ۹۷
کش ــور را کس ــب کردن ــد.
المپی ــاد ملـــی طراحـــی صنعتـــی هرســـاله بـــرای داوطلبـــان برتـــر دانشـــگاه هـــای
کش ــور جه ــت ورود ب ــه مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد طراح ــی صنعت ــی برگ ــزار م ــی ش ــود
ک ــه امس ــال دانش ــجویان طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه
تهــران بــا کســب دو مــدال بــا ارزش نقــره و برنــز و همچنیــن رتبــه هــای ،۱۰،۹،۴
 ۱۳و  ۱۴در بی ــن  ۶۳ش ــرکت کنن ــده ای ــن دوره افتخ ــار دیگ ــری را ب ــرای دانش ــگاه
ته ــران ب ــه ارمغ ــان آوردن ــد.
ضمن عرض تبریک ،اسامی این عزیزان به قرار زیر است:
ســامان قاســملو رتبــه  ،۲محمدحســین طیبــی رتبــه  ،۳آرزو دهســتانی اردکانــی رتبــه  ،۴محمــد ســهیل محمــدی رتبــه ،۹ســارا ناصــح
زاده رتبــه  ،۱۰امیرحســین کریمــی رتبــه  ۱۳و علــی باقــری خیرآبــادی رتبــه .۱۴

اثر دانشجوی پردیس هنرهای زیبا در سومین جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال برگزیده شد
خانــم محدثــه طاهــری دانشــجوی مقطــع کارشناســی رشــته نقاشــی دانشــکده هنرهــای تجســمی در ســومین جشــنواره دانشــجویی
نقاشــی ژکال برگزیــده شــد.
ایــن جشــنواره از تاریــخ  ۲۴الــی  ۳۱فروردیــن ســال جــاری در دانشــگاه هنــر برگــزار شــد و آثــار جشــنواره از  ۲۴فروردیــن الــی  5اردیبهشــت
در گالــری پردیــس ملــت بــه نمایــش در آمــد.

۲۴
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نمایش ــگاه آث ــار دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد ارتب ــاط تصوی ــری و
تصوی ــر س ــازی ورودی  ۹5-۹۶از  ۱ال ــی  ۷اردیبهش ــت م ــاه س ــال
ج ــاری در تـــاالر ایـــران دانشـــکده هنرهـــای تجســـمی پردیـــس
هنره ــای زیب ــا برگ ــزار گردی ــد.
نمون ــه هـــای موجـــود در ایـــن نمایشـــگاه کـــه کاربـــرد زیـــادی در
هن ــر گرافی ــک و تصوی ــر س ــازی دارد ،ماحص ــل واحده ــای درس ــی
فن ــون تصویرس ــازی (ب ــرای رش ــته تصوی ــر س ــازی) و تصوی ــر س ــازی
پیش ــرفته (ب ــرای رش ــته ارتب ــاط تصوی ــری) ب ــوده ک ــه تدری ــس ای ــن
واح ــد درس ــی را آق ــای دکت ــر س ــید محم ــد ف ــدوی اس ــتاد دانش ــکده
هنره ــای تجس ــمی ب ــر عه ــده داش ــت .در ای ــن دروس دانش ــجویان
فن ــون مختل ــف تصوی ــر س ــازی را م ــی آموزن ــد و ب ــرای تقوی ــت ای ــده
یاب ــی و افزای ــش ت ــوان ذهن ــی و دس ــتی ایش ــان ت ــالش م ــی گ ــردد.
ای ــن آثـــار ( 5۴اثـــر دانشـــجویی و  ۳اثـــر از اســـتاد) بـــا محوریـــت
موضوعـــات آشـــنایی بـــا دفورماســـیون در تصویـــر ســـازی ،شـــیوه
ِ
ُ
بداه ــه ســـازی ،مونوپرینـــت ،کالژ و فتومونتـــاژ بـــوده و در ابعـــاد
 ۲۰*۳۰ت ــا  ۷۰*۷۰در مع ــرض دی ــد عم ــوم عالقمن ــدان ق ــرار گرف ــت
ً
کــه آثــار دیجتــال الزامــا بصــورت پرینــت و ســایرکارها بصــورت اصــل
نمای ــش داده شـــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت از ای ــن آث ــار ب ــرای اولی ــن ب ــار در ای ــن نمایش ــگاه
رونمای ــی ش ــد.

۲5

حض ــور ُپ ــر رن ــگ مدرس ــین مدع ــو و دانش ــجویان دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی در اولی ــن جش ــنواره پویانمای ــی
تلویزیون ــی
اولی ــن جش ــنواره پویانمای ــی تلویزیون ــی ای ــران  ۱5ال ــی  ۱۸اردیبهش ــت ۱۳۹۷ب ــا ه ــدف توج ــه ب ــه آث ــار پویانمای ــی س ــاخته ش ــده در
کش ــور و تش ــویق انیمیش ــن س ــازان و حمای ــت از آنه ــا در س ــالن دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی هم ــدان برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جشـــنواره  ۱۰۱۱اثـــر بررســـی و  ۳۴۲کار منتخـــب در بخشهـــای فیلمنامـــه ،فیلمهـــای تبلیغاتـــی  ،فیلـــم ه ــای آموزش ــی ،
فرهنگ ــی ،عن ــوان بن ــدی ،دین ــی ،جل ــوه ه ــای بص ــری  ،دانش ــجویی  ،آس ــیب ه ــای اجتماع ــی  ،انق ــالب و دف ــاع مق ــدس و موش ــن
گرافی ــک ب ــه بخ ــش پایان ــی جش ــنواره راه یافتن ــد ک ــه  ۴۰اث ــر فاخ ــر موف ــق ب ــه دریاف ــت جای ــزه ش ــدند
برخی از مدرسین مدعو رشته انیمیشن دانشکده هنرهای تجسمی نیز در این جشنواره به موفقیت های ذیل نائل گشتند:
آقای بابک نکویی و برادرشان مشترکاً:
تقدیر در بخش فرهنگی به خاطر تولید انیمیشن روز برفیتندیس 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 تبلیغاتیهم چنین تندیس بهترین فضا سازی برای انیمیشن هزار افسان اهدا شد به آقای امیر هوشگ معین
تندیس و دیپلم افتخار بهترین صدا گذاری نیز اهدا شد به آقای آرش قاسمی برای انیمیشن شجاعان
شــایان ذکــر اســت آقایــان مســعود نجابتــی و امیــر ســحرخیز و ســرکار خانــم مریــم کشــکولی نیــا نیــز بــه عنــوان اعضــای هیــات انتخــاب
و داوران بخــش هــای مختلــف ایــن جشــنواره حضــور داشــتند.
همچنی ــن در بخ ــش انیمیش ــن های(فیل ــم ه ــای) کوت ــاه اث ــر دای ــره گچ ــی کاری از س ــهیل س ــراجی -به ــار کی ــا مق ــدم و س ــید امی ــن
جوادی(دانشـــجویان مقطـــع کارشناســـی ارشـــد تصویـــر ســـازی و انیمیشـــن دانشـــکده) و در بخـــش کارهـــای دانش ــجویی  ۰۱بـــه
کارگردان ــی س ــهیل س ــراجی ب ــه بخ ــش پایان ــی ای ــن جش ــنواره راه یافت ــه بودن ــد.

۲۶
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بررسی مراحل تولید انیمیشن دیرین دیرین
بررس ــی مراحـــل تولیـــد انیمیشـــن "دیریـــن دیریـــن " در ســـاعت ۱۱روز  ۲۴اردیبهشـــت  ۹۷بـــه همـــت بســـیج دانش ــجویی پردی ــس
هنره ــای زیب ــا در ت ــاالر ای ــران دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی برگ ــزار گردی ــد
در ای ــن نش ــت آق ــای محم ــد ابوالحس ــنی ،تهی ــه کنن ــده ای ــن س ــریال انیمیش ــنی مراح ــل تهی ــه و تولی ــد ای ــن انیمیش ــن ج ــذاب را ب ــرای
دانش ــجویان رش ــتههای هنره ــای تجس ــمی تش ــریح و ب ــا آن ــان بح ــث و تب ــادل نظ ــر ک ــرد.

۲۷

برگ ــزاری نخس ــتین کارگاه آموزش ــی نح ــوه ن ــگارش پایاننام ــه (از تصوی ــب موض ــوع ت ــا برگ ــزاری جلس ــه دفاعی ــه)
ب ــرای دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد ورودی  96دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا
برابــر اطــالع قبلــی و بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در رونــد گــردش امــور پایاننامــه و اصــالح فرمهــای مربوطــه در ســطح پردیــس
هنره ــای زیب ــا (ب ــا هم ــکاری کارش ــناس ام ــور آموزشی-پژوهش ــی و تحصی ــالت تکمیل ــی ای ــن دانش ــکده) کارگاه آموزش ــی آش ــنایی
بیش ــتر دانش ــجویان مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد ب ــا روال و نح ــوه تنظی ــم پایاننام ــه از س ــاعت  ۱۲:۳۰ال ــی ۱۳:۳۰روز ش ــنبه ۹۷.۲.۲۹
در نگارخان ــه تجس ــمی ای ــن دانش ــکده برگ ــزار گردی ــد و اکث ــر دانش ــجویان ورودی ذیرب ــط و ه ــم چنی ــن دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد
ارتب ــاط تصوی ــری ورودی  ۹۶پردی ــس الب ــرز در آن حض ــور یافتن ــد.

در ای ــن کارگاه ک ــه کارشناس ــان و مدی ــران گروهه ــا و رئی ــس و معاونی ــن دانش ــکده نی ــز بودن ــد ،توضیح ــات الزم ب ــه س ــمع و نظ ــر
دانش ــجویان رس ــانیده و در پای ــان ب ــه س ــواالت ایش ــان پاس ــخ داده ش ــد.

۲۸
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ٔ
دکتر هرمز فرهت با اعضای هیات علمی گروه موسیقی دیدار کرد
دکتر هرمز فرهت استاد اسبق موسیقی بعد از بیش از چهار دهه از دانشگاه تهران دیدار کرد.
دکت ــر هرم ــز فره ــت ،از بنیانگ ــذاران گ ــروه آموزش ــی موس ــیقی در دانش ــگاه ته ــران و از مدی ــران اس ــبق گ ــروه موس ــیقی ،در اردیبهش ــت
ن ــود و هف ــت ،جه ــت اقامت ــی چن ــد روزه در ای ــران ،ع ــازم ته ــران ش ــده و در روز یکش ــنبه نه ــم اردیبهش ــت م ــاه ب ــا حض ــور در پردی ــس
هنرهــای زیبــا مــورد اســتقبال دکتــر قهرمانــی معــاون محتــرم بیــن الملــل دانشــگاه ،رئیــس و اعضــاء هیــأت علمــی دانشــکده هنرهــای
نمایش ــی و موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا و تن ــی چن ــد از هنرمن ــدان و موس ــیقیدانان برجس ــته کش ــور ق ــرار گرف ــت و از مق ــام علم ــی
ـامخ ایش ــان تجلی ــل ش ــد.
شـ ِ

مسابقات گروه نوازی دانشجویان دانشگاههای کشور در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
ب ــا توج ــه ب ــه عالق ــه ش ــدید جوان ــان ایران ــی ب ــه موس ــیقی خصوص ــا ب ــه هن ــر
نوازندگـــی و از طرفـــی دیگـــر اهمیـــت تبییـــن معیارهـــای هنـــر نوازندگـــی
و خصائ ــص فرهنگ ــی و زیبای ــی شناس ــانه ای ــن هن ــر ب ــه جوان ــان ،گ ــروه
موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا تصمی ــم ب ــه برگ ــزاری مس ــایقات گ ــروه
ن ــوازی در دو رش ــته موس ــیقی ایران ــی و موس ــیقی کالس ــیک ب ــرای جوان ــان
دانش ــگاهی از  ۲۴ال ــی  ۲۶اردیبهش ــت  ۹۷گرف ــت.
ای ــن مســـابقات کـــه بـــرای تمامـــی دانشـــجویان از کلیـــه رشـــتهها در
دانش ــگاههای سراس ــر کش ــور برنام ــه ری ــزی ش ــده ب ــود ،ب ــا ه ــدف تأ کی ــد ب ــر
پارامتره ــای اصول ــی در نوازندگ ــی س ــاز و اج ــرای سبکشناس ــانه موس ــیقی
برگــزار شــد و تــالش شــد از طریــق داوری هــا ،هنرجویــان جــوان در ارتبــاط
بــا کیفیــت اجرایشــان راهنمایــی شــوند و بــا برگــزاری کالس هــای آموزشــی و نقــد و تحلیــل تخصصــی کارهــا پــس از اجــرا ،بــه بررســی
عناص ــر مه ــم در ش ــکلگیری ی ــک اج ــرای تأثی ــر گ ــذار پرداخت ــه ش ــود و تجرب ــه ملموس ــی از پارامتره ــای هن ــر نوازندگ ــی در بس ــترهای
فرهنگ ــی و هن ــری ب ــه آن ــان منتق ــل گ ــردد.

۲۹

در مرحل ــه اول ای ــن مس ــابقه جمع ــا  ۲۸گ ــروه و  ۱۰۴نوازن ــده از دانش ــگاه ه ــای مختل ــف کش ــور ش ــرکت جس ــتند ک ــه  ۹گ ــروه در بخ ــش
موســیقی کالســیک و  ۱۱گــروه در بخــش موســیقی ایرانــی بــه مرحلــه نهایــی راه یافتنــد .شــرکت کننــدگان در بخــش موســیقی ایرانــی از
دانشــگاه هــای مختلــف کشــور همچــون دانشــگاه هنــر کــرج ،کردســتان و گیــالن و در بخــش موســیقی کالســیک از هنرهــای زیبــای
دانش ــگاه ته ــران ،هن ــر ک ــرج ،آزاد ش ــیراز ،صنعت ــی ش ــریف و ش ــهید بهش ــتی ش ــرکت ک ــرده بودن ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت ای ــن مس ــابقه ب ــا
حمایــت دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد برگــزار شــد.
در پایــان ایــن مســابقات ،ضمــن اهــداء تندیــس مســابقات بــه گــروه هــای برگزیــده اول تــا ســوم ،در پاییــز  ۹۷نیــز طــی برگــزاری چنــد
اج ــرای عموم ــی در ت ــاالر آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــه عالقمن ــدان موس ــیقی معرف ــی خواهن ــد ش ــد و پ ــس از آن دع ــوت ب ــه ضب ــط
یــک ســی دی کامــل از آثــار اجرایــی خــود و انتشــار آن توســط اداره کل فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران نائــل خواهنــد آمــد.

آیین پایانی مسابقات آهنگسازی دوئت ویلن و پیانو در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
مراس ــم اختتامی ــه مس ــابقات آهنگس ــازی دوئ ــت ویل ــن و پیان ــو در  ۲۹اردیبهش ــت
 ۹۷در ت ــاالر آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.
ای ــن مس ــابقات ک ــه ب ــا ه ــدف رقاب ــت آهنگس ــازان ب ــه منظ ــور آفرین ــش آث ــاری ب ــرای
همن ــوازی س ــاز ه ــای ویل ــن و پیان ــو طراح ــی ش ــده ب ــود ،ب ــه دبی ــری دکت ــر امی ــن
هنرمن ــد ،اس ــتادیار و عض ــو هیئ ــت علم ــی گ ــروه موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا
برگ ــزار ش ــد.
ای ــن رقابته ــا در آیی ــن پایان ــی ب ــا اه ــدای تندی ــس و جوای ــز ب ــه برگزی ــدگان و اج ــرا
قطعات ــی از آث ــار برگزی ــده در روز ش ــنبه ۲۹ ،اردیبهش ــت س ــال ج ــاری در ت ــاالر آوین ــی
پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــه کار خ ــود پای ــان داد.

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.
ب ــا توج ــه ب ــه مش ــاهدات ص ــورت گرفت ــه در س ــمینار س ــال  ،۹۶س ــمینار س ــال  ۹۷متمرک ــز ب ــر آموزشه ــای انف ــرادی و رف ــع نیازه ــای
کلینیک ــی نوازن ــدگان فل ــوت ب ــود .در ط ــول برگ ــزاری برنامهه ــای انجم ــن از ۳۱تی ــر ال ــی  ۷م ــرداد ۹۷جلس ــات متع ــدد و متنوع ــی در
زمین ــه ه ــای مباح ــث مرتب ــط ب ــا تنف ــس ،ب ــدن ،تفس ــیر و الکزندرتکنی ــک توس ــط دکت ــر آذی ــن موح ــد ،رئی ــس دانش ــکده هنره ــای
نمایش ــی و موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد ک ــه ب ــا توج ــه و اس ــتقبال قاب ــل توج ــه عالقهمن ــدان روب ــرو ش ــد.

۳0

سال دوم /شماره دوم /اسفند 97

نشست تخصصی معماری با موضوع معماری آلترناتیو در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
یکش ــنبه  ۲۳اردیبهش ــت ،۹۷انجم ــن علم ــی مطالع ــات معم ــاری ای ــران دانش ــگاه ته ــران ،در اولی ــن نشس ــت از سلس ــله نشس ــتهای
معم ــاری آلترناتی ــو میزب ــان آقای ــان مهن ــدس کام ــران صفامن ــش ،دکت ــر س ــعید حقی ــر و مهن ــدس هوم ــن طالب ــی ب ــود ت ــا ب ــا موض ــوع
تمری ــن معم ــاری خ ــارج از دانش ــگاه» ب ــه س ــخنرانی و بح ــث بنش ــینند.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت آق ــای مهن ــدس هوم ــن طالب ــی ،مدی ــر علم ــی کان ــون معم ــاران معاص ــر ،ب ــه دو گون ــه آم ــوزش در عرص ــهی
معم ــاری اش ــاره ک ــرد ک ــه در یک ــی ه ــدف «انتق ــال دان ــش» اس ــت و در دیگ ــری ه ــدف «س ــاخت دان ــش» .وی حیط ــهی کار موسس ــات
آلترناتی ــوی چ ــون «کان ــون معم ــاران معاص ــر» را در دس ــتهی دوم ق ــرار داد و ب ــه ض ــرورت حف ــظ نس ــبت درس ــت می ــان ای ــن دو ن ــوع
آم ــوزش تأ کی ــد ک ــرد.
ٔ
پــس از ایشــان آقــای دکتــر ســعیدحقیر ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تبــار
آم ــوزش آ کادمی ــک معم ــاری در ای ــران ،ب ــه آم ــوزش معم ــاری در فرانس ــه برمیگ ــردد ،ب ــه تش ــریح حیط ــهی وظای ــف وزارت فرهن ــگ
و وزارت آم ــوزش عال ــی در فرانس ــه پرداخت ــه و ی ــادآور ش ــد ک ــه اساس ــا در فرانس ــه ،م ــدارس و موسس ــات آم ــوزش معم ــاری ن ــه ذی ــل
وزارت ام ــوزش عال ــی ک ــه ذی ــل وزارت فرهن ــگ تعری ــف ش ــدهاند .ایش ــان وظیف ــهی دانش ــگاه و دانش ــکدهی معم ــاری را «انتق ــال
دان ــش» عن ــوان ک ــرد و در مثال ــی بی ــان داش ــت «همانط ــور ک ــه کس ــی ب ــا اخ ــذ لیس ــانس ادبی ــات ش ــاعر نمیش ــود ،ق ــرار نیس ــت ب ــا اخ ــذ
لیس ــانس معم ــاری نی ــز کس ــی معم ــار ش ــود» .ب ــه عقی ــدهی دکت ــر حقی ــر ،جای ــگاه و نق ــش موسس ــات آلترناتی ــو و خ ــارج از دانش ــگاه را ب ــا
چنی ــن رویک ــرد و انتظارات ــی بهت ــر میت ــوان ش ــناخت و ش ــاید ض ــرورت داش ــته باش ــد ک ــه دو گون ــه آموزش ــگاه معم ــاری داش ــته باش ــیم،
دانش ــکدههایی ب ــرای تربی ــت تکنس ــین و دانش ــکدههایی مخص ــوص تربی ــت هنرمن ــد.
س ــپس آق ــای مهن ــدس کام ــران صفامن ــش ب ــا بی ــان ای ــن عقی ــده ک ــه ن ــه دانش ــگاه و ن ــه موسس ــات آموزش ــی خ ــارج از آن معم ــار تربی ــت
دو ام ــدادی تش ــبیه ک ــرد
نمیکنن ــد ،گف ــت ک ــه «دس ــت معم ــار را معم ــار بای ــد بگی ــرد» .ایش ــان معم ــاری را ب ــه مش ــعلی در ی ــک مس ــابقهی ِ
کــه دونــدهای مشــعل را از دســت دونــدهای گرفتــه و ســپس بــه دســت دونــدهای دیگــر میدهــد و بــه ضــرورت «تجربــه» در کنــار آمــوزش
بــرای تربیــت معمــار اشــاره نمــود.
آقــای صفامنــش معایبــی را بــر دانشــگاه و بــر موسســات خــارج از دانشــگاه وارد دانســت و بــه تجربــهی خــود در دانشــگاه آزاد از ســال
 ۶۸ب ــه م ــدت  ۸س ــال اش ــاره ک ــرده ،دانش ــجویانی ک ــه در آن س ــالها تربی ــت ش ــدند را جری ــان س ــاز دانس ــت و یک ــی از دالی ــل موفقی ــت
آن س ــالها را رابط ــهی تنگاتن ــگ و صمیم ــی بی ــن اس ــتاد و دانش ــجو ،و فض ــای ب ــاز آتلیهه ــا عن ــوان ک ــرد.

۳۱

در ادامــه ،آقــای هومــن طالبــی بــه حــدود  ۴۰۰۰دانشــجوی معمــاری موسســهی کانــون معمــاران معاصــر اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن
حجــم از دانشــجو در یــک موسســهی آلترناتیــو ،بایــد حاصــل نوعــی کاســتی در دانشــگاه بــوده باشــد.
وی آمــوزش معمــاری را دارای  ۳رکــن دانســت :دانشــجو ،موسســه و اســاتید .وی بــا بیــان ایــن مطلــب ،بــه فرامــوش شــدن رکــن دانشــجو
در بعضــی نهادهــای آمــوزش رســمی اشــاره کــرد و ایــن کــه در نهادهــای آلترناتیــوی چــون کانــون معمــاران معاصــر ،ایــن رکــن بــه قــوت
پیشــین خــود برگشــته.
پ ــس از ذک ــر ای ــن م ــوارد دکت ــر حقی ــر ب ــه رد برخ ــی اتهامات ــی ک ــه ب ــه تولی ــد عل ــم در دانش ــگاه رفت ــه ب ــود پرداخ ــت و در پاس ــخ ب ــه آق ــای
طالبــی ،آمــوزش را دارای تنهــا یــک رکــن دانســت« :دانشــجو» .وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد ،نــه مکانیســم
ورود دانشــجو بلکــه مکانیســم خــروج دانشجوســت و لزومــی نــدارد کــه هــر کــه وارد دانشــگاه شــد بتوانــد فار غالتحصیــل شــود گفــت:
خروجــی دانشــکدههای معمــاری ،لزومــا معمـ ِـار طــراح نیســت و ایــن کــه معمــاری منحصــر بــه موضــوع طراحــی باشــد ،تفکــری اســت
ـاری ی ــک دانش ــگاه میتوان ــد غی ــر از معم ــار ،فیلس ــوف ،منتق ــد ی ــا
ک ــه در موسس ــات آلترناتی ــو نش ــر میش ــود .خروج ــی رش ــتهی معم ـ ِ
کارش ــناس آث ــار هن ــری باش ــد و اساس ــا حیط ــهی مس ــائل دانش ــگاه بس ــیار گس ــتردهتر از آن اس ــت ک ــه خروج ــی آن را مح ــدود ب ــه معم ـ ِـار
طــراح کنیــم.
ـاتید خ ــوب و برجس ــته در دانش ــگاه ،موسس ــات م ــوازی را مته ــم ب ــه ای ــن ک ــرد ک ــه از
آق ــای صفامن ــش ه ــم ضم ــن قب ــول حض ــور اس ـ ِ
نخب ــه تری ــن دانش ــجویان تربی ــت ش ــده در دانش ــگاه اس ــتفاده میکن ــد و تبع ــا محص ــول ای ــن موسس ــات خ ــوب میش ــود.
پــس از ایــن ،آقــای مهنــدس طالبــی در پاســخ بــه یکــی از حضــار کــه از ضــرورت ایجــاد موسســهای چــون کانــون معمــاران معاصــر در
کن ــار دانش ــگاههای معم ــاری پرس ــیده ب ــود ،گف ــت :از اتفاق ــات داخ ــل دانش ــگاه خب ــر ن ــدارد و کار ای ــن موسس ــه را در ه ــم پوش ــانی ب ــا
دانشــگاه نمیبینــد .او کار اصلــی موسس ــات ایــن چنینــی را ب ــاال بــردن توقــع موسســه از دانشــجویی میدانــد کــه بــه گفتــهی ایش ــان
در ابتــدای ورود بــه موسســه بــه کار کــردن عالقــهای نــدارد ولــی در انتهــای دوره ۸ماهــه ،تمــام روزهــای هفتــه را در اســتودیو ســپری
میکن ــد .در پاس ــخ ب ــه یک ــی دیگ ــر از حض ــار ک ــه ه ــدف از حض ــور در ای ــن موسس ــات را بهت ــر ک ــردن پورتفولی ــو دانس ــت ،آق ــای طالب ــی
ایــن انگیــزه را فرعــی دانســت و بیــان داشــت کــه نمیتــوان ایــن موضــوع را بــه همــهی دانشــجویان تعمیــم داد ،و البتــه آقــای دکتــر
حقیــر نیــز ایــن مطلــب را بــه ســخنان آقــای مهنــدس طالبــی وارد دانســت کــه بســیاری از مــواردی کــه بیــان کردنــد ،قابــل تعمیــم بــه
همــهی دانشــجویان نیســت.
در ادامــه آقــای دکتــر حقیــر ،بــاز هــم محیــط دانشــکدهی معمــاری را وســیعتر از آن دانســت کــه آن را بــه تولیــد معمـ ِـار طــراح محــدود
کنیــم و البتــه بــه انعطــاف کــم در فضــای دانشــگاهی اذعــان نمــود کــه آن را ناشــی از طبــع چنیــن محیطــی دانســته ،امــکان نــو شــدن
در ای ــن محی ــط را ممک ــن و ض ــروری دانس ــت و اش ــاره کردن ــد ک ــه ن ــوآوری ،میتوان ــد از بی ــرون ی ــا داخ ــل ،پ ــس از تبدی ــل ب ــه دان ــش
 Knowledgeدر درون محی ــط دانش ــگاهی پذیرفت ــه ش ــود.

آقــای مهنــدس صفامنــش در جمعبنــدی خــود بــه ضــرورت ورود افــراد حرفــهای معمــار بــه داخــل دانشــگاه تأ کیــد کــرد و ایــن موضــوع
را چــارهی اصلــی ضعفهــای کنونــی دانســته ،و اســاس وجــود تقابــل بیــن آمــوزش دانشــگاهی و بیــرون از دانشــگاه را انــکار کــرد .آقــای
طالبــی نیــز ضمــن قبــول عــدم وجــود چنیــن تقابلــی ،بــه ضــرورت آمــوزش معمــاری از ســنین کودکــی بــرای افزایــش درک عمومــی از ایــن
مقــوالت اشــاره کردنــد.
در پای ــان جلس ــه ،انجم ــن علم ــی مطالع ــات معم ــاری ای ــران ،از ط ــرف دانش ــکدهی معم ــاری پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه
ته ــران ،از  ۳میهم ــان ای ــن نشس ــت قدردان ــی ک ــرد.
۳۲

سال دوم /شماره دوم /اسفند 97

دوش ــنبه  ۲۴اردیبهش ــت  ،۹۷انجم ــن علم ــی مطالع ــات معم ــاری ای ــران دانش ــگاه ته ــران در دومی ــن نشس ــت از سلس ــله نشس ــتهای
معم ــاری آلترناتی ــو ،میزب ــان نش ــید نبی ــان ،دکترس ــید غالمرض ــا اس ــالمی ،دکتراف ــرا غریبپ ــور و پوی ــا خزائل ــی پارس ــا ب ــود ت ــا ب ــا موض ــوع
«تجرب ــهی دانش ــگاه :فرصته ــا و تهدیده ــا» ب ــه س ــخنرانی و بح ــث بنش ــینند.
در ابت ــدای جلس ــه خان ــم نبی ــان ب ــا تش ــریح  ۳مفه ــوم  training ، educationو  ،pedagogyبی ــان داش ــت ک ــه آم ــوزش معم ــاری در
مــدارس و دانشــکدههای دنیــا در حــال حرکــت از دو مــورد نخســت بــه ســوی پدا گــوژی اســت .وی بــا بیــان اینکــه دو مــورد نخســت،
تکنس ــین و کارش ــناس تربی ــت میکنن ــد ،ماحص ــل پدا گ ــوژی را  design thinkerدانس ــت ک ــه مس ــألهی کار آن ن ــه ش ــهر ی ــا س ــاختمان
یــا ...کــه هــر مســألهای حــول «فضــا» اســت.در همیــن راســتا ،ایــن پرســش را مطــرح کردنــد کــه چــرا نبایــد در فعالیــت فضــا محــوری
مثــل تاکســیهای اینترنتــی ،نقــش معمــار بــه چشــم بخــورد؟ خانــم نبیــان در ادامــه از دیگــر آثــار جایگزیــن شــدن پدا گــوژی را اهمیــت
یافتــن «نظــرورزی» بجــای تعریــف ابرپــروژه دانســت کــه در حــال حاضــر در سیســتم آموزشــی مــا رواج دارد .دیگــر خصوصیــت ناشــی از
گســترش پدا گــوژی از قــول ایش ــان ،جایگزینــی مؤلــف ب ــا کارگروهــی اســت.

س ــپس دکت ــر اس ــالمی ب ــا تأ کی ــد ب ــر پیچیدگ ــی مس ــألهی آم ــوزش ،تفک ــر افق ــی را ب ــه ج ــای تفک ــر عم ــودی پیش ــنهاد داد و توصی ــه ک ــرد
ک ــه ب ــه ج ــای تحلی ــل بیش ــتر مس ــأله ،ب ــه گس ــترش مفاهی ــم بپردازی ــم .وی  ۳رس ــالت دانش ــگاه را تولی ــد عل ــم ،انتق ــال و بکارگی ــری
آن دانس ــت و خاطرنش ــان ک ــرد ک ــه در دانش ــکدههای معم ــاری ،پ ــس از تربی ــت تکنس ــین ،ب ــه تربی ــت «تکنولوژیس ــت» پرداخت ــه
میشــود ،بــه معنــی کســی کــه دانــش آن تکنیــک را نیــز میدانــد .آقــای اســالمی بــا تفکیــک  ۴نــوع مدیریــت بــه ترتیــب leadership،
 management، programmingو  ،planningل ــزوم ش ــفافیت در عرص ــهی تصمیمگی ــری را ی ــادآور ش ــد و گف ــت بای ــد دانس ــت هن ــگام
صحب ــت از آم ــوزش معم ــاری ،ب ــرای کدامی ــک از ای ــن  ۴ن ــوع درح ــال ارائ ــهی راه ــکار هس ــتیم .دکت ــر اس ــالمی ضم ــن قائ ــل ب ــودن
ب ــه پویای ــی دانش ــگاه و تایی ــد کل ــی عملک ــرد دانش ــگاه ته ــران در زمین ــهی تفک ــر ش ــهودی ( ،)intuitiveموانع ــی را ب ــرای ای ــن پویای ــی
برش ــمرد ک ــه از جمل ــهی آنه ــا پی ــش زمین ــهی ریاضیات ــی دانش ــجویان معم ــاری و ل ــزوم محافظ ــه کاری دانش ــگاه ته ــران ب ــه عن ــوان
دانش ــگاه م ــادر ب ــود.
در ادامــهی جلســه ،خانــم دکترغریبپــور بــه تاریخچــهی آمــوزش معمــاری در ایــران اشــارهی بســیار مختصــری داشــته ،بــه پیدایــش
معضــالت در ایــن زمینــه از زمــان ورود آ کادمیهــای مــدرن معمــاری بــه ایــران پرداخــت .او بــه وجــود یــک برنامــهی واحــد آموزشــی
ب ــرای تمام ــی موسس ــات آم ــوزش معم ــاری در ای ــران انتق ــاد ک ــرد و اساس ــا حض ــور آموزش ــگاههای معم ــاری در ذی ــل وزارت عل ــوم را
نادرســت دانســت و نتیجــهی آن را محــک نادرســت دانشــجویان و اســاتید ایــن رشــته عنــوان کــرد .خانــم غریبپــور ،بــه ســوء تعبیــر
مفه ــوم «خالقی ــت» اش ــاره ک ــرد و ض ــرورت توج ــه ب ــه بس ــتر فرهنگ ــی در کار و آم ــوزش معم ــاری را ی ــادآور ش ــد .وی یک ــی از وظای ــف
دانش ــگاه را توج ــه ب ــه ای ــن بس ــتر فرهنگ ــی و دوری جس ــتن از فش ــنهای فرم ــی معاص ــر دانس ــت.
آقــای خزائلــی بــا اشــاره بــه پیشــینهی تحصیلــی خــود ،اساســا ارزش صــرف وقــت در یــک دانشــکدهی معمــاری رســمی را زیــر ســوال
بــرده ،بــه اهمیــت یادگیــری معمــاری حرفــه ای در نــزد معمــار یــا اســتاد بنــا اشــاره و اصــل مهــم در انتقــال دانــش معمــاری را «انتقــال
ش ــفاهی دان ــش» دانس ــت و دانش ــگاههای معم ــاری در تمام ــی جه ــان را ب ــه خاط ــر پای ــهی کتبیش ــان م ــورد انتق ــاد ق ــرار داد .وی ب ــا
اش ــاره ب ــه س ــخن خان ــم غریبپ ــور درب ــارهی ل ــزوم توج ــه ب ــه بس ــتر فرهنگ ــی ،تحق ــق ای ــن مه ــم را تنه ــا در س ــایهی انتق ــال س ــینه ب ــه
ســینهی دانــش ممکــن دانســت .آقــای خزائلــی بــه ضــرورت تبــادل دانــش یــا ســایر فرهنگهــا هــم تأ کیــد کــرد و گفــت کــه بــه خاطــر
تازگ ــی و ن ــو ب ــودن تالشه ــای موسس ــهای مث ــل مدرس ــهی خ ــاک اصفه ــک ،نمیت ــوان ب ــه مش ــاهدهی بازاره ــا و بس ــتر بوم ــی بس ــنده
کــرد و الزم اســت کــه از تجــارب دیگــران اســتفاده کنیــم.
۳۳

در ادامــهی جلســه ،آقــای اســالمی در تاییــد بخشــی از ســخنان آقــای خزائلــی ،ایــن جملــه را نقــل کردنــد کــه «همــهی مــا هنرمنــد زاده
میش ــویم ،ام ــا ب ــه تدری ــج ی ــاد میگیری ــم ک ــه فرام ــوش کنی ــم» و ب ــر ای ــن نکت ــه تاکی ــد ک ــرد ک ــه دانش ــگاه ،ن ــه هنرمن ــد ک ــه هنرش ــناس
تربیــت میکنــد.
خان ــم نبی ــان نی ــز در ادام ــهی ای ــن بح ــث ،ب ــا نق ــل قول ــی از آق ــای ه ــادی تهران ــی (ریی ــس دپارتم ــان معم ــاری  )MITی ــادآور ش ــد ک ــه
وظیف ــهی دانش ــگاه تربی ــت معم ــار حرفهمن ــد نیس ــت و تربی ــت معم ــار حرفهمن ــد بای ــد در حرف ــه ص ــورت بگی ــرد؛ دانش ــگاه وظای ــف
بس ــیار بیش ــتری دارد و نمیتوان ــد تم ــام ه ــم خ ــود را ص ــرف آم ــوزش ن ــکات حرف ــهای کن ــد.
خان ــم نبی ــان در بخش ــی دیگ ــر ،دوب ــاره ب ــه عقی ــدهی «ع ــدم پویای ــی دانش ــگاه» اش ــاره ک ــرد و پاس ــخ را ن ــه از سیس ــتم و اس ــاتید ک ــه از
دانش ــجویان خواس ــت و بی ــان داش ــت ک ــه پویای ــی م ــدارس معتب ــر معم ــاری در دنی ــا ن ــه از اس ــاتید و س ــاختار و امکان ــات ک ــه بی ــش از
هرچی ــز مدی ــون ش ــبکهی دانش ــجویان اس ــت .وی یک ــی از عل ــل ای ــن ضع ــف را اقتص ــاد نفت ــی دانس ــت.
در پاســخ بــه ســوال یکــی از حضــار از آقــای خزائلــی کــه پرســیده بــود «آیــا انتقــال دانــش شــفاهی ظــرف مــدت یــک هفتــه ممکــن اســت
و آی ــا هزین ــهی دوره ــهای آموزش ــی ش ــما ق ــدری ب ــرای دانش ــجویان ع ــادی س ــنگین نیس ــت؟» ایش ــان ب ــه محدودیته ــای مدرس ــهی
اصفه ــک بخاط ــر دوری از ش ــهرهای ب ــزرگ اش ــاره ک ــرد و ض ــروت ایج ــاد ش ــعبهی دوم ــی از ای ــن مدرس ــه در نزدیک ــی ش ــهری چ ــون
ته ــران را بی ــان داش ــت .وی س ــنگین ب ــودن هزین ــهی ای ــن کارگاهه ــا را ناش ــی از هزین ــهی نگه ــداری و حقالزحم ــهی اس ــتادکاران
بوم ــی دانس ــت و البت ــه اذع ــان ک ــرد ک ــه بای ــد ب ــرای ای ــن معض ــل چ ــارهای اندیش ــیده ش ــود ت ــا ش ــاید بت ــوان روزی دوره ــهای ب ــدون
ش ــهریه در ای ــن مدرس ــه ب ــر پ ــا ک ــرد .بعدت ــر خان ــم نبی ــان ب ــه آق ــای خزائل ــی بی ــان داش ــت ک ــه اینک ــه ام ــروز آق ــای خزائل ــی در اینج ــا ب ــه
آمــوزش رســمی کشــور چنیــن انتقاداتــی را وارد میکنــد ،بخاطــر حضــور یــک آمــوزش رســمی قابــل قبــول اســت و کار آقــای خزائلــی نــه
در تقاب ــل ک ــه در تکمی ــل آم ــوزش رس ــمی اس ــت ول ــی نبای ــد آم ــوزش رس ــمی را زی ــر س ــوال بب ــرد.
خان ــم غریبپ ــور در پاس ــخ ب ــه س ــوال یک ــی از حض ــار ،ب ــه کث ــرت بی ــش از ح ــد موسس ــات آم ــوزش معم ــاری در ای ــران اش ــاره ک ــرد و در
پاس ــخ ب ــه س ــوالی دیگ ــر ک ــه ش ــناخت وض ــع موج ــود را ب ــر ش ــناخت فرهن ــگ ارج ــح دانس ــته ب ــود ،بی ــان داش ــت ک ــه چنی ــن س ــخنی
قابــل قبــول نیســت چــرا کــه فرهنــگ عــالوه بــر نــگاه بــه گذشــته ،در زمــان حــال بــودن نیــز اســت و تنهــا زمانــی میتــوان خــود را فاقــد
فرهن ــگ دانس ــت ک ــه پیش ــینهی خ ــود و ی ــا پ ــدر و مادرم ــان را ب ــه فراموش ــی بس ــپاریم .خان ــم نبی ــان ای ــن بح ــث را اینگون ــه ادام ــه داد
ک ــه مس ــألهی اساس ــی م ــا ب ــا مدرنیت ــه ،ای ــن اس ــت ک ــه دولت-مل ــی هس ــتیم ک ــه مؤل ــف آن نبودهای ــم و ب ــرای مواجه ــه ب ــا آن دچ ــار
آشــفتگی شــدیم و ا گــر آمــوزش رســمی آ کادمیــک نیــز وارد ایــران نمیشــد ،احتمــاال آشــفتگی معمــاری مــا از ایــن هــم بیشــتر میشــده
اس ــت .وی ب ــرای ح ــل ای ــن مس ــاله  ۳راه ــکار را بی ــان داش ــت ک ــه راه ح ــل س ــوم را ب ــرای بس ــتر م ــا مناس ــبتر دانس ــت -۱ :ذوب ش ــدن
در مدرنیت ــهی غرب ــی  -۲رجع ــت ب ــه س ــنت پیش ــامدرنیته  -۳تألی ــف مدرنیت ــهی بوم ــی خودم ــان ب ــا کم ــک چی ــزی همچ ــون هوی ــت
ی ــا حکم ــت س ــرزمینی .در پاس ــخ خان ــم غریبپ ــور ب ــا رد اته ــام مدرنیتهس ــتیزی ،اذع ــان داش ــت ک ــه البت ــه راه ــکار ا بازگش ــت ب ــه راه
حله ــای گذش ــته نیس ــت ،بلک ــه بای ــد فرهن ــگ گذش ــته را ب ــه مثاب ــه ام ــری س ــیال م ــورد بررس ــی ق ــرار داد ت ــا روش مواجه ــه ب ــا چنی ــن
مش ــکالت تاریخ ــیای مش ــخص ش ــود و بتوانی ــم راه حله ــای بوم ــی خ ــود را تألی ــف کنی ــم.
در پایــان ،آقــای اســالمی بــا ذکــر ایــن موضــوع کــه نقــد بــه مدرنیســم و پســت مــدرن در غــرب بســیار بیشــتر از توصیــف آنهــا بــه چشــم
میخ ــورد ،خاطرنش ــان ک ــرد ک ــه تمام ــی ای ــن مکات ــب فک ــری و جنبشه ــا نق ــاط مثب ــت و منف ــی خ ــود را داش ــتهاند ک ــه ام ــروز م ــا بای ــد
بــا درایــت ،کدهــای فرهنگــی و تایپولوژیــک خودمــان را بــا کمــک نقــاط مثبــت ایــن مکاتــب فکــری ،بــا زمــان و مــکان ســازگار کنیــم
و مکانیســم ایــن آپدیــت ســازی و ســازگاری ،چیــزی اســت کــه بایــد بــه دنبالــش باشــیم.
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س ــومین نشســـت از سلســـله نشســـتهای معمـــاری آلترناتیـــو بـــه کوشـــش انجمـــن علمـــی مطالعـــات معمـــاری روز سهش ــنبه ۲5
اردیبهش ــت  ۹۷برگ ــزار گردی ــد .موض ــوع ای ــن نشس ــت «جریانه ــای م ــوازی دانش ــگاه» ب ــود و میهمان ــان آن س ــید یحی ــی اس ــالمی،
اله ــام رضـــوی ،محمدیاســـر موســـیپور و کاوه بذرافکـــن بودنـــد.
در ابتــدای جلســه شــهابالدین تصدیقــی ،از اعضــای انجمــن علمــی بــه توضیــح ســاختار ایــن جلســات و هــدف نهایــی آن پرداخــت
و س ــپس س ــعیده قرش ــی ،مج ــری نشس ــت ،پ ــس از بی ــان خالص ــهای از جلس ــات پیش ــین ،برنام ــه را ب ــا س ــوال «نس ــبت آموزشه ــای
خ ــارج از دانش ــگاه ب ــا دانش ــگاه چیس ــت؟» از س ــید یحی ــی اس ــالمی ش ــروع ک ــرد.
دکت ــر س ــید یحی ــی اس ــالمی در بازگش ــت ب ــه مس ــائل پای ــهای آم ــوزش ،در ابت ــدا بی ــن  ۴مقول ــهی واردات ای ــده ،مونت ــاژ ای ــده ،کالژ ای ــده و
تولی ــد ای ــده تف ــاوت قائ ــل ش ــد و بی ــان داش ــت ک ــه ام ــروز م ــا در ی ــک جامع ــهی مصرف ــی هس ــتیم ک ــه ایدهه ــای از قب ــل بهوج ــود آم ــده را
مص ــرف میکن ــد .ب ــر پای ــهی همی ــن بس ــتر ،ای ــن پرس ــشها را مط ــرح ک ــرد ک ــه ه ــدف م ــا از آم ــوزش چیس ــت؟ معم ــاری؟ پ ــول درآوردن؟
بح ــث درب ــارهی رویکرده ــای جدی ــد معم ــاری؟ ی ــا...؟ ایش ــان ب ــه ض ــرورت «تولی ــد» اش ــاره ک ــرد و در بازگش ــت ب ــه پرس ــش اولی ــه تأ کی ــد
داشــت کــه هــدف دانشــگاهها «تربیــت معمــاری کــه در ایــن بــازار موفــق بشــود» نیســت چــون «بــازار فعلــی مــا مســموم و مریــض اســت» و
اینکــه «در چهــار ســال هــم نمیتــوان معمــار شــد» .اســالمی بــا تفکیــک دو مقولــهی «آمــوزش» و «یادگیــری» ،گفــت آموزشــگاه در فرصــت
کم ــی ک ــه دارد ش ــاید بتوان ــد حداقله ــا را ب ــه دانش ــجویان آم ــوزش ده ــد ام ــا در یادگی ــری نق ــش دانش ــجو پررنگت ــر اس ــت.

اله ــام رض ــوی س ــخن خ ــود را ب ــا ارائ ــه روایت ــی از تاس ــیس کان ــون ش ــروع ک ــرد .وی ب ــا دو ت ــن دیگ ــر ،مرک ــز معم ــاری ای ــران را در س ــال
 ۱۳۸5تاســیس کردنــد امــا بعــد از شــش ســال احســاس کردنــد نمیتواننــد از «پتانســیلهای» مرکــز معمــاری اســتفاده کننــد .بــا گذشــت
ـزار «تغییــر» چــون «عاملــی فرهنگــی» موثــر بــر «سیاســت ،شــهر ،خالقیــت ،ســینما ،روانشناســی
مدتــی ،رضــوی معمــاری را قویتریــن ابـ ِ
و خیل ــی مباح ــث دیگ ــر» دانس ــت و تاس ــیس کان ــون ،ب ــه بی ــان ایش ــان ،محل ــی ب ــود ب ــرای بررس ــی ای ــن پتانس ــیل و پرسش ــگری درب ــاره
آن .بــه گفتــهی ایشــان ،ایــن موسســه ادعــا نــدارد کــه «اتفــاق درســتی اســت» امــا «در حــد وســع خــود تــالش میکنــد» و تحقــق هــدف
چنیــن موسســاتی را در گــرو «تــداوم» طوالنــی مــدت دانســت .وی بیــان داشــت کــه رســالت مــا تــالش بــرای ســاختن بخــش نامعلــوم
آینــده اســت و رویکردهــای آموزشــی کانــون را «آمــوزش بومــی» و «تولیــد دانــش» بیــان داشــت.
آق ــای بذرافکـــن از همـــان ابتـــدا بـــا اظهـــار شـــگفتی از برگـــزاری
نشس ــتی دربـــارهی آمـــوزش معمـــاری در دانشـــگاه تهـــران ،بـــه
نهاده ــای آمـــوزش معمـــاری در ایـــران -چـــه دانشـــگاه و چـــه
موسســات دیگــر انتقــاد وارد دانســت کــه «درهایشــان را بســتهاند»
و «ب ــه حلقههای ــی در درون خ ــود بس ــنده کردهان ــد» .ایش ــان س ــه
عام ـ ِـل «آم ــوزش ،حرف ــه ،و پژوه ــش» را موث ــر ب ــر آم ــوزش معم ــاری
دانســت و بــه نقــل از کارل یاســپرس در کتــاب «ایدهــی دانشــگاه»،
گف ــت «مســـئله ی دانشـــگاه آمـــوزش نیســـت» بلکـــه دو هـــدف
دارد« :پژوه ــش» و «فرهنگس ــازی» .در تلفی ــق دو ن ــگاه مذک ــور،
بذرافک ــن بس ــتر آم ــوزش معم ــاری فعل ــی ای ــران را حرف ــه و پژوه ــش
دانس ــت و ذکـــر کـــرد کـــه دانشـــگاه بایـــد «مـــدرس حرفهمنـــد و
آم ــوزگار پژوهش ــگر» داش ــته باش ــد .ایش ــان ب ــه محدودی ــت مال ــی
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ب ــرای پژوه ــش ه ــم اش ــاره ک ــرد .آق ــای بذرافک ــن ب ــا اش ــارهای ب ــه تاریخچ ــهی آم ــوزش معم ــاری در ای ــران و س ــپس فرانس ــه ،اذع ــان
ک ــرد ک ــه وضعی ــت آنچن ــان ه ــم در ای ــن س ــالها تغیی ــر نک ــرده و اینک ــه آم ــوزش آلترناتی ــو بای ــد از درون جامع ــه برخی ــزد.
محمدیاســر موســیپور بحــث خــودش را از تقابــل حرفــه و دیســیپلین شــروع کــرد .ایشــان وظایــف حرفهمنــد را در ســه زمینــه میبینــد:
عملک ــرد ،زیبای ــی و اس ــتحکام .ب ــر همی ــن اس ــاس موس ــیپور آم ــوزش حرفهمن ــد را چن ــدان بحثبرانگی ــز ندانس ــت .وی بی ــان ک ــرد
ک ــه دانش ــگاه بای ــد تکلی ــف خ ــود را روش ــن س ــازد ک ــه میخواه ــد حرفهمن ــد تربی ــت کن ــد ی ــا کار دیس ــیپلینه کن ــد؛ و تأ کی ــد ک ــرد ک ــه ا گ ــر
دانش ــگاه ت ــالش دارد اف ــراد صاح ــب نگ ــرش تربی ــت کن ــد ،بای ــد ای ــن نکت ــه را بپذی ــرد ک ــه نگرشه ــای مختلف ــی وج ــود دارد و نبای ــد
«ایدئولوژیــک» باشــد و تنهــا بــر یــک نگــرش تأ کیــد کنــد .موســیپور «آلترناتیــو» را «نگرشهایــی کــه در برابــر نگرشهــای قدرتمندتــر
در اقلیــت هســتند» تعریــف میکنــد .بــر همیــن اســاس ایشــان آمــوزش را بــر چنــد نــوع برشــمرد :ایدئولوژیــک ،پاســخ محــور ،و پرســش
مح ــور .در آم ــوزش ن ــوع دوم ،دانش ــگاه ب ــا اع ــالم رویک ــرد خ ــودش ،ول ــی ذک ــر دیگ ــر نگرشه ــا ،خ ــود را از موض ــع ایدئولوژی ــک خ ــارج
میکن ــد؛ در آم ــوزش ن ــوع س ــوم ،آموزش ــگاه هم ــهی نگرشه ــای معم ــاری را تدری ــس میکن ــد .موس ــیپور س ــخن خ ــود را ب ــا نق ــل
روایتــی از ســقراط بــه پایــان بــرد و گفــت ا گــر قــرار بــر تولیــد ایــده باشــد ،بایــد بــه ج ــای ترویــج یــک نگــرش ،تفکــر انتق ــادی را تقویــت
کنی ــم و ش ــاید اولی ــن مرحل ــهی ای ــن کار روش س ــقراط اس ــت« :بدانی ــم ک ــه هی ــچ نمیدانی ــم».
جلسه با سواالت ّ
حضار پایان یافت.

برگزاری اولین دوره مسابقه طراحی خالقه با اشیاء بالاستفاده در پردیس هنرهای زیبا
اختتامیــه اولیــن دوره مســابقه طراحــی خالقــه بــا اســتقاده از اشــیاء بالاســتفاده در جهــت رفــع نیازهــای مبــرم عزیــزان روســتای کنــارک
اســتان سیســتان و بلوچســتان ،چهارشــنبه ۹خــرداد بــا همــکاری اســتادان گــروه طراحــی صنعتــی و دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در پردیــس هنرهــای زیبــا ،در نگارخانــه ایــران دانشــکده هنرهــای تجســمی برگــزار شــد.
در ابت ــدای ای ــن مراس ــم ح ــاج آق ــا م ــرادی ،ضم ــن تبری ــک والدت باس ــعادت ام ــام حس ــن مجتب ــی و تش ــکر از اس ــتادان گ ــروه طراح ــی
صنعتــی بابــت برپایــی چنیــن برنامههایــی در ســطح دانشــگاه ،گفــت ایــده برگــزاری ایــن مســابقه بســیار جالــب بــود چــرا کــه میتوانــد
باع ــث ش ــکوفایی خالقی ــت ه ــا و ای ــده ه ــای ن ــو در دانش ــجویان ب ــرای س ــاخت وس ــایل ض ــروری ب ــا اس ــتاده از وس ــایل دم دس ــتی و ب ــال
اس ــتفاده گ ــردد.
پ ــس از ایش ــان خان ــم دکت ــر خلیل ــی ،مدی ــر گ ــروه طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا از اس ــتادان و دانش ــجویان ش ــرکت کنن ــده در
ای ــن مس ــابقه تش ــکر ک ــرد و اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ک ــه در دوره ه ــای بع ــدی ش ــاهد حض ــور بیش ــتر آنه ــا باش ــیم و کاره ــا و ای ــده های ــی
ک ــه بدس ــت م ــی آی ــد را بتوانی ــم ب ــه خوب ــی ن ــه تنه ــا ب ــه مناط ــق مح ــروم کش ــور بلک ــه ب ــه تم ــام نق ــاط انتق ــال بدهی ــم چ ــرا ک ــه هس ــتند
افــرادی کــه نیــاز بــه وســایل و دلگرمــی دارنــد و بنــده شــخصا اطمینــان دارم کــه دانشــجویان پردیــس هنرهــای زیبــا بخــش بزرگــی از
ای ــن نیازه ــا را میتوانن ــد پاس ــخ دهن ــد.
در انتهای مراسم از برگزیدگان این مسابقه با اهداء لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.
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برپایی نمایشگاه «خط» توسط دانشجویان هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
نمایش ــگاه گروه ــی طراح ــی "سرکش ــی" آث ــاری از دانش ــجویان پردی ــس هنره ــای
زیب ــای دانش ــگاه ته ــران در ت ــاالر ای ــران دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی ۲ ،ال ــی ۶
تیرم ــاه  ۹۷از س ــاعت  ۸ال ــی " ۱۶هم ــراه ب ــا ف ــروش آث ــار "برگ ــزار ش ــد.
آث ــار نمایشگاه"سرکش ــی" ب ــا مطالع ــه ی "خ ــط" اول ــی و بیش ــتر ب ــا تمرک ــز ب ــر تکنی ــک
هــا و شــیوههای "خــط" دومــی و در جســت و جــوی "خــط" ســومی  ،خلــق شــده انــد.
بــرای بــه اشــترا ک گــذاری ایــن تجربی ــات و همچنیــن دریافــت نقــد،الزم بــود ایــن
آث ــار دیــده شــوند و چــه راهــی بهتــر از یــک نمایشــگاه
"خــط" در هنرهــای تجســمی از عناصــر اصلــی محســوب مــی شــود و اهیمــت و ویژگــی
هــا و کاربــرد آن بــر کســی پوشــیده نیســت .امــا در زبــان مرســوم بیــن هنرمنــدان ایــن
تنهــا مفهــوم خــط نیســت.
مفه ــوم دیگ ــر آن در طراح ــی اس ــت ک ــه ش ــیوه ه ــای مختلف ــی از طراح ــی خط ــی
وج ــود دارد و ب ــه عل ــت ویژگ ــی ه ــای خ ــاص خ ــود  ،در مراح ــل ابتدای ــی آم ــوزش
هنره ــای تجس ــمی از ای ــن ش ــیوهها کم ــک گرفت ــه م ــی ش ــود ،ای ــن درحال ــی اس ــت
ک ــه حت ــی اس ــتادان ه ــم از ای ــن ش ــیوه ه ــا ب ــرای خل ــق آثارش ــان اس ــتفاده م ــی کنن ــد.
ای ــن ش ــیوهها ع ــالوه ب ــر کم ــک ب ــه ق ــدرت طراح ــی باع ــث ش ــناخت ویژگ ــی ه ــای
خ ــاص "خ ــط" نی ــز م ــی ش ــود .بنابرای ــن اهمی ــت قاب ــل توجه ــی بی ــن اس ــتادان دارد.
بح ــث دیگ ــری ک ــه در رابط ــه ب ــا "خط"وج ــود دارد ویژگ ــی خ ــاص و منحصرب ــه ف ــرد ش ــخص در خل ــق اث ــر هن ــری اس ــت ک ــه بیش ــتر
به"دس ــتخط"معروف اس ــت و رس ــیدن ب ــه دس ــتخط خ ــاص موفقی ــت ب ــزرگ و ش ــاید بزرگتری ــن موفقی ــت و پیش ــرفت ب ــرای هنرمن ــد
اس ــت و ای ــن در تاری ــخ هن ــر قاب ــل ملم ــوس اس ــت.
ای ــن نمایش ــگاه ب ــا ه ــدف ارائ ــه ی آث ــار دانش ــجویان ب ــه منظ ــور نمای ــش پژوه ــش ه ــای تجس ــمی و جس ــت و جوه ــا ب ــرای دریاف ــت
روشه ــای بی ــان و در نهای ــت بی ــان ش ــخصی منحص ــر بف ــرد و همچنی ــن حمای ــت از فعالی ــت دانش ــجویان ب ــر پ ــا ش ــد.

۳۷

تیم دانشجویان رشته طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا برنده مسابقه ال جی چلنجر  2018شد
تیــم دانشــجویان رشــته طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا کــه ســال گذشــته بــه عنــوان یکــی از  5تیــم برتــر مســابقات ال جــی
چلنج ــر از می ــان دانش ــگاه ه ــای هن ــر ،دانش ــگاه عل ــم و صنع ــت و دو تی ــم از دانش ــگاه صنعت ــی امی ــر کبی ــر انتخ ــاب ش ــده ب ــود ،ط ــی
مراســمی کــه در  ۳تیــر مــاه توســط شــرکت ال جــی برگــزار شــد بــه عنــوان برنــده نهایــی ایــن مســابقات معرفــی و جایــزه ۱۲هــزار دالری
را از آن خ ــود ک ــرد.
خانــم هــا  :هیلــدا طاهــری اصفهانــی ،ونــوس جاللــی ،ســپیده مهربــد و زهــرا کرمــی کــه همگــی از دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد
رشــته طراحــی صنعتــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا هســتند ب ــا طــرح "طراحــی بــرای بهبــود ســالمت جامعــه از طریــق احساس ــات برگرفتــه
از فرهنــگ" توانســتند برنــده ایــن جایــزه باشــند.

۳۸
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اجرای دانش آموخته رشته موسیقی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر پردیس در رادیو

برنام ــه بامـــدادی (رادیویـــی) بیداربـــاش تهـــران ،شـــنبه  ۲۷مـــرداد  ۹۷میزبـــان ســـپهر ســـراجی دانشآموختـــه رش ــته موس ــیقی و
دانش ــجوی دکت ــری پژوه ــش هن ــر دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــود.
در این برنامه ،سپهر سراجی آهنگساز و نوازنده تار و سه تار به اجرای موسیقی زنده پرداخت.
همچنی ــن نوی ــد ای ــزد گشس ــب آهنگس ــاز و نوازن ــده گیت ــار و دانشآموخت ــه رش ــته موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا نی ــز ایش ــان
را همراه ــی م ــی ک ــرد.
اس ــتقبال مخاطب ــان باع ــث ش ــد ای ــن دو هنرمن ــد ب ــرای ب ــار دوم ش ــنبه  ۱۰ش ــهریور نی ــز ب ــه ای ــن برنام ــه دع ــوت ش ــده و ب ــه اج ــرای
موس ــیقی ب ــه ص ــورت دون ــوازی ت ــار و گیت ــار بپردازن ــد .برنام ــه بی ــدار ب ــاش ته ــران یک ــی از مع ــدود برنامهه ــای بام ــدادی زن ــده ص ــدای
جمه ــوری اس ــالمی ای ــران ،ب ــه تهیهکنندگ ــی احم ــد برم ــر ،ه ــر هفت ــه بام ــداد ش ــنبه ب ــه روی آنت ــن می ــرود.

دانشجوی پردیس هنرهای زیبا دبیر بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران شد
ط ــی حکم ــی از س ــوی محم ــد ه ــادی عس ــکری،
مدی ــرکل فرهنگـــی و اجتماعـــی وزارت علـــوم،
امی ــن مخت ــاری ،دانش ــجوی مقط ــع کارشناس ــی
ارش ــد رش ــته ادبی ــات نمایش ــی پردی ــس هنره ــای
زیب ــا ،بهعن ــوان دبی ــر بیس ــت و دومی ــن جش ــنواره
بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران منصــوب شــد.
از فعالیتهـــای اجرایـــی او میتـــوان بـــه دبیـــری
کمیت ــه هنـــری بخـــش دانشـــگاهی دومیـــن
جش ــنواره بیـــن المللـــی امـــام رضـــا (ع) ،دبیـــر
هن ــری دومیـــن جشـــنواره بینالمللـــی عکاســـی
نــگاه آبــی ،دبیــر دانشــجویی چهارمیــن جشــنواره
فیل ــم و عک ــس فن ــاوری و صنعت ــی ،دبی ــر بخ ــش
آ کادم ــی و مدیـــر روابـــط عمومـــی دورههـــای
یازدهــم و دوازدهــم جشــنواره فیلــم نهــال ،عضــو
انجمــن علمــی ســینما دانشــگاه هنــر ،بنیانگــذار و دبیــر کانــون هنــر و زیســتبوم «دایــره آبــی» دانشــگاه تهــران ،مشــاور هنــری ســاالنه
گرافی ــک دال ،مشـــاور رســـانهای تئاتـــر سربســـته تهـــران اشـــاره کـــرد.

۳۹

گزارشی از فعالیتهای انجمن علمی معماری اردیبهشت  97بزرگداشت روز ملی معمار
انجمــن علمــی معمــاری بعنــوان یــک نهــاد فعــال دانشــجویی ،همــواره در تــالش اســت تــا بــا برگــزاری رویدادهایــی در مناســبتهای
مرتبــط ،در جهــت مشــارکت و فعالیــت دانشــجویان ایــن پردیــس فعالیــت داشــته باشــد .بــه همیــن منظــور بــا قرارگیــری روز ملــی معمــار
در ســوم اردیبهشــت ،بــر آن شــدیم تــا رویدادهــای متنوعــی را در ایــن مــاه برنامهریــزی کنیــم :از کارگاه محیطــی هشــتمنهای یــک
و مس ــابقهی یک ــروزهی س ــاخت صندل ــی ک ــه بعن ــوان ی ــک فعالی ــت ج ــذاب و کوت ــاه تعری ــف گردی ــد و ب ــا حمای ــت دانش ــکده معم ــاری
جوایــزی بــه گروههــای برگزیــده اهــدا گردیــد؛ تــا ســخنرانی نظــری کــه جنبــهی علمــی داشــت؛ و همچنیــن «حلقــهی فیلــم» کــه آغــاز
فعالیــت آن در همیــن مــاه کلیــد خــورد تــا دانشــجویان معمــاری فراتــر از معمــاری و بــا بینشــی ژرفتــر بــه هنــر نائــل شــوند.

کارگاه محیطی «هشت منهای یک»
روز دوش ــنبه س ــوم اردیبهش ــت م ــاه  ۹۷همزم ــان
ب ــا روز معم ــار روی ــداد ب ــازی محیط ــی هش ــت
منه ــای ی ــک از طـــرف تیـــم اس ــتارت آپ
بازیس ــاز سیتیاس ــکن ب ــا هم ــکاری انجم ــن
علم ــی معم ــاری دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن رویـــداد دانشـــجویان کارشناســـی کـــه
اغل ــب از رش ــته معم ــاری بودن ــد حض ــور داش ــتند.
ای ــن روی ــداد از ب ــاغ نگارس ــتان ش ــروع ش ــد و ب ــا
بازگش ــت دانشـــجویان بـــه پردیـــس هنرهـــای
زیب ــای دانش ــگاه ته ــران ب ــه پای ــان رس ــید.
یک ــی از ان ــواع بازیه ــا ،ب ــازی محیط ــی اس ــت.
مکانی ــک بـــازی هشـــت منهـــای یـــک نیـــز بـــر
اســاس اصــول همیــن ســبک بــازی تعریــف شــده
اســت .در ایــن ســبک از بــازی ،شــرکت کننــدگان بایــد بــرای گذرانــدن هــر مرحلــه و پیشــبرد ســناریوی کلــی بــازی ،محیــط خــود را طبــق
فرمــان و یــا نقشــه بــازی تغییــر داده و معمــا یــا هرنــوع بــازی دیگــر خــاص آن مرحلــه را در محیــط انجــام دهنــد تــا بــه مرحلــه بعــد برونــد.
محیــط اطــراف بازیکــن از یــک اتــاق تــا ســطح شــهر ،کشــور یــا کل کــره زمیــن میتوانــد تعریــف شــود و فــرد بــرای انجــام بــازی بایــد حتمــا
در محــل مــورد نظــر حضــور داشــته باشــد .ایــن گونــه از بــازی بــرای حفــظ پیوســتگی مراحــل اغلــب از داســتان بهــره میگیــرد .داســتانی
ً
کــه غالبــا حــاوی نــکات آموزنــده تاریخــی ،جغرافیایــی ،فرهنگــی و … اســت تــا بازیکــن عــالوه بــر لــذت بــردن از بــازی بــا مفاهیمــی جدیــد
درگیــر و آشــنا شــود .علــت اصلــی کــه ســبک بــازی محیطــی ایــن روزهــا جذابیــت و تقاضــای باالیــی پیــدا کــرده اســت ،تأثیرگــذاری هــم
زمــان و محســوس بــر روی جســم و فکــر افــراد اســت .بــه بیانــی دیگــر ،ژانــر بــازی محیطــی یکــی از پربازدهتریــن روشهــای درگیرکــردن
کلیــه حــواس بــدن ،تفکــر و خالقیــت ذهنــی اســت .همیــن درگیــری ذهنــی ،حرکتــی و خالقیتــی میتوانــد تأثیــر هــر نــوع آمــوزش بــه فــرد را
عمیقت ــر کن ــد .در نتیج ــه ب ــه کارگی ــری ای ــن روش در محیطه ــای آموزش ــی میتوان ــد اب ــزاری متف ــاوت در راس ــتای آم ــوزش غیرمس ــتقیم،
ارتقـ ٕـا خالقیــت و تقویــت روحیــه تیمــی باشــد.
فضاس ــازی ب ــازی ب ــر اس ــاس ی ــک داس ــتان س ــاختگی ام ــا ب ــر پای ــه اطالع ــات واقع ــی
اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه موضوعی ــت روز معم ــار و رش ــته معم ــاری و شهرس ــازی طراح ــی
ش ــده اس ــت .در ای ــن ب ــازی گروهه ــا بای ــد ب ــر اس ــاس نش ــانههای جایگ ــذاری ش ــده در
طــول مســیر و بــه دســت آوردن ســرنخهای مختلــف پــرده از راز قتــل شــخصیتی خیالــی
بردارن ــد و ب ــا ب ــه کارگی ــری دان ــش و مهارته ــای تحلی ــل فضاه ــای ش ــهری ،ش ــناخت
بناه ــا و دورهه ــای تاریخ ــی و دق ــت و س ــرعت عم ــل در ب ــازی ب ــه موفقی ــت برس ــند.
داس ــتان هش ــت منه ــای ی ــک ،س ــاعت ده صب ــح روز دوش ــنبه س ــوم اردیبهش ــت
م ــاه در حی ــاط ب ــاغ نگارس ــتان آغ ــاز ش ــد و س ــاعت دو بعدازظه ــر در حی ــاط پردی ــس
هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران خاتم ــه یاف ــت .دانش ــجویان در قال ــب هش ــت
گ ــروه ،در س ــاعت مق ــرر بس ــتههای ح ــاوی اطالع ــات و ملزوم ــات م ــورد نی ــاز ب ــازی
را دریاف ــت کردن ــد و پ ــس از ارائ ــه توضیح ــات ،در ط ــی پن ــج مرحل ــه ،ب ــا ب ــه دس ــت
آوردن اطالع ــات و رمزگش ــایی مراح ــل ب ــه مرحل ــه بع ــدی رفتن ــد.
۴0
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در نهای ــت ه ــر گ ــروه ب ــا اطالع ــات جمع ــآوری ش ــده ب ــه دانش ــگاه بازگش ــت ت ــا س ــرنخهای ب ــه دس ــت آم ــده را در کن ــار ه ــم ق ــرار ده ــد
و س ــپس ب ــر اس ــاس مجم ــوع نش ــانهها و اطالع ــات داس ــتان ،ب ــر اس ــاس نتیجهگی ــری منطق ــی ب ــه پاس ــخ نهای ــی معم ــا دس ــت یاب ــد.
در انته ــا ب ــر اس ــاس س ــرعت عم ــل و همچنی ــن امتیازه ــای ب ــه دس ــت آم ــده در ط ــول مراح ــل ،گروهه ــای برت ــر معرف ــی ش ــدند ک ــه ب ــا
حض ــور خان ــم دکت ــر تق ــیزاده ریاس ــت محت ــرم دانش ــکده معم ــاری دانش ــگاه ته ــران هدای ــا و مداله ــای ایش ــان اه ــدا گردی ــد.

بررسی بنیانهای فکری تئوری در معماری با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی مرادی
تئــوری هــای معمــاری و بررســی ایــن تئــوری هــا از بــاب فلســفه و تحلیــل مســائل مربــوط بــه معمــاری همــواره یکــی از نیازهــا و دغدغــه
هــای دانشــجویان معمــاری بــوده و هســت  .ایــن نــگاه فلســفی  ،زیرســاخت و بسترســاز شــناخت مســائل بنیادیــن بــوده و انســان را از
نــگاه ســطحی بــه مســائل ،وارد مرحلــه ی تفکــر عمیــق و کاربــردی خواهــد کــرد ؛ از ایــن رو انجمــن علمــی معمــاری دانشــگاه تهــران
مصم ــم ب ــه برگ ــزاری س ــخنرانی ب ــا موض ــوع بررس ــی بنی ــان ه ــای فک ــری تئ ــوری در معم ــاری از ن ــگاه فلس ــفه ب ــا حض ــور جن ــاب آق ــای
دکتــر محمدعلــی مــرادی  ،دکتــرای فلســفه از دانشــگاه برلیــن آلمــان ،شــد.
ای ــن س ــخنرانی در روز  ۴اردیبهش ــت م ــاه در پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــا حض ــور دانش ــجویان و اس ــاتید دانش ــکده ص ــورت گرف ــت و ب ــه
بی ــان مقدمهفف ــای از بی ــان معم ــاری در قال ــب فلس ــفه پرداخت ــه ش ــد و خروج ــی آن ،ق ــراری ب ــرای برگ ــزاری سلس ــله جلس ــات درس و
بح ــث ح ــول موض ــوع ف ــوق ش ــد ک ــه در آین ــده مقدم ــات برگ ــزاری ای ــن سلس ــله کالس ه ــا تنظی ــم خواه ــد ش ــد.

حلقه فیلم 17 :و  ۲۴اردیبهشت
کمبــود حلقــه ای بــا عنــوان "حلقــه فیلــم" در ســال هــای اخیــر و در پردیــس هنرهــای زیبــا ،آن هــم وقتــی کــه اخبــار حلقــه هــای مشــابه
در س ــایر دانش ــکده ه ــا از جمل ــه عل ــوم و فن ــی ب ــه گ ــوش م ــی رس ــید ،ب ــرای انجم ــن علم ــی ،ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاد فع ــال در پردی ــس
هنرهــای زیبــا آزار دهنــده بــود .از آنجایــی کــه رویکــرد فیلمهــا بایــد در راســتای معمــاری باشــد ،قــرار بــر ا کــران  ۴فیلــم گردیــد کــه در
آن ی ــا ب ــر عناص ــر معماران ــه تاکی ــد ش ــده باش ــد و ی ــا در م ــورد معم ــاری باش ــد و در ط ــول ای ــن م ــدت دو فیل ــم ( koyaanisqatsiقس ــمت
اول مس ــتند ه ــای س ــه گان ــه گادف ــری رجی ــو ) و ( Mon Oncleس ــاخته ژاک تات ــی) در ای ــن دو هفت ــه پخ ــش گردی ــد.

۴۱

مسابقه ساخت صندلی ۲۲ :اردیبهشت
انجم ــن علم ــی هم ــواره در ت ــالش اس ــت ت ــا ب ــا برنام ــه ری ــزی فعالی ــت ه ــای مختل ــف بس ــتر مناس ــبی ب ــرای فعالی ــت ه ــای جمع ــی در
دانشــگاه فراهــم اورد .در همیــن راســتا مســابقاتی چــون مســابقه ســاخت صندلــی تــدارک دیــده شــد .ایــن برنامــه یــک روزه بــا هــدف
اشــنایی دانشــجویان بــا ویژگــی هــای مصالــح و نــوع رفتــار انهــا و همچنیــن اشــنایی بــا مبانــی طراحــی و تکنیــک هــای ســاخت برگــزار
ش ــد ک ــه در ای ــن می ــان چال ــش مدیری ــت زم ــان نی ــز نق ــش پررنگ ــی را در پروس ــه ی مس ــابقه ایف ــا میک ــرد .در ای ــن مس ــابقه از ش ــرکت
کنن ــدگان خواس ــته ش ــده ب ــود ت ــا ب ــا مق ــدار مش ــخصی کارت ــن صندل ــی مناس ــب ب ــرای نشس ــتن دونف ــر طراح ــی کنن ــد و در مرحل ــه بع ــد
بــه ســاخت آن بپردازنــد .عــدم اســتفاده از چســب یکــی از قوانیــن مســابقه بــود کــه ایــن خــود چالشــی جدیــد در رونــد طراحــی ایجــاد
میکــرد .در انتهــا داوری اثــار بــا همراهــی اســاتید دانشــکده بــا توجــه بــه معیارهایــی کــه از قبــل تعییــن شــده بــود صــورت گرفــت و بــه
گ ــروه ه ــای منتخ ــب جوای ــزی اه ــدا ش ــد.

۴۲
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نمایشگاه کومه
گ ــروه م ــردم نه ــاد «س ــالم» ب ــا هم ــکاری انجم ــن علم ــی معم ــاری
و انجمـــن علمـــی مرمـــت دانشـــگاه تهـــران اولیـــن نمایشـــگاه
فعالیته ــای ای ــن گ ــروه در س ــاخت س ــرپناه ب ــرای زلزل ــهزدگان
کرمانش ــاه را از س ــی ام اردیبهش ــت  ۱۳۹۷ب ــه م ــدت پن ــج روز در
نگارخان ــهی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ک ــرد.
در ایــن نمایشــگاه ،مجموعــه تصاویــر ،کروکــی و اســکیسهایی
از خانهه ــای بوم ــی س ــاخته ش ــده در کرمانش ــاه ک ــه ب ــا همراه ــی
خــود مــردم ســاخته شــده بــود بــه نمایــش آمــد.

۴۳

بزرگداشت روز معلم در نگارخانه تهران برگزار شد
بمناس ــبت ش ــهادت اس ــتاد مرتض ــی مطه ــری مراس ــم گرامیداش ــت روز معل ــم ب ــه پ ــاس تقدی ــر از زحم ــات اعض ــاء محت ــرم هی ــأت علم ــی
پردی ــس هنره ــای زیب ــا ۱۶ ،اردیبهش ــت م ــاه ب ــا حض ــور آق ــای دکت ــر نیل ــی ریاس ــت محت ــرم دانش ــگاه و آق ــای دکت ــر خض ــری ،مش ــاور
رئی ــس و مدی ــر کل ح ــوزه ریاس ــت و رواب ــط عموم ــی دانش ــگاه در نگارخان ــه ته ــران برگ ــزار ش ــد.
همچنیــن در ایــن مراســم اســتادان پردیــس پیرامــون مســائل مختلــف آموزشــی و پژوهشــی نقطــه نطــرات خــود را بــا ریاســت محتــرم
دانشــگاه مطــرح کردنــد.

۴۴
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نشست خانه و دانشگاه در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
مراس ــم اس ــتقبال از نودانش ــجویان پردی ــس هنره ــای زیب ــا ،س ــاعت  ۹صب ــح روز ش ــنبه  ۳۱ش ــهریور م ــاه  ۹۷ب ــا حض ــور دانش ــجویان و
خان ــواده ه ــای آن ــان در ت ــاالر ش ــهید آوین ــی پردی ــس برگ ــزار گردی ــد.
ای ــن برنام ــه ب ــا ت ــالوت آی ــات ق ــرآن آغ ــاز و ب ــا پخ ــش کلی ــپ ه ــای س ــرود مل ــی ،تاری ــخ دانش ــگاه و خ ــوش آمدگوی ــی رئی ــس دانش ــگاه و
پی ــام ایش ــان ب ــه ن ــو دانش ــجویان ادام ــه یاف ــت.
همچنیــن دکتــر علیرضــا عینــی فــر معــاون محتــرم آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی پردیــس هنرهــای زیبــا ،حجــت االســالم والمســلمین
منصــور مــرادی معــاون محتــرم نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در پردیــس هنرهــای زیبــا ،دکتــر ســید ابوالحســن ریاضــی اســتاد
روانشــناس دانشــگاه تهــران بــا محور«جوانــان ،بهداشــت روانــی و جهــان در حــال تغییــر» و ســید جــالل طباطبایــی دانشــجوی همیــار
ســالمت بــا محــور «معرفــی پرســولیو» ســخنرانی نمودنــد.

۴5

نخستین رویداد یک روز با طراحی صنعتی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
برنام ــه ی ــک روز ب ــا طراح ــی در حض ــور اس ــتادان و ف ــار غ التحصی ــالن رش ــته طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا و هم ــکاری
اســتادان و دانشــجویان دانشــکده بــرق و کامپیوتــر پردیــس فنــی دانشــگاه تهــران ،روز یکشــنبه  ۲۹مهرمــاه ،از ســاعت  ۱۳الــی  ۱۶در
پردی ــس فن ــی برگزارگردی ــد.
در آغــاز برنامــه آقــای دکتــر نیلــی احمــد آبــادی ریاســت دانشــکده بــرق و کامپیوتــر ضمــن تاکیــد بــر لــزوم همــکاری دانشــجویان ،فــارغ
التحصیــالن و اســاتید دو دانشــکده در راســتای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی پــروژه هــای مختلــف دانشــگاهی و صنعتــی ،بــر ضــرورت
توســعه فرهنــگ آمــوزش  ،پژوهــش و کارآفرینــی در دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد.
س ــپس خان ــم دکت ــر خلیل ــی مدی ــر گ ــروه طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ،برق ــراری جلس ــات مش ــترک بی ــن پردی ــس ه ــای
دانش ــگاه ته ــران ک ــه در نهای ــت منج ــر ب ــه ایج ــاد فض ــای گفتگ ــوی علم ــی و خالقان ــه خواه ــد ش ــد را ام ــری ض ــروری ب ــرای خل ــق بس ــتر
پیش ــرفت روزاف ــزون رش ــته ه ــا و ش ــکل گی ــری می ــان رش ــته ای ه ــای مختل ــف دانس ــت.
همچنی ــن خان ــم ضح ــی خانیک ــی کارش ــناس ارش ــد طراح ــی صنعت ــی در خص ــوص نق ــش ط ــراح و رابط ــه او ب ــا جامع ــه مهندس ــی و
شناس ــایی ماهی ــت دیزای ــن س ــخنرانی را ارائ ــه کردن ــد.
در ادامــه برنامــه چهــار نفــر از فــار غ التحصیــالن کارشناســی و کارشناســی ارشــد طراحــی صنعتــی بــه تحلیــل نــگاه طراحانــه در مفهــوم
ســازی  ،ایــده پــردازی و طراحــی و ســاخت محصــوالت و خدمــات پرداختنــد.
در ابت ــدا خان ــم ش ــیدا امی ــری ریگ ــی کارش ــناس طراح ــی صنعت ــی از پ ــروژه طراح ــی م ــدوالر پهب ــاد خبرن ــگاری خ ــود گف ــت و مراح ــل
مخنل ــف فرآین ــد طراح ــی ای ــن محص ــول را ب ــه حاضری ــن توضی ــح داد.
ســپس خانــم ونــوس جاللــی کارشــناس ارشــد طراحــی صنعتــی از نقــش تفکــر طراحــی در محصــوالت درمانــی و کمــک درمانــی ســخن
گفتن ــد و پ ــروژه طراح ــی محصول ــی ب ــرای درم ــان س ــینوزیت را ب ــه مخاطبی ــن معرف ــی کردن ــد .در نهای ــت آق ــای س ــام می ــری کارش ــناس
ارشــد طراحــی صنعتــی نکاتــی در خصــوص تجربــه طراحــی یــک اپلیکیشــن موفــق در حــوزه ادیــت فیلــم و عکــس و ارایــه آن در بــازار
را بــه حاضریــن بیــان نمــود.
در ایــن جلســه آقایــان دکتــر مهــران فاطمــی نیــا ،مهنــدس جمشــید امامــی و دکتــر علیرضــا اژدری اعضــای هیــأت علمــی گــروه طراحــی
صنعت ــی نی ــز ب ــه ارای ــه نکات ــی در خص ــوص س ــوابق همکاریه ــای قبل ــی موف ــق بی ــن دو دانش ــکده پرداخت ــه و ای ــن جلس ــات را نقط ــه
ش ــروع مثبت ــی جه ــت برق ــراری فض ــای تفک ــر مش ــترک طراح ــی و مهندس ــی معرف ــی نمودن ــد.

۴۶
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نشست تخصصی تیزرهای تبلیغاتی با رویکرد استاپ موشن در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
نشس ــت تخصص ــی تیزره ــای تبلیغات ــی ب ــا رویک ــرد اس ــتاپ موش ــن توس ــط عقی ــل حس ــینیان ،ط ــراح و گارگ ــردان اس ــتاپ موش ــن
انیمیشـــن و کارشـــناس ارشـــد ارتباطـــات تصویـــری از دانشـــگاه هنـــر تهـــران ،بـــا حمایـــت آقـــای دکتـــر فـــدوی مع ــاون پژوهش ــی و
تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده هنرهــای تجســمی و آقــای مهنــدس علیــاری معــاون اداری و مالــی پردیــس هنرهــای زیبــا ،شــنبه ۲۶
آبــان از ســاعت  ۱۶الــی ،۱۸در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا در میــان اســتقبال گســترده دانشــجویان هنرهــای تجســمی
و س ــایر عالقمن ــدان ،برگ ــزار ش ــد.
عقی ــل حس ــینیان در ای ــن نشس ــت تخصص ــی ،نح ــوه ش ــگل گی ــری تیزره ــای تبلیغات ــی اس ــتاپ موش ــن خ ــود را از صف ــر ت ــا ص ــد م ــورد
بررســی قــرار داد .او بــا بــه نمایــش گذاشــتن اولیــن اســتاپ موشــنی کــه ســاخته بــود صحبتــش را آغــاز کــرد و رونــد آشــناییش بــا آن را
توضی ــح داد و پ ــس از آن راج ــع ب ــه اولی ــن س ــفارش کاری خ ــود صحب ــت ک ــرد.
وی در ادامــه پــروژه هــای اخیــرش را بــرای مخاطبــان شــرح داد کــه عبــارت بودنــد از موزیــک ویدئــو خوشــحالم (ســیروان خســروی)،
تیــزر تبلیغاتــی ماســت میمــاس ،تیــزر مجلــه فیلــم ،تیــزر تلویزیــون سامســونگ ،تیــزر آبمیــوه ســانی نــس و تیــزر همــراه اول.
عقی ــل حس ــنیان از تجربی ــات خ ــود در  ۱۰س ــال اخی ــر گف ــت و در ط ــول زم ــان ای ــن نشس ــت تخصص ــی رون ــد پیش ــرفت کاری ــش را م ــورد
بــه مــورد در هــر کار توضیــح میــداد.
وی اذعــان داشــت کــه بارهــا و بارهــا در طــی مســیر حرفــه ایــش متضــرر مــی شــده اســت امــا بــه دلیــل عالقــه و پشــت کار توانســته کــه
خــود را در ایــن حــوزه متمایــز کنــد.
مراح ــل اخ ــذ س ــفارش و برخ ــورد ب ــا س ــفارش دهن ــده ،ای ــده پ ــردازی ،طراح ــی ،کانس ــپت ،طراح ــی حرک ــت ،اس ــتوری ب ــرد ،انیمی ــت ،
ب ــرآورد هزین ــه ،پی ــش تولی ــد و تولی ــد از کلی ــد واژه ه ــای ای ــن نشس ــت تخصص ــی بودن ــد.
اس ــتاپ موش ــن یک ــی از تکنی ــک ه ــای انیمیش ــن اس ــت ک ــه در آن ح ــرکات و افک ــت ه ــای فیزیک ــی و واقع ــی ص ــورت م ــی گی ــرد و در
مقاب ــل دوربی ــن عکاس ــی فری ــم ب ــه فری ــم ثب ــت م ــی ش ــود و از چیدم ــان عک ــس ه ــا ب ــه ترتی ــب ،متح ــرک س ــازی ص ــورت م ــی گی ــرد.
اس ــتاپ موش ــن تاریخچ ــه دور و درازی در س ــینما دارد .از آغ ــار س ــینما اغل ــب س ــعی ب ــر آن م ــی ش ــد ت ــا ج ــادوی حرک ــت اش ــیا توس ــط
خودش ــان را ب ــه نمای ــش درآورن ــد.
امروزه این تکنیک چه در فضای تبلیغاتی و چه در فضای تولید انیمیشن به شدت مورد توچه قرارگرفته است.

۴۷

از کتاب «نگار جاویدان» اثر دانشجوی پردیس هنرهای زیبا رونمایی میشود
آییــن رونمایــی از کتــاب نــگار جاویــدان :زندگــی و آثــار اســتاد محمــود فرشــچیان بــه نویســندگی امیــر رضائــی نبرد(دانشــجوی مقطــع
دکت ــری تاری ــخ تطبیقی-تحلیل ــی هن ــر اس ــالمی دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا) همزم ــان ب ــا مراس ــم افتتاحی ــه
دانش ــگاه هنره ــای اس ــالمی-ایرانی اس ــتاد محم ــود فرش ــچیان ،ب ــا حض ــور اس ــتاد ،دکت ــر عل ــی ا کب ــر والیت ــی ،ریی ــس هی ــأت موس ــس و
هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی ،دکتــر غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر صالحــی ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،
دکت ــر طهرانچ ــی ،ریی ــس دانش ــگاه آزاد اس ــالمی ،دکت ــر بهم ــن نام ــور مطل ــق ،سرپرس ــت دانش ــگاه هنره ــای اس ــالمی -ایران ــی اس ــتاد
محم ــود فرش ــچیان ،محمدرض ــا مخب ــر دزفول ــی ،دبی ــر ش ــورای عال ــی انق ــالب فرهنگ ــی ،و جمع ــی از روس ــای واحده ــای دانش ــگاه آزاد
اس ــالمی ،فرهیخت ــگان و هنرمن ــدان در تاری ــخ  ۳۰مه ــر  ۱۳۹۷برگ ــزار ش ــد.
ایــن کتــاب مهــم تریــن دســتاوردهای مطالعــات «فرشــچیان پژوهی»رضائــی نبــرد تــا ایــن زمــان محســوب مــی گــردد کــه کار گــردآوری
اس ــناد زندگ ــی و آث ــار هنرمن ــد ،پژوه ــش و ن ــگارش آن ه ــا ی ــک ده ــه زم ــان ب ــرده اس ــت و ح ــدود چه ــار س ــال نی ــز ص ــرف فراین ــد چ ــاپ و
انتشــار ایــن کتــاب شــده اســت.
کتــاب نــگار جاویــدان در نــوع خــود ،نخســتین و جامــع تریــن کار علمی-پژوهشــی و دانشــگاهی دربــاره زندگــی ،آثــار و اندیشــه اســتاد
محم ــود فرش ــچیان از آغ ــاز فعالی ــت هن ــری ای ــن هنرمن ــد نام ــدار ،یعن ــی از ح ــدود هش ــتاد س ــال پی ــش ت ــا زم ــان حاض ــر محس ــوب م ــي
ش ــود .تقری ــظ و طراح ــی جل ــد ای ــن کت ــاب را اس ــتاد محم ــود فرش ــچیان ،پیش ــگفتار آن را دکت ــر س ــید حس ــین نص ــر ،اس ــتاد پ ــرآوازه
بخــش مطالعــات اســالمی دانشــگاه جــرج واشــنگتن ،خوشنویســی عناویــن آن را اســتاد غالمحســین امیرخانــی و مدیریــت هنــری آن
را اس ــتاد بی ــژن جن ــاب ب ــر عه ــده داش ــتهاند .اس ــتاد فرش ــچیان ای ــن کت ــاب را در س ــه دورة س ــه ،پن ــج و دو ماه ــه (در مجم ــوع ده م ــاه)
و در نیوجرس ــي آمری ــکا ک ــه تمرک ــز بیش ــتری داش ــتهاند ،م ــورد مطالع ــه دقی ــق و عمی ــق ق ــرار دادهان ــد و ب ــا حساس ــیت و وس ــواس خ ــاص
خودش ــان ،ب ــر بیش ــتر صفح ــات آن ،ن ــکات دقی ــق و یادداش ــتهای ارزن ــده نگاش ــتهاند.
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انجم ــن تصوی ــر س ــازی و گرافی ــک دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی شایس ــته تقدی ــر بخ ــش فعالی ــت خالقان ــه ش ــناخته
شــد
انجم ــن علم ــی دانش ــجویی تصویرس ــازی و گرافی ــک دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا در یازدهمی ــن جش ــنواره
ملــی حرکت(آبــان مــاه ســال جــاری) شایســته تقدیــر بخــش فعالیــت خالقانــه شــناخته شــد .ایــن موفقیــت را بــه تمامــی دســت انــدر
کاران و تالش ــگران ای ــن انجم ــن تبری ــک و تهنی ــت م ــی گویی ــم.

۴۹

دانشجوی پردیس هنرهای زیبا سیمرغ بلورین بهترین آنونس جشنواره فیلم فجر  97را دریافت کرد
مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ساعت  ۱۸روز  ۹بهمن در پردیس تئاتر تهران برگزار شد.
آق ــای روح ال ــه موح ــدی دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد ارتب ــاط تصوی ــری دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا موف ــق
ش ــد س ــیمر غ بلوری ــن بهتری ــن آنون ــس را ب ــرای فیل ــم س ــینمایی گ ــرگ ب ــازی از آن خ ــود کن ــد.

او قبال نیز در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر ،این سیمر غ را برای فیلم سینمایی سیانور دریافت کرده بود.
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برگزاری سومین ساالنه عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران
ســومین ســاالنه عکــس دانشــجویان دانشــگاه تهــران از  ۱۷لغایــت  ۲۱آذر  ۱۳۹۷در تــاالر ایــران ،دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس
هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
آث ــار پان ــزده ت ــن از دانش ــجویان عکاس ــی ک ــه بهتری ــن آث ــار را در س ــال گذش ــته تولی ــد ک ــرده بودن ــد در ای ــن روی ــداد ب ــه نمای ــش درآم ــد.
عــالوه بــر آثــار نمایــش داده شــده ،نشســتهای حرفــهای در جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــجویان در مســیر علمــی و هنــری برگــزار شــد
ک ــه اس ــتقبال ک ــم نظی ــری از آنه ــا ب ــه عم ــل آم ــد؛ از جمل ــه آنه ــا م ــی ت ــوان ب ــه نشس ــت ه ــای «تف ــاوت تحصی ــل آ کادمی ــک عکاس ــی در
ایــران و خــارج از کشــور»« ،بررســی عکاســی معاصــر ایــران»« ،بررســی آثــار عکاســان ایرانــی در نمایشــگاه رجیــو امیلیــا ایتالیــا»« ،کارگاه
روشه ــای نوی ــن چ ــاپ و ارائ ــه اث ــر» اش ــاره ک ــرد .همچنی ــن ب ــه منظ ــور نکوداش ــت ی ــاد اس ــتاد ه ــادی ش ــفائیه ،بنیانگ ــذار عکاس ــی
آ کادمی ــک ای ــران ،فیل ــم مس ــتندی توس ــط دانش ــجویان عکاس ــی س ــاخته و نمای ــش داده ش ــد.
برپای ــی ســـاالنهی عکـــس دانشـــجویان دانشـــگاه تهـــران بـــا فعالیتهـــای داوطلبانـــهی انجمـــن علمی-دانش ــجویی عکاس ــی و
دانش ــجویان ای ــن رش ــته و هم ــکاری دانش ــکده ذیرب ــط و معاون ــت دانش ــجویی و فرهنگ ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا در ای ــن پردی ــس
ممک ــن ش ــده اس ــت.
در ای ــن س ــاالنه ب ــا تغییرات ــی ک ــه انج ــام ش ــد ت ــالش گردی ــد ای ــن روی ــداد در مس ــیری حرفهایت ــر ق ــرار گی ــرد .ب ــه همی ــن منظ ــور در
انتخ ــاب داوران رویک ــردی ت ــازه اتخ ــاذ ش ــد و ش ــیوه چ ــاپ و ارائ ــهی عکسه ــا متناس ــب ب ــا اس ــتانداردهای جهان ــی انج ــام گرف ــت.

گفتن ــی اس ــت رامی ــار منوچه ــرزاده دبی ــر علم ــی ،مش ــکات طالب ــی دبی ــر اجرای ــی ای ــن دوره و مه ــرداد نجمآب ــادی ،مه ــدی وثوقنی ــا،
بارب ــد گلش ــیری ،نج ــف ش ــکری و غزال ــه هدای ــت ،ک ــه از اس ــتادان دانش ــگاه و ی ــا هنرمن ــدان ب ــه ن ــام کش ــور هس ــتند ،هی ــأت داوران
س ــومین س ــاالنه عک ــس دانش ــجویان دانش ــگاه ته ــران بودن ــد.
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سومین هفتهی تصویرسازی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
هفت ــهی تصویرس ــازی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــه هم ــت انجم ــن علم ــی بی ــن
رش ــتهای تصوی ــر س ــازی و گرافی ــک دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد.
ای ــن رویـــداد بـــا افتتـــاح نمایشـــگاه آثـــار دانشـــجویان و فـــار غ التحصیـــالن
رش ــتهی تصویرس ــازی دانش ــگاه ته ــران در روز  ۱۷آذر  ۱۳۹۷آغ ــاز ب ــه کار ک ــرد.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اســاتید و اعضــای هیــآت علمــی و جمــع عالقمنــدان
در حال ــی آغ ــاز ب ــه کار ک ــرد ک ــه  ۸۲اث ــر از دانش ــجویان و ف ــار غ التحصی ــالن از
س ــال  ۱۳۷۲ت ــا کن ــون را در ب ــر م ــی گرف ــت .را از ای ــن تع ــداد  ۱۰اث ــر متعل ــق ب ــه
هنرمن ــدان مقی ــم خ ــارج از کش ــور اس ــت.
هفت ــه تصوی ــر س ــازی س ــومین دوره پیوس ــته خ ــود را در حال ــی آغ ــاز ک ــرد ک ــه
توانس ــته ب ــود در دوره پی ــش ب ــا ایج ــاد ارتب ــاط ب ــا ناش ــران و مدی ــران هن ــری
انتش ــارات و دانش ــجویان مس ــتعد و ج ــوان ،زمین ــه اش ــتغال ب ــرای  ۸هنرمن ــد
دانش ــجو را ایج ــاد کن ــد .از دیگ ــر افتخ ــارات ای ــن انجم ــن میت ــوان ب ــه دریاف ــت
نشــان شایســته تقدیــر در بخــش فعالیــت خالقانــه در یازدهمیــن جشــنواره ملــی
حرک ــت در آذر م ــاه  ۱۳۹۷و ایج ــاد اولی ــن بان ــک اطالعات ــی ف ــار غ التحصی ــالن
در دانش ــکده تجس ــمی اش ــاره ک ــرد.

ایــن رویــداد هنــری ب ــا برگــزاری کارگاه ه ــای متعــدد و متنــوع ماننــد روش شــناخت ناشــران خارجــی و ارتب ــاط ب ــا آنه ــا ب ــا حضورهــدی
ح ــدادی ،نشس ــت طراح ــی ش ــخصیت ب ــرای ویدئ ــو گی ــم ب ــا حض ــور ف ــراز ش ــانیار ،نشس ــت مراح ــل س ــاخت کت ــاب تصوی ــری (رابط ــه
مت ــن و تصوی ــر) ب ــا حض ــور س ــحر ترهن ــده ،نشس ــت مبان ــی آم ــوزش طراح ــی دیجیت ــال ب ــا حض ــور امی ــن طالب ــی ،ت ــا  ۲۲آذرم ــاه ادام ــه
داش ــت و ب ــا اس ــتقبال گس ــترده ی مخاطبی ــن مواج ــه ش ــد.
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هفته انیمیشن دانشگاه تهران ( 19الی  23آبان )97
هفتــه انیمیشــن پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــه همــت انجمــن علمی-دانشــجویی انیمیشــن و بــا همــکاری و همراهــی
معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تهــران ،روابــط عمومــی پردیــس ،دانشــکده هنرهــای تجســمی و معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس
هنرهــای زیبــا از روز شــنبه  ۱۹الــی چهارشــنبه  ۲۳آبــان مــاه  ۹۷بــا برنامــه هــای متنوعــی در پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
ط ــی ای ــن برنام ــه روز ش ــنبه  ۱۹آب ــان کارگاه مرب ــوط ب ــه اس ــتودیو گنب ــد کب ــود از س ــاعت ۱۳ال ــی ۱۷در ت ــاالر ای ــران دانش ــکده هنره ــای
تجس ــمی برگ ــزار گردی ــد و مدی ــر ای ــن اس ــتودیو (باب ــک نکوی ــی) و تن ــی چن ــد از هنرمن ــدان ای ــن اس ــتودیو (بهن ــود نکوی ــی و احس ــان
طاه ــری و خان ــم مهن ــاز س ــلیمان ن ــژاد) در خص ــوص مراح ــل تولی ــد س ــریال انیمیش ــنی روب ــی و جوج ــه ه ــا ب ــرای دانش ــجویان و س ــایر
عالقمن ــدان توضیحات ــی را ارائ ــه نمودن ــد و همچنی ــن مس ــابقه ارائ ــه ای ــده توس ــط عم ــوم عالقمن ــدان ب ــرای قس ــمت ه ــای آت ــی ای ــن
س ــریال نی ــز برگ ــزار ش ــد.

روز یکشــنبه  ۲۰آبــان کارگاه بازیگــری و خالقیــت (در انیمیشــن) بــا حضــور آقــای هــادی حجــازی فر(بازیگــر تئاتــر و ســینما و صــدا پیشــه
انیمیش ــن) از س ــاعت  ۱۳ال ــی  ۱5در ت ــاالر ش ــهید آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد ،ه ــم چنی ــن از س ــاعت  ۱5ال ــی  ۱۷ای ــن روز،
گفتگ ــوی انیمیش ــن ،فرص ــت ه ــا و چالشه ــای تحصی ــل آ کادمی ــک برگ ــزار گردی ــد ک ــه مدی ــران گ ــروه ه ــای انیمیش ــن دانش ــگاههای
هنــر تهران(علیرضــا گلپایگانــی) ،تربیــت مدرس(دکتــر محمــد علــی صفــورا) و ســوره(کیارش زنــدی) در خصــوص نحــوه آمــوزش ایــن
رشــته در دانشــگاه خــود بــه بحــث و بررســی پرداختنــد ،از دانشــگاه تهــران نیــز آقــای بابــک نکویــی بــه نیابــت از مدیــر محتــرم گــروه
ذیربــط بــه ارائــه نظــرات خــود در ایــن رابطــه پرداخــت.
روز دوشــنبه  ۲۱آبــان مــاه از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۷نیــز در تــاالر ایــران دانشــکده هنرهــای تجســمی چنــد ارتبــاط زنــده ویدئویــی بــه ترتیــب
ب ــا ران دیمون ــد (اه ــل امری ــکا و تهی ــه کنن ــده جهان ــی انیمیش ــن و موس ــس ش ــرکت ( )Acme Film worksو کنس ــتانتین برونزی ــت
(تهیــه کننــده ،انیماتــور ،کارگــردان و هنرپیشــه اهــل روســیه) برگــزار شــد و عالقمنــدان ،ســواالت منتخــب خــود را در ایــن ارتبــاط زنــده
ویدئوی ــی از آن ــان مط ــرح نمودن ــد و در نهای ــت ب ــه تماش ــای آث ــار کنس ــتانتین برونزی ــت نشس ــتند.
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در روز ســه شــنبه  ۲۲آبــان از ســاعت  ۱۳الــی ۱5کارگاه کارگردانــی بــا حضــور آقــای صفــی یزدانیان(کارگــردان فیلــم هــای ســینمایی در
دنی ــای ت ــو س ــاعت چن ــد اس ــت و ناگه ــان درخ ــت) و امیرس ــحر خیز(م ــدرس ،کارگ ــردان انیمیش ــن و ط ــراح جل ــوه ه ــای وی ــژه بص ــری)
برگــزار شــد و ایــن دو مهمــان در خصــوص کارگردانــی فیلــم هــای زنــده ســینمایی و کارگردانــی انیمیشــن بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
همچنیــن نشســت تخصصــی اســتودیو صبــا بــا حضــور آقــای محمــد رحیــم لیوانــی ،مدیــر اســتودیو ،در تــاالر ایــران برگــزار شــد .در ایــن
نشســت در رابطــه بــا چگونــی تولیــد در اســتودیوی یــاد شــده و در طــول ســالیان مختلــف بحــث و گفتگــو بــه عمــل آمــد.

در روز چهارشــنبه  ۲۳آبــان کارگاه پورتفلیــو (نحــوه ارائــه مناســب رزومــه ،نمونــه کار و )...بــه دانشــگاهها و مراکــز معتبــر بیــن المللــی
برگــزار شــد کــه آقــای بابــک نکویــی (کارگــردان و مــدرس انیمیشــن) درایــن رابطــه توضیحــات مفیــدی را خدمــت حضــار ارائــه نمودنــد.

مراس ــم اختتامی ــه هفت ــه انیمیش ــن دانش ــگاه ته ــران روز چهارش ــنبه ۲۳آبانم ــاه در ت ــاالر ای ــران و ب ــا حض ــور دانش ــجویان و عم ــوم
عالقمن ــدان ای ــن هن ــر برگ ــزار گردی ــد و از فع ــاالن برگ ــزاری برنام ــه ه ــای ای ــن هفت ــه عل ــی الخص ــوص دانش ــجویان انجم ــن علم ــی-
دانش ــجویی انیمیش ــن پردی ــس هنره ــای زیب ــا تقدی ــر ش ــد.

5۴
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کنسرت برگزیدگان مسابقات گروهنوازی دانشگاه تهران برگزار شد
کنس ــرت برگزی ــدگان مس ــابقات گروهن ــوازی دانش ــگاه ته ــران از  ۱۸ت ــا  ۲۰آذر  ۹۷در ت ــاالر آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه
ته ــران برگ ــزار ش ــد.
ایــن کنســرتها کــه بــه عنــوان بخشــی از جوایـ ِـز برگزیــدگان ایــن مســابقات در نظــر گرفتــه شــده بــود در روزهــای  ۱۹ ،۱۸و  ۲۰آذر مــاه
در تــاالر آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد و بــا اســتقبال عالقهمنــدان ،از داخــل و خــارج دانشــگاه ،روبــرو شــد.
اجراکننــدگان ،متشــکل از دانشــجویان دانشــگاه تهــران در قالــب یــک گــروه ب ــا ن ــام «کوارتــت زهــی دانشــگاه تهــران» و دانشــجویان
دانشــگاه گیــالن در قالــب ســه گــروه ب ــا اس ــامی «پوی ــش»« ،ئ ــاوات» و «همنــوازان فــروغ» بودنــد.

کنسرت تجربی دانشجویان موسیقی در تاالر آوینی پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
کنس ــرت تجرب ــی دانش ــجویان موس ــیقی از س ــوی انجم ــن علم ــی موس ــیقی از
 ۲۴ت ــا  ۲۶آذرم ــاه  ۹۷در ت ــاالر آوین ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.
ای ــن کنس ــرتها ک ــه در ه ــر نیمس ــال ب ــا ت ــالش و برنام ــه ری ــزی انجم ــن علم ــی
موس ــیقی و هم ــکاری و نظ ــارت گ ــروه آموزش ــی موس ــیقی دانش ــکده هنره ــای
نمایشــی و موســیقی بــا محوریــت موســیقی تجربــی برگــزار میشــود ،در نیمســال
نخســت  ۹۷-۹۸نیــز بــا اســتقبال قابــل توجــه دانشــجویان مســتعد و توانمنــد
مقاط ــع کارشناس ــی و کارشناس ــی ارش ــد موس ــیقی روب ــرو ب ــود و دانش ــجویان
در قال ــب اجراهـــای تکنـــوازی و همنـــوازی در دو بخـــش موســـیقی ایرانـــی و
موس ــیقی جهان ــی ب ــه اج ــرای موس ــیقی پرداختن ــد.

55

کنسرت پژوهشی موسیقی قرن بیستم در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
کنس ــرت پژوهش ــی موس ــیقی ق ــرن بیس ــتم در دوم دی م ــاه  ۹۷در نگارخان ــه
پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.
ای ــن کنســـرت کـــه حاصـــل عملکـــرد آموزشـــی و پژوهشـــی دانشـــجویان
موس ــیقی در زمین ــه موس ــیقی ق ــرن بیس ــتم ب ــود ب ــا ت ــالش آق ــای محم ــد ش ــله
چ ــی ،متخص ــص و م ــدرس ای ــن ح ــوزه و دانش ــجویان ایش ــان برگ ــزار ش ــد و
آثــار آهنگســازان برجســته قــرن بیســتم بــه اجــرا درآمــد و بــا اســتقبال شــایانی
روب ــرو ش ــد.

5۶

سال دوم /شماره دوم /اسفند 97

موفقیت دانشجویان دانشکده معماری در مسابقه معماری طراحی پل باغ ائل گلی تبریز
آقای ــان س ــعید آذرش ــب (دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد مهندس ــی معم ــاری) و آرش آزم ــوده (دانش ــجوی کارشناس ــی ارش ــد فن ــاوری
معمــاری) ،دو تــن از دانشــجویان دانشــکده معمــاری پردیــس هنــرای زیبــا ،در مســابقه معمــاری طراحــی پــل بــاغ ائــل گلــی تبریــز کــه
ب ــا موضــوع طراحــی پلــی بــرای اســتفاده عابــران پی ــاده در مح ــل اتص ــال پ ــارک ائ ــل گلــی و پ ــارک ائ ــل باغــی تبریــز برگ ــزار شــد ،موفــق
ب ــه کس ــب رتب ــه دوم ش ــدند.

ای ــن مس ــابقه ک ــه ب ــه هم ــت معاون ــت معم ــاری و شهرس ــازی ش ــهرداری تبری ــز برگ ــزار ش ــد ،در مرحل ــه ی اول  ۱۱5گ ــروه ش ــرکت کردن ــد
و مرحل ــهی دوم ازمی ــان  ۸ط ــرح برگزی ــده انج ــام ش ــد .از خواس ــته ه ــای ای ــن مس ــابقه م ــی ت ــوان ب ــه بهرهمن ــدی و اس ــتفاده از س ــازه و
تکنول ــوژی روز ،ایج ــاد نش ــانه ش ــهری و دارا ب ــودن کاربریهای ــی همچ ــون رس ــتوران و گال ــری ب ــر روی پ ــل اش ــاره ک ــرد.

5۷

درخشش دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری در مسابقه طراحی پوستر چین ۲۰1۸
با اعالم نتایج نهایی هیئت داوران ،محمد ربلوریان در میان برگزیدگان مسابقه پوستر چین  ۲۰۱۸دیده شد.
س ــومین مس ــابقه بینالملل ــی پوس ــتر «تایپوگراف ــی و چ ــاپ :گذش ــته ،ح ــال و آین ــده» توس ــط «م ــوزه تایپوگراف ــی چی ــن» ب ــا موضوع ــات
تغییــرات آب و هوایــی ،کــودکان ،محافظــت از اقیانــوس هــا ،تحصیــالت و آب برگــزار شــد و از بیــن  5۸۶۳اثرشــرکت داده شــده از ۴5
کشــور ،اثــر محمــد ربلویــان در جمــع  ۱5اثــر برگزیــده قــرار گرفــت.
ن ــگاه هن ــری و تخصص ــی دانش ــجویان پردی ــس هنره ــای زیب ــا هم ــواره موج ــب ش ــده اس ــت ک ــه در محاف ــل هن ــری و بی ــن الملل ــی
بخوبــی بدرخشــند .ایــن ویژگــی بــه تاریــخ تمــدن کهــن ایــران بــاز مــی گــردد و لــذا همــواره شــاهد ایــن هســتیم کــه هنرمنــدان جــوان
دانش ــگاهی ب ــا ارائ ــه آث ــار هن ــری خ ــود در محاف ــل هن ــری مختل ــف ج ــزو منتخبی ــن اصل ــی اینگون ــه رویداده ــای هن ــری هس ــتند.

موفقیت ندا بشر خواه دانشجوی کارشناسی ارشد تصویرسازی در فستیوال تصویرسازی COW 2018
بــا اعــالم نتایــج نهایــی هیئــت داوران دوســاالنه تصویرگــری ،نــام شــش تصویرگــر ایــران در میــان  ۱۰برگزیــده جشــنواره COW 2018
در بخــش تصویرگــری دیــده شــد.
هی ــأت داوران ای ــن دوس ــاالنه در مرحل ــه نهای ــی داوری خ ــود ن ــدا بش ــرخواه را در کن ــار دو تصویرگ ــر اوکراین ــی و تصویرگران ــی از لیتوان ــی
و مجارس ــتان ب ــه عن ــوان برگزی ــدگان بخ ــش تصویرگ ــری ای ــن دوس ــاالنه انتخ ــاب کردن ــد.
ای ــن موفقی ــت را ب ــه خان ــم ن ــدا بش ــر خ ــواه و دانش ــجویان ،اعض ــای هی ــات علم ــی و کارکن ــان دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی تبری ــک
می گوییم.

5۸

سال دوم /شماره دوم /اسفند 97

دومین کارگاه پایاننامه دانشجویان هنرهای تجسمی برگزار شد
ب ــا توج ــه ب ــه بررس ــیهای ب ــه عم ــل آم ــده در س ــنوات گذش ــته و احس ــاس نی ــاز ب ــه برگ ــزاری کارگاه ــی توجیه ــی ب ــرای دانش ــجویان
کارشناســی ارشــد ورودی جدیــد« ،دومیــن کارگاه پایاننامــه» بــرای دانشــجویان رشــتههای پژوهــش هنــر ،نقاشــی ،عکاســی ،تاریــخ
هنــر جهــان اســالم ،ارتبــاط تصویــری ،تصویرســازی و انیمیشــن ،در روز دوشــنبه  ۱۹آذر  ۹۷از س ــاعت  ۱۰:۳۰ت ــا  ۱۲در «تــاالر ایــران»
دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.

در ایــن جلســه کــه مدیــران گروههــا و معاونیــن آموزشــی و پژوهشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده نیــز حضــور داشــتند ،آقــای دکتــر
گــودرزی (رئیــس دانشــکده) در خصــوص رونــد گــردش امــور مربــوط بــه پایاننامــه (از پیشــنهاد عنــوان پایاننامــه و تهیــۀ پروپــوزال
تــا دفاعیــه) ،توضیحــات الزم جهــت تدویــن پایاننامههــای نظــری در کیفیــت مناســب و در تــراز علمــی و پژوهشــی دانشــگاه تهــران
را بــرای دانشــجویان ارائــه کردنــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه ای ــن جلس ــه ب ــرای دانش ــجویان ورودی  ۹۷ترتی ــب داده ش ــده ب ــود و اولی ــن کارگاه در ای ــن رابط ــه در زمس ــتان
 ۹۶برگ ــزار گردی ــد.

5۹

اداری

بازسازی خانه تاریخی ظهیراالسالم توسط موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا
دکتــر پیــروز حناچــی ،رئیــس مؤسســه پژوهشــی فرهنــگ و هنــر پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ،از آغــاز عملیــات اجرایــی
مرمت ــی پ ــروژه مرم ــت و بهس ــازی خان ــه تاریخ ــی ظهیراالس ــالم ته ــران از ابت ــدای س ــال  ۱۳۹۷خب ــر داد و گف ــت« :مؤسس ــه پژوهش ــی
فرهنــگ و هنــر بــه عنــوان یکــی از مراجــع مهــم در امــر پژوهــش ،مرمــت و بهســازی در کشــور اســت کــه مرمــت آثــاری همچــون ســردر
ب ــاغ مل ــی ته ــران ،کتابخان ــه پروی ــن اعتصام ــی ب ــاغ نگارس ــتان ته ــران و تهی ــه ط ــرح س ــاماندهی خیاب ــان الل ــهزار را در س ــوابق خ ــود
دارد».
وی افــزود« :ایــن مؤسســه در راســتای اهــداف خــود ،اقــدام بــه همــکاری بــرای مرمــت و بهســازی خانــه تاریخــی ظهیراالســالم کــرده
و بــرای اولیــن بــار در کشــور بــرای شــفاف ســازی در امــور اجرایــی و همچنیــن ایجــاد امــکان بــرای پژوهشــگران بــه منظــور پژوهــش و
امــور آموزشــی ،اقــدام بــه راه انــدازی وبســایت پــروژه نیــز کــرده اســت».

خان ــه تاریخ ــی ظهیراالس ــالم ته ــران عمارت ــی اس ــت ارزش ــمند از اواخ ــر دوران قاج ــار ک ــه در محل ــهای ب ــه همی ــن ن ــام ،در خیاب ــان
ظهیراالســالم و نزدیــک میــدان بهارســتان قــرار دارد .تاریــخ ایــن بنــا بــا توجــه بــه شــواهد معمــاری ،بــه اواخــر دوره قاجــار و اوایــل دوره
پهل ــوی ب ــاز میگ ــردد ک ــه نمون ــهای از تلفی ــق معم ــاری ایران ــی ب ــا س ــبک غرب ــی محس ــوب میش ــود.

۶۲
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مالــک ایــن بنــا بــر اســاس روایاتــی ســید زینالعابدیــن ملقــب بــه ظهیراالســالم امــام جمعــه تهــران در دوره قاجــار اســت کــه نــام خانــه
نی ــز از همی ــن روای ــت گرفت ــه ش ــده اس ــت .همچنی ــن گفت ــه میش ــود ک ــه مال ــک دیگ ــر ای ــن بن ــا محمدول ــی تنکابن ــی اس ــت ک ــه ام ــالک
بس ــیاری در ته ــران داش ــته اس ــت.
ای ــن خان ــه در دو ده ــه اخی ــر دچ ــار ب ــی مه ــری ه ــای ف ــراوان و در اث ــر ع ــدم توج ــه ب ــه مخروب ــهای تبدی ــل ش ــد ک ــه مح ــل س ــکونت و
اجتم ــاع معت ــادان و بیخانمانه ــا ش ــده اس ــت.
در  ۱۷س ــال گذش ــته ک ــه ای ــن خان ــه تح ــت تمل ــک س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ق ــرار گرف ــت ،اقدامات ــی در جه ــت مرم ــت و بهس ــازی آن
ص ــورت گرف ــت و س ــپس س ــازمان می ــراث فرهنگ ــی ای ــن اث ــر را دو ب ــار و ب ــا ی ــک ش ــماره ،در تاریخه ــای  ۲۷م ــرداد  ۱۳۹۳و  ۲۲خ ــرداد
 ۱۳۹۶ب ــه ش ــماره  ۳۱۰۹۶در فهرس ــت آث ــار مل ــی ب ــه ثب ــت رس ــاند.

در راس ــتای مرم ــت و بهس ــازی ای ــن اث ــر ارزش ــمند ،س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ط ــرح ه ــای مرمت ــی متع ــددی را تهی ــه ک ــرد ک ــه آخری ــن
ط ــرح تهی ــه ش ــده توس ــط مهندس ــان مش ــاور ارگ ب ــم کرم ــان م ــورد تأیی ــد ق ــرار گرف ــت و در نهای ــت پ ــس از تهی ــه ط ــرح ه ــای مربوط ــه،
ط ــی تواف ــق نامه ــای ک ــه بی ــن س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی و مؤسس ــه پژوهش ــی فرهن ــگ و هن ــر دانش ــگاه ته ــران ب ــه امض ــا رس ــید،
مقــرر شــد ایــن مؤسســه بــه عنــوان مجــری ،جهــت انج ــام کلیــه اقدام ــات پژوهشــی ،مرمتــی و بهس ــازی خانــه تاریخــی ظهیراالســالم
فعالی ــت کن ــد.
پژوهشــگران و عالقهمنــدان میتواننــد بــا مراجعــه بــه وبســایت  www.zahirolislamrestoration.comاز آخریــن اخبــار پــروژه و رونــد
پژوهــش و مرمــت مطلــع و بــه کلیــه اطالعــات و مســتندات پــروژه دسترســی پیــدا کننــد.

۶۳

تعمیر،تجهیز و تعریض کارگاه چاپ
بــا توجــه بــه نیــاز کارگاه چــاپ دانشــکده هنرهــای تجســمی بــه نوســازی فضــا و امکانــات آن  ،در تابســتان امســال اقداماتــی در ایــن زمینــه
انجــام شــد.
در راس ــتای بهین ــه س ــازی و ب ــا رعای ــت اص ــول ایمن ــی ،س ــاختمان فض ــای کارگاه چ ــاپ کم ــی گس ــترش یاف ــت .ن ــور ای ــن کارگاه ب ــه خوب ــی
تقوی ــت گردی ــد .تنه ــا س ــینک کارگاه ب ــه س ــه س ــینک اس ــیدکاری ،س ــینک شستش ــوی ِپ ِلی ــت چ ــاپ و س ــینک آم ــاده س ــازی ت ــوری س ــیلک
اس ــکرین افزای ــش یاف ــت.
هم چنین کارگاه بطور کامل رنگ آمیزی و تعدادی کمد و قفسه ام دی اف برای آن تعبیه شد.
به منظور تهویه فضا و خروج بهینه گازهای سمی نیز هود و متلقات الزم در آن نصب گردید.
کارگاه چاپ در طبقه منهای یک دانشکده و در مجاورت کارگاه های هنرچند رسانهای و انیمیشن قرار دارد.

۶۴
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عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا در بین پنج نامزد برترچهره سال هنر انقالب انتخاب شد
آییــن اختتامیــه چهارمیــن دوره هفتــه هنــر انقــالب اســالمی و انتخ ــاب چهــره س ــال هنــر انقــالب ،عصــر روز یکشــنبه  ۲۶فروردیــن در
حــوزه هنــری برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ،ســیدمهدی خاموشــی ،رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی دربــاره جایــگاه انقــالب اســالمی گفــت« :بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه معلــوم نیســت شــرط انقــالب کــردن بــرای انقالبــی مانــدن مــا کفایــت کنــد .بــرای انقالبــی مانــدن بایــد اســتقامت
داشــت ،مســیر درســت را شــناخت و بــه تکلیــف عمــل کــرد واال تضمینــی نیســت کــه ا گــر روزگاری ،انقالبــی بودهایــم بتوانیــم انقالبــی
ه ــم بمانی ــم همانط ــور ک ــه در حادث ــه عاش ــورا نی ــز کس ــانی در مقاب ــل ام ــام ص ــف کش ــیده بودن ــد ک ــه روزگاری در زم ــره مجاه ــدان راه
خــدا بــود».

ـش دیگ ــر مراس ــم ،محس ــن مومن ــی ش ــریف ،ریی ــس ح ــوزه هن ــری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــال  ،۹۶س ــال جوان ــان ب ــود ،گف ــت:
در بخ ـ ِ
«جوان ــی مع ــرف هوی ــت م ــردم ای ــران بع ــد از انق ــالب اس ــالمی ب ــود .چن ــد ت ــن از هنرمن ــدان م ــا ب ــا آثارش ــان و معرف ــی ش ــهید عزیزم ــان
محس ــن حجج ــی خ ــوش درخش ــیدند و او را در ح ــوزه ادبی ــات انق ــالب معرف ــی کردن ــد.
او در م ــورد رون ــد انتخ ــاب چه ــره س ــال انق ــالب توضی ــح داد« :در مرحل ــه اول ،بن ــا ب ــه نظ ــر هیئ ــت انتخ ــاب ۱۴ ،هنرمن ــد ویژگیهای ــی
داشــتند کــه بــه عنــوان نامــزد معرفــی شــدند .اولیــن شــاخص ،تولیــد آثــار در گفتمــان انقــالب اســالمی بــود ،دوم اینکــه بایــد مخاطــب
فراوان ــی میداش ــتند و س ــومین گام جری ــان س ــازی ب ــود .از بی ــن  ۱۴نف ــر اولی ــه 5 ،هنرمن ــد بیش ــترین آرا را کس ــب کردن ــد ک ــه درنهای ــت
یــک نفــر بــه عنــوان برگزیــده معرفــی میشــود.
ســپس مســعود نجابتــی بــا حضــور روی صحنــه دربــاره آقــای محمدرضــا دوســتمحمدی عضــو هیــأت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــای
دانش ــگاه ته ــران و  5نام ــزد برت ــر چه ــره س ــال هن ــر انق ــالب اس ــالمی گف ــت« :آق ــای دوس ــتمحمدی ب ــه اخ ــالق اس ــالمی پایبن ــد اس ــت ،او
علیرغــم خالقیتهــای هنــری کــه دارد همــواره شــخصیتی بــه دور از تکبــر داشــته و خــود را از ایــن صفــات حفــظ کــرده اســت.

۶5

برگزیدگان پردیس هنرهای زیبا در پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه
پنجمی ــن جش ــنواره آم ــوزش دانش ــگاه ته ــران ب ــا ه ــدف تجلی ــل از پیشکس ــوتان ،اعض ــای هی ــات علم ــی برگزی ــده و مدی ــران آموزش ــی
برت ــر  ۱۷اردیبهش ــت ،۹۷در ت ــاالر فردوس ــی دانش ــکده ادبی ــات برگ ــزار ش ــد.
در ایــن جشــنواره آقــای دکتــر محســن حبیبــی اســتاد پیشکســوت معمــاری و شهرســازی پردیــس هنرهــای زیبــا بــه عنــوان پیشکســوت
آموزشــی برگزیــده و آقایــان دکتــر حشــمت الــه متدیــن ،اســتادیار دانشــکده معمــاری و مصطفــی اســدالهی ،اســتاد دانشــکده هنرهــای
تجســمی بــه عنــوان اعضــاء برگزیــده آموزشــی درپنجمیــن جشــنواره آمــوزش دانشــگاه تهــران انتخــاب شــدند.
در قس ــمتی از ای ــن مراس ــم دکت ــر محس ــن حبیب ــی ،اس ــتاد پیشکس ــوت پردی ــس هنره ــای زیب ــا ط ــی س ــخنانی یادگی ــری و ی ــاد دادن
را اینگون ــه توصی ــف ک ــرد« :ی ــاد گرفت ــم ک ــه در ه ــر کس ــوتی ک ــه ف ــرد اس ــت ،بای ــد ی ــاد بگی ــرد و ی ــاد ده ــد .در ای ــن دوران آموخت ــم ک ــه
آمــوزش یــک امــر یــک ســویه نیســت ،بــه همــان انــدازه کــه میتــوان یــاد داد میتــوان آموخــت .آموختــم کــه آموختــن پایــان نــدارد ،بــه
همی ــن خاط ــر چ ــه بس ــیار از دانش ــجویانم آموخت ــم.

۶۶
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نمایشگاه مشترک معماری و هنرهای تجسمی در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا
بــا همــکاری دانشــکده هــای معمــاری و هنرهــای تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا ،نمایشــگاه مشــترک بــا موضــوع عکاسـ ِـی معمــاری
بــا عنــوان "دیــوار" از تاریــخ  ۲۲الــی  ۲۶اردیبهشــت  ،۹۷در محــل نگارخانــه تهــران برگــزار گردیــد.
ایــن رویــداد بینارشــته ای ،فرصتــی مغتنــم را بــرای اســتادان و دانشــجویان عکاســی و معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا جهــت تعامــل
و تب ــادل دی ــدگاه هایش ــان پیرام ــون چگونگ ــی بازنمای ــی آث ــار معم ــاری فراه ــم آورد .در حاش ــیه ای ــن نمایش ــگاه ،کارگاه ی ــک روزه
آش ــنایی ب ــا عکاس ـ ِـی معم ــاری برگ ــزار گردی ــد.

تقدیر از چهره ماندگار و استاد پیشکسوت دانشکده هنرهای تجسمی
در آیی ــن افتت ــاح اولی ــن جش ــنواره پویانمای ــی تلویزیون ــی( ۱5ال ــی  ۱۸اردیبهش ــت /۹۷هم ــدان) از  ۱۲هنرمن ــد ش ــاخص کش ــوری
تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد ک ــه در ای ــن می ــان آق ــای دکت ــر محم ــد حس ــین حلیم ــی ،چه ــره مان ــدگار ،اس ــتاد پیشکس ــوت و بازنشس ــته
دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی نی ــز حض ــور داش ــتند.

۶۷

نمایش فیلم مستند ارتفاع فروتنی در سال روز تولد استاد مصطفی اسدالهی
بــه بهانــه ســاخت و نمایــش فیلــم مســتند ارتفــاع فروتنی(مســتندی در رابطــه بــا بخــش هایــی از زندگــی کاری-هنــری استاداســدالهی)
بــه مناســبت ســال روز تولــد اســتاد مصطفــی اســدالهی ،عضــو هیــات علمــی دانشــکده هنرهــای تجســمی ،پیشکســوت و برجســته ایــن
رش ــته ،مراس ــم باش ــکوهی ب ــا حض ــور اس ــتادان و دانش ــجویان پردی ــس هنره ــای زیب ــا در س ــاعت  ۱۴:۳۰روز یکش ــنبه  ۲۳اردیبهش ــت
مــاه ســال جــاری در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
پ ــس از نمای ــش ای ــن مس ــتند اس ــتاد در می ــان تش ــویق خی ــل دانش ــجویان ،اس ــاتید و مدعوی ــن ای ــن مراس ــم پش ــت تریب ــون ق ــرار
گرفتنــد و در حالیکــه از تشــویق هــا و ابــراز محبــت حاضریــن منقلــب شــده بودنــد بــرای مــدت کوتاهــی بــه صحبــت پرداختــه و گفــت
سالهاس ــت ک ــه هن ــگام صحب ــت در پش ــت تریب ــون احساس ــی نش ــده ب ــود و از اینک ــه در فیل ــم ن ــام استادانش ــان ب ــرده ش ــد نی ــز بس ــیار
خوش ــحال اس ــت .همچنی ــن از زحم ــات س ــازندگان ای ــن اث ــر عل ــی الخص ــوص آق ــای حس ــین ابراهیم ــی کارگ ــردان و احم ــد درخش ــنده
تهیــه کننــده ایــن کار (از دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد ارتبــاط تصویــری و تصویــر ســازی) تشــکر کردنــد و مراتــب سپاســگزاری
خ ــود را از هم ــه حض ــار ب ــرای ش ــرکت در ای ــن مراس ــم اع ــالم داش ــت.

ا ی ــن مراس ــم ب ــه هم ــت دس ــت ان ــدرکاران س ــاخت ای ــن مس ــتند و جمع ــی از دانش ــجویان دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی و
انجم ــن علم ــی -دانش ــجویی گرافی ــک پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد.

۶۸
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امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشی ،علمی و هنری بین دانشگاه تهران و وزارت نفت
مؤسس ــه پژوهش ــی فرهن ــگ و هن ــر پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران ب ــا ه ــدف توس ــعه و حف ــظ ارزشه ــای فرهنگ ــی می ــراث
صنعت ــی ،موف ــق ب ــه راهان ــدازی " نه ــاد می ــراث صنعت ــی ای ــران" گردی ــد.
درایــن راســتا وبــه منظــور ارتب ــاط صنعــت ب ــا دانشــگاه و گســترش همفکــری وهمکاریه ــای پژوهشــی ،علمــی و هن ــری و همچنی ــن
ب ــه دلی ــل پیش ــینه و می ــراث ارزش ــمند صنع ــت نف ــت ،تفاهمنام ــه هم ــکاری مش ــترک بی ــن دانش ــگاه ته ــران و وزارت نف ــت منعق ــد
گردی ــد.
ای ــن تفاهمنام ــه روز  ۲5اردیبهش ــت م ــاه  ۹۷در جلس ــهای ب ــا حض ــور دکت ــر محم ــود نیل ــی احمدآب ــادی ،رئی ــس دانش ــگاه ته ــران،
مهن ــدس حبی ــباهلل بیط ــرف ،مع ــاون مهندس ــی ،پژوه ــش و فن ــاوری وزارت نف ــت ،دکت ــر پی ــروز حناچ ــی ،رئی ــس مؤسس ــه پژوهش ــی
فرهن ــگ و هن ــر دانش ــگاه ته ــران ،دکت ــر ا کب ــر نعم ــت اله ــی ،مدی ــر موزهه ــا و مرک ــز اس ــناد وزارت نف ــت دکت ــر ش ــاهین حی ــدری رئی ــس
پردی ــس هنره ــای زیب ــا هم ــراه ب ــا معاونی ــن و مس ــئوالن پردی ــس هنره ــای زیب ــا و وزارت نف ــت امض ـ ٕـا گردی ــد.
در ایــن جلســه ضمــن پرداختــن بــه مفهــوم میــراث صنعتــی در دنیــای امــروز توســط دکتــر پیــروز حناچــی و چگونگــی راهانــدازی نهــاد
میــراث صنعتــی در ایــران توســط ایشــان ،گزارشــی از موزههــا و بناهــای بــا ارزش وزارت نفــت توســط دکتــر نعمــت اللهــی ارائــه گردیــد.

در ادام ــه مع ــاون مهندس ــی ،پژوه ــش و فن ــاوری وزارت نف ــت ب ــه ظرفیته ــای علم ــی ،پژوهش ــی و فن ــاوری دانش ــگاههای معتب ــر
اش ــاره نم ــوده و تاکی ــد ک ــرد هم ــکاری بی ــن صنع ــت و دانش ــگاه ی ــک ش ــعار نیس ــت و ت ــا س ــطح ایج ــاد انس ــتیتوهای تخصص ــی و ب ــه
کار گی ــری نیروه ــای تخصص ــی داخل ــی ،پی ــش رفت ــه اس ــت .همچنی ــن ایش ــان خواس ــتار فراه ــم ش ــدن زمین ــه هم ــکاری بیش ــتر بی ــن
مؤسس ــه پژوهش ــی فرهن ــگ و هن ــر در دانش ــگاه ته ــران و مدیری ــت موزهه ــا و مرک ــز اس ــناد وزارت نف ــت ش ــدند.
دکت ــر نیل ــی ریی ــس دانش ــگاه ته ــران در خاتم ــه جلس ــه ضم ــن ی ــادآوری اینک ــه دانش ــگاه ته ــران خ ــود ب ــه عن ــوان یک ــی از مصادی ــق
می ــراث فرهنگ ــی میتوان ــد رویک ــرد خوب ــی در ای ــن تفاهمنام ــه ارائ ــه ده ــد ،اذع ــان نمودن ــد ک ــه دانش ــگاه ته ــران الگ ــوی جدی ــدی را
بــرای همــکاری بیــن دانشــگاه و صنعــت ابــداع نمــوده؛ کــه در حــال حاضــر تشــکیل مؤسســات نــوع ســوم در قالــب مشــارکت دانشــگاه
و صنع ــت ب ــا پی ــروی از ای ــن الگ ــو ،در ح ــال فعالی ــت در حوزهه ــای مل ــی و بینالملل ــی هس ــتند.

۶۹

ب ــا حض ــور رئی ــس ش ــورای اس ــالمی ش ــهر ته ــران ،داوری مس ــابقه طراح ــی اتص ــال پهن ــه جنوب ــی دریاچ ــه ش ــهدای
خلی ــج ف ــارس ب ــه بوس ــتان جنگل ــی چیتگ ــر در پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد
روز چهارشــنبه  ۲۷اردیبهشــت ،همزمــان بــا آغــاز رونــد داوری و اعــالم نتایــج مرحلــه نخســت مســابقه طراحــی اتصــال پهنــه جنوبــی
دریاچ ــه ش ــهدای خلی ــج ف ــارس ب ــه بوس ــتان جنگل ــی چیتگ ــر ،مهن ــدس محس ــن هاش ــمی رئی ــس ش ــورای اس ــالمی ش ــهر ته ــران ب ــه
ٔ
اتف ــاق مهن ــدس عل ــی اعط ــا ،س ــخنگو و عض ــو هی ــات رئیس ــه ،محم ــد س ــاالری ،رئی ــس کمیس ــیون شهرس ــازی و معم ــاری ،دکت ــر زه ــرا
ٔ
ن ــژاد به ــرام ،عض ــو هی ــات رئیس ــه ،ش ــهربانو امان ــی ،عض ــو کمیس ــیون عم ــران و حم ــل و نق ــل و همچنی ــن دکت ــر افش ــین حبی ــب زاده
معــاون نظــارت شــورای اســالمی شــهر تهــران ،ضمــن دیــدار بــا مســئولین پردیــس هنره ــای زیب ــا از آث ــار گــروه ه ــای شــرکت کننــده در
ای ــن مس ــابقه طراح ــی در نگارخان ــه پردی ــس هنره ــای زیب ــا بازدی ــد کردن ــد.

ٔ
در ایــن بازدیــد دکتــر پیــروز حناچــی عضــو هیــات علمــی پردیــس هنرهــای زیبــا شــهردار تهــران ،مهنــدس بهنــام اتابکــی مدیرعامــل
س ــازمان مهندس ــی و عم ــران ش ــهر ته ــران ،اعض ــای هیئ ــت داوران مس ــابقه طراح ــی اتص ــال پهن ــه جنوب ــی دریاچ ــه ش ــهدای خلی ــج
ف ــارس ب ــه بوس ــتان جنگل ــی چیتگ ــر نی ــز حض ــور داش ــتند و توضیحات ــی در رابط ــه ب ــا تغیی ــر رویک ــرد معاون ــت فن ــی و عمران ــی ش ــهرداری
ته ــران در اج ــرای پ ــروژه ه ــای عمران ــی و تعام ــل بیش ــتر ب ــا دانش ــگاه ته ــران در اج ــرای پ ــروژه ه ــای کلی ــدی ش ــهر ته ــران ب ــه حض ــار
دادن ــد.
پردی ــس هنره ــای زیب ــا دانش ــگاه ته ــران آمادگ ــی خ ــود را ب ــرای کم ــک در ح ــوزه ه ــای تخصص ــی مرب ــوط ب ــه معم ــاری ،شهرس ــازی و
زیباس ــازی ش ــهر اع ــالم و از برگ ــزاری چنی ــن مس ــابقه تاثی ــر گ ــذاری در دانش ــگاه ته ــران تش ــکر ک ــرد.

۷0
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حضور معاون محترم اداری و مالی دانشگاه در جلسه هیأت رئیس پردیس هنرهای زیبا
دکت ــر س ــعید یزدان ــی ،مع ــاون محت ــرم اداری و مال ــی دانش ــگاه ته ــران روز دوش ــنبه م ــورخ  ۲5خردادم ــاه مهم ــان جلس ــه هی ــأت رئی ــس
پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــود.
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه ضــرورت حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم ،بــه تشــریح ایــن دیــدگاه
پرداخــت.
وی محورهـــای برنامههـــا و اهـــداف در حـــوزه معاونـــت اداری مالـــی را برقـــراری تعامـــل دوطرفـــه در فضـــای اعتم ــاد ،همفک ــری و
هم ــکاری ب ــا تم ــام واحده ــا ،پردیسه ــا و معاونته ــا ،تقوی ــت فرهن ــگ صرفجوی ــی و انضب ــاط مال ــی و کاه ــش وابس ــتگی دانش ــگاه
ب ــه مناب ــع مس ــتقیم دولت ــی ،جلوگی ــری و ممانع ــت از اس ــتراتژی آزم ــون و خط ــا ،ت ــالش ب ــرای اص ــالح نظ ــام بروکراس ــی و انج ــام کار در
حداقــل زمــان ،قانونمنــدی ،تــالش بــرای ســامان دادن بــه وضعیــت پرســنل غیــر رســمی ،ایجــاد بانــک اطالعــات و برقــراری عدالــت
برش ــمرد.
در ادام ــه اعض ــاء هی ــأت رئی ــس پردی ــس هنره ــای زیب ــا ضم ــن خ ــوش آمدگوی ــی ب ــه دکت ــر یزدان ــی ،م ــواردی در ارتب ــاط ب ــا موضوع ــات
م ــورد نظ ــر ایش ــان بی ــان کردن ــد.

۷۱

نشست هم اندیشی چشم انداز و سناریوهای توسعه در سند آمایش استان تهران
دکتــر اســفنیار زبردســت ،اســتاد دانشــکده شهرســازی ،معــاون پژوهشــی پردیــس هنرهــای زیبــا و مدیــر پــروژه آمایــش اســتان تهــران ،چشــم
اندازهــا و دیدگاههــا در قبــال ســند آمایــش اســتان تهــران را تشــریح کــرد.
س ــه شـــنبه  ۲۹خـــرداد مـــاه  ،۹۷نشســـت هـــم اندیشـــی «چشـــم انـــداز
و س ــناریوهای توســـعه در ســـند آمایـــش اســـتان تهـــران» در نگارخانـــه
پردی ــس هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد ،ای ــن نشس ــت در ادام ــه رون ــد تدوی ــن
س ــند آمای ــش اس ــتان ته ــران ک ــه در معاون ــت پژوهش ــی دانش ــگاه ته ــران
در ح ــال انجـــام اســـت ،بـــا هـــدف هـــم اندیشـــی و بررســـی ســـناریوهای
توس ــعه اس ــتان ته ــران ب ــا حض ــور خان ــم دکت ــر گیت ــی اعتم ــاد (کارش ــناس
مســائل شــهری) ،دکتــر مهــدی پنــدار (رئیــس امــور برنامهریــزی ،نظــارت
و آمای ــش س ــرزمین س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور) ،مهن ــدس نعم ــت
ٔ
اهلل ترکی(رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنامهری ــزی اس ــتان ته ــران) ،دکت ــر افش ــین دان ــه کار(عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــکده مناب ــع
ٔ
طبیعــی دانشــگاه تهــران) ،دکتــر محمــد حســین شــریفزادگان(عضو هیــات علمــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه شــهید
ٔ
بهش ــتی) ،دکت ــر مظف ــر صراف ــی (عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــکده معم ــاری و شهرس ــای دانش ــگاه ش ــهید بهش ــتی) ،مهن ــدس ش ــهرام
ٔ
عدالتی(معــاون توســعه و برنامهریــزی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران) ،دکتــر محمــد مهــدی عزیــزی (عضــو هیــات
علم ــی و رئی ــس دانش ــکده شهرس ــازی دانش ــگاه ته ــران) ،مهن ــدس س ــهراب مشهودی(کارش ــناس مس ــائل ش ــهری) و دکت ــر فرش ــاد
ٔ
نوری ــان (عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــکده شهرس ــازی دانش ــگاه ته ــران) برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن نشس ــت دکت ــر اس ــفندیار زبردس ــت مدی ــر پ ــروژه آمای ــش اس ــتان ته ــران ب ــا توضی ــح و تبیی ــن رون ــد پیش ــرفت پ ــروژه و مراح ــل
انج ــام ش ــده ،ه ــدف نشس ــت را دریاف ــت آرا و نظ ــرات کارشناس ــان در خص ــوص س ــناریوهای اقتب ــاس ش ــده از مطالع ــات رونده ــای
موجــود اســتان تهــران دانســت .دکتــر مهــدی پنــدار نیــز بهرهمنــدی از اجمــاع نخبــگان سیاســی ،دســتگاههای اجرایــی و دانشــگاهی
در تدوی ــن س ــاز و کاره ــای س ــند آمای ــش اس ــتان را ض ــروری و آن ــرا بیم ــه کنن ــده ای ــن س ــند دانس ــت .همچنی ــن مهن ــدس نعم ــت اهلل
ترک ــی ب ــا اش ــاره ب ــه تاثی ــر گ ــذاری ای ــن س ــند ب ــر س ــند آمای ــش کش ــور و ابع ــاد اس ــتانی ،مل ــی و فرامل ــی آن ،مش ــروعیت علم ــی در محی ــط
دانشــگاهی ،در سیســتم مدیریــت اســتانی و حــوزه مدیریــت ملــی را بــرای ایــن ســند ضــروری شــمرد .در ادامــه اعضــای پنــل بــه ارائــه
دیــدگاه و نظــرات خــود پرداختنــد .نشســت بعــدی بررســی چشــم اندازهــا و ســناریوهای توســعه اســتان تهــران در شــورای برنامــه ریــزی
اس ــتان ته ــران خواه ــد ب ــود.
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مصاحبه مقطع دکتری پژوهش هنر و تاریخ تطبیقی  -تحلیلی هنر اسالمی
مصاحب ــه تخصص ــی مقط ــع دکت ــری رش ــته ه ــای پژوه ــش هن ــر و تاری ــخ تطبیق ــی  -تحلیل ــی هن ــر اس ــالمی س ــال  ۹۷توس ــط دانش ــکده
هنره ــای تجس ــمی از روز ش ــنبه  ۹لغای ــت یکش ــنبه  ۱۰تیرم ــاه س ــال ج ــاری از س ــاعت  ۸ال ــی ۱۸در نگارخان ــه تجس ــمی دانش ــکده
هنره ــای تجس ــمی برگ ــزار گردی ــد.
ً
ح ــدود  ۱۰۰داوطل ــب ب ــر حس ــب اع ــالم س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور در ای ــن مصاحب ــه ش ــرکت نمودن ــد ک ــه جمع ــا  ۱۰دانش ــجو در
نوب ــت روزان ــه و ش ــبانه رش ــته ه ــای مذک ــور ب ــرای س ــال تحصیل ــی  ۹۶-۹۷پذیرفت ــه ش ــد.
همچنین مصاحبه برای جذب دانشجو در مقطع دکتری سهمیه استعداد درخشان نیز در روز دوشنبه  ۱۱تیر ماه برگزار شد.

کارمندان نمونه پردیس هنرهای زیبا معرفی شدند
در س ــومین مراس ــم تجلی ــل از کارمن ــدان نمون ــه دانش ــگاه ته ــران ک ــه  ۱۴ش ــهریور م ــاه  ۹۷برگ ــزار گردی ــد ،آق ــای ج ــواد خاکس ــار،
رئیــس امــور اداری پردیــس بــه عنــوان کارمنــد نمونــه و آقــای حمیــداهلل غضنفــری ،رئیــس حســابداری پردیــس بــه عنــوان کارمنــد
شایس ــته تقدی ــر پردی ــس هنره ــای زیب ــا انتخ ــاب گردیدن ــد.

۷۳

روزی با پردی ـ ــس هنـ ــرهای زیبا
برنام ــه بازدی ــد از پردی ــس هنره ــای زیب ــا توس ــط معاون ــت فرهنگ ــی و دانش ــجویی پردی ــس هنره ــای زیب ــا و هم ــکاری کارشناس ــان
واحده ــای مختل ــف پردی ــس برگ ــزار ش ــد.
روز دوش ــنبه م ــورخ  ۸مردادم ــاه ،۹۷از س ــاعت  ۹صب ــح ش ــاهد حضورتع ــداد زی ــادی
ازدانــش آمــوزان عالقمنــد در کلیــه ســطوح تحصیلــی و همینطــور مربیــان و مدیــران
م ــدارس ب ــا همراه ــی برخ ــی از والدی ــن در پردی ــس هنره ــای زیب ــا بودی ــم.
برنامــه ریــزی اولیــه ایــن مراســم توســط معاونــت فرهنگــی دانشــگاه صــورت گرفــت.
امــکان ثبــت نــام دانــش آمــوزان بــرای بازدیــد از کلیــه پردیــس هــا و دانشــکده هــا در
وبســایت اداره کل امــور فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــه نشــانی Cultural.
 ut.ac.irفراهــم شــده بــود.
در پ ــی ای ــن فراخ ــوان تع ــداد  5۸۸دان ــش آم ــوز درتاری ــخ ۶مردادم ــاه  ۹۷از طری ــق
وب س ــایت اداره کل ب ــرای بازدی ــد از پردی ــس هنره ــای زیب ــا ثب ــت ن ــام کردن ــد و در
تاری ــخ  ۸م ــرداد از س ــاعت  ۹ال ــی  ۱۶بازدی ــد ازپردی ــس هنره ــای زیب ــا انج ــام ش ــد.
نخس ــت س ــعی ش ــد ک ــه اطالع ــات اولی ــه توس ــط کارشناس ــان مس ــتقر در پردی ــس ب ــه
اف ــراد ارائ ــه ش ــود ،بروش ــور آش ــنایی ب ــا معاون ــت دانش ــجویی و فرهنگ ــی پردی ــس
هنره ــای زیبـــا بـــه انضمـــام نشـــانی وبســـایت پردیـــس ودانشـــگاه تهـــران و نیـــز
بروش ــورهای مرک ــز مش ــاوره دانش ــگاه در اختی ــار دان ــش آم ــوزان ق ــرار گرف ــت.
ب ــرای ه ــر دانش ــکده دو نوب ــت زمان ــی در صب ــح و بع ــد از ظه ــر ب ــرای بازدی ــد متمرک ــز
مهمان ــان تعیی ــن و اط ــالع رس ــانی ش ــده ب ــود.
دان ــش آم ــوزان توانس ــتند س ــاعتی را ب ــا دوس ــتان و والدی ــن ،مربی ــان و مدی ــران خ ــود
در ی ــک محی ــط دوس ــتانه در پردی ــس هنره ــای زیب ــا س ــپری نماین ــد و در خص ــوص
رش ــتهها اطالع ــات کس ــب کنن ــد.
برگــزاری مســابقات ورزشــی(پرتاب دارت و فوتبــال) و اهــدای یــادگاری بــه دانــش
آم ــوزان ،حضـــور دانـــش آموختـــگان پردیـــس هنرهـــای زیبـــا بـــا لبـــاس دانـــش
آموختگـــی ،مـــدل هـــای فضایـــی ســـاخت دانشـــجویان رشـــته معمـــاری مســـتقر
در محوطـــه پردیـــس و حضـــور دونفـــر از نماینـــدگان بنیـــاد حامیـــان دانشـــگاه
از ویژگیهـــای خـــاص برنامـــه بود.ایـــن برنامـــه کـــه بـــا همـــکاری مســـئولین و
کارشناســان محتــرم پردیــس برگــزار شــد ،توانســت اطالعاتــی دقیــق از نقــاط قــوت
آموزشــی و پژوهشــی و تصویــری جــذاب از پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران
را ب ــه مراجعی ــن ارائ ــه ده ــد.
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آزمون و مصاحبه رشتههای نیمه متمرکز کنکور سراسری ( 97مجسمه سازی و عکاسی)
ب ــا معرف ــی چن ــد براب ــر ظرفی ــت داوطلب ــان کنک ــور سراس ــری توس ــط س ــازمان س ــنجش آم ــوزش کش ــور ،دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی
پردی ــس هنره ــای زیب ــا کم ــا کان ب ــرای چندمی ــن س ــال پیاپ ــی ب ــه عن ــوان متول ــی برگ ــزاری آزم ــون عمل ــی -مصاحب ــه تخصص ــی و
ج ــذب دانش ــجو ب ــرای دانش ــگاههای کش ــور در مقط ــع کارشناس ــی رش ــتههای مجس ــمه س ــازی و عکاس ــی انتخ ــاب ش ــد.
بــر ایــن اســاس آزمــون طراحــی و حجــم ســازی در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه  ۱5و  ۱۶مــرداد مــاه بــرای خواهــران و در بعــد از ظهــر

روز س ــه ش ــنبه  ۱۶م ــرداد ب ــرای ب ــرادران برگ ــزار گردی ــد .ه ــم چنی ــن مصاحب ــه تخصص ــی رش ــته عکاس ــی ط ــی روز یکش ــنبه  ۱۴م ــرداد
ب ــرای ب ــرادران و دوش ــنبه ت ــا چهارش ــنبه ۱5 ،لغای ــت  ۱۷م ــرداد ب ــرای خواه ــران در دو نوب ــت صب ــح و عص ــر برگ ــزار ش ــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت تع ــداد داوطلب ــان حاض ــر در مرحل ــه مصاحب ــه رش ــته عکاس ــی بال ــغ ب ــر  ۱۰۰۰نف ــر ب ــود ک ــه ب ــه نس ــبت س ــال گذش ــته
بیــش از  ۲۰۰نفــر افزایــش داشــت .تعــداد متقاضیــان حاضــر در مرحلــه عملــی رشــته مجســمه ســازی نیــز افــزون بــر  ۲۰۰نفــر بــود کــه
در ایــن بیــن ســرکار خانــم فــروغ رنجبــر (رتبــه  ۱کنکــور هنــر در ســال جــاری) نیــز در آزمــون هــای عملــی ایــن رشــته شــرکت نمــود.
ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو ب ــرای ای ــن دو رش ــته در دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران ب ــرای
س ــال تحصیل ــی پی ــش رو کم ــا کان  ۱۲نفر(م ــرد-زن) تعیی ــن ش ــده اس ــت.

۷5

برگزاری آزمون عملی هنرهای نمایشــی ســال  97توســط دانشــکده هنرهای نمایشــی پردیس هنـ ـ ــرهای زیب ـ ـ ــا
آزم ــون عمل ــی هنره ــای نمایش ــی از تاری ــخ ش ــنبه بیس ــتم لغای ــت جمع ــه بیس ــت و شش ــم مردادم ــاه  ۹۷در پردی ــس هنره ــای زیب ــا،
ب ــه میزبان ــی گ ــروه نمای ــش دانش ــکده هنره ــای نمایش ــی و موس ــیقی برگ ــزار ش ــد.
جلس ــه شـــورای مرکـــزی آزمـــون عملـــی هنرهـــای نمایشـــی کنکـــور سراســـری ســـال  ،۱۳۹۷روز ســـه شـــنبه م ــورخ  ۹۷/5/۱۶در
دانش ــکده هنره ــای نمایش ــی و موس ــیقی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــا مدیری ــت آق ــای مهن ــدس فری ــدون علی ــاری مع ــاون اداری و
مال ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا وعض ــو ش ــورای مرک ــزی آزم ــون هنره ــای نمایش ــی برگ ــزار ش ــد.
در ایــن جلســه ،ضمــن برنامهریــزی بــرای آزمــون ،خواســته اصلــی شــورای
مرک ــزی برگ ــزاری آزم ــون و تمام ــی اس ــتادان دع ــوت ش ــده از دانش ــکدههای
تئات ــری سراس ــر کش ــور ای ــن ب ــود ک ــه ضری ــب آزم ــون نظ ــری نس ــبت ب ــه
آزم ــون عمل ــی کاه ــش یاب ــد و نح ــوه پذی ــرش دانش ــجو توس ــط س ــازمان
س ــنجش ب ــرای ورود ب ــه دانش ــگاه در رش ــته تئات ــر نی ــز تغیی ــر یاب ــد.
آزمــون عملــی هنرهــای نمایشــی به چهــار رشــته بازیگــری و کارگردانــی ،ادبیات
نمایشــی ،نمایــش عروســکی و طراحــی صحنــه تقســیمبندی میشــود.
همچنی ــن مطاب ــق س ــنت برگ ــزاری آزم ــون عمل ــی هنره ــای نمایش ــی ب ــه
میزبان ــی دانش ــگاه ته ــران ،آزم ــون امس ــال ب ــه ن ــام دکت ــر محم ــد کوث ــر از
اس ــاتید گرانق ــدر و فقی ــد تئات ــر دانش ــگاهی مزی ــن ش ــده ب ــود .دکت ــر کوث ــر اس ــتاد پیشکس ــوت تئات ــر ،در ده ــه پنج ــاه از اعض ــا هی ــأت
علم ــی گ ــروه هنره ــای نمایش ــی دانش ــگاه ته ــران ب ــود.
قاب ــل توج ــه اینک ــه امس ــال  5۰۰۰داوطل ــب رش ــتههای مختل ــف هن ــری (هنره ــای نمایش ــی و تجس ــمی) در آزم ــون عمل ــی کنک ــور
سراس ــری  ۱۳۹۷ک ــه در پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد ش ــرکت کردن ــد.
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استاد پردیس هنرهای زیبا شهردار تهران شد
ب ــا رأی ش ــورای اس ــالمی ش ــهر ته ــران و ب ــه حک ــم وزی ــر کش ــور ،جن ــاب آق ــای دکت ــر پی ــروز حناچ ــی ،اس ــتاد تم ــام دانش ــکده معم ــاری
دانش ــگاه ته ــران ب ــه عن ــوان ش ــهردار ته ــران انتخ ــاب ش ــد
دکت ــر پی ــروز حناچ ــی ،اس ــتاد دانش ــکده معم ــاری پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران روز سهش ــنبه  ۲۲آب ــان  ۹۷ب ــا کس ــب
اکثری ــت آرای اعض ــای ش ــورای اس ــالمی ش ــهر ته ــران ،ب ــه عن ــوان ش ــهردار پایتخ ــت انتخ ــاب ش ــد.
دکت ــر پی ــروز حناچ ــی متول ــد خردادم ــاه  ۱۳۴۲ف ــار غ التحصی ــل اولی ــن دوره دبیرس ــتان مفی ــد اس ــت .وی ورودی  ۱۳۶۳کارشناس ــی
ارش ــد پیوس ــته معم ــاری و دان ــش آموخت ــه ممت ــاز نخس ــتین دوره دکت ــری معم ــاری هنره ــای زیب ــا دانش ــگاه ته ــران در س ــال ۱۳۷۸
اســت .او هــم ا کنــون اســتاد تمــام دانشــکده معمــاری و مدیــر گــروه مرمــت بناهــا و بافتهــای تاریخــی پردیــس هنرهــای زیبــا اســت.
پردیس هنرهای زیبا انتخاب شایسته ایشان را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.

۷۷

نخستین دوساالنه مسابقات معماری و شهرسازی ایران ،در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
پــس از گذشــت قریــب بــه  ۳ســال نظــارت و پایــش مســابقات معمــاری و شهرســازی در ســطح کشــور ،نخســتین دوســاالنه مســابقات
معمــاری و شهرســازی توســط دبیرخانــه دائمــی مســابقات معمــاری و شهرســازی بــا حمایــت قطــب علمــی فنــاوری معمــاری و پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران طراحــی و در روزهــای ۲۲و  ۲۳مهــر  ۹۷در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگزارشــد.
ایــن رویــداد کــه شــامل آییــن رونمایــی از کتــاب مســابقات معمــاری ایــران ،نشســت هــای تخصصــی و نمایشــگاهی مشــتمل بــر ۷۷
اث ــر برگزی ــده از مس ــابقات معم ــاری و شهرس ــازی کش ــور ب ــود ،در قال ــب بیس ــت گفت ــار تخصص ــی و  5نشس ــت ب ــا موضوع ــات «رس ــانهها
و مس ــابقات معم ــاری»« ،اخ ــالق حرف ــهای و مس ــابقات معم ــاری»« ،تجرب ــه مس ــابقات معم ــاری در ای ــران»« ،حق ــوق مالکی ــت فک ــری
و اصالــت اثــر» و «مس ــابقات معم ــاری در جه ــان» ،ارده شــد.
در خــالل نشســتهای تخصصــی کــه بــا مشــارکت حاضریــن جلســه بــه پرســش و پاســخ و تبــادل آرا انجامیــد ،مــواردی از قبیــل کاســتیها
در آئیننام ــه فعل ــی دبیرخان ــه مس ــابقات معم ــاری و شهرس ــازی ،تبیی ــن ارکان مس ــابقات و نق ــش و ح ــدود ه ــر ی ــک ،مباح ــث حقوق ــی
پیرامــون مالکیــت آثــار رســیده و نحــوه انتفــاع هــر کــدام از ارکان مســابقه بررســی شــد.
همچنی ــن نق ــش رس ــانهها در شفافس ــازی رون ــد و س ــاز و کار مس ــابقات ،تعدی ــل خواس ــتهها و انتظ ــارات هرک ــدام از طرفی ــن و کم ــک
بــه انتشــار و توســعه نتایــج مســابقات مطــرح و در آخــر نیــز تجربیــات مســابقات در کشــورهای مختلــف و ســاز و کارهــای دریافــت آثــار
و داوری و ممیــزی در آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در روز پایان ــی از کت ــاب مس ــابقات معم ــاری ای ــران نی ــز رونمای ــی ش ــد ک ــه ع ــالوه ب ــر بازت ــاب آث ــار منتخ ــب معم ــاری کش ــور ،ش ــامل
م ــواردی در حـــوزه آئیننامـــه مســـابقات و پیشـــنهادات و توصیههـــا میباشـــد.
همچنی ــن در مراس ــم اختتامی ــه ای ــن مس ــابقات ،از کت ــاب «مس ــابقات معم ــاری ای ــران» توس ــط دکت ــر حام ــد مظاهری ــان ،رئی ــس
دبیرخانــه دائمــی مســابقات معمــاری و شهرســازی کشــور رونمایــی شــد .ایــن کتــاب عــالوه بــر بــاز تــاب آثــار منتخــب معمــاری کشــور،
ش ــامل م ــواردی در ح ــوزه آئی ــن نام ــه مس ــابقات و پیش ــنهادات و توصی ــه ه ــا م ــی باش ــد.
گفتن ــی اس ــت دبیرخان ــه دائم ــی در برگ ــزاری ای ــن روی ــداد از حمای ــت علم ــی و معن ــوی پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران و
قط ــب علم ــی فن ــاوری معم ــاری و همچنی ــن حمای ــت م ــادی نش ــر توس ــعه ای ــران و ش ــرکت کن ــاف برخ ــوردار ب ــوده اس ــت.
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گسترش همکاری های پردیس هنرهای زیبا با فرهنگستان هنر
رئی ــس و چن ــد ت ــن از اس ــتادان پردی ــس هنره ــای زیب ــا عص ــر روز هفده ــم مهرم ــاه (ب ــا حض ــور در فرهنگس ــتان هن ــر) ب ــا سرپرس ــت
فرهنگس ــتان هن ــر و هم ــکاران ایش ــان ،دی ــدار و گف ــت و گ ــو کردن ــد.
دکت ــر ش ــاهین حی ــدری ،رئی ــس پردی ــس هنره ــای زیب ــا ،ضم ــن تبری ــک ب ــه علیرض ــا اس ــماعیلی ،سرپرس ــت جدی ــد فرهنگس ــتان هن ــر
و تاکی ــد ب ــر ای ــن نکت ــه ک ــه فرهنگس ــتان هن ــر جمه ــوری اس ــالمی و پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران ،ورای مس ــئولیتهای
قانون ــی و ماموریته ــای محول ــه ،بای ــد انتظ ــارات خ ــاص جامع ــۀ هن ــر را پاس ــخگو باش ــند ،آمادگ ــی پردی ــس را ب ــرای هم ــکاری دو
جانب ــه اع ــالم نم ــود.
در ایــن دیــدار ،ضمــن اشــاره بــه موضوعــات متنــوع و گســتردۀ مــورد عالقــه میــان ایــن دو نهــاد علمــی ،پژوهشــی و هنــری کشــور ،بــر
ایج ــاد زمینهه ــای الزم ب ــرای انج ــام ام ــور م ــورد عالق ــه همچ ــون انتش ــار پایاننامهه ــای کارشناس ــی ارش ــد و رس ــاله ه ــای دکت ــری،
برگ ــزاری نمایشـــگاههای پژوهشـــی ،انجـــام پروژههـــای پژوهشـــی و هنـــری مشـــترک ،برگـــزاری همایشهـــای علم ــی مش ــترک در
عرص ــۀ هن ــر اس ــالمی و هن ــر معاص ــر ،و نظای ــر اینه ــا تاکی ــد ش ــد.
همچنیــن مقــرر شــد دفتــر همــکاری فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه تهــران تاســیس شــده و نماینــدگان هــر دو طــرف ،جهــت گســترش
همکاریه ــای م ــورد نی ــاز و عالق ــۀ فیمابی ــن مس ــاعدت و ت ــالش الزم را انج ــام دهن ــد.
در ای ــن جلس ــه ،ع ــالوه ب ــر هم ــکاران فرهنگس ــتان هن ــر ،آقای ــان ناص ــری و دکت ــر الل ــه ،دکت ــر اس ــالمی اس ــتاد پردی ــس هنره ــای زیب ــا،
دکت ــر بلخ ــاری مدی ــر گ ــروه مطالع ــات هن ــر و دکت ــر مصطف ــی گ ــودرزی رئی ــس دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا و
رئی ــس گ ــروه هنره ــای تجس ــمی فرهنگس ــتان هن ــر نی ــز حض ــور داش ــتند.
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رب ــات ج ــراح س ــینا ،م ــدل ِف ِلک ــس ،دس ــتاورد هم ــکاری مش ــترک اس ــتادیارطراحی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــا
گروه ــی از متخصصی ــن دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران درشش ــمین نمایش ــگاه تجهی ــزات س ــاخت ای ــران رونمای ــی
ش ــد.
مــدل جدیــد ســامانه جراحــی رباتیــک ســینا بــه نــام « ِف ِلکــس » ،حاصــل همــکاری اســتادیارطراحی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــای
دانش ــگاه ته ــران دربخ ــش طراح ــی صنعت ــی ای ــن پ ــروژه و اس ــتادیار مرک ــز تحقیق ــات فناوریه ــای بیومدی ــکال ورباتی ــک دانش ــگاه
عل ــوم پزش ــکی ته ــران دربخ ــش طراح ــی رباتی ــک و اج ــرای ای ــن پ ــروژه درط ــی دوس ــال اخی ــر م ــی باش ــد.
دکت ــر نس ــرین مق ــدم اس ــتادیار طراح ــی صنعت ــی پردی ــس هنره ــای زیب ــای دانش ــگاه ته ــران و مدی ــر پ ــروژه دربخ ــش طراح ــی صنعت ــی،
ب ــا هم ــکاری دکت ــر علیرض ــا می ــر باق ــری اس ــتادیار دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران و مع ــاون پژوهش ــی مرک ــز تحقیق ــات فناوریه ــای
بیومدی ــکال و رباتی ــک ،ازس ــال  ۱۳۹5پ ــروژه طراح ــی صنعت ــی رب ــات جراح ــی س ــینا م ــدل ِف ِلک ــس را آغ ــاز کردن ــد و پ ــس از دو س ــال ،در
ششــمین نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران کــه ســوم دی مــاه  ۹۷درمحــل دائمــی نمایشــگاههای بیــن المللــی
ته ــران برگ ــزار ش ــد از آن رونمای ــی ش ــد.

معرفی ربات جراح سینا
ســامانه جراحــی رباتیــک ســینا مــدل ِف ِلکــس مــی توانــد در انــواع عمــل هــای آموزشــی جراحــی (مدلهــای حیوانــی) در حفــره شــکمی و
قفســه ســینه حتــی از راه دور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ایــن ســامانه از دو بخــش اصلــی -۱ :کنســول جراحــی از راه دور و  -۲رباتهــای
ج ــراح مس ــتقر ب ــر بالی ــن بیم ــار ( ش ــامل اس ــلیوها و روبولن ــز) تش ــکیل ش ــده اس ــت .دس ــته ه ــای موج ــود در کنس ــول جراح ــی ح ــرکات
دس ــتان ج ــراح را ثب ــت و همزم ــان رباته ــای ج ــراح ب ــر بالی ــن بیم ــار ،هم ــان ح ــرکات را در ب ــدن بیم ــار ب ــه اج ــرا در م ــی آورن ــد .ارتب ــاط
بیــن رباتهــای راهبــر در کنســول جراحــی بــا رباتهــای پیــرو بــر بالیــن بیمــار از طریــق اینترنــت میســر شــده اســت و لــذا عمــل جراحــی
م ــی توان ــد در دورتری ــن نق ــاط کش ــور ی ــا حت ــی ب ــر روی ی ــک ن ــاو اقیان ــوس پیم ــا از راه دور کنت ــرل و انج ــام ش ــود .س ــامانه جراح ــی
رباتی ــک س ــینا ب ــا موفقی ــت در آزمونه ــای فن ــی و حیوان ــی اولی ــه تس ــت ش ــده و ق ــرار اس ــت نمونهه ــای جدی ــد ان در مرا ک ــز آموزش ــی
بیمارس ــتانهای س ــینا و ش ــریعتی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران ب ــه منظ ــور آم ــوزش روشه ــای جراح ــی رباتی ــک روی مدله ــای
حیوان ــی م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار گیرن ــد.
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قابلیتهای منحصربه فرد و مزیتهای رقابتی این ربات در مقابل نمونه خارجی عبارتند از:
• قابلیت بازخورد و انتقال حس المسه از محل عمل به دستان جراح
• قابلی ــت اتص ــال ب ــه ی ــک س ــمت ی ــا ه ــر دو س ــمت تخ ــت جراح ــی (بس ــته ب ــه ن ــوع عم ــل) و حرک ــت هم ــراه ب ــا تخ ــت جراح ــی و
بیم ــار حی ــن عم ــل
• قابلیت استفاده از ابزارهای متداول جراحی و عدم نیاز به ابزارهای مصرفی خاص و گران قیمت
• قابلیت تغییر حالت استفاده توسط جراح از نشسته به ایستاده و بالعکس حین عمل جراحی
• عدم نیاز به هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری سالیانه در مقایسه با نمونه ی خارجی
• قیمت رقابتی کمتر از نصف تنها رقیب آمریکایی

امضا و تفاهمنامه همکاری بین پردیس هنرهای زیبا و فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران
دکت ــر شـــاهین حیـــدری رئیـــس پردیـــس هنرهـــای زیبـــا ،روز دوشـــنبه  ۸بهمـــن مـــاه در دیـــدار بـــا علیرضـــا اســـماعیلی ،سرپرس ــت
فرهنگســـتان هنـــر جمهـــوری اســـالمی ایـــران یادداشـــت تفاهـــم همـــکاری امضـــاء کردنـــد.
انجــام طرحهــای تحقیقاتــی بــر مبنــای اولویتهــای پژوهشــی و اهــداف راهبــردی طرفیــن ،امــکان اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی
و پژوهش ــی دو ط ــرف در انج ــام پروژهه ــای آموزش ــی و پژوهش ــی ،مش ــارکت در انج ــام پروژهه ــای نهای ــی تحصی ــالت تکمیل ــی در
چهارچ ــوب قوانی ــن من ــدرج در اساس ــنامه فرهنگس ــتان هن ــر و پردی ــس ،برگ ــزاری همای ــش و نشس ــتهای علم ــی مل ــی و بینالملل ــی
مشــترک ،مبادلــه اطالعــات علمــی و برگــزاری کارگاههــای تخصصــی مشــترک در جهــت ارتقــاء ســطح علمــی اعضــای هیــأت علمــی و
پژوهش ــی طرفی ــن ،ام ــکان اس ــتفاده از ظرفیته ــای دو جانب ــه نظی ــر کارگاهه ــا ،کتابخانهه ــا و نی ــز مش ــارکت ب ــه منظ ــور انتش ــار کت ــب
تحقیقات ــی در زمین ــه هن ــر ،از مف ــاد ای ــن تفاه ــم نام ــه م ــی باش ــد.
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دریافت جایزه طرح پژوهشی برتر سینمای ایران توسط دو تن از استادان دانشکده معماری
ط ــرح پژوهش ــی آق ــای دکت ــر علیرضاعین ــی ف ــر و خان ــم دکت ــر اف ــرا غ ــرب پ ــور ،دو ت ــن از اس ــتادان دانش ــکده معم ــاری پردی ــس هنره ــای
زیب ــا ب ــا عن ــوان " تهی ــه و تدوی ــن اص ــول ،اس ــتانداردها و الگوه ــای س ــاخت ،توس ــعه و بازس ــازی س ــینماها در ای ــران " ب ــه عن ــوان ط ــرح
پژوهش ــی برت ــر س ــینمای ای ــران توس ــط س ــازمان ام ــور س ــینمایی و س ــمعی و بص ــری ،معاون ــت توس ــعه فن ــاوری و مطالع ــات س ــینمایی
کش ــور ،انتخ ــاب ش ــد.
س ــینما از جمل ــۀ فضاه ــای فرهنگ ــی اس ــت ک ــه ا گ ــر چ ــه پیش ــینهای کمت ــر از نخس ــتین ورود صنع ــت س ــینما ب ــه کش ــور داش ــته اس ــت،
خیلــی زود توانســته اســت بــه مثابــه یــک فضــای اجتماعــی و حتــی فراغتــی وارد عرصــۀ زندگــی عمومــی مــردم شــود و همــواره نقــش
ویژهــای در زندگــی مــردم در بــر داشــته باشــد .امــروزه رشــد جمعیــت و توســعه فضاهــای شــهری باعــث شــده اســت کــه لــزوم توســعه
فضاه ــای فرهنگــی همچ ــون ســینماها احس ــاس ش ــود .از ســوی دیگــر ،پیشــرفت فناوریه ــای نمایش ــی ،ارتق ــاء اس ــتانداردهای کیف ــی
و کم ــی ،ایج ــاب میکن ــد ک ــه فضاه ــای س ــینمایی گذش ــته نیازمن ــد اص ــالح کم ــی و کیف ــی ،بازس ــازی و بهس ــازی و توس ــعه باش ــند.
همچنی ــن ،گرای ــش عموم ــی م ــردم ب ــه فعالیته ــای اجتماع ــی در فضاه ــای ع ــام ش ــهری و چندجانب ــه ش ــدن فعالیته ــا در فضاه ــای
ش ــهری توج ــه ب ــه ای ــن نکت ــه را باع ــث میش ــود ک ــه موض ــوع س ــینما دیگ ــر تنه ــا ب ــه عن ــوان ی ــک فض ــای فرهنگ ــی مج ــرد قاب ــل بح ــث
نباش ــد ،بلک ــه س ــینما در ارتب ــاط ب ــا س ــایر فضاه ــای فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و تفریح ــی ش ــهری جایگاه ــی نوی ــن در زندگ ــی ش ــهری م ــردم
پی ــدا ک ــرده اس ــت.
هــدف از انجــام ایــن طــرح ،تدویــن اصــول و معیارهایــی بــرای طراحــی و ســاخت و همچنیــن توســعه و بازســازی فضاهــای ســینمایی
در کش ــور ب ــوده اس ــت .ای ــن مطالع ــه موض ــوع طراح ــی س ــینماها را از ه ــر دو وج ــه کیف ــی و کم ــی م ــورد توج ــه ق ــرار داده اس ــت .ای ــن
مطالعــه همچنیــن اصــول و معیاره ــای طراحــی ســینماها را از دو وجــه موضوعــی و موضعــی در برمیگیــرد .اصــول موضوعــی طراحــی
ســینما در برگیرنــدۀ کلیــۀ اصــول و معیارهایــی اســت کــه بــه وجــوه کمــی و کیفــی ســینما ،فــار غ از مــکان آن میپــردازد .اینکــه ســینما
چــه جایگاهــی در زندگــی انســان در مراتــب مختلــف دارد و بــه چــه نیازهایــی پاســخ میدهــد ،خصوصیــات کارکــردی ســینما ،مقیــاس
کارکــردی زمانــی ،مکانــی و انســانی آن چیســت و از نظــر کالبــدی چــه خصوصیــات ویژهــای دارد ،در زمــره اصــول موضوعــی طراحــی
سینماســت .اصــول موضعــی طراحــی ســینما نیــز در برگیرنــدۀ کلیــۀ معیارهــای کمــی و کیفــی حاکــم بــر انتخــاب مــکان مناســب بــرای
س ــینماها و پیامده ــای اجتماع ــی ،فرهنگ ــی و کارک ــردی س ــاخت س ــینما در بس ــتر خ ــود میباش ــد.
گفتنی است مهندس مارال توتونچی مقدم ومهندس ساینا محمدی خبازان از دیگر همکاران ایشان بودند.
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