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خبر های اداری
مراسم استقبال از نو دانشجویان سال تحصیلی 96-97
م ــراس ـ ــم اســتقبـ ــال از ن ــو دانش ـجــوی ـ ــان سـ ــال تحــصیـ ــلی
 96-97پردی ــس هنره ــای زیب ــا ،ب ــا حض ــور خان ــواده هایش ــان
و همچنی ــن دکت ــر ف ــدوی ،مع ــاون فرهنگ ــی و دانش ــجویی،
دکت ــر اس ــامی ،مع ــاون آموزش ــی و تحصی ــات تکمیل ــی
و مهن ــدس علی ــاری ،مع ــاون اداری و مال ــی پردی ــس روز
چهارش ــنبه  29ش ــهریو رم ــاه از س ــاعت  9ال ــی  13در ت ــاالر
ش ــهید آوین ــی پردی ــس برگ ــزار گردی ــد.
امســال تعــداد  270نفــر در مقطــع کارشناســی 320 ،نفــر در
مقطــع ارشــد و  30نفــر در مقطــع دکتــری در پردیــس هنرهــای
زیبــا پذیرفتــه شــدند.
افتتاح فضای جدید نمازخانه پردیس هنرهای زیبا
روز س ــه ش ــنبه  4مهرم ــاه ،همزم ــان ب ــا ای ــام س ــوگواری
حض ــرت اباعب ــداهلل الحس ــین(ع) ،فض ــای جدی ــد نمازخان ــه
پردی ــس هنره ــای زیب ــا ب ــا حض ــور آق ــای دکت ــر حی ــدری،
ریاس ــت محت ــرم پردی ــس ،حج ــت االس ــام و المس ــلمین ح ــاج
آق ــای کرم ــی نماین ــده محت ــرم نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم
رهب ــری در دانش ــگاه ته ــران ،برخ ــی از مس ــئولین ،کارکن ــان و
دانش ــجویان پردی ــس هنره ــای زیب ــا م ــورد به ــره ب ــرداری ق ــرار
گرف ــت  .در ای ــن مراس ــم حج ــت االس ــام و المس ــلمین ح ــاج
آق ــا کرم ــی نماین ــده نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری در
دانش ــگاه ته ــران ،در م ــورد اهمی ــت مجال ــس و زی ــارت ام ــام
حس ــین علی ــه الس ــام س ــخنرانی و همچنی ــن از زحم ــات
مس ــئولین پردی ــس در م ــورد اح ــداث نمازخان ــه جدی ــد تش ــکر
کردن ــد .گفتن ــی اس ــت عملی ــات اجرای ــی فض ــای جدی ــد
نمازخان ــه پردی ــس ک ــه در س ــاختمان دبیرخان ــه پردی ــس ق ــرار
دارد ،ب ــا ه ــدف توج ــه هرچ ــه بیش ــتر ب ــه نم ــاز اول وق ــت و
تاثی ــر آن در افزای ــش روحی ــه کارکن ــان و دانش ــجویان و ایج ــاد
فضــای اخالقــی و کاری مناســب ،ارتقــاء ســطح ارائــه خدمــات
ب ــه مخاطبی ــن و ایج ــاد محی ــط ه ــای خ ــاق ،س ــاخته و م ــورد
به ــره ب ــرداری ق ــرار گرف ــت.
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بـرگـ ــزاری نمـایش ـگـ ــاه آث ــار نـقـاشـ ــی دکـ ــتر ضــرغـ ــام در
پردی ــس هنــره ـ ــای زیب ــا
َ
مجموعــه آثــار نقاشــی رنــگ روغــن آقــای دکتــر ادهــم ضرغــام,
عضــو محتــرم هیــأت علمــی دانشــکده هنرهــای تجســمی
پردیــس هنرهــای زیبــا ،مربــوط بــه ســالهای  95و  96در
تــاالر ایــران دانشــکده هنرهــای تجســمی در معــرض دیــد
عالقمنــدان قــرار گرفــت.
آثــار بــه نمایــش درآمــده در انــدازه  24*24و بــر روی تختــه
ً
ســه ال بــوده و مســتقیما در خــود طبیعــت تهــران ،ســمنان و
کیــش کار شــده انــد .اغلــب ایــن آثــار در قالــب آمــوزش کالســی و
درحضــور دانشــجویان کارشناســی رشــته نقاشــی شــکل گرفتــه
اســت.
ایــن نمایشــگاه ســاعت  13روز شــنبه  22مهرمــاه  96افتتــاح
گردیــد و تــا یکشــنبه  30مهرمــاه ادامــه داشــت.

برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی دکتر ضرغام در پردیس هنرهای زیبا
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گــزارش دیــدار شــورای پردیــس هنرهــای زیبــا بــا مدیــرکل
خدمــات پژوهشــی و انتشــارات دانشــگاه تهــران
شــورای پردیــس هنرهــای زیبــا در روز چهارشــنبه  24آبــان
از ســاعت  8الــی  ۱۰:۳۰پذیــرای مدیــر کل محتــرم خدمــات
پژوهشــی و انتشــارات دانشــگاه تهــران جنــاب آقــای دکتــر
محمــد موســی خانــی بــود .ایشــان ضمــن معرفــی فعالیتهــای
انتشــارات دانشــگاه تهــران و فعالیتهــای جدیــد ایــن مرکــز در
راســتای تســریع و بهینــه ســازی فرآینــد چــاپ و نشــر کتــب
دانشــگاهی بــه ســئواالت و نظــرات اعضــای هیــأت علمــی
پردیــس هنرهــای زیبــا پاســخ دادنــد.
دکتــر موســی خانــی در ســخنان خــود اشــاره کردنــد کــه فرآینــد
پذیــرش و چــاپ کتــب بــه 2تــا  3تقلیــل یافتــه و فرآینــد داوری
الکترونیکــی ،مراحــل درخواســت متقاضیــان و پاســخ داوران
را کوتــاه تــر از قبــل ســاخته اســت .همچنیــن ضمــن اشــاره بــه
قراردادهــای حــق التالیــف و اختصــاص  12 ،10و  14درصــد بــه
ترتیــب بــرای اســتادیاران ،دانشــیاران و اســتادان دانشــگاهی
لــزوم توجــه بــه مخاطبــان کتــب دانشــگاهی را امــری غیــر قابــل
اجتنــاب بیــان کردنــد.
وی تا کیــد کــرد علیرغــم اینکــه بایــد انتشــارات دانشــگاه تهــران
جایگاهــی ویــژه بــرای کتــب بــا مخاطــب خــاص قائــل گــردد
و نویســندگان را بــه ارائــه آثــار در ایــن حــوزه تشــویق نمایــد
لیکــن بــرای محتــوای کلــی کتــب نیــز بایــد تعــداد مخاطبــان
بــه درســتی بررســی شــده تــا دانشــگاه پــس از چــاپ بــا حجــم
زیــادی از کتــب غیــر قابــل فــروش مواجــه نشــود .اســتفاده از
سیســتم چــاپ دیجیتــال یکــی از راهکارهــای فعلــی انتشــارات
کارگاه آموزشــی پایــگاه هــای اطالعاتــی و تخصصــی هنــر در
پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
کارگاه آشــنایی بــا پایگاههــای اطالعاتــی و تخصصــی هنــر،
یکشــنبه  5آذر مــاه بــا همــکاری کتابخانــه پردیــس هنرهــای
زیبــا و انجمــن هــای علمــی دانشــجویی پردیــس ،بــا حضــور
دانشــجویان پردیــس و دانشــجویان دیگــر دانشــکدههای
دانشــگاه تهــران در ســالن باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد.
ایــن کارگاه تخصصــی ،زیــر نظــر آقــای صابــر ســمیع،
کارشناسارشــد کتابخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
و بــه معرفــی پایــگاه هــای حــاوی منابــع علمــی و هنــری،
نحــوه دسترســی بــه منابــع تخصصــی آنالیــن ،تکنیــک هــای
جســتجوی منابــع اطالعاتــی و رفع اشــکال در فرآیند دسترســی
بــه منابــع پرداخــت.
همچنیــن روز یکشــنبه  ۱۲آذر مــاه نیــز در مرکــز رایانــه شــماره۱
معمــاری ،کارگاه آموزشــی بانکهــای اطالعاتــی بــا هــدف
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دانشــگاه تهــران اســت کــه پــس از فــروش نســخ اولیــه امــکان
چــاپ کاغــذی را در چــاپ هــای بعــدی بــا تعــداد قابــل پیــش
بینــی بهتــر فراهــم مــی ســازد .چنیــن سیســتمی مبتنــی بــر
انتشــارات درخواســت شــده On Demand Publishing
بــوده و مشــکالت عــدم فــروش کتــب را بــه همــراه نخواهــد
داشــت .اعضــای محتــرم شــورای پردیــس هنرهــای زیبــا نیــز
ضمــن قدردانــی از حضــور جنــاب آقــای دکتــر موســی خانــی بــه
مشــکالت و موانــع چــاپ بــا کیفیــت بــاالی کتــب و نیــز عــدم
فرآینــد داوری ســریع و صحیــح از ســوی انتشــارات اشــاره
کردنــد .در ادامــه بحــث قانــون کپــی رایــت در خصــوص کتــب
تألیفــی ترجمــه نیزمــورد بحــث قــرار گرفــت و لــزوم توجــه بــه
اصــل حفــظ حقــوق مولفیــن مطــرح گردیــد .در پایــان پــس
از جمــع بنــدی نهایــی مقــرر گردیــد همــکاران هیــأت علمــی
تــاش کننــد کتــب و آثــار خــود را از طریــق انتشــارات دانشــگاه
تهــران بــه جامعــه ایــران و جهــان معرفــی نمــوده و انتشــارات
دانشــگاه تهــران نیــز ســعی بــر بهبــود کیفیــت چــاپ کتــب و
شــیوه توزیــع و داوری آن داشــته باشــد.

دیدار شورای پردیس با مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشــگاه تهـران

اســتفاده کارآمدتــر و بهــره وری بهتــر از خدمــات کتابخانــه ای
بــرای دانشــجویان پردیــس هنرهــای زیبــا برگزارشــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی بــه معرفــی کامــل بانــک اطالعاتــی
( ،THOMSON REUTERS (ISIنحــوه جســتجو ،دانلــود
مقــاالت علمــی و کتــب الکترونیکــی پرداختــه شــد .در طــول
ایــن کارگاه شــرکت کننــدگان پــس از ارائــه مطالــب توســط
مــدرس ،کار عملــی نیــز انجــام دادنــد

برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه های اطالعاتی و تخصصی هنر
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ششمیـ ــن هـ ــمایش آمـ ــوزش مـع ـم ـ ــاری در پـردیـ ـ ــس
هنره ــای زیب ــا برگ ــزار ش ــد
شششــمین همایــش دوســاالنه آمــوزش معمــاری بــا حضــور
رؤســا و اســاتید دانشــکده هــای معمــاری و نویســندگان فعــال
در حــوزه معمــاری سراســر کشــور  12و  13آذر مــاه  96در تــاالر
شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
در مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش دکتــر امیر ســعید محمودی
دبیــر همایــش گفــت :هــدف از برگــزاری ایــن دوره ،دروس
مقدمــات طراحــی و ایجــاد ادبیــات موضــوع در حــوزه آمــوزش
معمــاری اســت چــرا کــه در حــال حاظــردر دوره هــای ارشــد و
دکتــری یکــی از لــوازم کار آمــوزش و تحصیــل همیــن منابعــی
مــی باشــد کــه تحــت تاثیــر ایــن مقــاالت کــه در طــی چنــد دوره
برگــزاری همایــش ارســال شــده و دانشــجویان تحقیقاتــی از
آنهــا اســتفاده مــی نماینــد.
در ادامــه برنامــه دکتــر حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه مهمانــان و تشــکر از همــکاران
دانشــکده معمــاری بــرای فراهــم ســازی بســترهای الزم جهــت
برگــزاری چنیــن همایــش هایــی گفــت :ایــن همایــش مســائل

پایــه ای را در آمــوزش معمــاری مــورد توجــه قــرار داده اســت.
مســائلی کــه دیــر زمانیســت بــه فراموشــی ســپرده شــده و از
آنهــا بــه تنــدی و شــتاب عبــور مــی شــود.
دکتــر حیــدری افــزود ایــن شــتاب نتایــج بــدی را بــرای
فار غالتحصیــان معمــاری بــه وجــود آورده اســت .تعمــل
بــر آنهــا یعنــی تضمیــن آنچــه کــه بعــد از آنهــا یــاد گرفتــه
میشــود .یعنــی تضمیــن کاری کــه بعــد از آمــوزش آنهــا در
عرصــه ملــی و جهانــی ســاخته میشــود.برگزاری نشس ـتهای
تخصصــی روســا و اســاتید دانشــکدههای معمــاری سراســر
کشــور و نمایشــگاه آثــار دانشــجویان رشــتههای معمــاری از
دیگــر برنامههــای ایــن همایــش بــود.

ششمین همایش آموزش معماری در پـردیـس هنرهای زیبا

اعــطـ ـ ــای رتب ــه ب ــرتـ ـ ــر ب ــه ک ـتـ ـ ــاب عض ــو هی ــأت علم ــی
پردی ــس هـنـره ـ ــای زیب ــا
کتــاب "نظــری ـ ــه مـ ـــدرنیته در مــعم ـــاری" تالیــف آق ـــایان
دکت ـ ر ســعید حقیــر عضــو هیــأت علمــی پردیــس هنرهــای زیبــا
و دکتــر حامــد کاملنیــا عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه فردوســی
مشــهد ،موفــق بــه دریافــت رتبــه کتــاب برتــر از چهارمیــن
دوره "جایــزه کتــاب معمــاری و شهرســازی دکتــر منوچه ـر
مزینــی" گردیــد .ایــن جایــزه از ســال  1388بــه همــت موسســه
مطالعاتــی فــرزان بــا همــکاری انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران
بنیــان نهــاده شــده اســت و هــر دو ســال یکبــار توســط هیئــت
داوران ایــن جایــزه ،بــه کتابهایــی کــه در راســتای ارتقــای
معمــاری و شهرســازی پیشــرو باشــند اعطــا مــی گــردد.

اعطای رتبه برتر به کتاب عضو هیأت عـلمی
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نشســت تخصصــی بررســی طــرح گســترش دانشــگاه تهران
و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در پردیــس هنرهــای زیبــا
برگزار شــد
نشســت تخصصــی بــا عنــوان شــهر دانــش ،دانشــگاه کارآفریــن،
ســبز و هوشــمند در  21آذرمــاه  96از ســاعت  ۸:۳۰الــی  14در
پردیــس هنرهــای زیبــا باحضــور مســئولین محتــرم ســازمانها
و ارگان هــای ذیربــط از جملــه دکتــر حناچــی معــاون محتــرم
شــهرداری تهــران ،دکتــر طالبیــان معــاون محتــرم ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری ،دکتــر محقــر معــاون محتــرم
ســازمان توســعه و ســرمايه گــذاری و طــرح ســاماندهی
دانشــگاه و دکتــر قاســمیه مدیــر کل محتــرم طر حهــای
عمرانــی و پشــتيبانی دانشــگاه تهــران و همچنیــن جمعــی
از روســای پردیسهــا و دانشــکدههای دانشــگاه تهــران،
اســتادان محتــرم معمــاری و شهرســازی و دانشــجویان
رشــتههای ذیربــط برگــزار شــد.
پردیــس هنرهــای زیبــا ایــن نشســت را بــا ایــن دیــدگاه
برنامهریــزی کــرد کــه طــرح شــهر دانــش در دانشــگاه تهــران
بایــد از پشــت درهــای بســته بیــرون و بــه متــن جامعــه ورود
پیــدا کنــد تــا بازخوردهــای آن بــه غنــای طــرح افــزوده و
کاســتیهای آن اصــاح گــردد.
پردیــس هنرهــای زیبــا در نظــر دارد بــه کمــک مدیریــت کالن
دانشــگاه تهــران ایــن نشســت هــا را در مقیاســی بزرگتــر ادامــه
دهــد.
در ابتــدای ایــن نشســت آقــای دکتــر شــاهین حیــدری رئیــس
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پردیــس هنرهــای زیبــا بــه ضــرورت توجــه بــه تغییــرات اجبــاری
کــه در دنیــا در حــال اتفــاق اســت و همــه چیــزی را تحــت شــعاع
خــود قــرار داده اشــاره داشــتند و تذکــر دادنــد کــه تغییــر در
نظــام کالبــدی و فضایــی دانشــگاهها ضرورتــی جهانــی اســت
کــه ایــن تغییــر در دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه برتــر
ایــران و بــه عنــوان الگــوی کشــور بایــد انجــام گیــرد.
بعد از سخنان رئیس پردیــس هنرهای زیبا ،آقایدکتر محقق
معاون محترم سازمان توسعه و سرمايه گذاری و طرح
ساماندهی دانشگاه در سخنانی با اشاره به روند شکل گیری
طرح و اهمیت آن به بررسی چالش های موجود والبته نقاط
قوت طرح پرداختند.
ایشــان متذکــر شــد کــه دانشــگاه تهــران بــا جدیــت مســئله را
دنبــال خواهــد کــرد و تــاش مــی کنــد کــه مشــکالت را بــا کمــک
مســئوالن دلســوز حــل نمایــد.
آقــای قوهســتانی از مدیــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نیــز
از ضــرورت توجــه بــه مســئله و اهمیــت آن بــرای مســئولین و
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا توجــه بــه گســترش آن
تا کیــد کــرده و آمادگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی را بــرای هرگونــه
کمــک بــه طــرح اعــام داشــتند.
ســپس دکتــر حناچــی معــاون محتــرم شــهردار تهــران بــه
تاریخچــه مســئله و میــزان اهمیــت آن پرداخــت و بــر ایــن بــاور
اشــاره داشــتند کــه مســئولین مرتبــط نظــام بــه واقــع ســند را
پذیرفتــه انــد و هنــگام بــا آن حرکــت مــی کننــد.
دکتــر طالبیــان معــاون محتــرم ســازمان میــراث فرهنگــی
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و گردشــگری نیــز بــا توجــه بــه ضــرورت ایــن طــرح بــه ثبــت
جهانــی دانشــگاه تهــران اشــاره داشــت و آمادگــی ســازمان
میــراث فرهنگــی و گردشــگری را در ایــن زمینــه بــرای ادامــه کار
اعــام داشــتند.
در بخــش بعــدی مراســم آقــای کامــران صفامنــش بــه صــورت
مبســوط ودر دو بخــش ســخنرانی کردنــد .وی در بخــش
اول صحبتهــای خــود ضمــن تشــریح ویژگیهــای طــرح
در زمینــه شــهری بــه تغییــرات جهانــی اشــاره و بــه وظایــف
دانشــگاه خودکفــا و کارآفریــن پرداختنــد.
آقــای دکتــر ســاعد ســمیعی از اســتادان برتــر و بــا ســابقه
دانشــگاه تهــران ســخنران آخــر بخــش اول نشســت بــود.وی در
ســخنان خــود بــه ارائــه خطــوط طــرح پرداختنــد .طرحــی کــه
در زمــان دکتــر عــارف مطــرح شــده و ایشــان بــه صورتــی جامــع

آن را پیشــنهاد داده بودنــد.
آقــای صفامنــش در بخــش دوم صحبتهــای خــود بــه تشــریح
کامــل شــهر دانــش و دانشــگاه کارآفریــن پرداختنــد و از بایدهــا
و نبایدهایــی صحبــت کــرده و معیارهــای جهانــی و تغییراتــی
را کــه در طــرح خــود بــه ان توجــه داشــته انــد را بــرای حضــار بــه
بحــث گذاشــتند.
در خاتم ــه ای ــن نشس ــت ب ــا حض ــور دکت ــر س ــاعد ســـمیعی،
دکترحبیب ــی ،دکت ــر طالبی ــان و مهن ــدس صفامن ــش ،میزگ ــرد
پرس ــش و پاس ــخ برگ ــزار و ب ــه پرس ــش ه ــای اســـتادان و
دانش ــجویان پاس ــخ داده ش ــد.
از نــکات قابــل توجــه اینکه این نشســت در ســاعت ۸:۳۰شــروع
و بــدون وقفــه و بــا حضــور حدا کثــری جمعیــت مســتمعین تــا
ســاعت  14ادامــه داشــت.
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مــراس ـ ــم "م ــدال خـورشـیـ ــدی" در طـراحـ ــی صـح ـنـ ــه در
پردی ــس هنره ــای زیب ــا انج ــام ش ــد
ســومین دوره مراســم اهــداء مــدال خورشــیدی در طراحــی
صحنــه ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون کشــور ،بــا حضــور چهرههــای
بیــن المللــی و پیشکســوت طراحــی صحنــه تئاتــر ،ســینما و
تلویــزون و همچنیــن اســتادان پردیــس هنرهــای زیبــا ،در روز
شــنبه  ۲5آذر مــاه ســاعت  19در ســالن شــهید آوینــی پردیــس
هنرهــای زیبــا انجــام شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم آقــای مهنــدس خورشــیدی کــه مــدال
بــه نــام ایشــان اســت و اولیــن فــردی اســت کــه در نظــام آموزش
کشــور بــه طراحــی صحنــه در دانشــگاه تهــران و دانشــگاه هنــر
پرداختنــد بــه حضــار خــوش آمــد گفتنــد و ضمــن برشــمردن
ســابقه کار ،آرزوی توفیــق بــرای نشســت چــه در حــال حاضــر و
چــه در آینــده داشــتند.
پــس از ایشــان رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا ضمــن خــوش
آمدگویــی بــه مهمانــان گفــت :در ایــن جلســه دو کلمــه کلیدی
حائــز اهمیــت اســت ،یکــی طراحــی صحنــه و دیگــری فرهنــگ.
طراحــی صحنــه بــا فرهنــگ حرکــت میکنــد و مقــوم آن اســت
آن را بــه شــکل عینــی تجلــی مــی دهــد .خوشــبختانه دانشــگاه
تهــران در ایــن مــورد فعالیــت چشــمگیر و طــراز اول در ســطح
مملکــت دارد.
در ادامــه آقــای پیــام فروتــن از اســتادان دانشــکده هنرهــای
نمایــش و موســیقی پردیــس هنرهــای زیبــا و دبیــر ســومین
دوره مــدال خورشــیدی بــه ارائــه گــزارش پرداختنــد .او دربــاره
نحــوه داوری مراســم توضیــح داده و بصــورت مشــروح در هــر
بخــش مطالبــی بیــان کــرد.
فروتــن بــا بیــان اینکــه داوریهــا بــه صــورت فصلــی انجــام شــده

مــراســم "مدال خـورشـیـدی" در طـراحـی صـح ـنـه
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اســت گفــت :در بخــش تئاتــر  ۲۲۰اثــر ارزیابــی شــدهاند کــه
نمایشهایــی بودنــد کــه در ســالنهای تــاالر وحــدت  ،حافــظ،
تئاتــر شــهر ،بــاران ،پالیــز  ،ســه نقطــه ،مولــوی ،ایرانشــهر،
ارغنــون و پایتخــت بــه روی صحنــه رفتنــد .در بخــش ســینما
و ســریال هــم  ۹۵اثــر ارزیابــی شــدند.
او در خــال صحبتهــای خود دربــاره ایــن مراســم و حمایــت
از آن ،بیــان کــرد  :ایــن مراســم کامــا غیــر انتفاعــی اســت و هیــچ
ردیــف بودج ـهای نــدارد و یــک بخــش خصوصــی عهــدهدار
برگــزاری آن اســت .ایــن مراســم نفع مالــی بــرای خــودش نــدارد
و فقــط بــه خاطــر جدیتــر گرفتـ ه شــدن حــوزه طراحــی صحنــه
اقــدام بــه برگــزاری آن میکنیــم .تمــام بچههایــی کــه در ایــن
مراســم حضــور دارنــد از هنرجویــان و محصلهای طراحــی
صحنــه هســتند و بــدون دریافــت حتــی یــک ریــال دســتمزد
همــکاری میکننــد .توقــع مــا ایــن اســت کــه نهادهــای دیگــر
بــه مــا کمــک کننــد و ایــن مقولــه را جدیتــر بگیرنــد زیــرا تمــام
تئاتــر و تلویزیــون و ســینما وابســته بــه تصویــر اســت.
در انتهــای ایــن مراســم برنــدگان مــدال خورشــیدی در 3بخش
تئاتــر ،ســینما و تلویزیــون بــه شــرح ذیــل معرفی شــدند:
بهتریــن طــراح صحنــه تئاتــر کشــور بــه رضــا مهــدی زاده بــرای
نمایــش "شــوایک" ،بهتریــن طراحــی صحنــه ســریال هــای
تلویزیونــی و رســانههای خانگــی کشــور بــه داریــوش پیــرو بــرای
ســریال معمــای شــاه و بهتریــن طراحــی صحنــه بخــش فیلــم
ســینمایی بــه آیدیــن ظریــف بــرای فیلــم ســیانور تعلــق گرفــت.
در ایــن مراســم از زحمــات یکــی از اســتادان برجســته دانشــکده
هنرهــای نمایشــی ،آقــای دکتــر صنیعــی پــور تجلیــل بــه عمــل
آمــد.
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دســت آوردهــای پردیــس هنرهــای زیبــا در ششــمین
جشــنواره پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران
بیســت و ششــمین جشــنواره پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
تهــران  ۲۸آذر  ۹۶بــا تجلیــل از پژوهشــگران نمونــه دانشــگاه
تهــران در تــاالر عالمــه امینــی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس ،مســئوالن ،اســتادان و
دانشــجویان دانشــگاه تهــران و جمعــی از پژوهشــگران برگــزار
شــد ،آقــای علیرضــا مشــایخی اصفهانــی اســتاد دانشــکده
هنرهــای نمایشــی و موســیقی پردیــس هنرهــای زیبــا بــه
عنــوان پژوهشــگر پیشکســوت نمونــه ،جنــاب آقــای دکتــر
اســفندیار زبردســت ،اســتاد دانشــکده شهرســازی پردیــس بــه
عنــوان پژوهشــگر نمونــه برجســته ،ســرکار خانــم دکتــر بهنــاز
امیــن زاده ،اســتاد دانشــکده شهرســازی بــه عنــوان پژوهشــگر
برجســته و طــرح خانــم دکتــر ســمیه فدائــی نــژاد عضــو هیــأت
علمــی دانشــکده معمــاری ،بــه عنــوان طــرح پژوهشــی بنیادی

نمونــه دانشــگاه تهــران انتخــاب گردیــد.
همچنیــن رســاله دکتــری خانــم پیونیــک ســیمونی دانــش
آموختــه دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا هــم بــه
عنــوان یکــی از رســاله هــای نمونــه مقطــع دکتــری دانشــگاه
تهــران برگزیــده شــد.

دست آوردهای پردیس هنرهای زیبا در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

انتخــاب اســتادان پردیــس هنرهــای زیبــا بــه عنــوان
معاونیــن شــهردار تهــران
دونفــر از اســتادان دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا
بــه عنــوان معاونیــن شــهردار تهــران انتخــاب شــدند.

طــی احــکام جدا گانــه ای از ســوی اقــای محمدعلــی نجفــی
شــهردار تهــران ،آقــای دکتــر مهــدی حجــت بــه عنــوان معــاون
شهرســازی و معمــاری و آقــای دکتــر پیــروز حناچــی بــه عنــوان
معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تهــران منصــوب شــدند.

ســاخت تابلــوی آیینــه ای از چهــره شــهید حججــی توســط
بســیج دانشــجویی پردیــس هنرهــای زیبــا
در آســتانه مراســم تشــییع پیکــر مطهــر شــهید مدافــع
حــرم محســن حججــی ،برخــی دانشــجویان عضــو بســیج
دانشــجویی پردیــس هنرهــای زیبــا در حرکتــی نمادیــن بــا
ســاخت تابلویــی آیینــه ای از چهــره ایــن شــهید مظلــوم و
نصــب در راهــروی مرکــزی پردیــس ،بــه اســتقبال ایــن شــهید
گلگــون رفتنــد.

ساخت تابلوی آیینه ای از چهره شهید حججی
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تجلیــل از اســتاد معمــاری و مرمــت پردیــس هنرهــای زیبــا
در جشــنواره بیالمللــی فارابــی
روز دو شــنبه  27آذرمــاه بــه همــت دبیرخانــه جشــنواره بیــن
المللــی فارابــی ،از فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی آقــای دکتــر
منصــور فالمکــی اســتاد معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــای
دانشــگاه تهــران قدردانــی شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ،دکتــر حســین میرزایــی ،رئیــس
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی و رئیــس
دبیرخانــه جشــنواره بینالمللــی فارابــی ،بــا اظهــار خرســندی
از فراهــم شــدن شــرایط قدردانــی از ایــن اســتاد فرهیختــه
گفــت :نــگاه چندســاحتی و بیــن رشــته ای اســتاد فالمکــی از
ویژگیهــای بــارز ایشــان اســت.
نــگاه اجمالــی بــه آثــار اســتاد نشــان میدهــد کــه ایشــان در
حوزههــای مختلــف موســیقی ،معمــاری ،مرمــت ،ادبیــات
و  ...کارهــای ویــژه انجــام دادهانــد .اســتاد فالمکــی اســتاد
مرمــت هویــت ماســت .در مرمــت بناهــای زیــادی در کشــور
ســهم بــر عهــده داشــته اســت و هویــت اســامی و ایرانــی بــه
جــای مانــده و میــراث گذشــتگانمان را کــه هــر روز دچــار
اضمحــال اســت ،بــرای مــا حفــظ کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ســخن جــال آل احمــد مبنــی بــر اینکــه
مشــاطهها ظهــور و بــروز دارنــد ،تا کیــد کــرد :در چنین شــرایطی
ارزش اســتاد فالمکــی بــرای مــا بیشــتر روشــن میشــود و ا گــر
اصالتــی داشــته باشــد میتــوان بــه آن افتخــار کنیــم و عصــر
جدیــد بــه تعبیــر رابرتســون عصــر جهانــی -محلــی شــدن

تجلیل از استاد معماری و مرمت پردیس هنرهای زیبا در جشنواره بیالمللی فارابی
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اســت و اینجاســت کــه میتــوان بــر اســاس حفــظ اصالتهــا
و ســرمایههای تاریخــی وفرهنگــی بــه حســاب امــد و توریســم
جــذب کــرد.
در ادامــه جلســه ،دکتــر پیــروز حناچــی ،معــاون فنــی و عمرانــی
شــهرداری تهــران ،بــا تا کیــد بــر حســن انتخــاب دبیرخانــه
جشــنواره فارابــی بــا اشــاره بــه خاطــرهای از دوران دانشــجویی
گفــت :مــن شــا گرد اســتاد فالمکــی بــودهام و بزرگتریــن درس
ایشــان بــه مــا ایــن بــود کــه هیــچ گاه اســیر جــو عمومــی نشــویم
و اســتاد بــه مــا جــرات دادنــد تــا مســئلههای پذیرفتــه شــده را
بــه تشــکیک بکشــیم و جــرات نقــد ایشــان همیشــه ارزشــمند
بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کتابهــای اســتاد فالمکــی در اوایــل دهــه 60
بــه عنــوان تنهــا کتابهــای نگاشــته شــده توســط اســتادان در
حــوزه معمــاری و شهرســازی در دانشــکده هنرهــای زیبــای
دانشــگاه تهــران تا کیــد کــرد :ارتبــاط بیــن شــهر اتوپیایــی
فارابــی و وضعیــت جامعــه از خصیصههــای نوشــتههای
دکتــر فالمکــی اســت .ایشــان همیشــه همــه را بــه نوشــتن و
مکتــوب کــردن انتقــادات هدایــت میکردنــد و شــاید امــروز ا گــر
محصولــی در ایــن حــوزه داریــم ،قدمهــای اولیــه آن را اســتاد
فالمکــی برداشــتهاند.
حناچــی بــا ذ کــر نــام اســتاد فالمکــی بــه عنــوان اســتاد راهنمــای
رســاله دکتــری خــود بــا عنــوان «مبانــی نظــری مرمــت شــهری
در شــهرهای تاریخــی ایــران» خاطرنشــان کــرد :مرمــت شــهری
در دهــه  70موضــوع جدیــدی بــود و مرمــت در مقیــاس شــهر تــا

خبر های اداری

آن زمــان انجــام نشــده بــود و بیشــتر در قالــب بناهــا بــود .امــا
مرمــت شــهری توســط ایشــان و شــا گردان اســتاد انجــام شــده
اســت .در زمــان دفــاع از رســالهام ،نکتـهای را گفتنــد کــه مایــه
قــوت قلــب مــن بــود و آن اینکــه هیــچ کــس بیشــتر از خــودم
بــر ایــن مســئله اشــراف نــدارد و ایــن باعــث اعتمــاد بــه نفســم
گردید.
دکتــر طالبیــان معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث
فرهنگــی و از شــا گردان اســتاد از نیــم قــرن تــاش علمــی
ایشــان تقدیــر نمــوده و خاطراتــی از اســتاد بیــان نمودنــد.
در ادامــه ایــن مراســم ،دکتــر حســین ابراهیمآبادی ،سرپرســت
مرکــز نشــر دانشــگاهی ،در ســخنانی ضمــن تقدیــر از دبیرخانــه
جشــنواره بــرای برگــزاری ایــن مراســم بزرگداشــت اظهــار کــرد:
اندیش ـهورزان حــوزه فرهنــگ را در دبیرخانــه جشــنواره ارج
مینهیــم و ایــن نشســت از آنجایــی بــرای آقــای فالمکــی
برگــزار شــده اســت کــه بــه میــراث فرهنگــی ،تمدنــی و ادبــی
مــا کمــک میکنــد تــا پویایــی خــود را از دســت ندهــد و بــه

نسـلهای بعــدی ســپرده شــود .او عمــر خــود را گذاشــته اســت
تــا بــه عبارتــی معمــاری فرهنگــی انجــام دهــد .نــگاه فرهنگــی
بــه حــوزه معمــاری ،حیــات مجــدد بــه آن دادن اســت و آن را
ارزشــمند میکنــد و امیدواریــم کــه بتوانیــم از ایــن تالشهــا
اســتفاده کنیــم.
در ادامــه آقــای دکتــر فالمکــی ســخنان مبســوطی ارائــه و از
دیدگاههــای خــود در مــورد معمــاری و دیگــر حــوزه هــا بــه بحــث
پرداختنــد.
درپایــان ایــن نشســت ،از دکتــر فالمکــی از ســوی دبیرخانــه
جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــه عنــوان عضــو دو دوره گــروه
هنــر ایــن جشــنواره و همچنیــن پردیــس هنرهــای زیبــا
دانشــگاه تهــران ،انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی و ســازمان
میــراث فرهنگــی بــا اهــدای هدایــا و الواحــی از بیــش از نیــم
قــرن تــاش او در حــوزه معمــاری و مرمــت قدردانــی و تجلیــل
کردنــد.

تجلیل از استاد معماری و مرمت پردیس هنرهای زیبا در جشنواره بیالمللی فارابی
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نخســتین کارگاه اســتارت آپ معمــاری و شهرســازی در
پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
نخســتین رویــداد کارآفرینــی متمرکــز بــر حــوزه شــهر ،معمــاری و
فنــاوری ،تحــت عنــوان اســتارت آپ معمــاری ،از تاریــخ  5الــی
 7دی مــاه  96بــا حضــور رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا در تــاالر
شــهید آوینــی برگــزار شــد.
مراسم افتتاحیه این جلسه با سخنرانی دکتر حامد مظاهریان،
معاون محترم ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی آغاز
و سپس در بخش کارآفرینی و معماری مهندس مهرداد زواره
محمدی با موضوع سناریوسازی برای بهبود وضعیت شهر
و مهندس بهنام کریمی پور با موضوع فرآیند های کارآفرینی
و نوآوری در حوزه معماری مسئله لزوم حل معضالت شهر
و معماری از طریق تفکر کارآفرینانه با دو رویکرد بهره گیری
از تکنولوژی و بهره گیری از برنامه ریزی و سناریو سازی را
بررسی نمود.
در ادامــه و در بخــش شــهر هوشــمند ،مهنــدس مهــران داوری،
شــهر هوشــمند و عناصــر آن را بــه همــراه بیــان نمونــه هــای
مــوردی در ایــن خصــوص و پلتفــرم هــای شــکل گرفتــه در
حــوزه شــهر هوشــمند شــرح داده و مهــران قارلقــی مقایســه ای
میــان تهــران و ســایر شــهرهای جهــان بــه لحــاظ ظرفیتهــا و
فرصتهــا داشــتند کــه میتــوان در قالــب آن شــهر هوشــمند
را ایجــاد ،و معضــات و مشــکالت مربوطــه را بــر طــرف نمــود.
در انته ــای بخ ــش اول ،مفه ــوم اس ــتارت آپ توس ــط
آقایعلیرضــا خدایــی بــه صــورت مشــروح ارائــه شــد و در کنــار
ایش ــان آق ــای س ــینا مخت ــاری ب ــه ارائ ــه نمون ــه ه ــای م ــوردی

نخستین کارگاه استارت آپ معماری و شهرسازی
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در ح ــوزه اس ــتارت آپ ه ــای ش ــکل گرفت ــه پیرام ــون ش ــهر و
معم ــاری و س ــاختمان پرداخ ــت.
در بخــش دوم مراســم ،میزگــردی بــا حضــور مهنــدس ســید
جــواد میــر حســینی ،عضــو هیئــت مدیــره ســازمان عمــران
و بهســازی شــهری ،دکتــر حیــدر جهانبخــش ،نایــب رئیــس
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران ،مهنــدس مهــران
حقبیــن ،معمــار و پژوهشــگر شــهر هوشــمند و مهنــدس
مهــرداد زواره محمــدی ،عضــو کمیتــه معمــاری و طراحــی
شــهری شــورای اســامی شــهر تهــران بــه منظــور بررســی
معضــات شــهری و فرصــت هــای موجــود بــرای ایجــاد
اســتارتآپهای حــوزه شــهر و معمــاری برگــزار گردیــد.
درپــی انجــام ایــن مــوارد ،فرآینـ ِـد طراحــی و توســعه ایدههــا
گران اســتارتآپ از
آغــاز شــد .درطــول ایــن فرآینــد تســهیل ِ
مجموعــه تکاســتارز ،و مربیانــی بــا گرایشهــای مختلــف
از جملــه جامعهشناســی ،معمــاری ،اقتصــاد ،مدیریــت،
شهرســازی ،گرافیــک و کامپیوتــر ،دانــش پذیــران را همراهــی
و هدایــت نمودنــد.
رونــد توســعه و پیشــبرد ایدههــا در روز دوم ادامــه یافتــه و در
روز ســوم ،بعــد از تکمیــل ایدههــا ،و تولیــد برنامههــای مــدون
کســب و کار  ،دمــو و معرفــی کامــل پلتفــرم هــای شــکل گرفتــه
توســط هیــات داوران بــه داوری گذاشــته شــد.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه قطــب معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا
هدایــت امــور مختلــف را بــه کمــک حــوزه ســتادی پردیــس
برعهــده داشــتند.

خبر های اداری

معــاون جدیــد دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس هنرهــای
زیبــا معرفــی شــد
همزمــان بــا جلســه روز دوشــنبه دوم بهمــن مــاه  96هیــأت
رئیســه پردیــس هنرهــای زیبــا ،مراســم تودیــع و معارفــه
معــاون محتــرم دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس نیزبــا حضــور
همــکاران محتــرم معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس
هنرهــای زیبــا و همچنیــن نماینــده نهــاد محتــرم نمایندگــی
ولــی فقیــه در پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد و ضمــن
معرفــی آقــای دکتــر مجیــد پرچمــی جــال بــه عنــوان معــاون
جدیــد دانشــجویی و فرهنگــی ،از زحمــات آقــای دکتــر ســید
محمــد فــدوی در دوران معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
پردیــس هنرهــای زیبــا تشــکر و قدردانــی گردیــد.
آقــای دکتــر مجیــد پرچمــی از اعضــاء هیــأت علمــی دانشــکده
معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا مــی باشــد.

معرفی معاون جدید دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا
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دومیــن دوره از دوســاالنه جشــنواره ملــی هفتــه طراحــی
جواهــر تهــران در پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
هفتــه طراحــی جواهــر تهــران اولیــن حرکــت گســترده
دانشــجویی در زمینــه معرفــی بهتــر گرایــش طراحــی زیــورآالت
بــه جامعــه ی دانشــجویی و صاحبــان مشــاغل و صنایــع کشــور
بــه حســاب مــی آیــد کــه دور نخســت آن بــه همــت انجمــن
علمــی طراحــی صنعتــی و گــروه مســتقل طراحــی صنعتــی
پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران  ،بهمــن مــاه 1394
در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد و
بــا اســتقبال بســیار خــوب عالقمنــدان ایــن گرایــش از طراحــی
صنعتــی مواجــه شــد.
از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره مــی تــوان بــه ایجــاد
زیرســاخت بــرای تاســیس رشــته ی طراحــی جواهــر ،آمــاده
ســازی دانشــجویان و عالقمنــدان بــرای ورود بــه ایــن حرفــه،
ایجــاد بســتر مناســب بــرای ارتبــاط دانشــگاه بــا صنــف طــا و
جواهــر و دعــوت از صاحبــان مشــاغل و صنایــع بــرای ترویــج
کارآفرینــی و جــذب طراحــان خــاق و مولــف بــرای توســعه زیــر
ســاختهای آمــوزش و انتقــال تجربــه بــه عالقمنــدان ایــن
حــوزه ،نــام بــرد.
خوشــبختانه بســیاری از اهــداف مــورد نظــر ،از زمــان آغــاز
ایــن برنامــه و در نتیجــه ی تالشهــای صــورت گرفتــه توســط
هیــأت سیاســت گــذاری هفتــه طراحــی جواهــر تهــران تحقــق
یافتــه انــد کــه از جملــه ی آن مــی تــوان بــه اخــذ مجــوز تاســیس
رشــتهی طراحــی جواهــر در مقطــع کارشناســی توســط وزارت

دومین دوره از دوساالنه جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران در پردیس هنرهای زیبا
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علــوم بــرای اولیــن بــار در ایــران اشــاره کــرد .همچنیــن طبــق
نظرســنجیهای صــورت گرفتــه ،شــاهد گرایــش بیــش از پیــش
دانشــجویان بــه ایــن رشــته و افزایــش تعــداد پژوهشهــا و
پایاننامههــای مرتبــط بــا طراحــی زیــورآالت بودهایــم و امیــد
اســت تاثیــرات مثبــت آن در ســالهای آتــی در بــازار طــا و جواهر
ایــران مشــاهده شــود.
امــا دومیــن دوره از دوســاالنه جشــنواره ملــی هفتــه طراحــی
جواهــر تهــران
در مهرمــاه ســال  ،96باهــدف تقریــب حــوزه هــای مرتبطــی
چــون هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی بــا دانــش طراحــی،
توســط انجمــن هــای علمــی دانشــجویی طراحــی صنعتــی،
مجســمه ســازی و گرافیــک پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران ،بــا حمایــت معاونــت کل فرهنگــی دانشــگاه و معاونــت
فرهنگــی پردیــس هنرهــای زیبــا و بــا حضــور طراحــان ،اســاتید
برجســته و فعــاالن حــوزه طــا و جواهــر کشــور در پردیــس
هنرهــای زیبــا ،طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر سرســنگی،
معــاون فرهنگــی دانشــگاه ،دبیــر علمــی ایــن جریــان ســرکار
خانــم دکتــر مریــم خلیلــی (مدیرگــروه رشــته طراحــی صنعتــی
دانشــگاه تهــران) و ســرکار خانــم ذوالقــدر ،نماینــده تهــران و
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی افتتــاح
گردیــد.
در طــی ایــن هفتــه عــاوه بــر برگــزاری کارگاههــای تخصصــی و
نشسـتهای مرتبــط بــا طراحــی زیــورآالت ،نمایشــگاهی از آثــار
منتخبیــن ایــن دوره در نــگار خانــه تهــران برپــا شــد کــه  ۴۲اثــر
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از میــان  270اثــر ارســالی در دو بخــش دانشــجویی و حرفــهای
بــا موضوعــات "امیــد"" ،ریشــه هــاو بــال هــا" و "ســرزمین
آرزوهــا" را شــامل میشــد.
همچنیــن در مراســم اختتامیــه ایــن دوره بــا تقدیــر از نفــرات
برگزیــده بــا حضــور دکتــر اژدری (هیــات علمــی طراحــی
صنعتــی و عضــو کمیتــه سیاســتگذاری هفتــه طراحــی جواهــر
تهــران) دبیــر اجرایــی ســرکار خانــم مریــم زار ع و جنــاب آقــای
جمشــید امامــی بــه نمایندگــی از هیــات پنــج نفــره داوران
گرانقــدر ایــن دوره (اســتاد عبدالناصــر گیــو ،دکترمریــم خلیلــی،
آقــای روحاهلل شمســی زاده ،ســرکارخانم بنفشــه همتــی) و
همچنیــن حامیــان ایــن رویــداد ،تعــداد  13اثــر در بخشهــای
دانشــجویی ،حرفــهای معرفــی شــد.

دومین دوره از دوساالنه جشنواره ملی هفته طراحی جواهر تهران در پردیس هنرهای زیبا

مصاحبـــه خبرگـــزاری بسـیج
پـــرس بـــا رئیـــس پردیـــس
بســـیج پردیـــس
هنرهـــای زیبـــا درمـــورد زلزلـــه کرمانشـــاه
رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران گفــت کــه در
زلزلــه کرمانشــاه و در مجمــوع مســئولین کارنامــه خوبــی
از خــود بــه جــا گذاشــتند گرچــه توقــع و انتظــار بیشــتر بــود.
وی ادامــه داد کــه در ایــن زلزلــه و در همــان ابتــدا ،دو مســئله
پیچیــده اذهــان را درگیــر کــرد یکــی شــدت خرابــی هــا و دیگــری
شــدت حضــور مــردم.
ایــن دو مســئله منفــی و مثبــت در کنــار یکدیگــر نیازمنــد
برنامهریــزی گســتردهای بودنــد تــا دومــی بــر اولــی آوار نشــود
و دچــار بدرفتــاری و احیانــا بداخاقــی نشــویم کــه متاســفانه
تــا حــدودی چنیــن شــد .مــردم هیاتــیوار و از ســر دلســوزی و
احســاس دیــن ،بیمحابــا بــه صحنــه ورود پیــدا کردنــد .در
چنیــن شــرایطی حــرکات سیســتماتیک و تــوام بــا برنامــه بــا

مشــکل مواجــه و گاه عقیــم میماننــد.
دکتــر شــاهین حیــدری پیرامــون برنامهریزیهــای صــورت
گرفتــه خاطرنشــان کردنــد کــه مســئولین مــا در برنامهریــزی و
توزیــع کمکهــای مردمــی بــه دلیــل حجــم بــاالی آن ،دچــار
مشــکل و دســت پاچگــی شــدند .بــرای مثــال اعــام انتخــاب
بیــن وام و تحویــل کانکــس خطایــی بــود کــه بــار تبلیغــی منفــی
را بــا خــود حمــل کــرد.
بعدهــا شــنیده شــد کــه بــه مــردم کانکــس داده نشــد .حــال
آنکــه واقعیــت چیــز دیگــری بــود .رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا
دانشــگاه تهــران تصریــح کــرد کــه اینگونــه بداخاقیهــا ذهــن
را بــه ســمتی حــک مــی کــرد کــه مســئولین مــا در قضیــه زلزلــه
کــم کار بــوده یــا کوتاهــی کردنــد .او گفــت در کنــار ایــن مســائل
بــه بدبیاریهایــی هــم بایــد اشــاره داشــت .بــرای مثــال در ایــن
زلزلــه مــا بدشانســی اقلیمــی هــم آوردیــم .ســال هــا بــود منطقــه
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ایــن شــدت از بارندگــی و بــرف و بــوران را تجربــه نکــرده بــود.
رییــس پردیــس هنرهــای زیبــا در مــورد فعالیــت رســانهها
اظهــار داشــت کــه رســانهها و شــبکههای اجتماعــی بــه
ایجــاد انتظــار در مــردم کمــک میکننــد .همیــن مثــال آوردن
و مقایســه کــردن کشــورهایی مثــل ژاپــن بــا مــا بوقــی اســت کــه
بعضــی رســانهها در آن دمیدنــد .درســت اســت کــه در ژاپــن
ا گــر در زلزل ـهای اتفــاق بیافتــد ،خیلــی ســریع بازســازی کــرده و
وضــع را بــه روز اول مبــدل مــی کننــد ،امــا تجربیــات ممتــد آنهــا
را هــم کــه در طــول نیــم قــرن اخیــر و بعــد از فــراز و نشــیبهای
زیــادی بــه دســت آمــده را بایــد در نظــر داشــت .کشــوری کــه در
آن هــر روز زلزلــه اتفــاق میافتــد بــا کشــوری کــه دورهای دچــار
ایــن مســئله اســت بایــد تفــاوت داشــته باشــد و بایــد بــه ایــن
تفاوتهــا اشــاره کــرد تــا مــردم امیدوارانــه بــه حــل مشــکالت
بپردازنــد.
مــا نمیتوانــم بگویــم انچــه کــه در زمــان و بعــد زلزلــه در ژاپــن
اتفــاق مــی افتــد در ایــران هــم میتوانــد اتفــاق بیفتــد .تاریــخ
مســئله نشــان میدهــد کــه حتــی کشــورهای پیشــرفته هــم
در ایــن مســئله بــا مشــکالتی همــراه هســتند .کافــی اســت بــه
زلزلــه سانفرانسیســکو در کالیفرنیــای امریــکا نظــری داشــته و
قضــاوت کنیــم .در هــر حــال ممکــن اســت تــوان علمــی و مالـ ِـی
مقابلــه و مبــارزه وجــود داشــته باشــد ولــی اجــرای آن در دراز
مــدت شــدنی اســت و نــه در کوتــاه مــدت .وی در ارتبــاط بــا
نارضایتیهــای بــه وجــود آمــده عنــوان کــرد :پــس همیــن
مقایس ـهها باعــث بــروز قســمتی از نارضایتیهــا مــی شــوند.
انتظــارات تغییــر میکنــد و تبلیغــات کاهنــده عمــل مــی کننــد.
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حیــدری در ادامــه گفــت کــه من به ســرپل ذهاب و روســتاهای
اطــراف آن رفتــم .در آنجــا روایــت و اخبــار خــوب و بــد بــا هــم
وجــود داشــتند.
ایــن اســتاد معمــاری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه تقســیم
وظایــف و کمــک نهادهــا و دانشــگاهها بــه مــردم زلزلــهزده
ادامــه داد کــه در زلزلــه اخیــر و بــه درســتی بــه بنیــاد مســکن کــه
یکــی از نهادهایــی ارزشــی و همــواره در صحنــه اســت ،نقــش
محــوری داده شــد .امــا نقــش محــوری ایــن عزیــزان زحمتکــش
بــه ایــن معنــا نبــود کــه تنهــا باشــند .وظیفــه دینــی و ملــی
کمــک بــه آنهــا بــوده و هســت.
در ایــن میــان دانشــگاه تهــران آمادگــی خــود را اعــام کــرد و
بنیــاد مســکن بــا آغــوش بــاز چنیــن همــکاری را پذیرفــت .ایــن
وظیفــه اجتماعــی هــر دانشــگاهی بــه ویــژه دانشــگاه تهــران بــا
عقبــۀ درخشــان خــود اســت.
ســابقه دانشــگاه تهــران و وضــع کنونــی آن را بــه عنــوان یکــی از
کلیدیتریــن مکانهــای کشــور در نظــر بگیریــد .ایــن دانشــگاه
بیــش از  40هــزار دانشــجوی کارآمــد در ســه مقطــع تحصیلــی
دارد.
دانشــجویانی کــه رتبههــای برتــر کنکورهــا از آن آنهاســت.
بیــش از  2500هیــات علمــی کــه از کانــال ســختگیرانهای جذب
دانشــگاه تهــران شــدهاند.
در ایــن شــرایط چگونــه از تــوان ایــن ســرمایههای علمــی
کشــور میتــوان صــرف نظــر کــرد؟ خوشــبختانه رییــس محتــرم
دانشــگاه تهــران ایــن مهــم را انجــام و دســت یــاری را بــه ســوی
مــردم و از طریــق بنیــاد مســکن دراز کــرد.
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اثــر دانشــجوی پردیــس هنرهــای زیبــا در میــان برگزیــدگان
مســابقه بلونیــا 2018
رضــا دالونــد ،دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته
تصویرســازی پردیــس هنرهــای زیبــا توانســت بــا کتــاب " پســر
خانــواده" از بیــن ســه هــزار تصویرگــر از  25کشــور ،برگزیــده
شــود.
ایــن نمایشــگاه کــه از ســال  ١٩۶٢برگــزار مــی شــود ،بزرگتریــن
رویــداد جهــان در زمینــه کتــاب و محصــوالت چنــد رســانهای
کــودکان بــه شــمار مــی آیــد .نمایشــگاه کتــاب کــودک بولونیــا
فــروش مســتقیم کتــاب نداشــته و برنامههایــی چــون
نشس ـتهای کتابخوانــی بــرای کــودکان هــم در آن برگــزار
نمیشــود .مخاطبــان و بازدیدکننــدگان ایــن نمایشــگاه،
نویســندگان و تصویرگــران کتــاب کــودک ،ناشــران و نماینــدگان
آنهــا ،تهیهکننــدگان فیلــم و برنامههــای تلویزیونــی،
کتابــداران ،فروشــندگان و توزیعکننــدگان کتــاب هســتند.
البتــه آمــوزگاران مــدارس و ســازمانهای بینالمللــی هــم
مــی تواننــد بــه عنــوان بازدیدکننــده در ایــن نمایشــگاه شــرکت
کننــد .اهــداف برگزارکننــدگان نمایشــگاه بولونیــا معرفــی
بهتریــن کتــاب هــا و آثــار چندرســانه ای بــرای کــودکان ،ایجــاد
فرصتهــای همــکاری بیــن ناشــران ،بحــث و تبــادل نظــر
دربــاره بخشهــای مــورد توجــه مخاطبــان و البتــه ایجــاد
محیطــی مناســب بــرای خریــد و فــروش حقــوق آثــار اســت.
«نمایشــگاه تصویرگــران» بزرگتریــن و معتبرتریــن نمایشــگاه

تصویرگــری کتــاب کــودک اســت کــه هــر ســاله در بولونیــا برپــا
شــده و جدیدتریــن ســبک و روش هــای تصویرگــری را در
معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار مــی دهــد .آثــاری کــه بــرای
نمایــش انتخــاب مــی شــوند پیشــتر توســط هیأتــی از ناشــران،
هنرمنــدان و رؤســای موزههــا ارزیابــی و انتخــاب شــدهاند.
پنجــاه و پنجمیــن دوره نمایشــگاه تصویرســازی کتــاب کــودک
بلونیــا  26تــا  29مــارس  2018برابــر بــا  6تــا  9فروردیــن ،1397
در ایــن شــهر برگزارمیشــود.

اثر دانشجوی پردیس هنرهای زیبا در میان برگزیدگان مسابقه بلونیا 2018
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نماین ــده جدی ــد نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری
دانش ــگاه در پردی ــس هنره ــای زیب ــا معرف ــی ش ــد
مراسم معرفی نماینده جدید نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری دانشگاه تهران در پردیس هنرهای زیبا ،دوشنبه
 14بهمن با حضور حاج آقا کرمی ،نماینده محترم دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران ،حاج آقا
رجالی معاون ایشان و همچنین اعضاء هیأت رئیسه پردیس
هنرهای زیبا در دفتر ریاست پردیس برگزار شد.
در ابتدای مراسم دکتر حیدری رئیس پردیس ضمن
خوشآمدگویی به همکاران نهاد رهبری دانشگاه و همچنین
تبریک و آرزوی موفقیت برای حاج آقا ذا کر برای تصدی
پست معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی گفت :حاج آقا ذا کر کارنامه بسیار
درخشانی از خود در پردیس هنرهای زیبا به جا گذاشت و
جزو معدود افرادی بود که موقعیت پردیس هنرهای زیبا را به
خوبی درک کرد و خیلی سریع توانست با بدنه آن هماهنگ
شود که این نشاندهنده صمیمت ،هنرمند بودن و درک
صحیح ایشان از مبانی هنری است.
وی تا کید کرد که ما در پردیس هنرهای زیبا همه جزو یک
خانوده هستیم و هیچگاه جایگاه شغلی باعث جداییمان از
یکدیگر نیست ،چرا که هدفمان پیشرفت پردیس هنرهای
زیبا و دانشگاه تهران است.
حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا ذا کر نیز از همکاریهای
تمامی استادان و همکاران پردیس هنرهای زیبا به ویژه

معرفی نماینده جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در پردیس هنرهای زیبا
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دکتر حیدری و دکتر عزیزی برای تحقق اهداف معاونت
نهاد رهبری از جمله ساخت فضای جدید نمازخانه پردیس
هنرهای زیبا تشکر کرد.
در ادامه مراسم حاج آقا مرادی نماینده جدید نهاد رهبری
دانشگاه در پردیس هنرهای زیبا با اشاره به اینکه انقالب
ما یک انقالب فرهنگی است و باید آن را با پویاترین زبان که
زبان هنر است به نسل جوان امروزی منتقل کرد گفت :به
همین جهت نگاه ما به پردیس هنرهای زیبا بسیار ویژه است
و باید از نقش ویژه هنر در انتقال تجربیات به نسل چهارم
انقالب استفاده کرد.
در ادامه مراسم حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا کرمی
نماینده محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران
با تا کید بر اینکه رهبر معظم انقالب خودشان یک هنرمند در
عرصههای مختلف هستند گفت :از این جهت دیدگاه نهاد
نمایندگی و همچنین شخص بنده به پردیس هنرهای زیبا
یک دیدگاه ویژه است و بهای خاصی برای هنر اسالمی و
هنرمند قائل هستیم.
وی با اشاره به همکاریهای پردیس هنرهای زیبا در بخش
محتوایی و اجرایی برنامههای مختلف نهاد رهبری از جمله
ازدواج دانشجویی و سایر برنامهها ،نگاه این پردیس را به
حوزههای فرهنگ ومعنویت بسیار ارزشمند خواند.
در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از زحمات
حجت االسالم والمسلمین دکتر ذا کر تجلیل شد.
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برنامههای پردیس هنرهای زیبا در دهه مبارک فجر
دهــه فجــر ســرآغاز طلــوع اســام ،خاســتگاه ارزشهــاى
اســامى ،مقطــع رهایــى ملــت ایــران و بخشــى از تاریــخ ماســت
کــه گذشــته را از آینــده جــدا ســاخته اســت.
ایــن دهــه بــه عنــوان یکــى از مناســبتهاى ملــى -مذهبــى
مــا ظرفیتهــاى بالقــوهاى دارد کــه مىتــوان بــا برنامهریــزى
خــوب و مناســب ضمــن بالفعــل رســاندن آن ظرفیتهــا
بهتریــن بهــره را نیــز جهــت تحقــق آرمانهــاى انقــاب از ایــن
دهــه انجــام داد.
یــادآورى و ارج نهــادن بــه رویدادهــاى بــزرگ تاریخــى در
عرصــه بینالمللــى و داخلــى امــرى پســندیده اســت و ب ـه
نوعــى بزرگداشــت و یــادآورى امــرى ضــرورى و بهعنــوان افتخــار
مطــرح مىشــود.

از ایــن رو معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی پردیــس هنرهــای
زیبــا بــا همــکاری معاونــت محتــرم نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در پردیــس ،برنامــه هــای متعــددی از جملــه:
برگزاری مسابقات ورزشیبازدید از موزه عبرت توسط دانشجویان پردیسدی ــدار ب ــا بیم ــاران (جانب ــازان) بس ــتری در بیمارســـتانروانپزش ــکی نیای ــش
برپایــی ایســتگاه صلواتــی و فــروش محصــوالت فرهنگــی درمحوطــه پردیــس
برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای انقــاب و روز شــمار انقــاب(بــه نمایــش گذاشــتن روزنامههــای زمــان انقــاب از تاریــخ
هشــت بهمــن  57تــا  24بهمــن مــاه همــان ســال)
را برگزار کرد.

برنامههای پردیس هنرهای زیبا در ایام اله دهه مبارک فجــر
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سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در پردیس هنرهای زیبا
بازخوانی تجربه توسعه مدرن در ایران معاصر در آیینه
فرهنگ و تمدن ایران شهری
نشست بازخوانی تجربه توسعه مدرن در ایران معاصر در
آیینه فرهنگ و تمدن ایران شهری ،با سخنرانی آقای دکتر
آخوندی ،وزیر محترم راه و شهر سازی و با حضور دکتر نیلی،
ریاست محترم دانشگاه تهران و همچنین استقبال گسترده
استادان ،صاحب نظران این حوزه و دانشجویان ،عصر روز
سه شنبه  8اسفند در سالن شهید آوینی برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر حیدری رئیس پردیس هنرهای زیبا
ضمن خوش آمد گویی به مهمانان گفت :از میان جمیع
جهاتی که باعث خوشحالی من در این نشست است ،دو
جهت بسیار حائز اهمیت است.یکی اینکه فضای دانشگاهها
در دنیا و چند سالی است در کشورمان تغییر کرده و کالس
دیگر آن فضای محدود گذشته نیست .آنچنان که معلم دیگر
آن معلمی نیست که سر کالس حاضر می شود و درس می
دهد ،بلکه ابعاد کالس وسیع شده و معلم ها هم به عدد
انسان ها یی که در کره زمین هستند افزایش یافته اند .در
این راستاست که ما سلسله بحث هایی را برگزار می کنیم.
جهت دوم اینکه یکی از مشکالتی که من تصور می کنم در
مملکت وجود دارد اینست که طیفی از مسئولین ما اقوال
مختلف را می شنوند و سپس یکی را بر می گزینند .ا گرچه این
کالم قرآن است و ما به آن اعتقاد داریم ولی برای عام مردم
است و کسی که مسئول می شود باید خودش نیز صاحب

سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در پردیس هنرهای زیبا
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قول و نظر باشد مسئول امروز ما ا گر صاحب نظر و ایده در
جهاتی نباشد کار به خوبی پیش نمی رود .خوشحالی من
از این جهت است که آقای دکتر آخوندی جزو مسئولینی
هستند که صاحب نظر بوده و امروز انشاءاله یک موضوع
کلیدی را بیان می کنند.
دکتر آخوندی سمینار خود را با گرامیداشت یاد و خاطره
جانباختگان سانحه هوایی یاسوج آغاز کرد و در ادامه با
تا کید بر اینکه مبنای نظریه ما علوم مدرن است و مسائل را
با تطابق بر علوم مدرن مورد ارزیابی قرار خواهیم داد گفت:
بر این اساس حدود دوسال است که در وزارتخانه بحث در
مورد فرهنگ ایران شهری را آغاز کرده ایم با این هدف که
چگونه می توان با طرح این موضوع یک مبنایی را در ایران
بنیانگذاری کنیم که به یک اجماع نسبی نزدیک تر باشد
و بتواند بر این تعارض های درونی ایران غلبه کند .بنظر
من بحث ایران شهر می تواند مبنای یک بحث نظام مند
در تمام ایران باشد و شخصا خوشحالم که پس از برگزاری
بیست وهشت جلسه ،همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد و
به فراموشی سپرده نشده است.
این عضو محترم هیأت علمی دانشگاه گفت :امروز می
خواهم وضعیت موجود ایران از جنبه های عملی و مشخصا
از منظر اقتصادی و سیاسی را بر اساس نظریه ساختاریابی
گیدنز ،جامعه شناس معروف انگلیسی ،در آینه ایران شهر
قرار دهم که شاید این خود نیز یک بحث جدید باشد چرا که
معموال هر وقت از ایران شهر صحبت شده ،عمدتا از جنبه
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های هویتی و فرهنگی بحث شده که امروز به جنبه های
عملی این نظریه نیز در دو بخش خواهیم پرداخت .بخش
اول خود نظریه و بخش دوم تطابق شرایط ایران با این نظریه
است .ایشان محدودیت های این نظریه را مطرح و جنبه
هایی از آنرا بسط دادند ،گرچه اشاره داشتند که بسط یک
نظریه کار بسیار دشواری است و به همین جهت اظهار عالقه
کردند که دوستانی که در این جلسه هستند با بازخوردهای
آن کمک کنند تا بتوانیم کاستی های این نظریه را بشناسیم
و به پیش برویم.
وی گفت :نقطه کانونی نظریه ساختاریابی اینست که کنش
گر در ساختار جامعه ،در روابط متقابل با یکدیگر هستند و
ساختار تحت تاثیر اقدامات کنش گر ،تغییر می کند و وقتی
ساختار تغییر کرد موقعیت کنش گر نسبت به ساختار عوض
شده و مجددا تحت تاثیر کنش هدفمند ،کنش گر مجددا

تغییر در ساختار ایجاد می کند.
بنابراین نظریه ساختاریابی ،نظریه تبیین حرکت مداوم
جوامع است و مفهومش اینست که ما محدود به هیچ
ساختاری نیستیم که تصور کنیم چون در یک ساختار ایران
زندگی میکنیم ،پس کاری برای تغییر آن نمی توانیم انجام
دهیم و این نکته بسیار مهمی است که ما می خواهیم رابطه
متغیر یا کنش گر را با ساختار در ایران مورد بررسی قرار دهیم.
وی بحث خود را با تشریح کامل این نکته که هستی ایران در
گذر تاریخ چه تغییری پیدا کرده با ذکر مثال های متعددی
پایان رساند و ابراز امید واری کرد که با انجام این نشست
ها بتوان با بازخوانی فرآیند ها ،به اقدامات موثر تری دست
یافت.
در ادامه نشست ،میزگرد پرسش و پاسخ برگزار شد و ایشان به
سواالت استادان دانشگاه پاسخ گفتند.
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خبر های دانشجویی
انتخــاب آثــار دانشــجویان پردیــس هنرهــای زیبــا در
کارگـ ــاه ملــی طراحــی گرافیــک ،تصویــر ســازی و عکاســی بــا
محوریــت حماســه عاشــورا
یکصــد و ســی اثــر از آثــار هنــری دانشــجویان دانشــکده هنرهــای
تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا جــزو آثــار برگزیــده در کارگاه
پوســترهای عاشــورایی ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران
شــد.
بــا اعــام فراخــوان ســازمان زیباســازی شــهر تهــران و ســتاد
بازســازی عتبــات عالیــات در خصــوص ارســال رزومــه بــرای
انتخــاب و شــرکت کــردن جمعــی از هنرمنــدان گرافیســت،
تصویــر ســاز و عــکاس در کارگاه تولیــد پوســترهای عاشــورایی
(کربــای معلــی) تــا  28مــرداد  ،96هنرمنــدان ایــن عرصــه
مبــادرت بــه ارســال آثــار خــود بــه ایــن ســازمان نمودنــد،
کــه پــس از بررســی و انتخــاب 72 ،نفــر از جملــه جمعــی از
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دانشــجویان دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران موفــق شــدند جــواز ســفر بــه کربــا و
شــرکت در ایــن کارگاه را بــه دســت آورنــد.
ایــن ســفر معنوی-هنــری از  18تــا  25شــهریور ســال جــاری
محقــق گردیــد و شــرکت کننــدگان پــس از زیــارت بــارگاه ائمــه
اطهــار در کشــور عــراق از  20شــهریور مــاه تــا پایــان ســفر در کربــا
مســتقر گردیدنــد و در حــوزه هــای مــورد اشــاره بــه خلــق آثــار
عاشــورایی پرداختنــد.
در بخــش ارتبــاط تصویــری و تصویرســازی برخــی از جمــات
امــام حســین(ع) از کتــب مختلــف در اختیــار هنرمنــدان قــرار
گرفــت کــه بواســطه ایــن جمــات ایــده پــردازی نمــوده و در
نهایــت پوســترهایی را طراحــی کننــد .همچنیــن مقــرر گردیــد
بــر اســاس حــروف ترجیــع بنــد محتشــم کاشــانی نیــز (بــاز ایــن
چــه شــورش اســت کــه  )...هریــک از مدعویــن طراحــی یــک
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پوســتر را آغــاز و بــه ســرانجام رســانند.
در زمینــه عکاســی نیــز موضوعاتــی همچــون عتبــات عالیــات،
اهمیــت بازســازی ،حــرم ،مســتند ســازی وجــه هنــری حــرم
و ...مطــرح و بــا مجــوز تخصیــص داده شــده ،عکاســان اجــازه
یافتنــد در حــرم امــام حســین(ع) بــه عکاســی پرداختــه و
تصاویــری مانــدگار را بــه ثبــت رســانند.
پــس از اتمــام کارگاه و بررســی حــدود ســیصد و پنجــاه عکــس و
پوســتر تولیــد شــده ،حــدود یکصــد و ســی اثــر انتخــاب گردیــد
کــه در ایــن میــان آثــار تمامــی دانشــجویان دانشــکده هنرهــای

تجســمی شــرکت کننــده در ایــن کارگاه انتخــاب شــد .کارهــای
انتخــاب شــده ایــن همایــش توســط برگــزار کننــدگان خریــداری
و در مــاه محــرم در جاهــای مختلــف شــهر تهــران نصــب و در
معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت.
شـایان ذ کـر اسـت اسـاتیدی همچـون آقایـان محمـد رضـا
دوسـت محمـدی (عضـو هیـات علمـی دانشـکده هنرهـای
تجسـمی) فـرزاد ادیبـی و محمـد حسـین نیرومنـد (از اسـاتید
مدعـو ایـن دانشـکده) در ایـن سـفر شـرکتکنندگان را در خلـق
آثـار راهنمایـی و هدایـت نمودنـد.
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افتتــاح کارگاه شــماره یــک انیمیشــن دانشــکده هنرهــای
تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا
در روز یکشــنبه  16مهــر مــاه طــی مراســمی کارگاه شــماره یــک
انیمیشــن دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا
افتتــاح شــد.در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس و معاونیــن
دانشــکده ،اعضــاء شــورا و مدیــر گــروه هنرهــای تصویــری
برگــزار شــد .پــس از نمایــش کلیپــی کوتــاه در خصــوص مراحــل
تکمیــل و تجهیــز کارگاه شــماره یــک انیمیشــن ،چند انیمیشــن
ن «دایــره گچــی» کاری از آقایــان ســید امیــن
(ازجملــه انیمیشـ 
جــوادی ،ســهیل ســراجی و خانــم بهــار کیــا مقــدم« ،مــرد
دوربینــی» اثــر ســید امیــن جــوادی »01« ،اثــر ســهیل ســراجی،
و «ســاندویچ حافظــه» کاری از حســن فصیحــی) بــرای اعضــای
شــورای گــروه و حاضریــن در مراســم بــه نمایــش درآمد .ســپس
حضــار از منتخبــی از آثــار مربــوط بــه ژوژمــان واحــد درســی
«طراحــی شــخصیت» (اســتاد دوســت محمدی/ورودیهــای
 95رشــته انیمیشــن) بازدیــد بعمــل آوردنــد.
کارشناســی ارشــد رشــته انیمیشــن ،در ســال  ،1395پــس
از نزدیــک بــه ســه دهــه تاخیــر ،بــا توجــه و عنایــت هیــأت
رئیســه محتــرم پردیــس هنرهــای زیبــا خصوصــا جنــاب
آقــای دکترحیــدری ،جنــاب آقــای دکتــر اســامی ،جنــاب
آقــای مهنــدس علیــاری ،و همــت جمعــی همــۀ همــکاران
دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس هنرهــای زیبــا در حالــی
در دانشــگاه تهــران طراحــی و راهانــدازی شــد کــه نیــاز جامعــه
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معاصــر ایــران بــه ایــن رشــته راهبــردی هنــر ،بیــش از همیشــه
احســاس میشــد.
بــا عنایــت بــه بررس ـیها و کارشناس ـیهای صــورت گرفتــه در
خصــوص نقــش رشــته انیمیشــن در حیــات انســان معاصــر و
تاثیــرات عمیــق فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی زیــاد ایــن
رشــته مهــم در جامعــه و خصوصــا بــر قشــر کــودک و نوجــوان،
و بــا توجــه بــه جــای خالــی آن در نزدیــک بــه چهــار دهــه در
دانشــگاه تهــران ،دانشــکده هنرهــای تجســمی پردیــس
هنرهــای زیبــا علیرغــم کمبودهــای بســیار ،اقــدام بــه تاســیس
و اجــرای ایــن رشــته گرفــت .ا کنــون بــا اجــرای دومیــن دوره
آن ،افــق تــازهای بــر روی هنرمنــدان جــوان در دانشــگاه تهــران
گشــوده شــده اســت .بــا حمایــت رئیــس ارجمنــد و معاونیــن
محتــرم آموزشــی و اداری -مالــی پردیــس هنرهــای زیبــا ،امــور
مربــوط بــه رشــته در حــال برنامــه ریــزی و اجراســت کــه برخــی
از آنهــا بدیــن قرارنــد:
آمادهســازی و تجهیــز کارگاه شــماره دو و ســه انیمیشــن درســاختمان شــفیعی.
طراحــی کارشناســی انیمیشــن بــه عنــوان یــک رشــته پایــه درپویانمایــی و تصویــر متحــرک.
جــذب اعضــای هیــأت علمــی مــورد نیــاز بــرای توســعه وتعمیــق ایــن رشــته.
تامین وسایل تخصصی مورد نیاز.-راهاندازی جشنواره ادواری انیمیشن دانشگاه تهران.
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سلســله نشســت هــای تجــارب مطالعــات معمــاری و
شهرســازی در ایــران
«گـــروه مطالع ــات معم ــاری ای ــران» در ادام ــه برگ ــزاری
سلس ــله جلس ــات و س ــخنرانیهای علم ــی ک ــه از س ــال
 ۹۳ت ــا کن ــون ادام ــه دارد ،چهارش ــنبه  ۲۶مهرم ــاه ،۱۳۹۶
میزب ــان دکترپی ــروز حناچ ــی در جلس ـهای ب ــا عن ــوان « تج ــارب
دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران؛ جایــگاه
حقوق ــی ،ماموریته ــا و عملکرده ــا» ب ــود .پی ــروز حناچ ــی
عض ــو هی ــأت علم ــی ب ــا درج ــه اس ــتادی در پردی ــس هنره ــای
زیب ــا و فار غالتحصی ــل مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد معم ــاری از
دانشــگاه تهــران و دکتــری تخصصــی در زمینــه مرمــت شــهری
و باززندهس ــازی ش ــهرهای تاریخ ــی اس ــت.
در ایــن جلســه دکتــر حناچی ضمن تبیین برخی از مشــخصات
و وجــوه مهــم دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری
ایــران بــا توضیحــی دربــاره جایــگاه حقوقــی ایــن دبیرخانــه،
بــه روشــنگری دربــاره تــوان و ظرفیــت عمــده و کار ویژههــای
ایــن دبیرخـــانه پرداختنــد .یکــی از نق ـــاط عطـ ــف توجـ ــه دکتــر
پیــروز حناچــی در ایــن جلســه ،توضیــح شــرایط ایــن دبیرخانــه
ـمت معاونــت وزارت
بههنــگام تصــدی امــور وزارتخانــه (در سـ ِ
مســکن و شهرســازی در ســالهای  )۱۳۹۶ -۱۳۹۲بــود.

سلسله نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران
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برگــزاری هفتــه انیمیشــن دانشــگاه تهــران در پردیــس
هنرهــای زیبــا
هفت ــه انیمیش ــن دانش ــگاه ته ــران ب ــا هم ــکاری کان ــون
انیمیش ــن ،معاون ــت دانش ــجویی -فرهنگ ــی و دانش ــکده
هنره ــای تجس ــمی پردی ــس هنره ــای زیب ــا در دو بخ ــش
کارگاه تولی ــد انیمیش ــن (ش ــش گ ــروه س ــطح مبت ــدی و پن ــج
گ ــروه س ــطح کارآموخت ــه) و نمای ــش آث ــار انیمیش ــن چن ــد س ــال
اخی ــر دانش ــجویان و دانشآموخت ــگان دانش ــکده هنره ــای
تجس ــمی و پردی ــس الب ــرز دانش ــگاه ،از روز ش ــنبه  6ال ــی
چهارش ــنبه  10آب ــان م ــاه  96در س ــالن امتحان ــات پردی ــس و
س ــالن نگارخان ــه دانش ــکده هنره ــای تجس ــمی برگ ــزار ش ــد.
مراســم اختتامیــه ایــن همایــش روز  10آبــان از ســاعت  14الی16
در تــاالر شــهید آوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار و بــا رأی
هیــأت داوران (جنــاب آقــای علیرضــا گلپایگانــی ،جنــاب آقــای
بابــک نکویــی و ســرکار خانــم مریــم کشــکولی نیــا از هنرمنــدان
و مدرســین دانشــگاهی ایــن رشــته) دو گــروه از بخــش مبتــدی
و دو گــروه از بخــش کارآموختــه ،بترتیــب بعنــوان گروههــای
ُمنتخــب و شایســته تقدیــر انتخــاب گردیدنــد وتقدیرنامــه و
هدایایــی دریافــت نمودنــد.
همچنیــن بــه  53نفــری کــه تــا پایــان ایــن دوره شــرکت کردنــد و
بــه همــراه گــروه مربوطــه موفــق بــه تولیــد یــک انیمیشــن کوتــاه
گردیدنــد ،گواهــی شــرکت در ایــن کارگاه اعطــا شــد.

برگزاری هفته انیمیشن دانشگاه تهران
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کارگاه موســیقی -پرفورمنس-تصویــر در گــروه موســیقی
برگــزار شــد
کارگاه موس ــیقی -پرفورمن ــس -تصوی ــر ب ــر پای ــه دیالوگ ــی
میانرش ــتهای در گ ــروه موس ــیقی برگ ــزار ش ــد.
ٓ
ایــن کارگاه در روزهــای ششــم و هفتــم ابــان  96توســط

ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
اقــای امیــن فیضابــادی ،اهنگســاز و موســیقیدان،
ٓ
ٓ
دانشاموخت ـهی موســیقی از دانشــگاه هنــر ولفگانــگ المــان
ٓ
در کالس شــماره یــک گــروه اموزشــی موســیقی برگــزار شــد و
دانشــجویانی از داخــل و خــارج دانشــگاه تهــران از ایــن کارگاه
دو روزه اســتفاده کردنــد.

اولیــن ســالگرد شــهید مدافــع حــرم پردیــس هنرهــای زیبــا
برگــزار شــد
اولین سالگرد شهادت شهید مصطفی کریمی فار غالتحصیل
رشته معماری پردیس هنرهای زیبا از ساعت  ۱۲:۴۵روز
سهشنبه  ۹آبان ماه  ۹۶مقارن با روز تولد ایشان و به همت
جمعی از دانشجویان بسیجی پردیس هنرهای زیبا و با
حمایت بسیج مهندسین و نهاد رهبری پردیس ،با حضور
خانواده ی شهید ،رئیس و برخی از اساتید و کارمندان
پردیس هنرهای زیبا و همچنین جمعی از رزمندگان
فاطمیون و دوستان و دانشجویان این شهید در تاالر شهید
آوینی برگزار گردید.
در ابتــدای مراســم ،ســردار ســبحانی فــر دانشــیار دانشــگاه
امــام حســین بــه ســخنرانی حــول ضــرورت جــان فشــانیهای
شــهدای مدافــع حــرم بــرای حفــظ امنیــت انقــاب اســامی

پرداختــه و ســپس مســتند زندگــی شــهید کریمــی بــه نمایــش
درآمــد.
در نیم ـهی برنامــه شــاعر آئینــی ،محمــد رســولی ،شــعری در
مــدح مدافعــان حــرم خواندنــد و بعــد از ان پــدر شــهید بزرگــوار ،
حجــت االســام کریمــی  ،متنــی دربــارهی مدافــع حــرم شــهید
کریمــی و حضــور جوانــان امثــال ایشــان در جبهــه مقاومــت،
ایــراد کردنــد و در نهایــت بــه مناســبت تولــد شــهید بزرگــوار ،
کیــک مراســم بــه دســت پــدر و مــادر شــهید بریــده و تابلــوی
دســت ســاز تمثیــل شــهید کریمــی از طــرف بانیــان مراســم
بــه عنــوان یادبــود ،توســط فرمانــده بســیج هنرهــا و مســئول
بســیج مهندســین و نماینــده نهــاد رهبــری در پردیــس هنرهــا
بــه خانــواده شــهید تقدیــم و از آنــان تجلیــل شــد .
در پایــان ضمــن پذیرایــی ،هدیــه کوچکــی بــه رســم یادبــود بــه
تمامــی حاضریــن اهــدا شــد.

اولین سالگرد شهید مدافع حرم پردیس هنرهای زیبا
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ســمینار دســتاوردهای باســتان شناســی تپــه هگمتانــه در
پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
ســمینار دســتاوردهای باســتان شناســی تپــه هگمتانــه،
 14آبــان مــاه  96توســط گــروه مطالعــات معمــاری ایــران در
دانشــگاه تهــران در نگارخانــه تهــران برگــزار شــد.
طــی ایــن نشســت دکتــر صــراف بــا اســتفاده از ارائــه تصاویری به
شــرح فعالیــت هــای باستانشناســی خــود در تپــه هگمتانــه از
آغــاز تــا پایــان پرداخــت .وی ضمــن بیــان نحــوه شــروع فعالیــت
و شــرایط حا کــم بــر محوطــه ،از تئوریهــای مطــرح در مــورد
محــل پایتخــت باســتانی مادهــا گفــت کــه چگونــه منجــر بــه
حفــاری در تپــه هگمتانــه شــده اســت .ســپس بــه ترتیــب آثــار
معمــاری یافــت شــده و اشــیای بدســت آمــده از کاوشهــا را
بررســی نمــود .ایشــان بــه نظــام ســلولی شــهر کــه بــر اســاس
تکــرار یــک مــدل تکثیرشــونده شــکل گرفته اشــاره کــرد و در کنار
ایــن ،نظــام فضاهــای شــهری را مشــتمل بــر تعــدادی راه و معبر
دانســت کــه ایــن ســلولهای تکثیرشــونده را در خــود جــای
داده اســت .از جملــه اشــیاء باستانشناســی یافــت شــده در
محــل ،ســکههایی مربــوط بــه عصــر پارتــی و ساســانی اســت کــه
احتمــاال مربــوط بــه الیههــای بعــدی ایــن شــهر میشــدهاند.
همچنیــن پیرامــون آرای باستانشناســان مختلــف دربــارهی
اینکــه تپ ـهی باســتانی هگمتانــه متعلــق بــه چــه دورهای
اســت ،بــه بحــث پرداختنــد.
تقدیــر هیــأت رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا از برگزیــدگان
جشــنواره ملــی حرکــت
هیــأت رئیســه پردیــس هنرهــای زیبــا روز دوشــنبه مــورخ
28آبــان مــاه از اقــای حمیدرضــا رضایــی مدیر مســؤل و ســردبیر
نشــریه شــهرت و آقــای جــواد کاونــدی مدیــر مســئول و ســردبیر
نشــریه ســیماچه کــه در دهمیــن جشــنواره سراســری حرکــت
رتبههــای برتــر را بدســت آورده بودنــد بــا اهــداء لــوح ســپاس
تقدیــر کــرد.
عناوین کسب شده این نشریات بدین شرح است:
در بخــش مقالــه هنــری ،نشــريه شــهرت رتبــه نخســت را بــه
دســت آورد.
در بخش طنز ،نشريه شهرت رتبه نخست را از آن خود كرد.
در بخــش گــزارش ،ســه نويســنده از نشــريه شــهرت بهصــورت
مشــترک مقــام اول را كســب كردنــد و همچنيــن نشــريه شــهرت
رتبــه ســوم را نيــز از آن خــود كــرد.
در بخــش ويــژه محيـط زيســت ،مطالــب نشــريه شــهرت موفــق
بــه كســب مقــام اول و دوم جشــنواره شــد.
در بخــش نشــريات عمومــی ،نشــريه شــهرت مقــام اول را بــه
دســت آورد.
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سمینار دستاوردهای باستان شناسی تپه هگمتانه

در بخــش نشــريات هنــر و معمــاری ،نشــريه ســيماچه مقــام
دوم را كســب كــرد.
در بخــش مجــازی رســته نويســندگان برتــر ،نشــريه شــهرت
مقــام دوم را كســب كــرد.
در بخش مصاحبه ،نشريه سيماچه رتبه دوم را كسب كرد.
در بخــش گرافيــک و صفحــه آرايــی ،نشــريه ســيماچه رتبــه
ســوم را كســب كــرد.
در بخــش عكــس ،نشــريه شــهرت شايســته تقديــر شــناخته
شــد.

تقدیر هیأت رئیس پردیس هنرهای زیبا از برگزیدگان جشنواره ملی حرکت
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سخنرانی و رسیتال پیانو در گروه موسیقی برگزار شد
رســیتال پیانــو و ســخنرانی بــا محــور شــناخت تاریخــی و
بررســی رمانتیســیزم در گــروه موســیقی برگــزار شــد.
ٓ
ٓ
این برنامه در روز  29ابان  96توسط اقای بابک پا کزاد،
ٓ
موسیقیدان و دانشاموختهی موسیقی از دانشگاه
ٓ
موسیقی وین در کالس شماره یک گروه اموزشی موسیقی
برگزار شد و قطعه  Valee d’ Obermannاز مجموعه
 Annees de peleriageاثر موسیقیدانان برجسته
اروپایی "فرانتز لیست" ،اجرا و سخنرانی صورت گرفت.
محور این سخنرانی ،شناخت تاریخی و بررسی رمانتیسیزم
در قطعه اجرا شده بود و با استقبال دانشجویان موسیقی
پردیس هنرهای زیبا و سایر دانشگاه ها مواجه شد.
سخنرانی و رسیتال پیانو در گروه موسیقی برگزار شد

ٓ
رسیتال پیانو در تاالر اوینی برگزار شد
ٓ
رســیتال پیانــو در تــاالر اوینــی پردیــس هنرهــاي زیبــا برگــزار
ٓ
شــد .در ایــن رســیتال کــه روز اول اذر  96اجــرا شــد ،قطعاتــی
ٓ
از اهنگســازان برجســته موســیقی همچــون شــوپن ،دبوســی،

ٓ
ایســرایلیان و بولــز توســط خانــم ارپینــه ایســرایلیان نوازنــده
ـدرس مدعــو دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی
پیانــو و مـ ِ
اجــرا شــد و مــورد اســتقبال عالقهمنــدان قــرار گرفــت.

سلسله نشستهای تجارب مطالعات معماری و شهرسازی
درایران
مدلسازی فکری یا معماریاندیشه
انجمــن علمــی مطالعــات معمــاری ایــران در ادامــه برگــزاری
سلســله جلســات و ســخنرانیهای علمــی ،چهارشــنبه
ـمی
1آذرمــاه از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۲در ســالن نگارخانــه تجسـ ِ
پردیــس هنرهــای زیبــا  ،میزبــان دکتــر ســید غالمرضــا اســامی
بــا موضــوع «مدلســازی فکــری یــا معمــاری اندیشــه» بــود.
در ابتــدا اقــای دکتــر اســامی بــا پخــش چنــد فیلــم و انیمیشــن
و تحلیــل آن هــا ســعی کــرد تــا مخاطبــان را بــا فضــای فکــری
موضــوع ســخنرانی خویــش نزدیــک کنــد.
ســپس بــه موضــوع مــدل ســازی فکــری یــا معمــاری اندیشــه
پرداخــت .وی بــا توجــه بــه گســتردگی موضــوع مــورد بحــث
ســعی کــرد تــا در قالــب تصاویــر مختلفــی از انــواع مدلســازی
(موضــع موضــوع) ،مدلهــای
چــون :مدلســازی مفهومــی
ِ
ســاختاری ،مدلهــای روش تحقیــق بــرای مخاطبــان بگویــد
و کاربــرد ایــن مدلهــا را در موضوعــات مختلفــی چــون وهــم
و خطــای ذهــن ،حضــور و هســت شــدن پدیدههــا ،ظهــور و
تکامــل پدیدههــا ،ســاز و کار تولیــد و آفرینــش هنــری ،انســان
عامــل تحــول و توســعه ،انــواع توســعه و مــروری بــر توســعه
درون زا ،انــواع مدلهــای معمــاری توضیــح داد.
دکتــر ســید غالمرضــا اســامی اســتاد تمــام و عضــو هیأتعلمــی

دانشــکده معمــاری و معــاون آموزشــی پردیــس هنرهــای زیبــا
اســت .ایشــان در ســال  77از رســاله دکتــرای خــود بــا موضــوع
«معمــاری بــا گرایــش برنامهريــزى توســعه درونزا» از پرديــس
هنرهــاى زيبــای ادينبــورو ،دانشــگاه هريــوتوات ،دفــاع
کردنــد.

سلسله نشستهای تجارب مطالعات معماری و شهرسازی درایران
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سمینار معماری و فرهنگ
گــروه مطالعــات معمــاری ایــران و انجمــن علمــی مطالعــات
معمــاری در ادامــه سلســله نشســت هــای خــود در تاریــخ
 8آذر  96میزبــان مهنــدس فرهــاد احمــدی در ســمیناری
بــا موضــوع «معمــاری و فرهنــگ» بــود .فرهــاد احمــدی از
معمــاران شــناخته شــده معاصــر ایــران ،عضــو هیــات علمــی
دانشــکده معمــاری دانشــگاه شــهید بهشــتی و از فــار غ
التحصیــان دانشــکده هنرهــای زیبــا در ســال  56مــی باشــد.
او تا کنــون بیــش از ســی پــروژه ملــی از جملــه مرا کــز فرهنگــی
دزفــول ،تبریــز ،اصفهان،کرمــان و تهــران و نیــز ســاختمانهای
نمایندگــی ایــران در کــره جنوبــی و ســوئد و نیــز چندیــن
نمایشــگاه بینالمللــی را طراحــی کــرده و در مســابقاتی چــون

سمینار معماری و فرهنگ
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کتابخانــه ملــی و ســاختمانهای مرکــزی وزارت نفــت شــرکت
داشــته و در دوســاالنه هــای جهانــی معمــاری«روروز» و «گلــف»
امــارات مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه اســت.
وی ســمینار خــود را در ســه بخــش ارائــه و بــه تبییــن مبانــی
فکــری طراحــی خــود پرداخــت  .در بخــش نخســت ،تبییــن
مبانــی طراحــی در قالــب ســه پرونــده شــامل «متــن و
« ،»contextاســطوره» و «هستیشناسیدوئالیســتی ایرانــی»
را بطــور کامــل توضیــح داد.
در بخــش دوم چگونگــی عینیــت یافتــن مبانــی فکــریاش
را در پروژههایــش بــرای حضــار شــرح داد و در بخــش آخــر بــا
درخواســت حضــار رونــد طراحــی مرکــز فرهنگــی اصفهــان را
توضیــح داد.

خبر های دانشجویی

درخشــش دانشــجویان طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای
زیبــا در مســابقات ملــی
دانشــجویان رشــته طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا
دانشــگاه تهــران در نخســتین مســابقه طراحــی مبلمــان و
هنرهــای شــهری میــدان امــام خمینی(ره) و پیــاده راه ا کباتان
شــهر همــدان ،کــه توســط ســازمان ســیما منظــر و فضــای ســبز
شــهری هفتــه آخــر آذر96مــاه درهمــدان برگــزار شــد ،حائــز
رتبههــای اول تــا ســوم شــدند.
ایــن مســابقه بیــن  84شــرکتکننده در فراخــوان طراحــی
مبلمــان شــهری بــا  13طــرح برگــزار شــد دانشــجویان بــا
همراهــی آقــای جمشــید امامــی از اســتادان طراحــی صنعتــی
دانشــگاه تهــران موفــق بــه کســب رتبههــای زیــر شــدند:

طــرح مــادا ،کــه توســط شــهاب باتمانــی ،محمــد ســهیل
محمــدی و آرزو دهســتانی اردکانــی طراحــی شــد.
طرح اترش با طراحی  :محمدحسین طیبی و
پرستو رئیس قنواتی
قابــل ذ کــر اســت کــه ایــن فراخــوان بــه منظــور گــردآوری و
معرفــی توانمنــدی هــا و توســعه ایــده هــای خالقانــه طراحــان،
هنرمنــدان و متخصصــان ایرانــی در حــوزه طراحــی مبلمــان
شــهری محــور تاریخــی و بافــت مرکــزی همــدان و بطــور خــاص
میــدان امــام (ره) و پیــاده راه ا کباتــان کــه بــا تمرکــز بــر «طراحــی
نشــیمن شــهری»« ،ســطل زبالــه»« ،تابلوهــای اطــاع رســانی و
مســیرهای شــهری» و «نــرده» بــود برگــزار شــد.
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بازدیــد هیــأت رئیســه دانشــگاه از چهارمیــن نمایشــگاه
معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا
چهارمین نمایشگاه آثار برگزیده دانشجویان دانشکده معماری
پردیس هنرهای زیبا شامل آثار سال تحصیلی 95-96از
تاریخ  12الی  22آذر ماه  96همزمان با برگزاری ششمین
ن امتحانات پردیس
همایش ملی آموزش معماری ،در سال 
هنرهای زیبا برگزار گردید.
نمایشــگاه آثــار برگزیــده دانشــجویان امســال نیــز همچــون
ســالهای گذشــته در دو بخــش کارشناســی و کارشناســی
ارشــد بــا هــدف ثبــت و نگهــداری آثــار برتــر دانشــجویان و دیــده
شــدن و معرفــی آنهــا بــه ســایر دانشــجویان ،در تاریــخ  12آذر
مــاه افتتــاح گردیــد.
در ایــن نمایشــگاه آثــاری مربــوط بــه دروس عملــی
کارشناســی شــامل :طر حهــای یــک ،دو ،ســه ،چهــار،
پنــج ،تحلیــل فضاهــای شــهری ،مرمــت ابنیــه ،روســتا

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از چهارمین نمایشگاه معماری
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یــک و دو و پایاننامههــای کارشناســی و همچنیــن در
بخــش کارشناسیارشــد شــامل طر حهــای یــک ،دو ،ســه و
پایاننامههــای مربــوط بــه گرایشهــای معماری-معمــاری،
معمــاری داخلــی ،مرمــت بناهــا و بافتهــای تاریخــی ،معماری
منظــر ،معمــاری و انــرژی و فنــاوری معمــاری جمـعآوری گردید
کــه توانســت توجــه بازدیــد کننــدگان را بــه خــود جلــب نمایــد.
از ویژگیهای مهم نمایشگاه امسال بازدید هیأت رییسه
دانشگاه تهران و همچنین دانشجویان سایر رشتههای
پردیس هنرهای زیبا و دانشجویان و مسئوالن دانشگاههای
دیگر از جمله :دانشگاه کردستان ،دانشگاه سوره ،دانشگاه
شریعتی ،دانشگاه هنر و دانشگاه شهید بهشتی بود .این
نمایشگاه در روز  22آذر ماه به کار خود پایان داد.
امید است با ادامه برگزاری چنین نمایشگاههایی ،بتوان گام
دیگری برای ارتقاء کیفیت آموزش معماری کشور برداشت .
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کنسرت تجربی گروه موسیقی برگزار شد
کنســرت موســیقی تجربــی بــه همــت انجمــن علمــی موســیقی
دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی برگــزار شــد .انجمــن
علمــی دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی پردیــس
هنرهــاي زیبــا کنســرت تجربــی در دو گرایــش نوازندگــی
ٓ
موســیقی ایرانــی و جهانــی را در روزهــای 26،20،19و 27اذر
96برگــزار کــرد .در ایــن کنســرتها دانشــجویان رشــته
موســیقی و ســایر رشــتهها در دانشــگاهها اجــرای صحن ـهای
ٓ
موســیقی را در تــاالر اوینــی هنرهــای زیبــا تجربــه و اجــرا کردنــد.

کنسرت تجربی گروه موسیقی برگزار شد

کارگاه موسیق ــی الکترونی ــک در پـ ــردیس هنـ ــرهـ ــای زی ـبــا
برگزار شد
کارگاه موســیقی الکترونیــک بــا همــکاری گــروه موســیقی
دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی پردیــس هنرهــای
زیبــا و پروفســور یواخیــم هاینتــز ،اســتاد دانشــگاه موســیقی
ٓ
هانوفــر کشــور المــان برگــزار شــد.
ٓ
در ایــن کارگاه کــه از  25تــا  30اذر  96برگــزار شــد ،دانشــجویان
موســیقی دانشــگاه تهــران و ســایر دانشــگاهها و نیــز دیگــر
عالقهمنــدان بــه مبحــث موســیقی الکترونیــک در دو گــروه
فعــال و غیــر فعــال حضــور داشــتند و از ایــن دوره اســتفاده
کردنــد.

کارگاه موسیقی الکترونیک در پردیس هنرهای زیبا

خبرنامه پر دیس هنر های زیبا  /پاییز و ز مستان ۱۳۹۶

33

34

خبر های دانشجویی

هفته تصویرسازی در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
هفتــه ی تصویرســازی پردیــس هنرهــای زیبا بــه همت انجمن
تصویــر ســازی دانشــگاه تهــران از  18الــی  22آذر در پردیــس
هنرهــای زیبــا برگــزار شــد .ایــن رویــداد بــا افتتــاح نمایشــگاه آثــار
دانشــجویان و فــار غ التحصیــان رشــته تصویرســازی پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران آغــاز بــه کار کــرد.
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اعضــاء هیــأت علمــی و دانشــجویان
در حالــی آغــاز شــد کــه  ۶۰اثر از دانشــجویان و فــار غ التحصیالن
را از ســال  72تــا کنــون در بــر مــی گرفــت .از ایــن تعــداد  10اثــر
متعلــق بــه هنرمنــدان مقیــم خــارج از کشــور بــود.
از دیگــر رویدادهــای ایــن هفتــه برگــزاری کارگاههــای متعــدد و
متنــوع از جملــه کارگاههــای مســترکالس تصویــر ســازی خلــق
یــک روی جلــد بــا حضــور کیانــوش غریب پور ،طراحی مســکات
همــراه بــا کارگاه اجرایــی بــا حضــور علــی رادمنــد ،تصویرســازی
علمــی بــا حضــور محمــد حقانــی ،تصویــر و تصویرگــری کتــاب
کــودک بــا رویکــرد گونــه هــای کتــاب تصویــری /جوایــز بیــن
المللــی تصویرگــری در دنیــا ،بــا حضــور ســحر ترهنــده و
تصویرســازی دیجیتــال همــراه بــا کارگاه اجرایــی بــا حضــور
ســعید فرهنگیــان بــود کــه بــا اســتقبال زیــادی از ســوی
دانشــجویان و عالقمنــدان مواجــه شــد.

هفته تصویرسازی در پردیس هنرهای زیبا
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نشست تخصصی تکنودیزاین
چهارمیــن نشســت تخصصــی تکنودیزایــن بــا عنــوان «آشــنایی
بــا رباتیــک و مکاترونیــک و چگونگــی عملکــرد یــک سیســتم
اتوماتیــک» توســط گــروه طراحــی صنعتــی از تاریــخ  3تــا
 20دی مــاه برگــزار گردیــد .در ایــن دوره  18ســاعته جنــاب
آقــای مهنــدس ســیاوش صدیــق شــرکتکنندگان را بــا اصــول
و مبانــی عملکــرد سیســتمهای اتوماتیــک و هوشــمند و
مدارهــای الکترونیکــی جهــت اجــرای یــک پــروژه خالقانــه
آشــنا ســاخت .دانشــجویان در قالــب تیمهــای دو تــا ســه
نفــره ســعی در اجرایــی کــردن مباحــث تئــوری مطــرح شــده در
قالــب یــک بــازوی اتوماتیــک بــا اســتفاده از سیســتم آردوینــو
کردنــد .دبیــر علمــی ایــن برنامــه جنــاب آقــای دکتــر مهــران
فاطمینیــا و دبیــر اجرایــی ســرکار خانــم دکتــر مریــم خلیلــی
بودنــد .مجموعــه نشســت هــای تخصصــی تکنودیزایــن ســعی
در نزدیــک ســاختن فضــای تکنولوژیــک بــا دنیــای طراحــی
داشــته و تا کنــون متخصصــان حوزههــای علمــی متعــددی در
ایــن نشس ـتها حضــور پیــدا کــرده انــد.

نشست تخصصی تکنودیزاین
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درخشــش دانشــجویان پردیــس هنرهــای زیبــا در بیســت و
دومیــن المپیــاد علمــی و دانشــجویی کشــور
دوازدهــم دی مــاه  ،96طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر غالمــی
وزیــر علــوم ،دکتــر توکلــی مشــاور عالــی ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور و همچنیــن برخــی از مدیــران وزارت علــوم و
روســای دانشــگاه هــای کشــور ،از برگزیــدگان بیســت و دومیــن
المپیــاد علمــی و دانشــجویی کشــور تقدیــر شــد.
خانــم شــیدا امیــری بــا کســب مــدال نقــره و خانــم شــبنم کامیار
و غــزل جنــاب و آقــای شــکیب علیپــور بــا کســب مــدال برنــز حائز
نفــرات برگزیــده در ایــن دوره گردیدند.
در جریــان برگــزاری بیســت و دومیــن المپیــاد علمــی و
دانشــجویی کشــور تعــداد  970نفــر در مرحلــه نهایــی بــا یکدیگــر
بــه رقابــت پرداختنــد کــه  617نفــر آنهــا مــرد و مابقــی زن بودند.
ایــن آزمــون در روزهــای  29و  30تیــر مــاه جــاری بــه صــورت
تشــریحی برگــزار شــد و در نهایــت  77نفــر در  20رشــته بــه عنــوان

درخشش دانشجویان پردیس هنرهای زیبا در بیست و دومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور

خبرنامه پر دیس هنر های زیبا  /پاییز و ز مستان ۱۳۹۶

برگزیــده معرفــی شــدند کــه  27نفــر از ایــن افــراد زن و  50نفــر
نیــز مــرد بودهانــد .همچنیــن از  77برگزیــده بیســت و دومیــن
المپیــاد علمــی و دانشــجویی کشــور  ،تعــداد  23نفــر مــدال طــا،
 27نفــر مــدال نقــره و  27نفــر نیــز موفــق بــه کســب مــدال برنــز
شــدند.
در ایــن المپیــاد دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،تهــران و
امیرکبیــر بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد
و دانشــگاههای صنعتــی اصفهــان ،شــیراز ،امــام صــادق،
فردوســی مشــهد ،شــهید بهشــتی و تبریــز در رتبههــای بعــدی
قــرار گرفتنــد.
در ایــن المپیــاد دانشــگاههای صنعتــی شــریف ،تهــران و
امیرکبیــر بــه ترتیــب رتبههــای اول تــا ســوم را از آن خــود کردنــد
و دانشــگاههای صنعتــی اصفهــان ،شــیراز ،امــام صــادق،
فردوســی مشــهد ،شــهید بهشــتی و تبریــز در رتبههــای بعــدی
قــرار گرفتنــد.

خبر های دانشجویی

ٓ
کنســرت  80ســال لوریــس چکناواریــان در تــاالر اوینــی
پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
ٓ
رســیتال قطعــات پیانــو از اثــار لوریــس چکناواریــان زیبــا روز 19
ٓ
دی  96در تــاالر اوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا اجــرا شــد.
ٓ
در ایــن کنســرت کــه اثــار ســاخته شــده توســط موســیقیدان
برجســته کشــور ،لوریــس چکناواریــان ،توســط پنــج تــن از
ٓ
دانشــجویان موســیقی دانشــگاه تهــران بــه اجــرا در امــد،
ٓ
انســامبل پرکاشــن تهــران نیــز بــه اجــرا پرداختنــد کــه بــا
اســتقبال قابــل توجــه عالقهمنــدان روبــرو شــد .ایــن برنامــه بــا
حمایــت مالــی شــرکت ها کوپیــان برگــزار شــد.

ٓ
کنسرت  80سال لوریس چکناواریان در تاالر اوینی

برگــزاری ســومین نمایشــگاه گروهــی آثــار دانشــجویان
طراحــی صنعتــی دانشــگاه تهــران در پردیــس هنرهــای زیبــا
سومین نمایشگاه گروهی آثار دانشجویان رشته طراحی
صنعتی دانشگاه تهران با عنوان « نقطه سر خط» که حاصل
پروژههای انجام شده در نیمسال اول تحصیلی96-97
در کالسهای درسی مختلف در دو مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد است ،در محل سالن نمایشگاه پردیس
هنرهای زیبا از تاریخ  14الی  18بهمن  96پذیرای عموم
بازدیدکنندگان بود.
در ایــن نمایشــگاه پروژههــای بســتهبندی و فــرم و فضــا،
مــواد و روشهــای ســاخت  ، 1خالقیــت و فیزیــک  ،3مبلمــان،
ارگونومــی و پــروژه  2ارشــد ،طراحــی راهبــردی ،محیط زیســت،
مبانــی هنرهــای تجســمی یــک  ،حجــم ســازی و پــروژه  1بــه
راهنمایــی اســاتید ســرکار خانــم دکتــر مقــدم ،جنــاب آقــای
دکتــر فاطمــی نیــا ،ســرکار خانــم دکتــر فــرزام ،ســرکار خانــم دکتــر
خلیلــی ،جنــاب آقــای دکتــر ظفرمنــد ،جنــاب آقــای مهنــدس
امامــی ،جنــاب آقــای دکتــر چوپانــکاره و جنــاب آقــای دکتــر
اژدری بــه نمایــش گذاشــته شــدهاند .ایــن نمایشــگاه هــر ســال
در دو نوبــت نتایــج پــروژه هــای عملــی دانشــجویان طراحــی
صنعتــی را بــه صــورت گروهــی بــه نمایــش مــی گــذارد.

برگزاری سومین نمایشگاه گروهی آثار دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران
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ٓ
ٓ
تاراذری و پیانو در تاالر اوینی برگزار شد
رسیتال ِ
در ایــن رســیتال کــه روز 14بهمــن 96اجــرا شــد ،قطعاتــی از
ٓ
ٓ
موســیقی کالســیک اذربایجــان بــه اجــرا در امــد و بــا اســتقبال
عالقهمنــدان روبــرو شــد.

ٓ
رسیتال ویلن و پیانو در تاالر اوینی برگزار شد
ٓ
رســیتال ویلــن و پیانــو در تــاالر اوینــی پردیــس هنرهــای زیبــا
برگــزار شــد.
در ایــن رســیتال کــه روز 18بهمــن 96اجــرا شــد ،قطعاتــی از
ٓ
اهنگســازان برجســته موســیقی کالســیک همچــون بــاخ،
ٓ
ٓ
شــوپن و برامــس توســط دو تــن از دانشاموختــگان اقایــان
امیــر حســین نوروزناصــری ،نوازنــده ویلــن و حامــد محمــودی،
نوازنــده پیانــو اجــرا شــد و بــا اســتقبال عالقهمنــدان روبــرو شــد.

ٓ
ٓ
تاراذری و پیانو در تاالر اوینی برگزار شد
رسیتال ِ

گزارشی از فعالیتهای هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه
فعالیتهــای هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــا همــکاری
گــروه هنرهــای نمایشــی پردیــس هنرهــای زیبــا و کانــون تئاتــر و
زیس ـتبوم انجــام گرفتــه اســت.
در ابتــدا بایــد اشــارهای کــرد بــه ســخن آقــای جــواد کاونــدی،
دبیــر جشــنواره دربــاره فراخــوان ایــن دوره از جشــنواره:
«جشــنوارهی هجدهــم تئاتــر تجربــه ،مفهــوم «تئاتــر اقلیــت»
را بــه فــرم ایــن دورهی خــود مزیــن میکنــد ،تــا بتــوان آثــاری
نــه بــر اســاس کمیــت ،بلکــه تنهــا بــر اســاس کیفیــت ،در یکــی
از مهمتریــن جشــنوارههای دانشــجویی کشــور پدیــد آورد.
بایــد گفــت کــه ایــن دوره از جشــنواره ،همچــون دورههــای
پیشــین ،تــاش خواهــد کــرد تــا پیشــروترین گروههــا را بــه تئاتــر
نشست خبری هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه
نشســت خبــری هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــا حضــور
دکتــر مجیــد سرســنگی ،مهنــدس فریــدون علیــاری ،دکتــر
رحمــت امینــی ،دکتــر محمدعلــی زار ع چاهوکــی ،امیــر حســین
حریــری و جــواد کاونــدی ،یکشــنبه  ۲۳مهــر در تــاالر امیــر کبیــر
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
افتتاحیه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه
هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه با حضور دکتر محمود نیلی
احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ،دکتر مجید سرسنگی
معاون فرهنگی دانشگاه ،اعضای شورای سیاستگذاری این
جشنواره و جمع کثیری از دانشجویان ،استادان و هنرمندان
بنام کشور در عرصه تئاتر و سینما ،شامگاه شنبه  ۲۹مهرماه
در تاالر شهید آوینی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
افتتاح شد .در این مراسم که با اجرای کوروش سلیمانی
برگزار شد ،پس از تالوت قرآن کریم ،دکتر نیلی احمدآبادی،
رئیس دانشگاه تهران به ایراد سخن پرداخت.
رئیــس دانشــگاه تهــران در ســخنانش بــه اهمیــت ارتبــاط
دانشــگاه و دانشــجویان بــا جامعــه پرداخــت و ایجــاد ایــن
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ایــران معرفــی نمایــد .بــرای همیــن تنهــا مبنــای خــود را بــر
متــون و اجراهــای جدیــد ،اورژینــال و تجربهمحــور اختصــاص
خواهــد داد .تجربههایــی کــه تــا بدیــن لحظــه صــورت نگرفتــه،
و یــا حتــی میتــوان اینچنیــن تعریــف کــرد :جلــو بــردن
تجربههایــی کــه پیــش از ایــن توســط هنرمنــدان ایرانــی شــکل
گرفتــه ،ولــی حقیقــت تاریــخ ،هــم هنرمنــد و هــم فــرم شــکل
گرفتــه توســط او را بــه ســمت مطــرود شــدن ســوق داده اســت.
بنابرایــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــا محوریــت تئاتــر
اقلیــت ،فراخــوان خــود را در  ۵بخــش کــه تمامــی بــه صــورت
رقابتــی برگــزار میشــود -اعــام م ـیدارد :بخــش صحنــهای/
بخــش هنرهــای اجرایــی /بخــش نمایشنامهنویســی /بخــش
پژوهــش /بخــش پوســتر و عکــس

نشست خبری هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

ارتبــاط را یکــی از وظایــف اصلــی دانشــگاه دانســت و گفــت:
امــوری ماننــد جشــنواره تئاتــر تجربــه کــه از وظایــف اصلــی آن،
میتــوان برقــراری ارتبــاط بــا جامعــه را برشــمرد ،بخشــی از
آمــوزش و پژوهــش اســت و دانشــگاه وظیفــه خــود میدانــد در
حــد بضاعــت خــود از آن حمایــت کنــد.
دکتــر نیلــی بــا تا کیــد بــر آثــار مثبــت برگــزاری جشــنوارههای
دانشــجویی ،گفــت :ایــن جشــنوارهها بــه دانشــجویان کمــک
میکنــد تــا کار جمعــی را بیشــتر یــاد گرفتــه و تواناییهــای خــود
را بیشــتر بــروز دهنــد.
رئیــس دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه ســفر اخیــرش و حضــور
در کنفرانــس جهانــی دانشــگاههای دنیــا ،اظهــار کــرد :امــروز
بحــث خیلــی مهمــی در دنیــا شــکل گرفتــه اســت .بحثــی کــه
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بهصــورت جــدی توســط همــه مطــرح میشــود ،و آن بحــث
تعامــل دانشــگاه و جامعــه اســت .بســیاری از صاحبنظــران
آمــوزش عالــی معتقدنــد توجــه بــه ایــن نقــش تــا حــد زیــادی
مغفــول واقــع شــده اســت .آنهــا میگوینــد تــا حــال ،دانشــگاه
فقــط بــه دنبــال حــل مشــکالت خــودش بــوده و توجــه چندانی
بــه حــل مشــکالت جامعــه نداشــته اســت .ایــن درونگرایــی
باعــث شــده دانشــگاه از فلســفه وجــودی خــودش فاصلــه
بگیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه نقــش مهــم علمی دانشــگاه،
تصریــح کــرد :قطعــا دســتاوردهای علمــی مهمتریــن بخــش
دانشــگاه اســت .آمــوزش و پژوهــش از مهمتریــن بخشهــا
هســتند ،امــا در نهایــت فــار غ التحصیــل مــا ایــن علــم را کــه در
دانشــگاه فــرا گرفتــه بایــد در جامعــه بـهکار گیرد .دانشــجویان و
فــار غ التحصیــان مــا بــرای چــه هدفــی تجهیــز میشــوند .یکــی
از مســائل بســیار مهــم در ایــن تعامــل بیــن جامعــه و دانشــگاه
فعالیتهــای گروهــی دانشــجویی و از ایــن طریــق ارتبــاط بــا
جامعــه اســت.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه دانشــگاه تهــران در ایــن زمینــه
نســبت بــه دانشــگاههای دیگــر خیلــی بهتــر عمــل کــرده
اســت .تمــام کســانی کــه از خــارج و داخــل بــه دانشــگاه تهــران
میآینــد ،معتقدنــد فضــای دانشــگاه ،فضایــی زنــده و شــاداب
اســت .دانشــگاه تهــران در جامعــه حضــور دارد و بســیاری
از جریانهــای زنــده جامعــه بــه شــکلی از جریانهــای
دانشــجویی درون دانشــگاه شــکل میگیرنــد .لــذا برداشــت
مــن ایــن اســت کــه یکــی از شــاخصهها و اهمیتهــای مرکــز
تئاتــر تجربــی و ایــن جشــنواره همیــن بــردن موضوعــات و
دغدغههــای دانشــگاه در بیــن مــردم و جامعــه اســت .تئاتــر
بــه عنــوان یــک قالــب هنــری وســیله بســیار خوبــی بــرای
انتقــال مفاهیــم و ایجــاد ارتبــاط بیــن بخشهــای مختلــف
جامعــه اســت .ا گــر ایــن جریــان در ایــن شــکل بتوانــد جمعیــت
گتــری از دانشــجویان را فعــال کنــد و در خدمــت ایــن
بزر 

هــدف قــرار بدهــد ،بســیار موثــر خواهــد بــود.
رئیــس دانشــگاه تهــران در پایــان ســخنانش بــا اعــام حمایــت
از حرکتهایــی چــون جشــنواره تئاتــر تجربــه ،گفــت :دانشــگاه
پشــتیبان ایــن حرکتهــا اســت ،ایــن حرکتهــا را ارج
میگــذارد ،و آنهــا را بخشــی از آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی
میدانــد .هرچنــد بضاعــت مــا محــدود اســت ،امــا بــا همیــن
بضاعــت هــم بیشــترین تــاش را بــرای حمایــت از ایــن جریانــات
فرهنگــی دانشــجویی خواهیــم کــرد .امیــدوارم بــا وجــود
روحیــه بــاال و مثبــت دانشــجویان و نیــز ظرفیــت باالیــی کــه در
شــبکه دانشــجویان و دانشآموختــگان دانشــگاه وجــود دارد،
اینگونــه فعالیتهــا بیــش از پیــش توســعه پیــدا کنــد.
پــس از ســخنان رئیــس دانشــگاه تهــران ،بخــش بزرگداشــت
جشــنواره تئاتــر تجربــه برگــزار شــد .در ایــن بخــش از دکتــر
محمــود عزیــزی ،اســتاد عبــداهلل کوثــری ،اســتاد فریــدون
علیــاری و دکتــر مجیــد سرســنگی بــا اهــداء الــواح تقدیــر و
هدایایــی تجلیــل بهعمــل آمــد.
دکتــر مجیــد سرســنگی ،دانشــیار گــروه آموزشــی هنرهــای
نمایشــی و معــاون فرهنگــی دانشــگاه تهــران ،در ایــن مراســم
طــی ســخنانی خطــاب بــه دانشــجویان گفــت :بعضــی از مــا
نمایشــنامه مینویســیم ،بعضــی دیگــر بــازی میکنیــم ،برخــی
کارگردانــی و برخــی دیگــر طراحــی میکنیــم و یــا هــر کار دیگــر
کــه اســمش را «هنــر» میگذارنــد .یــک ســال ،پنــج ســال ،ده
ســال ،پنجــاه ســال ،یــا هــر تعــداد ســال دیگــر! در ایــن فاصلــه
احتمــاال برایمــان کــف میزننــد و هــورا میکشــند ،نــام و
عکسمــان روی پوســتر و بیلبوردهــای بــزرگ شــهری میآیــد،
بــا مــا مصاحبــه میکننــد ،طرفــدار پیــدا میکنیــم ،الیکمــان
میکننــد ،فالــو میشــویم ،از مــا امضــاء میگیرنــد ،جایــزه
میگیریــم ،تندیــس بــاالی ســر میبریــم ،بــه مهمانیهــا و
مراســم جــور واجــور دعوتمــان میکننــد ،نزدیــک انتخابــات
کــه میشــود سیاســتمداران دســت در گردنمــان میاندازنــد،
خوشــحالیم و احســاس غــرور میکنیــم.
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وی ادامــه داد :کمــی کــه پیــر میشــویم ،برایمــان مجلــس
تقدیــر و تجلیــل میگیرنــد ،اســتاد خطابمــان مــی کننــد،
آقــای نمایشنامهنویســی فــان ،خانــم بازیگــری بهمــان،
خانــم طراحــی بهمــان ،آقــای کارگردانــی فــان ،بــا مــا عکــس
میگیرنــد ،کــرور کــرور ،خــوش شــانس ا گــر باشــیم تندیسمــان
را میســازند و یــا جایــزهای بــه ناممــان میکننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :از اینهــم کــه میگــذرد ،کار
چندانــی نداریــم .کمتــر کســی بــه ســراغمان میآیــد ،کمتــر
کاری بــه مــا پیشــنهاد میشــود ،کمتــر تلفنــی زده میشــود،
حتــی کمتــر بــه کانالــی دعــوت میشــویم .حوصلهمــان
ســر م ـیرود ،اوایــل را بــا ورقزدن مجلههــای قدیمــی،
مصاحبههــای چــاپ شــده ،عکسهایــی کــه کمکــم رنــگ و
رویشــان مـیرود و تعریــف خاطــرات دوران ماضــی بــرای همســر
کــه تنهــا گــوش موجــود اســت و یــا نوههایــی کــه بــه ظاهــر
مؤدبانــه بــه گوشانــد ،امــا در دلشــان غوغاســت کــه زودتــر بــه
کارهــای خودشــان برســند ،ســپری میکنیــم.
دکتــر سرســنگی بــا اشــاره بــه سرنوشــت بیشــتر هنرمنــدان،
اظهــار داشــت :امــا بهعقیــده مــن ،هیــچ کــدام اینهــا اثــر
هنرمنــد نیســت .هنرمنــد در تمــام دوران حیاتــش تنهــا یــک
اثــر خلــق میکنــد و آن هــم خــود اوســت! هنــر مــا ســاختن
شــخصیتی اســت کــه انســانیت را ،مردمــش را ،کشــورش را،
تمدنــش را دوســت بــدارد .بــه انــدازه گامــی کوچــک ،جامعــه
خــود را بهپیــش ببــرد .بهانــدازه کــف دســتی ،آلودگیهــا را

افتتاحیه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

خبرنامه پر دیس هنر های زیبا  /پاییز و ز مستان ۱۳۹۶

پــا ک کنــد ،کمــی از غصــه دیگــران بکاهــد و کمــی لبخنــد بــه
لبانشــان هدیــه کنــد ،اندکــی زمیــن را بــه آســمان نزدیکتــر کنــد
و در گوش ـهای از قلــب مــردم جایــی همیشــگی بــرای خــودش
دســت و پــا کنــد .آن چــه خلــق میکنیــم ،اثــر مــا نیســت ،تنهــا
اثــری از اثــر واقعــی مــا اســت.
وی افــزود :مــا انتخــاب نمیکنیــم کــه هنرمنــد شــویم؛ هنــر
بعضــی از مــا را انتخــاب میکنــد .بــرای همیــن هــم اســت
کــه برخــی از مــا صدهــا اثــر هنــری خلــق میکنیــم امــا باقــی
نمیمانیــم .کســانی حتــی بــا یــک اثــر میشــوند بخشــی
از تاریــخ .باقیمانــدن بــه تعــداد کتــاب ،مقالــه ،نمایــش،
نمایشــنامه ،موســیقی ،نقاشــی ،مجســمه و … نیســت .بــه
پارههــای روحــی اســت کــه از انســان بــه جامعــه منتقــل
میشــود و فضــای زندگــی آدمیــان را لذتبخشتــر و امیــدوار
کنندهتــر میســازد .باقیمانــدن ،یعنــی الگــو شــدن و بــار
ســنگین هدایــت یــک نســل را بــه دوش کشــیدن.
معــاون فرهنگــی دانشــگاه در پایــان ســخنانش ،اظهــار کــرد:
بســیار مفتخــرم کــه امــروز مــن را بــرای ایســتادن در ایــن
صحنــه محتــرم انتخــاب کردهایــد .بســیار افــراد شــاخصتر
و شایســتهتری وجــود داشــتند کــه ایــن مراســم محتــرم
میتوانســت از حضــور ایشــان بهرهمنــد باشــد .از ایــن بابــت
بــدون هیــچ اغراقــی احســاس شرمســاری دارم و در برابــر تمــام
آنهــا کــه از ایشــان آموخت ـهام ،ســر تعظیــم فــرود مــیآورم.
همچنیــن معتقــدم بــدون وجــود و حضــور دانشــجو ،تصویــر
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ی معناســت ،لــذا مایلــم از همــه
معلــم و معلمــی ،ناقــص و ب ـ 
دانشــجویانی کــه از ســال  ۱۳۷۱تــا کنــون انگیزهبخــش و
معنابخــش حضــور مــن در بهتریــن نهــاد اجتماعــی جهــان،
یعنــی دانشــگاه بودهانــد ،تشــکر کنــم.
تشــریح برنامههــای جشــنواره توســط جــواد کاونــدی ،دبیــر
جشــنواره هجدهــم تجربــه ،رونمایــی از پوســتر جشــنواره و
نیــز تقدیــر از کارکنــان پردیــس هنرهــای زیبــا کــه در برگــزاری
جشــنواره مشــارکت داشــته انــد ،بخشهــای دیگــر ایــن برنامــه
را تشــکیل م ـیداد.
پــس از ســخنان رئیــس دانشــگاه تهــران ،بخــش بزرگداشــت
جشــنواره تئاتــر تجربــه برگــزار شــد .در ایــن بخــش از

دکتــر محمــود عزیــزی ،اســتاد عبــداهلل کوثــری ،اســتاد
فریدونعلیــاری و دکتــر مجیــد سرســنگی بــا اهــداء الــواح تقدیــر
و هدایایــی تجلیــل بهعمــل آمــد.
در پایــان مراســم ،تشــریح برنامههــای جشــنواره توســط جواد
کاونــدی ،دبیــر جشــنواره هجدهــم تجربــه ،رونمایــی از پوســتر
جشــنواره و نیــز تقدیــر از کارکنــان پردیــس هنرهــای زیبــا کــه
در برگــزاری جشــنواره مشــارکت داشــته انــد ،بخشهــای دیگــر
ایــن برنامــه را تشــکیل م ـیداد.
گفتنــی اســت هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه  ۹تــا ۱۹
اســفند  ۱۳۹۶برگــزار خواهــد شــد.

برگــزاری کارگا ههــای بخــش نمایشنامهنویســی هجدهمیــن
جشــنواره تئاتــر تجربــه
در ايــن بخــش ،دبيرخانــه هجدهميــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه ،در راســتای اهــداف آموزشــی و همچنيــن توجــه بــه
فراينــد توليــد متــن نمايشــی ،كارگاه هــای چهــار جلســه ای
را توســط اســاتيد دانشــگاه هــای معتبــر برگــزار و متــون توليــد
شــده در ايــن كارگاههــا را ،بــه انتخــاب اســاتيد ،بــرای داوری
ارائــه کــرد .الزم بــه ذ كــر اســت ،ايــن بخــش از جشــنواره نيــز در
راســتای اهــداف و موضوعــات اصلــی جشــنواره برگــزار شــد.
ایــن کارگاههــا بــه صــورت هفتگــی و در پنجشــنبه هــر هفتــه در
ســالنهای گــروه هنرهــای نمایشــی پردیــس هنرهــای زیبــا تــا
 ۲۰بهمنمــاه  ۹۶ادامــه داشــت.
انتخاب سرپرستان کارگاههای بخش نمایشنامهنویسی
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه در راســتای حمایــت از
نمایشنامهنویســان جــوان ،سرپرســتی کارگاههــای بخــش
نمایشنامهنویســی ایــن دوره از جشــنواره را بــه هنرمنــدان زیــر
وا گــذار کــرده اســت:
جابر رمضانی /پوریا کا کاوند /میثم فرهمندیان/
محمود احدینیا /باقر سروش
همچنیــن از میــان  ۸۳متقاضــی ثبــت نامــی ،جهــت شــرکت در
کارگاه هــای بخــش نمایشــنامه نویســی هجدهمیــن جشــنواره
تئاتــر تجربــه ،اســامی پذیرفتــه شــدگان ،بــدون اولویــت بــه
شــرح زیــر اعــام بــود.
ن انتظاری  -۲آرش پروین  -۳علیرضا اجاللی
-۱اردوا 
 -۴هستی جعفری جوزانی  -۵ارغوان باقرنیا
 -۶میکاییل زرگرانی  -۷رحیم رشیدی تبار
 -۸سپیده قربانی  -۹حانیه رضوی  -۱۰هدی اسماعیل تبار
-۱۱حسین برفی نژاد  -۱۲علیرضا کیانی
 -۱۳حسین حاجی میرزایی  -۱۴محمد مرادی فر ۱
 -۱۵یگانه خدیوی  -۱۶پویا سعیدی

 -۱۷صدف مهدیان  -۱۸کوروش زار ع  -۱۹امید غفاری
 -۲۰مجید ا کبری  -۲۱مهسا شاملو فرهمند
 -۲۲بابونه راستگویان  -۲۳حامد ناوشکی
 -۲۴صابــر محمــدی  -۲۵غزالــه تســلیمی  -۲۶مرضیــه دهقان
 -۲۷مصطفــی فراهانــی  -۲۸ســید عبــاس دیباجی

برگزاری کارگاههای بخش نمایشنامهنویسی هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه
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دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه ،هیأت بازبینی
بخش صحنهای را مشخص کرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی هجدهميــن جشــنواره تئاتــر تجربه،
آقایــان حســین کیانــی ،مصطفــی کوشــکی ،رضــا شــاهبداغی،
علــی شــمس و مهــدی شــاهپيری بــه عنــوان هيئــت بازبینــی
بخــش صحنـهای هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه انتخــاب
شــدند.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه بازبینیهــای بخــش صحن ـهای
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه ،از تاریــخ  ۱۰الــی  ۱۷بهمــن
در محــل "دانشــکده هنرهــای نمایشــی و موســیقی" پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ،و "بــاغ ملــی" دانشــکده
ســینما تئاتــر دانشــگاه هنــر ،بــا حضــور گروههــای مختلــف از
سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد.

هیأت بازبینی بخش صحنهای تئاتر تجربه مشخص شد

برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی آثار دکتر جواد ذوالفقاری
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران/سالن استاد صمیمی
مفخم
هفتم وهشتم آذر ماه از ساعت  12الی 14
دوره اول جشــنواره نمایشــنامهخوانی بــا هــدف خوانــش
آثــاری کــه در اقلیــت مانــده انــد آغــاز شــد.
بــه همیــن خاطــر آثــار دکتــر جــواد ذوالفقــاری کــه یکــی از
تاثیرگذارتریــن نویســندگان عرصــه نمایــش عروســکی بــود و
نــگاه چندانــی بــه آن نشــده بــود بــرای دوره ی اول آن انتخــاب
شــد.
برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی آثار دکتر جواد ذوالفقاری

برگزاری کارگاه عملی دنیای کاغذی
دبیرخانــه هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــا همــکاری مرکــز
تئاتــر مولــوی ،کارگاهــی بــا موضــوع «روایــت شــخصی افــراد از
طریــق کاغذهــا» در روزهــای شــنبه  ۱۸و یکشــنبه  ۱۹آذر در
ایــن مرکــز برگــزار کــرد.
مدرس این کارگاه ،هنرمند برجسته استرالیایی «گریفریدمن»
بود که پیش از این نیز دو بار در جشنواره بینالمللی تئاتر
کودک و نوجوان همدان حضور داشته و کارگاههایی نیز برگزار
کرده است.
همچنیــن گفتنــی اســت ،هزینــه شــرکت در کارگاه بــرای
عالقهمنــدان  ۳۰هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه
کلیــه عوایــد حاصــل از ایــن کارگاه بــه زلزل ـهزدگان کرمانشــاه
تعلــق گرفــت.

برگزاری کارگاه عملی دنیای کاغذی
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برگزاری مجموعه نشستهاى تخصصى گروه ارشد تئاتر
عروسكى دانشگاه تهران
نشســت اول :معرفــى پاياننامــه هــاى ارشــد تئاتــر عروســكى/
زمــان ۲۵و  ۲۶آذرمــاه  ۱۳۹۶از ســاعت  ۱۴الــى .١٨
اولیــن نشســت معرفــى پاياننامههــاى ارشــد تئاتــر عروســكى،
بــا هــدف تعییــن وضعیــت پایاننامههــای ارشــد عروســکی
بــه جهــت توســعه هرچــه بیشــتر ایــن رشــته و نیــز کاربــردی
کــردن پایاننامههــای مربوطــه برگــزار شــد .در ایــن نشســت
کــه بــا اســتقبال گســترده دانشــجویان همــراه بــود ،خانــم
مرضیهبرومنــد ،خانــم همــا جدیــکار ،دکتــر رحمــت امینــی،
دکتــر شــیوا مســعودی ،خانــم پوپــک عظیــم پــور ،آقــای
حمیدجبلــی و برخــی از هنرمنــدان مطــرح ایــن رشــته ،بــه
تبییــن نقــاط قــوت و ضعــف پایاننامههــای رشــته عروســکی
پرداختنــد .الزم بــه ذ کــر اســت کــه در ایــن نشســت ،تعــداد
زیــادی از فار غالتحصیــان ایــن رشــته ،پایاننامههــای خــود
را بــه صــورت ســمینار ارائــه دادنــد.

برگزاری مجموعه نشستهاى تخصصى گروه ارشد تئاتر عروسكى

برگزاری سلسله نشستهای دانشجویان تئاتر ،دربارهی
غیاب دانشجویان تئاتر
زمــان :ســه شــنبه هــا ،ســاعت  ۱۲تــا  /۱۴کالس دوم دانشــکده
هنرهــای نمایشــی و موســیقی پردیــس هنرهــای زیبــای
دانشــگاه تهــران
ایــن نشس ـتها بــه صــورت هفتگــی و بــا موضوعــات مختلفــی
پیرامــون تئاتــر تجربــی برگــزار شــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــا برگزاری دوازده نشســت،
گامــی تــازه جهــت بررســی مســائل مختلــف تئاتردانشــجویی و
حرفــه ای برداشــت.

برگزاری سلسله نشستهای دانشجویان تئاتر ،دربارهی غیاب دانشجویان تئاتر

برگزاری کارگاه عملی بازیگری مدرن بر اساس بداههسازی
زیر نظر پرویز برید (مدرس دانشگاه گوته آلمان)
دوره اول :نهــم تــا ســیزدهم دی مــاه  /۱۳۹۶مــکان :پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران /تــاالر آوینــی و ســالن اســتاد
ســمندريان
دوره دوم 14 :تــا  18بهمــن مــاه  /1396مــکان :پردیــس
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران /تــاالر آوینــی و ســالن اســتاد
ســمندريان
کارگاه بازیگــری مــدرن بــر اســاس بداهــه بــا اســتقبال گســترده
دانشــجویان و در دو دوره در پردیــس هنرهــای زیبــا دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد .در پایــان ایــن دو دوره ،دبیرخانــه جدهمین
جشــنواره تئاتــر تجربــه طــی مراســمی از مــدرس و تمامــی
هنرجویــان کارگاه تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آورد.
برگزاری کارگاه عملی بازیگری مدرن بر اساس بداههسازی
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بررسی تئاتر دهه چهل شمسی
سلســله نشســت هــای تخصصــی هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه بــا موضــوع "تئاتــر دهــه چهــل شمســی" بــا محوریــت
آثــار و اندیش ـههای اســتاد بهــرام بیضایــی در روز چهارشــنبه
 ۱۸بهمــن  1396ســاعت  ۱۲تــا  ۱۴در دانشــگاه تهــران ،پردیــس
هنرهــای زیبــا ،ســالن اســتاد صمیمــی مفخــم و بــا حضــور
دکتــر حمیــد امجــد؛ نویســنده و مترجــم  ،پروفســور احمــد
کامیابــی مســک و جمعــی از اســاتید و دانشــجویان برگــزار
شــد در بخــش اول ایــن نشســت کــه بــه ا کــران فیلــم پخــش
نشــده از جلســه ای بــا حضــور بهــرام بیضایــی ،زنــده یــاد داود
رشــیدی ،علــی نصيريــان ،آربــی اوانســيان و فــرخ غفــاری ،کــه
در ســال  ۱۳۴۹شمســی ،دربــاره وضعیــت تئاتــر ایــران گفتگــو
ميکننــد اختصــاص داده شــد و در بخــش دوم ،بحــث ،بررســی
و پرســش و پاســخ میــان اســاتید و دانشــجویان صــورت گرفــت.

بررسی تئاتر دهه چهل شمسی

امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه و مجموعــه تــاالر مولــوی
بــر طبــق ایــن تفاهمنامــه قــرار بــر ایــن شــد کــه مجموعــه
تــاالر مولــوی ،برگزیــدگان هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه ،و برخــی دیگــر از آثــار ایــن دوره را ،بــه صــورت یــک
رپرتــوار یکماهــه ،پــس از برگــزاری جشــنواره ،در ســالنهای
زیرمجموع ـهی خــود بــه نمایــش بگــذارد .همچنیــن بــر طبــق
تفاهمنامــه ،کلیــه گــروه هــای نمایشــی کــه ثبتنــام آنهــا در
بخــش صحنـهای هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــه پایــان
رســیده اســت ،میتواننــد بــا گرفتــن معرفینامــه از دبیرخانــه
جشــنواره ،بــه صــورت رایــگان ،در تــاالر مولــوی اقــدام بــه
تمریــن و آمادهســازی نمایــش خــود نماینــد.
تعــداد گروههــای درخواسـتکننده جهــت اســتفاده از پالتوهــا:
 ۱۱۰گروه

امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه و فروشــگاه کتــاب الکترونیــک و صوتــی «طاقچــه»
بــر طبــق ایــن تفاهمنامــه ،نســخهی الکترونیکــی تمامــی
تولیــدات مکتــوب هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه ،شــامل
کتابهــای تولیــدی در حوزه ـی تئاتــر دانشــجویی ،کاتالــوگ و
کتــاب آثــار برگزیــدگان بخشـهای نمایشنامهنویســی ،پژوهــش،
پوســتر و عکــس ،توســط مجموع ـهی طاقچــه انتشــار و بــه
نــام هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه بــه فــروش برســاند.
همچنیــن مجموع ـهی طاقچــه متعهــد شــد کــه تمامــی
تولیــدات صوتــی جشــنواره شــامل کارگاههــا و نشســتها
تخصصــی و  ...را در مجموعه ـی زیــر نظــر خــود انتشــار دهــد.
همچنیــن مجموع ـهی طاقچــه متعهــد شــد کــه بــه نفــرات
برگزیــده هــر بخــش یــک ســکهی تمــام بهــار آزادی هدیــه
بدهــد.

امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه و مجموعــه عمــارت روبــرو
بــر طبــق ایــن تفاهمنامــه ،برخــی از آثار بخش هنرهــای اجرایی
و پوســتر ،عکــس و تیــزر هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه ،آن
هــم در ایــام جشــنواره ،در ســالنهای زیرمجموع ـهی عمــارت
روبــرو بــه نمایــش گذاشــته شــود.
همچنیــن مجموع ـهی عمــارت روبــرو متعهــد شــد کــه پــس
از برگــزاری جشــنواره تئاتــر تجربــه ،از برخــی آثــار هجدهمیــن
جشــنواره تئاتــر تجربــه ،جهــت اجــرای عمــوم ،حمایــت الزم را
تحقــق بخشــد.

امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه و مناطــق آزاد و تجــاری کشــور
بــر طبــق ایــن تفاهمنامــه قــرار بــر ایــن شــد کــه هجدهمیــن
جشــنواره تئاتــر تجربــه ،بــا حمایــت مناطــق آزاد و تجــاری
کشــور ،کارگاههــای آموزشــی را بــا حضــور اســاتید برجســتهی
تئاتــر و ســینمای کشــور ،در آن مناطــق برگــزار نمایــد.
همچنیــن بــر طبــق مفــاد ایــن تفاهمنامــه ،قــرار بــر ایــن شــد
کــه مناطــق آزاد و تجــاری کشــور ،تعــدادی از آثــار هجدهمیــن
جشــنواره تئاتــر تجربــه را بــه صــورت برگــزاری رپرتوارهــای
هفتگــی ،آن هــم بــه مــدت  ۶مــاه ،در هم ـهی مناطــق آزاد و
تجــاری کشــور بــه نمایــش بگــذارد.
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خبر های دانشجویی

امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر
تجربــه و مجموعــه تئاتــر مســتقل
بــر طبــق ایــن تفاهمنامــه ،مجموعــه تئاتــر مســتقل ،برخــی از

آثــار هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه ،را ،بــرای برگــزاری یــک
رپرتــوار ،پــس از برگــزاری جشــنواره انتخــاب ،و در ســالنهای
زیرمجموع ـهی خــود بــه نمایــش بگــذارد.

اعــام آثــار راه یافتــه بخــش پژوهــش (جایــزه بهــرام
بیضایــی) هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه (بخــش
پژ و هــش )
بنــا بــه نظــر هيــات داوران بخــش پژوهــش هجدهميــن
جشــنواره تئاتــر تجربــه ،در جلســه داوری ايــن بخــش كــه در
مــورخ  96/١١/11در ســاختمان مركــزی پرديــس هنــر هــای
زيبــا برگــزار شــد؛ نهايتــا از ميــان  ١٩اثــر راه يافتــه بــه مرحل ـهی
داوری ٧ ،اثــر جهــت ارائــه در همايــش انتخــاب شــد.
تحليل گفتمان سكوت از منظر توماس برونو در
نمايشنامههای محمد چرمشير :محمدرضا رسولی
پريسا كيومرثی
تراژدی يونان به مثابه يک هستی آيرونيک
محمدعلی نراقی
نقــش و تاثيــر محيــط بــر كنــش اجتماعــی افــراد در آثــار بهــرام
بيضايــی در چهاچــوب نظريـهی خلــوت آلتمــن
بهروز قياسی و سپيده فالح فر
مفهــوم رنــد و رندگونگــی از منظــر غزليــات حافــظ در ســه
نمايشــنامهی عروســکی بهــرام بيضايــی :نيلوفــر زار ع
بررســی علــل اســتفاده از روايــت دايجتيــک در نــگارش
نمايشــنامه كپنهــا گ نوشــته مايــكل فريــن
هستی جعفری جوزانی
بررســی رويكــرد اقتبــاس از آنتيگــون ،بــا توجــه بــه نظريههــای

اقتباســی لينــدا هاچــن :مهســا شــيدانی
دريدا ،آرتو و فقدان كالم :احسان آجرلو
الزم بــه ذ كــر اســت جلسـهی داوری بــا حضــور داوران محتــرم؛
ســركار خانــم دكتــر ميتــرا علــوی طلــب ،دكتــر رامتيــن شــهبازی،
دكتــر كاظــم نظــری و پوريــا موســوی مديــر بخــش پژوهــش
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه برگــزار شــد.

اعــام نتایــج نهایــی آثــار راه یافتــه بخــش هنرهــای اجرایــی
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه
بنــا بــر رأی هیــأت بازبینــی بخش هنرهای اجرایــی هجدهمین
جشــنواره تئاتــر تجربــه ،متشــکل از آقایــان حســین ذوقــی،
علیقلیپــور و ایثــار ابومحبــوب ،از مجمــوع  ۶۶پروپــوزال
ارســالی ۱۷ ،اثــر بــدون اولویــت بــه بخــش هنرهــای اجرایــی
هجدهمیــن جشــنواره تئاتــر تجربــه راه یافتنــد.
 -1بهاره قنبری  /گیسو  /آزاد کرج
 -2پرتو پورقرایی  /handmade... products/هنر و معماری
 -3پرتو پورقرایی  /برده داری نوین  /هنر و معماری
 -4دانیال جوهرزاده  /ماتادور  /قائم شهر
 -5شروین زرکالم  /2.0 prometheus/هنرهای زیبا
 -6ســید مجتبــی ناظمــی  /بــدن کارفرمــا ،ذهــن کارگــر /
علمــی کاربــردی کرمــان
 -7محسن احراری  /حق  /سوره

اعالم آثار راه یافته بخش پژوهش (جایزه بهرام بیضایی)

 -8مرضیــه آژینــی ،رضــا قلــی پــور  /بــرف هــا آب مــی شــوند /
ســوره
 -9المیرا آشفته  /بساز  /هنرهای زیبا
 -10محمدامین صبوری  /ل  / g-سینما تئاتر
 -11مجید گنجی کاظمیان + /کو !؟  /سینما تئاتر
 -12محمد حق رو  ،مهشید افضلی  /در خلوت مزار ع پنبه/
هنرهای زیبا
 -13فرهاد رفعتی  /ترس ،لرز  /سینما تئاتر
 -14مارال آتشی  /شرح  /سوره
 -15سجاد شفیعی فر  /بوتو -فاوست  /هنرهای زیبا
 -16نوا عسگری  /ورودی بی نام  /سوره
 -17حمیدرضا محمدی  /بی  /هنرهای زیبا
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خبر های بینالمللی
باحضور سفیر فرانسه در ایران نشست تخصصی معماری
در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد
نشســت تخصصــی معمــاری حــول موضــوع معمــاری فضاهــای
فرهنگــی ،دیــدگاه ایرانــی  -فرانســوی ،بــا حضــور جنــاب
آقایفرانســوا ســنمو ،ســفیر محتــرم فرانســه در ایــران ،دوشــنبه
 8آبــان مــاه  96در تــاالر شــهیدآوینی پردیــس هنرهــای زیبــا
برگــزار گردیــد.
در ابتــدای مراســم جنــاب آقــای دکتــر حیــدری ،رئیــس پردیس
هنرهــای زیبــا ضمــن خــوش آمدگویــی بــه مهمانــان و آرزوی
موفقیــت بــرای ایــن نشســت وهمچنیــن امیــد بــه اســتمرار
آن گفــت :دیــر زمانیســت کــه مقولــه گفتگــوی فرهنگهــا
و تمدنهــا در ایــران مطــرح و ذهــن اندیشــمندان را بخــود
مشــغول کــرده اســت.
بــی تردیــد هیــچ ملــت و قومــی بــدون اندیشــه ،تفکــر خــاق،
سختکوشــی و قناعــت بــه تمــدن دســت نیافتــه اســت
امــا بــرای پیشــرفت جامعــه نیــز بایــد مــوارد منجــر بــه اعتــا
بیــن کشــورها بــه اشــترا ک گذاشــته شــود و مــورد بازبینــی
و نقــد مــداوم قــرار گیــرد چــرا کــه مبادلــه اندیشــه و تجربــه
نیــاز همیشــگی جوامــع انســانی اســت .بــه ویــژه آن جوامعــی

نشست تخصصی معماری در پردیس هنرهای زیبا

خبرنامه پر دیس هنر های زیبا  /پاییز و ز مستان ۱۳۹۶

کــه پیشــرفت و فکــر توســعه پایــدار را ســرلوحه خویــش قــرار
دادهانــد.
وی بــا تا کیــد براینکــه هیــچ تمدنــی غالــب نیســت و هیــچ
تمدنــی هــم مصــادره کننــده نیســت گفــت :گفتوگــوی
تمدنهــا ضمــن تســریع ایــن اهــداف مــی توانــد همگرایــی
بیــن انســانها بوجــود آورده و تعالــی عمومــی را تحقــق بخشــد.
پــس از ایشــان آقــای ســنمو ،ســفیر محتــرم فرانســه در ایــران،
ســخنران دیگــر ایــن نشســت بــود.
وی ضمــن تشــکر از رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا بــه خاطــر
دیدگاهشــان وهمچنیــن برگــزاری چنیــن ســمینارهایی در
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران ،بــا اشــاره بــه امضــاء
توافقنامــه همــکاری بیــن دوکشــور در ویــن در زمینــه گســترش
فعالیتهــای دانشــگاهی ،فرهنگــی و اقتصــادی خواســتار
گســترش روابــط دانشــگاهی بــا دانشــگاه تهــران و پردیــس
هنرهــای زیبــا شــد.در ادامــه اســاتید و معمــاران فرانســوی و
ایرانــی شــرکتکننده در ایــن نشســت ،در قالــب میزگردهایــی
تخصصــی بــا سرپرســتی دکتــر حبیبــی اســتاد شهرســازی
پردیــس هنرهــای زیبــا و خانــم مادلــن اوبــار دبیــرکل افکــس،
بــه ارائــه طــرح هــا و ایدههایشــان پرداختنــد.
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برگــزاری کارگاه آموزشــی گــذار در معمــاری ایــران آلمــان در
پردیــس هنرهــای زیبــا
کارگاه آموزشــی بــا عنــوان " گــذار در معمــاری ایــران  -آلمــان"
بــه صــورت مشــترک بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان و اســاتید
دانشــکده معمــاری پردیــس هنرهــای زیبــا و دانشــکده
معمــاری دانشــگاه آخــن آلمــان از  ۲۹آبــان الــی ۲آذرمــاه ،بــه
مــدت چهــار روز در محــل نگارخانــه پردیــس هنرهــای زیبــا
برگزارشــد.
ایــن کارگاه بــه صــورت مشــترک بــه عنــوان بخشــی از درس
" "Design and Research Studioبــرای دانشــجویان
دانشــگاه آخــن و بــه عنــوان بخشــی از درس "ســمینار بررســی
تجــارب بهســازی و نوســازی" بــرای دانشــجویان ایرانــی کارگاه
بــود.در ابتــدای ایــن کارگاه ،نحــوه تعامــات فرهنگــی و تأثیــر
آن در تحــوالت فرمــی در معمــاری بررســی و در ادامــه بــه
عنــوان نمونــه مــوردی خانــه ظهیراالســام کــه شــامل عناصــر،
تزیینــات و اجزایــی برگرفتــه از معمــاری کهــن ایــران و از ســویی
از معمــاری اروپایــی اســت مطالعــه و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در بخــش دوم نیــز راهکارهایــی بــرای تطابــق بنــا بــا زندگــی
امــروزی ارائــه شــد.

برگزاری کارگاه آموزشی گذار در معماری ایران آلمان
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برگزاری کارگاه هنری توسط استادان پردیس هنرهای زیبا
در دانشگاه ملی سئول
پیــرو توافــق نامــه فرهنگــی فــی مابیــن پردیــس هنرهــای زیبــا
و دانشــگاه ملــی ســئول و بــه دعــوت دانشــکده هنــر دانشــگاه
ملــی ســئول ،ســه نفــر از اســتادان پردیــس هنرهــای زیبــا
آقایــان دکتــر ســید محمــد فــدوی ،اســتاد مصطفــی اســدالهی
و دکتــر صداقــت جبــاری بــه همــراه دو تــن از دانشــجویان ارشــد
رشــته ارتباطــات تصویرســازی آقایــان ســهیل ســراجی و احمــد
درخشــنده جهــت برپایــی نمایشــگاه فرهنگــی ایــران و کارگاه
هنــری ،هشــتم آذرمــاه در دانشــگاه ملــی ســئول حضــور پیــدا
کردنــد.
نمایشــگاه بــا کیفیــت عالــی بــا ارائــه پوســترهایی بــزرگ مقیــاس
از بعــداز ظهــر پنجشــنبه نهــم آذرمــاه بــه مــدت یــک هفتــه
افتتــاح گردیــد.
در ایــن افتتاحیــه رئیــس دانشــکده هنــر و اســاتید و نماینــدگان
وزارت خارجــه کــره جنوبــی نیــز حضــور داشــتند .در کنــار ایــن
نمایشــگاه کارگاه خــط ایرانــی و تصویرســازی ایرانــی بــرای
دانشــجویان و ســایر عالقهمنــدان برگــزار شــد.
براســاس توافــق بعمــل آمــده بــا پردیــس هنرهــای زیبــای
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دانشــگاه تهــران شــش نفــر از اســاتید و دانشــجویان دانشــکده
هنــر ســئول ظــرف ســه هفتــه آینــده جهــت برپایــی نمایشــگاه
آثــار هنــری کــره و دیــدار از پردیــس هنرهــای زیبــا و گفــت و گــو
بــا مســئولین پردیــس بــه ایــران ســفر خواهنــد کــرد.
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بازدید سفیر اسپانیا از پردیس هنرهای زیبا
آقــای ادواردو لوپــز بوســکتس ســفیر محتــرم اســپانیا در ایــران
روز یکشــنبه  12آذرمــاه ضمــن بازدیــد از پردیــس هنرهــای
زیبــا ،بــا دکتــر شــاهین حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا
دیــدار و در زمینــه راههــای گســترش همــکاری هــای علمــی و
پژوهشــی تبــادل نظــر کردنــد.
وی همچنیــن در ســمینار " مرمــت و توانبخشــی یادمانهــا
و مجموعههــای تاریخــی در اســپانیا" کــه بــا حضــور پرفســور
ماریــا باال گــر دســکایار ،معمــار و مــدرس دانشــگاه پلــی تکنیــک
والنســیا و دکتــر طالبیــان معــاون محتــرم ســازمان میــراث
فرهنگــی کشــور ،اســتادان دانشــکده معمــاری و جمــع زیــادی
از دانشــجویان معمــاری در پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
شــرکت و ســخنرانی کــرد.

بازدید سفیر اسپانیا از پردیس هنرهای زیبا

نمایــش آثــار دانشــجویان کالــج هنرهــای زیبــای دانشــگاه
ملــی ســئول در پردیــس هنرهــای زیبــا
در راســتای برنامــه تبــادل فرهنگــی بیــن پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران و دانشــگاه ملــی ســئول ،SNUمراســم
افتتاحیــه نمایشــگاه آثــار هنــری  27نفــر از دانشــجویان کالــج
هنرهــای زیبــای دانشــگاه ملــی ســئول در مقطــع کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری  ،بــا حضــور ســفیر کــره جنوبــی
در ایــران روز یکشــنبه  26آذرمــاه در گالــری تهــران پردیــس
هنرهــای زیبــا برگــزار شــد.
آثــار ایــن نمایشــگاه در حــوزه هــای گرافیــک ،طراحــی ،طراحــی
صنعتــی ،طرالحــی محصــول ،تصویــر ســازی ،تایپوگرافــی،
ویدئــوآرت ،انیمیشــن ،صنایــع دســتی و اینستالیشــن اســت.
گفتنــی اســت آثــار ایــن نمایشــگاه از  26الــی  29آذرمــاه در
نگارخانــه تهــران در معــرض دیــد عالقمنــدان قــرار گرفتــه
اســت.

نمایش آثار دانشجویان کالج هنرهای زیبای دانشگاه ملی سئول در پردیس هنرهای زیبا
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جشنواره بینالمللی طراحی گنسای در پردیس هنرهای
زیبا برگزار شد
اولیـ ــن جــشن ـــواره بینالمللــی ط ــراحی گنـــسای یکشــنبه
 6اســفند مــاه بــا حضــور آقــای کوبایاشــی ســفیر ژاپــن در ایــران،
پرفســور جیــرو ســا گارا ،رئیــس دپارتمــان طراحــی محصــول
دانشــگاه کوبــه دیزایــن ژاپــن ،دکتــر محمدحســین مقیمــی
اســتاندار تهــران ،دکتــر احمــد صادقــی رئیس ســازمان مدیریت
بحــران شــهر تهــران ،دکتــر نعمــت حســنی رئیــس دانشــکده
مهندســی عمــران دانشــگاه شــهید بهشــتی و مســئولین و
دانشــجویان پردیــس هنرهــای زیبــا در تــاالر شــهید آوینــی
برگــزار شــد.
دکتــر حیــدری رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا در ابتــدای مراســم
ضمــن خوشآمدگویــی بــه مهمانــان جشــنواره ،ســابقه روابــط
بیــن دو کشــور ایــران و ژاپــن را تشــریح کــرد و افــزود :مــا در
دانشــگاهها بایــد بــه ســطح علمــی و فرهنگــی ایــن روابــط
بپردازیــم و خوشــحالیم کــه بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن
دانشــگاهها ،حــدود ده ســال اســت کــه کارگاههــای آموزشــی
بطــور مرتــب بــا همکارانمــان در دانشــگاههای مختلــف ژاپــن
برگــزار کــرده و میکنیم.رئیــس پردیــس هنرهــای زیبــا در
ادامــه بــه گســترش روابــط بینالمللــی دانشــگاهها اشــاره کــرد
و تا کیــد کــرد :یکــی از مهمتریــن مســائل مــا ،توســعه روابــط
بینالمللــی دانشــگاه تهــران بــا ســایر دانشــگاههای دنیاســت
کــه بــه خوبــی بایــد از تجــارب هــم اســتفاده کنیــم .یکــی از ایــن
تجربیاتــی کــه بــه نوعــی بــا پردیــس هنرهــای زیبــا نیــز در ارتبــاط
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بــود موضوعــی بــود کــه یــک محقــق ژاپنــی آغــاز و در آن نوعــی
از دیزایــن را در ارتبــاط بــا طراحــی محصــوالت مطــرح کــرده
بــود کــه مــی توانــد بســیار موثــر و کاربــردی در کشــور مــا باشــد،
لــذا ایــن جشــنواره بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا هــدف گــردآوری
ایدههــا و طر حهــای نوآورانــه در زمینــه طراحــی محصــوالت
بــه منظــور کاهــش خســارت پــس از ســوانح طبیعــی بــا
پیگیریهــای خانــم دکتــر فــرزام ،عضــو هیــات علمــی گــروه
طراحــی صنعتــی پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار مــی شــود کــه
امیــدوارم بــه نتایــج خوبــی نیــز برســد.
در ادامــه دکتــر مقیمــی اســتاندار محتــرم تهــران بــه عنــوان
ســخنران بعــدی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی روابــط و
همکاریهــای ایــران وژاپــن در زمینــه هــای تجــاری  ،بازرگانــی
و علمــی ،بهرهگیــری از روشهــای علمــی را در مقابلــه بــا زلزلــه
بســیار ســازنده ارزیابــی کــرد و گفــت  :بایــد از ظرفیــت محافــل
و ســمینارهای تخصصــی در زمینــه مهندســی ومقاومســازی
ســاختمانها در برابــر زلزلــه اســتفاده کنیــم .
مقیمــی بهرهگیــری از طراحــی گنســای در اجــرای طــرح
بازآفرینــی را بســیار راهگشــا دانســت و افــزود :بــا اجــرای طراحــی
گنســای در طــرح بازآفرینــی بافــت هــای فرســوده ،درصــورت
وقــوع زلزلــه تلفــات ناشــی از آن را بــه حداقــل خواهیــم رســاند.
وی افــزود  :اســتفاده از طر حهــای علمــی نظیــر طراحــی
گنســای و تجــارب کشــورهایی مثــل ژاپــن در اجــرای طــرح
بازآفرینــی در تهــران بســیار راهگشاســت.
دکتــر کوبایاشــی ســفیر ژاپــن در ایــران ســخنران بعــدی مراســم
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بــود .وی در ســخنانش بــه اهمیــت روابــط دو کشــور بــه ویــژه
در ســطح دانشــگاهها اشــاره داشــتند و عالقمنــدی کشــور
ژاپــن را بــه چنیــن رونــدی ابــراز کــرد.
در بخــش بعــدی مراســم آقــای دکتــر نعمــت حســنی رئیــس
دانشــکده عمــران دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه تشــریح موضوع
از منظــر علمــی پرداختند.پــس از ایشــان آقــای دکتــر احمــد
صادقــی رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر
تهــران اهمیــت طراحــی گنســای را بــه ویــژه در مواقــع بحــران و

زلزلــه مــورد تا کیــد قــرار دادنــد.
اجــرای کارگاه آموزشــی توســط آقــای پرفســور جیــرو ســا گارا،
رئیــس دپارتمــان طراحــی محصــول دانشــگاه کوبــه دیزایــن
ژاپــن و خانــم دکتــر فــرزام ،عضــو هیــأت علمی پردیــس هنرهای
زیبــا و دبیــر علمــی همایــش ،پایــان بخــش روز اول جشــنواره
طراحــی گنســای بــود و ادامــه کارگاههــا در ســفارت ژاپــن در روز
دوشــنبه هفتــم و دانشــگاه الزهــرا هشــتم اســفند تــدارک دیــده
شــده بــود.
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توســط خانــم دکتــر مســعودی مدیــر گــروه کارشناســی
ارشــد تئاتــر عروســکی و بــا همــکاری موسس ـهی گوتــه ،بــرای
دانشــجویان کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در آذر مــاه ســال ۹۶
در گــروه هنرهــای نمایشــی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
این کارگاه توسط خانم یولیکا میر(استاد دانشگاه اشتوتگارت)
و باهدف تمرین تمرکز روی بدن فرد و کشف نقاط ایستایی
بدن و تمرکز روی آنها در مقام کنترلکننده یا کنترلشونده و
همچنین ارتباط بدن با شیئ و پیدا کردن نقطهی ایستایی و
ثقل آن در مقام کنترلشونده یا کنترلکننده اجرا شد.
در ایــن ورکشــاپ هــر کــدام از دانشــجویان امــکان تجرب ـهی
ارتبــاط بــا اشــیا جدیــد را پیــدا کردنــد و در نهایــت بــا کشــف
شــیئ و متریــال مــورد عالق ـهی خــود بــه اجــرای نمایــش
پرداختنــد .آنچــه در ایــن ورکشــاپ بــه طــور مفصــل بــه آن
پرداختــه شــد را میتــوان در جمــات زیــر خالصــه کــرد:
"ارتبــاط بــا دنيا...بــا اشــيا..با بدنــی ديگــر و تــاش در راه پيــدا

کــردن راهــی بــرای ارتبــاط فــرد بــا دیگــری باعــث بــه وجــود
آمــدن قصــه میشــود".
نيــازی بــه تــاش بــرای ســاختن قصــه و ديکتاتــوری نيســت..
وقتــی کــه فــرد بــا شــيئ درگيــر میشــود،اين درگیــری و ارتبــاط
باعــث میشــود کــه قص ـهای ســاخته شــده و مخاطــب بــا
اجراکننــده همــراه شــود.برای ايجــاد ارتبــاط بــا هــر شــيئ
ا گــر نقط ـهای اتصــال بــدن بــا شــیئ باقــی مانــد هيچوقــت
ارتبــاط تماشــا گر بــا قصــه قطــع نشــده و خــود اجــرا کننــده
نیزدچارگسســتگی حســی نمیشــود.

کسب گرنت پژوهشی کامپوس فرانس توسط عضو هیئت
علمی پردیس هنرهای زیبا
موسســه کامپــوس فرانــس و ســفارت فرانســه در تهــران هــر
ســاله در فراخوانــی عمومــی ،تعــداد محــدودی از پروژههــای
شــاخص در حوزههــای مختلــف علمــی را شایســته اعطــای
گرنــت پژوهشــی جهــت انجــام یــک پــروژه تحقیقاتــی اعــام
میکنــد .هــدف از ایــن گرنــت پژوهشــی ارتقــای همــکاری،
آمــوزش دانشــمندان جــوان و توســعه امکانــات پژوهشــی
اســت.
پــروژه پیشــنهادی دکتــر مریــم خلیلــی عضــو هیئــت علمــی
گــروه طراحــی صنعتــی بــا موضــوع «نگاهــی جدیــد بــه تجربــه
بازدیــد از مــوزه» توانســت ایــن جایــزه را بــه همــراه پنــج پــروژه
دیگــر از حــوزه هــای فنــی مهندســی و علــوم اجتماعــی کســب
نمایــد .ماحصــل ایــن پژوهــش ،ارائــه مقاالتــی علمــی و طراحی
و ســاخت تجهیزاتــی جدیــد جهــت ایجــاد تجرب ـهای متفــاوت
در بازدیــد از مــوزه هــا خواهــد بــود.در پــی کســب ایــن جایــزه
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پژوهشــی ،زمینــه همــکاری دانشــگاهی بیــن دانشــگاه تهــران
و چندیــن دانشــگاه فرانســوی فعــال در حــوزه طراحــی جهــت
پیشــنهاد پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک و تبــادل دانشــجو
فراهــم شــده اســت کــه زمینــه اجــرای آن پــس از طــی مراحــل
اولیــه ،بــه زودی شــکل خواهــد گرفــت.
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نشســت تخصصــی تجربــه کــره جنوبــی در انتقــال پایتخــت
اداری در پردیــس هنرهــای زیبــا برگــزار شــد
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
 22فروردیــن مــاه از ســاعت  15در تــاالر شــهید آوینــی بــا حضــور
دانشــجویان ،اســتادان دانشــگاه تهــران ،مســووالن شــهرهای
جدیــد ایــران و مســووالن کــرهای برگــزار و ضمــن معرفــی شــهر
ســجونگ کــه حاصــل بــه روزتریــن تکنولــوژی این کشــور اســت،
تجربــه انتقــال پایتخــت اداری کــره جنوبــی بــه ایــن شــهر را
مــورد بررســی قــرار داد.
ســجونگ بــا ســئول  ۱۲۰کیلومتــر فاصلــه دارد و در ســال ۲۰۱۲
ورود جمعیــت بــه ایــن شــهر آغــاز شــده اســت .بــا ایــن حــال
انتقــال جمعیــت چندانــی از ســئول بــه ایــن شــهر انجــام
نشــده و بیشــتر جمعیــت ســجونگ از شــهرهای اطــراف بــه
آنجــا آمدهانــد .زمــان اجــرای پــروژه ســجونگ از  ۲۰۰۵تــا ۲۰۳۰
تعریــف شــده و  ۷۲.۹کیلومتــر مربــع مســاحت دارد .همچنیــن
جمعیــت پیــش بینــی شــده بــرای آن  ۵۰۰هــزار نفــر اســت.
"جائــه بیــن لیــم" از موسســه زمیــن و مســکن کــره جنوبــی کــه
معرفــی ایــن شــهر را بــر عهــده داشــت گفــت :بودجــه دولتــی
اجــرای ایــن پــروژه  ۲۰میلیــارد دالر اســت .بودجــه خریــد زمیــن
 ۵میلیــارد و هزینــه زیرســاخت  ۹میلیــارد دالر اســت.
 ۸.۵میلیــارد دالر را دولــت تامیــن کــرد .ا گــر بــه ایــن مبلــغ
هزینــه ســاخت و ســاز بخــش خصوصــی را اضافــه کنیــم بــه
 ۱۰۰میلیــارد دالر مــی رســد.
نکتــه جالــب ایــن شــهر اینکــه میــزان منطقــه مســکونی آن
تنهــا  ۱۸.۸درصــد اســت؛ زیــرا  ۵۲.۴درصــد آن بــه فضــای ســبز
اختصــاص یافتــه اســت .ســجونگ از شــش منطقــه تشــکیل
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شــده کــه عبارتنــد از ســازمانها و ادارات دولتــی ،منطقــه
تجــاری ،منطقــه اســتانداری و شــهرداری ،منطقــه آمــوزش و
پــرورش ،منطقــه ســامتی و رفــاه ،و منطقــه صنعتــی.
وی گفــت :در مرحلــه اول ادارات دولتــی وارد شــهر مــی شــوند،
در مرحلــه دوم تاسیســات و زیرســاختها ســاخته میشــوند
و در مرحلــه ســوم پــروژه بــه پایــان میرســد .الگــوی ایــن شــهر
ســاختار خطــی اســت .همچنیــن هــر منطقــه کاربــرد خاصــی
دارد کــه مــردم میتواننــد از تمهــای مختلــف لــذت ببرنــد.
در ادامــه ایــن برنامــه ،دکتــر اســفندیار زبردســت ـ معــاون
پژوهشــی و اســتاد دانشــکده شهرســازی پردیــس هنرهــای
زیبــا اظهــار کــرد :ا گــر قــرار باشــد در ایــران نســبت بــه انتقــال
پایتخــت اداری اقــدام کنیــم ایــن تصمیــم بایــد ظــرف دو ســه
ســال آینــده اتخــاذ شــود .در اریبهشــت  ۱۳۹۴بــه وزارت راه و
شهرســازی دو ســال زمــان داده شــد تــا امــکان انتقــال پایتخــت
را بررســی کنــد .پــس از دو ســال ایــن وزارتخانــه اعــام کــرد کــه
ضرورتــی بــه انتقــال مرکــز سیاســی اداری نیســت و ســاختار
فعلــی تهــران کفایــت میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تجربــه ترکیــه ،تانزانیــا ،قزاقســتان،
پا کســتان و دیگــر کشــورها در انتقــال پایتخــت نشــان میدهــد
رشــد جمعیــت پایتخــت قبلــی متوقــف نشــده اســت ،گفــت:
در عیــن حــال ا گــر نســبت بــه انتقــال پایتخــت اداری اقــدام
نکنیــم جمعیتــی کــه در شــهر دوم مســتقر خواهــد شــد بــه
پایتخــت اولیــه اضافــه میشــود .همچنیــن تجربــه نشــان داده
در صــورت انتقــال پایتخــت ،ســرعت رشــد جمعیــت پایتخــت
قبلــی کاهــش مییابــد.
همچنیــن زهــره داودپــور ـ عضــو هیــات مدیــره شــهرهای
جدیــد اظهــار کــرد :در حــال حاضــر دو بحــث ســبک ســازی
تهــران و نقشــهای موجــود در تهــران مطــرح اســت .یکــی از
جاذبــه هــای شــهر تهــران تمرکــز موقعیتهــای اقتصــادی و

خبر های بینالمللی

تجــاری در ایــن شــهر اســت .بنابرایــن مــا بایــد یــک بازبینــی در
نظــام توزیــع فعالیــت و جمعیــت داشــته باشــیم.
در ادامــه ایــن نشســت ،حبیــب اهلل طاهرخانــی ،مدیرعامــل
شــهرهای جدیــد گفــت :در منطقــه کالنشــهری تهــران بــا
مشــکالتی مواجهیــم کــه دائمــا رو بــه رشــد اســت؛ یکــی از ایــن
مســائل ناشــی از آن اســت کــه هنــوز تمرکزگرایــی در تهــران
متوقــف نشــده اســت .
طبــق سرشــماری  ۱۳۹۵اســتانهای تهــران و البــرز باالتریــن
نــرخ رشــد جمعیــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد .در دهــه
ی شــود کــه ایــن رونــد ادامــه پیــدا
آینــده نیــز پیشبینــی م ـ 
کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع انتقــال مرکــز اداری از تهــران بایــد
مــورد بررســی و تفکــر دقیــق قــرار گیــرد افــزود :تجربــه کــره نشــان
بازدیــد رئیــس دانشــکده ارتباطــات دانشــگاه باپتیســت
هنــگ کنــگ از پردیــس هنرهــای زیبــا
آقــای پروفســور هوانــگ هــو ،رئیــس دانشــکده ارتباطــات
دانشــگاه باپتیســت هنــگ کنــگ و خانــم ناتالــی لیانــگ،
مســئول جشــنواره فیلــم دانشــجویی ایــن دانشــگاه ،روز
یکشــنبه  25فروردیــن  97ضمــن بازدیــد از پردیــس هنرهــای
زیبــا بــا مســئوالن پردیــس در راســتای گســترش همکاریهــای
علمــی ،فرهنگــی و هنــری دیــدار و گفــت وگــو کردنــد.
همچنیــن پروفســور هوانــگ هــو و همــراه ایشــان بــا حضــور
در کالس دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد انیمیشــن،
شــخصا از آنهــا و دیگــر دانشــجویان عالقمنــد دعــوت کردنــد
تــا در اولیــن جشــنواره بینالمللــی دانشــجویی فیلــم دانشــگاه
باپتیســت هنگکنــگ شــرکت نماینــد.
اولی ــن جش ــنواره بینالملل ــی دانشـ ــجویی فیل ــم دانش ــگاه
باپتیس ـ ــت  7ت ــا  9نوامب ــر  2018در ای ــن دانشـگ ـ ــاه برگ ــزار

میدهــد انتقــال پایتخــت در ســطح جهانــی هنــوز بــه عنــوان
یــک راه حــل مدنظــر اســت.
استق ـ ــرار دستگـ ــاههای اداری در تـ ــهران تم ــام طــــر حهای
تمرکززدای ــی را دچ ــار مش ــکل میکن ــد.

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری

خواه ــد ش ــد.
عالقهمنــدان بــه شــرکت در ایــن جشــنواره بایــد آثــار خــود را تــا
تاریــخ  16جــوالی  2018ارســال کننــد.
اطالعات بیشتر در http://af.hkbu.edu.hk/gusff
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