






  





  

*درآخرین سال قرن 1300 هجری شمسی با شیوع و ماندگاری بیامری کرونا، اتفاق نادری تجربه شد که 
بسیاری از معادالت و محاسبات زندگی اجتامعی را تحت تاثیر خود قرار داد. افراد زیادی در یک سال 

اخیر در کشورهای گوناگون  ناباورانه در مغاک خاک شدند و خاطره ای اندوهبار را برای برشیت به یادگار 

گذاشتند. واقعه ای کم نظیر که زمین  را به ماتم کده ای بزرگ تبدیل کرد. از یک طرف کرب و  غرور آدمی 

در برابر این بیامری به سخره گرفته شد و از طرفی دیگر همدری مردمان را برانگیخت تا با یاری به همنوع 

خود، قدر لحظه های با هم بودن را بیشرت بدانند.

 سال جدید از راه رسید؛ اما  بیامری جان سخت تر شد و بوقلمون صفت، هر آیینه رنگ تازه ای به خود 

گرفت تا دانش آدمی در مهار خود را، به چالش کشد.

دشواری زندگی برای امرار معاش آبرومند که حاصل تورم ناشی از تحریم ناجوامنردانه، مدیریت ناکارآمد و 

محدودیت های شغلی برآمده از کروناست؛ پرسش چگونه زیسنت در عرص حارض  را بیش ازپیش  دامن زده 

است. شاید از دل همین نومیدیست که باید چراغ جان برافروخت و طرحی نو در انداخت؛  و نهادهای 

تاثیر گذار با ارائه ایده خالقانه و کاربردی رشایط بهرتی را برای خود و همنوعان خود رقم زنند.

خوشبختانه متولیان دانشگاه سوره در زمینه کار اصلی خود که آموزش تحصیالت عالی، به جوانان عالقمند 

این مرزو بوم است- از زمان شیوع  بیامری کرونا تا کنون، با تالش مستمر همه استادان و همکاران خود-  

این مسیر دشوار را با برنامه ریزی طی کرده ا ند و تهدید پیش رو را به فرصت تبدیل کرده و در اکرث روزهای 

هفته در حوزه آموزش و دانش افزایی برای دانشجویان خود تالش مضاعف داشته اند.

 برگزاری برنامه های متنوع و مستقل آموزشی و فرهنگی توسط  معاونت ها و دانشکده ها، همراه با  

برنامه های پژوهشی دانشگاه که از آذر ماه سال پیش، همزمان با هفته پژوهش رشوع شد و  تقریبا یک 

بازه زمانی 3 ماهه را در برگرفت موجب شد متامی دانشکده های این دانشگاه درگیر برگزاری سمینار و 

کارگاه های مجازی در حوزه رشته های تخصصی خود شوند؛ که این روند در ترم جاری نیز همچنان ادامه 

خواهد داشت. برگزاری ده ها  کارگاه، نشست و وبینار  و انتشار آنها - برای استفاده عموم عالقه مندان- در 

فضای مجازی )مانند  آپارات(، در رشایط سخت تحصیلی که امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه 

ها مقدورنبوده؛  اقدامی تحسین برانگیز بوده است که در راستای استفاده بهینه از متامی ظرفیت های بین 

دانشگاهی برای  همه طالبان علم و آموزش های تخصصی قابل تعریف است. 

 رشایط تحمیلی حاصل از فضای مجازی  برای برگزاری دوره های متنوع آموزشی و پژوهشی و فرهنگی 

امکانات گسرتده ای را در جذب مخاطب حداکرثی پیش رویامن قرار داده تا بتوانیم در ناامیدی بر آمده 

از کرونا، پرچم علم و دانش را برافراشته نگاه داریم تا امید به آینده ای روشن در دل جوانامنان زنده مباند.

برگزاری هامیش مجازی قهرمان در آینه هرن و ارتباطات که  با دعوت از اندیشمندان داخلی و خارجی به 

صورت بسیار مطلوب و آبرومندی برگزار شد/ برگزیده شدن دانشجویان دانشگاه در مسابقات وجشنواره 

های داخلی و خارجی که تداوم آن از ابتدا تاکنون همواره موجب رسبلندی دانشگاه بوده است/  برگزاری 

جشن مجازی شب یلدا/  ادامه جلسات رمان نویسان/ برگزاری  چندین جلسه نقد کتاب/ برگزاری نشست 

اقتصاد هرن/ برگزاری وبینارهای تخصصی/  همکاری با مدرسه زمستانی درنگ/ فعالیت نهادهای دانشجویی/  

دیدار با خانواده شهدا و اهدا تابلوی ظهر عاشورا به مرتوی شادمان؛ بخشی از فعالیت های دانشگاه در 

فصل گذشته است که در این شامره از نرشیه، گزارشی از این برنامه ها خواهید خواند.

تا  است  استخراج شده  دانشگاه  اخبار سایت  از  نیز،  دراین شامره  اول، اطالعات موجود  هامنند شامره 

خوانندگان با بخشی از عملکرد دانشگاه که از اهمیت خربی بیشرتی برخوردارند آشنا شوند. 

 در انتها، ضمن تربیک وآرزوی سالمتی برای همه مخاطبین، آرزومندیم سال یک هزار و چهارصد، سال مهار 

ویروس کرونا،گشایش اقتصادی همراه با اندیشه ای نو به زندگی، فرهنگ و هرن باشد.

ســخن سـردبـیر

مبارک بادت این سال و همه سال هامیون بادت این روز و همه روز 

برآمـد بـاد صبـح و بـوی نـوروز بـه کام دوسـتان و بخـت پیـروز



    

به نام خدا

*اعضای مهربان و صمیمی خانواده دانشگاه سوره
دانشجویان، دانش آموختگان، استادان، اعضای هیأت علمی، همکاران و دوستداران این دانشگاه

با سالم و آرزوی شادباش، سالمتی و بهروزی برای همه شام؛

بار دیگر نوروز و بار دیگر نوبهار فصل ها، طبیعتی را که مرده انگاشته می شد، زنده کرد؛ و این نشانه زیبا و این معجزه بی پایان، دلیل حکیامنه ایرانیان، برای 

انتخاب لحظه آغاز سال در این ایام را آشکار می کند؛ آن هنگام که همه چیز را مرده و از دست رفته می شامرید، زمان تغییر و پیرشفتی که از نظرها پنهان 

بود، فرا می رسد؛ البته اگر و به رشط آنکه خود را در معرض نسیم های حیات بخش بهاری قرار دهید؛ هامنگونه که رسول گرامی اسالم )ص( فرمود: »اّن لِربّکم 

فی ایّام دهرکُم نفحات؛ اال فتََعرضوا لها«

عید سال و روز نو، نوروز، روایتگر دیگری از این شکوه شگفت انگیز فصل بهاران در طبیعت و باالتر از آن در دل ها و قلب هایامن است. در این واقعیت 

عظیم که بارها در برابر چشمهای مان به سامع درآمده، دوباره و چندباره فرصت فرحبخش شکوفایی جسم و روحامن را به همه ما یادآوری می کند.

سال 1399 نیز با همه دشواری ها و خوشی ها، با همه غم ها و شادی ها و همه ُعرس و یرُسهایش، گذشت؛ رشایطی که بحران پاندمی کووید 19، محیط 

پرنشاط دانشجویی و علم آموزی دانشگاه سوره را به حالت نیمه تعطیل درآورد، ولی با توان و همراهی همه ارکان دانشگاه سوره، توانستیم آنچه برای حفظ 

وظایف دانشگاه ممکن بود، با کیفیت مطلوب، به رسانجام برسانیم؛ توانستیم سامانه ای برای آموزش مجازی به بار بنشانیم که به توصیف بسیاری از استادان 

مجرب، از متوسط وضع جاری کشور باالتر است؛ توانستیم اولین مجله علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را منترش و فرآیند اخذ مجوز 6 

نرشیه دیگر را رشوع کنیم؛ توانستیم جزء پیشگامان برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد، در بسرت فضای مجازی باشیم؛ توانستیم در دوران 

رکود جشنواره های دانشجویی، دو جشنواره مهم دانشجویی را به صورت مجازی بر پا کنیم؛ توانستیم اولین کرسی های علمی ترویجی، نقد و نظریه پردازی 

را اجرایی کنیم؛ توانستیم ده ها جلسه و کارگاه  علمی با بیش از 15 هزار مخاطب را در دانشگاه مدیریت کنیم که استادانی بیش از 6 کشور و مخاطبانی 

بیش از 10 کشور در آنها حارض بودند؛ در سال 1399 علیرغم تبلیغات مسموم بدخواهان و علیرغم کاهش عمومی تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه های 

کشور، به بیشرتین تعداد دانشجوی تاریخ دانشگاه سوره دست یافتیم که خود نشانه ای از افزایش اعتبار و نام و نشان دانشگاه سوره دارد؛ در این سال در 

سالروز شهادت رسدار بزرگ ایران اسالمی، حاج قاسم سلیامنی، هامیش »قهرمان در آیینه هرن و رسانه« را با پیام وزیر محرتم علوم، تحقیقات و فناوری و 

رئیس عزیز سازمان تبلیغات اسالمی و با حضور حدود 20 استاد برجسته از 5 کشور دنیا و با حضور حدود 700 مخاطب از حدود 10 کشور، برگزار کردیم 

که اتفاقی کم نظیر در سال 1399 در میان دانشگاه های کشور بود؛ به بار نشسنت مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سوره و آغاز منودن فرآیندهای تأسیس مرکز 

کارآفرینی، رشد و نوآوری دانشگاه نیز از اتفاقات مهم سال 1399 دانشگاه بود؛ و ... . به هر روی آنچه به جا مانده، کارنامه اعامل و خاطرات تکرارناشدنی 

این سال است؛ امید که کوله بار این سال برای همه ما پربار، و پله و پل ترقی و پیرشفت هرکدام از ما بوده باشد.

از زیبایی ها و دلربایی های سال پیش رو این است که آغاز و پایان این آخرین سال قرن خورشیدی، مزین به میالد حرضت ولیعرص)عجل الله تعالی فرجه الرشیف(، 

این بهار جان ها و خرمی دل هاست؛ چنین است که در آغاز سال نو و نوروز امسال، چونان همه عمر، از سویدای دل، آرزومندیم با حضور بهارانه آن حرضت، 

عشق، عدالت، آزادی، امنیت، سالمت، رفاه، علم، آرامش، اخالق، معنویت و آرامش بر رستارس گیتی و بر رس همه ابنای برش و همه موجودات، سایه بیفکند.

در سال 1400، هر کدام از ما، حتامً ده ها و صدها برنامه مهم در سیاهه ذهن خود برای زندگی دارد که برای آنها چاره اندیشی و تالش می کند؛ اما شاید 

مهم ترین رویداد جمعی مهم و رسنوشت ساز، برای همه ما، در سال پیش رو، در شب قدر پیرشفت ایران، در روزهای انتخاب رییس جمهوری ایران اسالمی 

رقم بخورد؛ تعیین رسنوشت کشور، با هوشمندی، با مسئولیت پذیری، با آگاهی و با مشارکت گسرتده ما مردم، می تواند روزهای خوبی را برای آینده بیافریند 

و البته هرگونه کاهلی و سستی، همه ما را دشمن شاد کرده و آینده ما را تحت تأثیر تبعات منفی آن قرار دهد.

بهار و نوروزی، بعد از سالی چنین پرتالطم، بحرانی و دشوار، برای همه ما قطعاً شیرین است و امیدوارم به برکت توفیق الهی و همت هوشمندانه و جهاد 

مؤمنانه ما، سال 1400، سال موفقیت، رونق، افتخار، پیرشفت و تعالی فرد فرد ما، دانشگاه سوره و کشور عزیز ایران اسالمی مان باشد.

بار دیگر نوروِز لربیز از طراوت نیلوفرانه، حیات دوباره و تجدید عزم برای آفرینش زندگی جدید را محرض استادان، اعضای محرتم هیأت علمی، همکاران، 

کارکنان ارجمند و دانشجویان و دانش آموختگان هرنآفرین و جریان ساز دانشگاه سوره، صمیامنه تربیک عرض می منایم.

به امید هوای تازه و آغاز زندگی توأم با برکت و پیرشفت دوباره، برای همه شام، در زندگی فردی، خانوادگی و اجتامعی تان.
                 برادر شام
محمدحسین ساعی

پیام نوروزی دکتر محمدحسین ساعی رییس دانشگاه سوره

 گفـت پیغمرب کـه نفحت های حق

گـوش ُهـش داریـد ایـن اوقـات را

گـوش ُهـش داریـد ایـن اوقـات را

بـاش آگاه  رسـید،  دیگـر  نغمـه ای 

اندر این ایام می آرد سبق

در ربائید این چنین نفحات را

هرکه را می خواست جان بخشید و رفت

تا از این هم وا منانی خواجه باش )مثنوی، دفرت اول(
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*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به همت دانشکده هرن این 
بزرگ  از ساعت ۱۹تا ۲۱، خانواده  دانشگاه، یکشنبه شب ۳0 آذرماه ۹۹ 

سوره که متشکل از رییس، معاونان، اساتید و دانشجویان بود، یلدا را با 

یکدیگر در سامانه سیباد به صورت مجازی جشن گرفتند.

در  زنده  به صورت  و  بود  زندی  کیارش  استاد  به عهده  برنامه  این  اجرای 

مقابل بیش از ۱۷۰ کاربر آنالین در سامانه قرار گرفت و آیین یلدا را در 

کرد.  برگزار  شعرخوانی  و  کلیپ  پخش  جمله  از  متنوع  برنامه های  قالب 

رسود  پخش  و  مجید  کالم الله  از  آیاتی  قرائت  از  بعد  برنامه  ابتدای  در 

به  را  ببینندگان  زندی  کیارش  ملی، 

آن  در  که  کرد  دعوت  کلیپی  متاشای 

تعدادی از اساتید و معاونین و همچنین 

یلدا  سوره  دانشگاه  رییس  ساعی  دکرت 

بودند.  گفته  تربیک  دانشجویان  به  را 

بخشی از پیام های تربیک:  

یلدا  شب  ساعی:   محمدحسین  دکرت 

به  بحرانی  در  قرن  یلدای  آخرین  امسال 

خانـواده سـوره در شـب 
بودنـد  هـم  کنـار  یلـدا 

,,
,,

نام کرونا است و با روز پرستار نیز همراه شده است، اگر از کادر درمانی 

نیز کسی در جمع ما حضور دارد باید به آن ها یلدا را ویژه تربیک بگویم، 

امیدوارم با متام شدن این روزها بار دیگر کنار یکدیگر جمع شویم.  

چشم  ما  و  است  خالی  خیلی  دانشگاه  در  شام  جای  نظری:  کاظم  دکرت 

انتظار شام دانشجویان عزیز هستیم؛ یلداتون مبارک.  

دکرت یوسف خجیر: سالم به خانواده سوره فرا رسیدن شب یلدا را به همه 

شام تربیک می گویم. 

را  زینب)س(  حرضت  سعادت  با  میالد  همچنین  و  یلدا  زارع:  ایرج  سید 

تربیک می گویم و تقدیر و تشکر دارم از همه همکاران که در این روزها 

بسیار زحمت می کشند.  

سوره  خانواده  کنار  بار  اولین  برای  را  یلدا  امسال  هوشیار:  مهران  دکرت 

می گذرانم، یلدا بر همه شام عزیزان مبارک؛ رسبلند باشید. 

در ادامه برنامه، کلیپی تقدیم پرستاران شد تا تقدیری باشد از آن ها بابت 

کشور  مردم  سالمتی  حفظ  برای  روزها  این  که  بی دریغی  زحمت های 

می کشند. 

پس از امتام کلیپ، این بار رییس دانشگاه سوره به صورت زنده در مقابل 

کاربران قرار گرفت و گفت: 

سالم و عرض ادب خدمت همه خانواده سوره؛ این بال همه تالشش را کرد 

که ما را از هم جدا کند ولی ما از هر وسیله ای استفاده کردیم که بتوانیم 

زینب)س(  از حرضت  امشب  که  دارد  باشیم. جا  کنار همدیگر  نوعی  به 

درس بگیریم که چطور در مقابل مشکالت کربال ایستادگی کرد. در آخر 

برسیم،  قله  به  و  کنیم  رشد  همدیگر  کنار  باید  همه  ما  که  بگویم  باید 

امیدوارم امشب به همه شام خوش بگذرد. 

که  آرامشی  گفت:  ساعی  دکرت  سخنان  راستای   در  ادامه  در  زندی  دکرت 

این روزها داریم، به عنوان یک سوره ای باید بگویم که مدیون کسانی به 

باهم در  و  بود  ما  کنار  مانند شهید فهیمی عزیز هستیم که کاش هنوز 

این جشن رشکت می کردیم. زندی در ادامه و در جهت یادبود شهید دکرت 

فهیمی، حارضان را دعوت به متاشای کلیپی از روزهای حضور دکرت فهیمی 

در دانشگاه سوره کرد. 
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بود، در هربخش  متنوعی تشکیل شده  از بخش های  یلدای سوره  برنامه 

و  دانشجویی  کانون های  دست  به  که  شب  این  مناسبت  به  کلیپی 

تن  از چند  و  پخش شد  بود،  انفرادی ساخته شده  به صورت  دانشجویان 

از استادان نیز دعوت به عمل آمد که برای حارضان، هرچند کوتاه حافظ 

خوانی داشته باشند. 

همچینین در این شب به یاد ماندنی این فرصت ایجاد شد که هر کدام از 

دانشجویان که مایل هستند میکروفون و وب کم خود را در سامانه روشن 

کنند و نظرات خود را درباره شب یلدای امسال بیان کنند.  

کهن  آیین های  و  سینام  رابطه  به  نیز  مراسم  خالل  در  نوری پرتو  استاد 

فرهنگ ایران اشاره کرد و گفت: سینامی ایران هیچ وقت نگاه صنعتی به 

موضوع هایی از جمله یلدا نداشته است و کسی که سینامی ایران را دنبال 

می کند، باید سنت ها را ببیند، ولی جای بسیاری از این سنت ها در سینام 

خالی ست. وقتی بیشرت مرور می کنیم، حتی عید نوروز هم در فیلم های ما 

به صورت جدی حضور مشخصی ندارد.  

معاون  هوشیار  دکرت  غزل خوانی  با  نیز  مراسم  پایانی  قسمت های  در 

با  که  فیلم هایی  همچنین  و  شد  همراه  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی 

خالقیت و همکاری اساتید سوره برای این شب تدارک دیده شده بود، به 

دیدگان مخاطبان تقدیم شد.  

در آخر کیارش زندی برای همه آرزوی سالمت و موفقیت کرد و این شب 

را به همه عزیزان همراه و خانواده بزرگ سوره بار دیگر تربیک گفت. 

دانشــکده هنــر  ابتــکار 
بــرای پیشــبرد اقتصــاد 
ــری در دوران کرونازدگی هن

در  را  نشست هایی  سلسله  دانشگاه سوره،  دانشکده هرن  نقاشی  *گروه 
قالب وبینار با موضوعات اقتصاد هرن برگزار می کند. 

هرن  دانشکده  نقاشی  گروه  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

اقتصاد هرن  با موضوعات  وبینار  قالب  در  را  سوره، سلسله نشست هایی 

برنامه ریزی کرده است.

وبینارها  این  باره گفت: هدف  این  دانشکده هرن در  رییس  کاظم نظری 

افزایش بار علمی دانشجویان هرن و پرداخنت به موضوعاتی است که کمرت 

در رسفصل درس های رشته های تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اولین رسی این وبینارها با موضوع کلی اقتصاد هرن در سه 

جلسه برنامه ریزی شده و با مترکز بر آسیب شناسی اقتصاد هرن در دروان 

کرونا به دنبال پاسخ به دغدغه های هرنمندان در این ارتباط است.

نظری خاطرنشان کرد: دکرت حمید رضا ششجوانی، دکرت محمد علی ابوترابی 

و خانم مرضیه افتخاری هر کدام از یک زاویه به بررسی اقتصاد هرن در 

این نشست ها می پردازند.

الزم به توضیح است که اولین نشست از این سلسله نشست ها در روز 

اینرتنتی  نشانی  به   21:00 الی   19:00 از ساعت   99 ماه  3 دی  چهارشنبه 

http://sibad.soore.ac.ir/v/show/wn14010008 برگزار شد.
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پیام تبریک میالد حضرت مسیح)ع(

*پیــام تربیــک میــالد حــرضت مســیح)ع( بــه دانشــجویان مســیحی 
دانشــکده هــرن ســوره:

دانشجوی گرامی

را  مسیح)ع(  عیسی  دوستی  و  مهر  پیامرب  تولد  و  میالدی  نو  سال  آغاز 

عزیز  هم وطنان  و  سوره  دانشگاه  هرن  دانشکده  مسیحی  دانشجویان  به 

مسیحی تربیک عرض می منایم. 

حرضت عیسی مسیح)ع( مناد صرب، شکیبایی و بردباری است و بهره مندی 

از سلوک و روش پیامرب الهی، الگوی مناسبی برای انسان معارص است تا در 

پرتو تعالیم الهی در مسیر حقیقت حرکت منایند.

در  مسیحی  مهربان  و  عزیز  دانشجویان  به  تربیک  عرض  اینجانب ضمن 

دانشکده هرن دانشگاه سوره برای همگی آرزوی بهروزی و پیروزی دارم. 

کاظم نظری 

رییس دانشکده هرن

اولـین  گرامـی داشـت 
سالگرد شهادت حاج قاسم 
می شود برگزار  سلیمانی 

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، ســتاد بزرگ داشــت شــهید 
حــاج قاســم ســلیامنی دانشــگاه کــه متشــکل از بســیج دانشــجویی، بســیج 

اســاتید و بســیج کارکنــان اســت، مراســم گرامیداشــتی بــه مناســبت اولیــن 

ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیامنی را روز شــنبه ۱۳ دی مــاه ۹۹ 

ــد. ســاعت ۱۴در ســالن اجتامعــات دانشــگاه ســوره برگــزار می کن

در ایــن مراســم، خانــواده شــهید هــادی طارمــی، رستیــم حفاظتــی رسدار 

ــای شــهدا، حضــور  ــی از خانواده ه ــلیامنی و جمع شــهید حــاج قاســم س

خواهنــد داشــت. 

گفتنــی اســت کــه ایــن مراســم بــا حضــور حداقلــی میهامنــان، بــا رعایــت 

کامــل نــکات و دســتورالعمل های بهداشــتی و رعایــت فاصله گــذاری 

فیزیکــی برگــزار خواهــد شــد. 

قــاری قــرآن، ســعید پرویــزی از قاریــان بین املللــی و ممتــاز کشــور خواهــد 

 . بود

ســخرنان مراســم، ســهیل کریمــی از مستندســازان محــور مقاومــت اســت 

ــه  ــرم ادام ــع ح ــده مداف ــاز و فرمان ــی، جانب ــواد قربان ــری ج ــا روایتگ و ب

خواهــد داشــت. 

همچنیــن برنامــه شــعرخوانی، توســط شــاعر محمدرضــا طهامســبی اجــرا 

ــت)ع(  ــداح اهل بی ــرزاده م ــد جعف ــور عبدالوحی ــد و همین ط ــد ش خواه

بــه ذکــر  مصیبــت خواهــد پرداخــت.

نشریه خربی-تحلیلی دانشگاه سوره  //  مشاره 2  // زمستان 99



برتر  دانشـجویان  جشـنواره 
,,و افتـخارآفــرینان سـوره

,,

*روابط عمومی دانشگاه سوره_ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، 
در نظر دارد به پاس قدردانی از شکوه و ارزشی که در پی افتخارآفرینی 

تعدادی از دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه سوره کسب منوده اند، 

جشنی را همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برپا کند.

به همین  منظور، از متامی دانشجویان و فارغ التحصیالن که طی دو سال 

گذشته )از بهمن ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۹( مشمول یکی از مواد زیر هستند، 

دعوت می شود تا میهامن این جشن بزرگ در دانشگاه سوره باشند.

شاخص های انتخاب برترین ها:

۱. کسب مقام نفر برگزیده و اخذ جایزه از جشنواره های بین املللی و ملی؛

۲. پذیرش در رشته دکرتی در دانشگاه های داخلی و یا خارج؛

۳. کسب رتبه اول، دوم و سوم در کنکور کارشناسی ارشد؛

۴. انجام فعالیت پژوهشی از جمله چاپ مقاله علمی، چاپ کتاب و طرح 

پژوهش ملی؛

۵. اقدام عملیاتی و مؤثر در زمینه کارآفرینی، تشکیل انجمن دانش بنیان 

و فعالیت ملی در راستای اهداف سازمانی دانشگاه سوره و تحقق جهش 

تولید؛

دانشگاه های  در  هیأت علمی  عضو  به عنوان  شاغل  دانش آموختگان   .۶

کشور؛

 الزم به توضیح است که اسامی، مشخصات و مستندات مربوط به هر بند 

از موارد مذکور، حداکرث تا تاریخ ۲۷/۱0/۱۳۹۹ به دفرت معاونت دانشجویی 

و فرهنگی )آقای منصور محمدحسینی به شامره متاس: 0۹۱0۸۴0۸۶۷۲( 

ارسال شود.

انـتقال نشـریه رهـپویه هـنر/ 
هنرهای تجسمی به سامانه سیناوب

*نرشیـــه رهپویـــه هـــرن/ هرنهـــای تجســـمی بـــه جهـــت برخـــورداری از 
ـــال  ـــامانه انتق ـــن س ـــه ای ـــیناوب، ب ـــامانه س ـــه س ـــل توج ـــای قاب ـــت ه ظرفی

ـــرد.  ـــدا ک پی

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت 

ـــل ظرفیـــت و  امتیازهـــای  ـــه دلی پژوهشـــی دانشـــگاه_  ســـامانه ســـیناوب ب

بیشـــرت نســـبت بـــه ســـامانه قبلـــی توســـط معاونـــت علمـــی پژوهشـــی 

دانشـــگاه ســـوره خریـــداری و راه انـــدازی شـــده اســـت.

شـــایان ذکـــر اســـت: ســـامانه ســـیناوب بـــر اســـاس اســـتاندارد نرشیـــات 

ــن  ــده و همچنیـ ــازی شـ ــی و پیاده سـ ــی طراحـ ــی بین املللـ ــرب علمـ معتـ

بـــرای نرشیـــات علمـــی دانشـــگاهی در ایـــران نیـــز بـــه بومـــی ســـازی 

ـــای  ـــرن/ هرنه ـــه ه ـــه رهپوی ـــین نرشی ـــامره های پیش ـــب ش ـــیده و مطال رس

ـــت. ـــد اس ـــایت جدی ـــن س ـــه ای ـــال ب ـــال انتق ـــمی در ح تجس

ـــوره  ـــگاه س ـــرای دانش ـــد ب ـــات جدی ـــت نرشی ـــت درخواس ـــا ثب ـــن ب همچنی

از ســـمت دانشـــکده ها و معاونـــت پژوهشـــی، نرشیـــات تخصصـــی 

ــمی  ــای تجسـ ــرن/ هرنهـ ــه هـ ــار رهپویـ ــامانه درکنـ ــن سـ ــری در ایـ دیگـ

تأســـیس مـــی شـــود.

نویســـندگان و داوران نیـــز مـــی تواننـــد جهـــت ثبـــت نـــام در ســـایت 

/http://rahpooye.sinaweb.net :جدیـــد  بـــه آدرس زیـــر  مراجعـــه کننـــد
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*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از دفرت امور فرهنگی 
هیئت  خادمین  همت  به  فاطمیه،  ایام  عزاداری  مراسم  دانشگاه_ 

محبان الزهرا سالم الله علیها در روز ۲۶ دی ۹۹ در منازخانه دانشگاه سوره 

برگزار شد.

فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  همکاری  و  حامیت  با  که  مراسم  این 

دانشگاه برپا شد، با سخرنانی سید جالل موسویان و نوای حاج امیر عباسی 

همراه بود.

پدر شهید گرانقدر حدادیان نیز در این مراسم حضور داشتند و دقایقی را 

درباره شهادت و احواالت فرزند شهیدشان صحبت کردند.

این مراسم که میزبان پرچم حرم حرضت ابوالفضل علیه السالم نیز بود، با 

خادم  از  اثری  حدادیان،  محمدحسین  شهید  چهره  نقاشی  تابلوی  اهدای 

شهید  پدر  به  کالیی،  خانم  رسکار  علیها،  سالم الله  محبان الزهرا  هیئت 

حدادیان خامته یافت.

مراسـم عـزاداری شـهادت 
حضرت زهرا سـالم الله علیها 
,,در دانشگاه سـوره برگزار شد

,,

به  ابوحمزه  محمدامین  انتصاب 
عنوان مشـاور رییس دانشـگاه 
هنري حوزه  با  ارتباط  امور  در 

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، طــی حکمــی از طــرف دکرت 
ــوان  ــزه، به عن ــن ابوحم ــگاه، محمدامی ــس دانش ــاعی ریی ــین س محمدحس

مشــاور رییــس دانشــگاه در امــور ارتبــاط بــا حــوزه هــرنی و ســایر 

نهادهــای فرهنگــی و هــرنی انقــالب اســالمی منصــوب شــد. مــنت حکــم 

ــن رشح اســت: ــه ای ایشــان ب

جناب آقاي محمدامین ابوحمزه

باسالم؛

ــدي  ــدت تصـ ــرت عالی در مـ ــه حضـ ــامت پیگیران ــکر از زح ــن تشـ ضم

ســـرپرستی امــور فرهنگــی و فعالیــت های فوق برنـــامه دانشـــگاه ســوره، 

بـــا عنایــت بــه تعهـــد و تجــارب ارزنـــده جناب عالــی و ضـــرورت ارتبــاط 

مســـتمر و تعامــل سازنـــده دانشـــگاه ســوره بــا حــوزه هــرني بــه عنــوان 

قــرارگاه جریــان ســاز فرهنگــی- هــرني جبهــه  انقــالب اســالمی، از تاریـــخ  

99/10/01 جناب عـــالی را بـــه عنـــوان مشـــاور رییــس دانشـــگاه در امــور 

ــالب  ــرني انق ــی و ه ــاي فرهنگ ــایر نهاده ــرني و س ــوزه ه ــا ح ــاط ب ارتب

ــم. ــوب می کن ــالمی منص اس

امیــد اسـت بــا توکــل بـه خداونــد متعـال و در ظـل توجهـات حضــرت 

ولی عصــــر ارواحنــا لــه الفــداء در هامهنگــی کامــل بــا ســـرپرست محــرتم 

معاونــت دانشـــجویی و فرهنگــی، جهــت تحقــق اهــداف عالیــه دانشــگاه 

موفــق باشــید. 

محمدحسین ساعی
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ابوالحســنی  ســعید  انتصــاب 
مدیریــت  سرپرســت  عنــوان  بــه 
ســوره دانشــگاه  فرهنگــی  امــور 

دکرت  طرف  از  حکمی  طی  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  *به 
به عنوان  ابوالحسنی  سعید  سوره،  دانشگاه  رییس  ساعی  محمدحسین 

رسپرست مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه سوره 

منصوب شد. منت حکم ایشان به این رشح است:

بسمه تعالی

جناب آقای سعید ابوالحسنی

با سالم؛

نظر به اهمیت فعالیت های فرهنگی در دانشگاه سوره و نیز با توجه به 

با حفظ  را  امور فرهنگی و دانشجویی، جنابعالی  پیشین شام در  سوابق 

سمت قبلی، به عنوان رسپرست مدیریت امورفرهنگی و فعالیت های فوق 

برنامه دانشگاه سوره منصوب می کنم.

مهم ترین وظیفه کوتاه مدت شام برگزاری انتخابات معوق انواع تشکل ها، 

انجمن ها و کانون های دانشجویی و باز مهندسی آن ها در راستای اهداف 

سایر  با  موثر  ارتباط  برقرای  همچنین  بود.  خواهد  سوره  دانشگاه  کالن 

برای  آموزشی  گروه های  و  دانشکده ها  خصوص  به  دانشگاه  بخش های 

از  نباید  نیز  از پیش  استادان و دانشجویان در مقیاسی بیش  با  همکاری 

برنامه کاری شام خارج شود. امید است با همت شام شاهد نشاط هرچه 

به  دانشگاه  فرهنگی  فعالیت های  افزون  روز  گسرتش  در  دانشگاه  بیشرت 

خصوص در مسیر اعتالی جهت گیری های انقالبی و دینی دانشگاه باشیم.

محمدامین  آقای  جناب  متعدد  و  ناپذیر  خستگی  زحامت  از  پایان  در 

ابوحمزه در سمت رسپرستی مدیریت امور فرهنگی و فعالیت های فوق 

برنامه دانشگاه در حدود یک سال گذشته، کامل سپاس را دارم.

ولی عرص  سایه حرضت  زیر  منان  از خداوند  را  جنابعالی  توفیقات  دوام 

ارواحنا له الفداء برای خدمت به دانشگاه سوره خواستارم.

محمدحسین ساعی

ــد  ــهبازی نیک کن ــد ش ــاب محم انتص
معاونــت  سرپرســت  عنــوان  بــه 
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ســوره

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، ضمن تشکر و قدردانی رییس 
دانشگاه از مهران هوشیار رسپرست سابق معاونت دانشجویی و فرهنگی 

بابت خدمات ارزنده به دانشگاه، طی حکمی از طرف دکرت محمدحسین 

ساعی، محمد شهبازی نیک کند، به عنوان رسپرست معاونت دانشجویی و 

فرهنگی دانشگاه سوره منصوب شد. منت حکم ایشان به این رشح است:

بسمه تعالی

جناب آقاي محمد شهبازي نیک کند

سالم علیکم؛

ازسـمت  هوشـیار  مهران  دکرت  آقـاي  جنـاب  اسـتعفاي  به  نظر  احرتامـًا، 

سـرپرستی معاونت دانشـجویی و فرهنگی، پس ازسالیان طوالنی فعالیت 

ویژه  تقـدیر  شایسـته  همگی  که  دانشـگاه  مختلف  هاي  مـدیریت  در 

هسـتند، جنابعالی را که داراي شخصـیت و روحیه انقالبی و جهـادي و نیز 

سوابق طوالنی فعـالیت هاي فرهنگی، تربیتی و پرورشـی هستیـد، باحفظ 

سـمت قبلی، به سـمت رسپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

سوره منصوب می کنم.

برگزاري  سـرپرستی،  این  منصب  در  شـام  مـدت  کوتـاه  وظیفه  مهم ترین 

طرح  رسانـدن  سـرانجام  به  دانشـگاه،  فرهنگی  شوراي  جلسـات  منظم 

جـامع فرهنگی اعضاي هیأت علمی دانشـگاه تا پایان سال جاري، برگزاري 

براي  پیگیري  آینده،  هفته  تاسه  حداکرث  معوق،  دانشجویی  انتخابات 

دانشـجویی،  انواع  حامیت های دیگر  و  انواع وام هاي رفاهی  پرداخت 

تقویت کیفیت و کمیت مشاوره دانشجویی، به رسانجام رساندن فعالیت 

هاي مصوب در حال اجرای فعلی و  برقراري ارتبـاط مؤثر مـابین معاونت 

با بخش هاي مختلف داخل دانشـگاه، به خصوص دانشـکده ها و گروه 

هاي آموزشـی و نیز مجموعه نهادهـاي انقالبی و فرهنگی و هرني خـارج 

دانشـگاه است. امیـد است در دوره جنابعـالی، شاهـد اعتالي روزافزون 

رویکرد  با  به خصوص  دانشجویی  و  فرهنگی  هاي  فعالیت  در  دانشـگاه 

همراهی با ارزش هاي علمی و انقالبی در راستاي اساسنامه دانشگاه سوره 

باشیم.

دوام توفیقات جنابعالی را ازخداوند منان زیرسایه حرضت ولی عرص ارواحنا 

له الفداء برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی را خواستارم.

محمدحسین ساعی
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آییـن تودیـع و معارفه سرپرسـت 
سـابق و جدید معاونت دانشجویی 
و فرهنــگی دانشــگاه ســوره

ـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، در جلســـه هیأت رییســـه  ـــزارش رواب ـــه گ *ب
دانشـــگاه در روز چهارشـــنبه، اول بهمن مـــاه ۹۹، آییـــن تکریـــم مهـــران 

ـــه  ـــی و معارف ـــجویی و فرهنگ ـــت دانش ـــابق معاون ـــت س ـــیار رسپرس هوش

ـــجویی و  ـــت دانش ـــد معاون ـــت جدی ـــوان رسپرس ـــه عن ـــهبازی ب ـــد ش محم

ـــد.  ـــزار ش ـــوره برگ ـــگاه س ـــی دانش فرهنگ

ـــر  ـــوان مدی ـــه عن ـــنی ب ـــعید ابوالحس ـــم، س ـــن مراس ـــه ای ـــن در ادام همچنی

ـــی  ـــوره معرف ـــگاه س ـــه دانش ـــوق برنام ـــای ف ـــی و فعالیت ه ـــور فرهنگ ام

ـــد. ش

ــی  ــع عموم ــتین مجم نخس
ــای  ــن هنره ــالیانه انجم س
شــد  برگــزار  نمایشــی 

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره_ نخســتین مجمــع عمومــی 
ــن  ــمی انجم ــیس رس ــدف تأس ــا ه ــی ب ــای منایش ــن هرنه ــالیانه انجم س

علمــی هرنهــای منایشــی وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

برگــزار شــد و در گام نخســت آن، انتخابــات صــورت گرفــت؛ جهــت تأییــد 

نتیجــه برگزیــدگان در انتخابــات نیــز بایســتی منتظــر تأییــد نهایــی وزارت 

علــوم بــوده و  در ایــن نشســت بــا توجــه بــه حــد نصــاب رســیدن بیــش 

از نیمــی از اعضــا رأی گیــری پیوســته انجــام شــد.

نتایج مقدماتی آرا این جلسه به رشح زیر است:

1-رحمت امینی:  47  رأی؛

2-رامتین شهبازی: 45 رأی؛

3-مجید رسسنگی: 44 رأی؛

4-مهرداد رایانی مخصوص:42 رأی؛

5-فرزاد معافی: 29 رأی؛

6-سیمین امیریان: 27 رأی؛

7-عرفان ناظر: 25 رأی؛

در بخش کاندیدا های بازرس:

1-علی بهرامی: 26 رأی؛

2-سعید زارع: 21 رأی؛

شــایان ذکــر اســت:  ایــن اســامی و اعضــا پــس از تأییــد وزارت علــوم بــه 

طــور رســمی آغــاز بــه کار مــی کننــد، کــه طبــق مصوبــه وزارت علــوم ، 

انجمــن علمــی هرنهــای منایشــی ۵ عضــو اصلــی و ۲ عضــو علــی البــدل و 

همچنیــن یــک بــازرس اصلــی و یــک  بــازرس علــی البــدل دارد.

ــود،  ــی خ ــای هیأت علم ــه اعض ــم را ب ــداد مه ــن روی ــوره ای ــگاه س دانش

ــد. ــک می گوی ــی تربی ــرزاد معاف ــهبازی و ف ــن ش ــان رامتی آقای
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رونمایی از تابـلو نـقاشی ظـهر 
,,عاشورا در ایستگاه متروی شادمان

,,

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، مراســم آییــن رومنایــی از 
تابلــو نقاشــی ظهــر عاشــورا، اثــر احمــد خلیلی فــرد صبــح روز چهارشــنبه، 

اول بهمن مــاه ۹۹، بــا حضــور محمدحســین ســاعی رییــس دانشــگاه 

ســوره، معاونــان و مدیــران دانشــگاه، فرنــوش نوبخــت مدیرعامــل رشکــت 

بهره بــرداری مــرتوی تهــران و حومــه و معاونــان، اصحــاب رســانه و خالــق 

اثــر هــرنی ظهــر عاشــورا، در ایســتگاه مــرتوی شــادمان واقــع در خــط ۴ 

مــرتوی تهــران برگــزار شــد.

اثــر هــرنی »ظهــر عاشــورا« بــه مناســبت ایــام اللــه محــرم، بــا شــیوه ای 

ــر  ــن اث ــردازد. ای ــورا می پ ــه عاش ــه ای از واقع ــت گوش ــه روای ــی ب انتزاع

ارزشــمند بــه  قلــم اســتاد »احمــد خلیلــی فــرد« از اعضــای هیــأت علمــی  

گــروه نقاشــی دانشــکده هــرن دانشــگاه ســوره بــه تصویــر کشــیده شــده 

اســت.

ایــن تابلــوی نقاشــی در ابعــاد یــک مــرتو نیــم در شــش مــرت بــا تکنیــک 

ــوم در  ــش عم ــت منای ــاه ۱۳۹۹ جه ــن م ــخ اول بهم ــن در تاری ــگ روغ رن

ــران  ــرتوی ته ــازمان م ــه س ــادمان از ســوی دانشــگاه ســوره ب ایســتگاه ش

اهــدا شــد.

در مراســم رومنایــی از ایــن اثــر هــرنی، محمدحســین ســاعی رییــس 

دانشــگاه ســوره 

بــا اشــاره بــه اين كــه نــگاه بــه هــرن دو جنبــه دارد گفــت: يــك بخــش، هــرن 

بــراي افــراد خــاص و كلكســيون داران اســت كــه هزينــه هــاي زيــادي براي 

آن رصف مــي شــود  و بخــش ديگــر، هــرن مردمــي اســت؛ عمــده اســاتيد و 

دانشــجويان دانشــگاه ســوره بــا ايــن نــگاه كار مي كننــد. 

وي ترصيــح كــرد: شــهر تهــران بايــد يــك شــهرهرني باشــد و مــردم از آثــار 

هــرني در آن اســتفاده كننــد.

ســاعي در پایــان صحبــت خــود گفــت: بــا تشــكر از اســتاد خليــي فــرد كــه 

بيــش از 30 ســال در كار نقــايش فعاليــت مــي كنــد، امــروز ايــن اثــر هــرني 

را بــه مســافران شــهر زيــر زمينــي هديــه مي كنــد.

فرنــوش نوبخــت گفــت: ايــن كار بــراي اولــن بــار  بــا همــكاري دانشــگاه 

ســوره در مــرتوي تهــران اجــرا شــد. 

ــرداري مــرتوي  ــره ب ــه در حــال حــارض رشكــت به ــه اين ك ــا اشــاره ب وي ب

ــا  ــون مســافر دارد گفــت: ب ــه يــك ميلي ــك ب ــه نزدي تهــران و حومــه روزان

ايجــاد فضــا بــراي ارائــه آثــار هــرني هرنمنــدان بــه دنبــال ايــن هســتيم تــا 

فرصتــي ايجــاد شــود كــه آثــار هــرني هرنمنــدان در منظــر ديــد عمومــي 

قــرار گــرد.

نوبخــت ترصيــح كــرد: ايــن كار بــا هدف آشــنايي هرچه بيشــرت شــهروندان 

و مســافران بــا هــرن و فرهنــگ، تاريخــي و متــدن كشــور اجــرا شــده اســت 

و اميدواريــم ايــن كار ادامــه پيــدا كنــد و آثــار هرنمنــدان در بخــش هــاي 

مختلــف در ايســتگاه هــاي مــرتو بــه منايــش گذاشــته شــود.

ــرف  ــرح از ط ــن ط ــي اي ــر اص ــه فك ــان اين ك ــا بي ــرد ب ــي ف ــد خلي  احم

رياســت دانشــگاه ســوره و معاونــت دانشــجویی و فرهنگــي مطــرح شــد 

گفــت: ايــن اثــر هــرني، از واقعــه روز عاشــورا بــرای آشــنايي بيشــرت 

دانشــجويان بــا مضامــن و مفاهيــم اثــر هــرني بــه تصویــر کشــیده شــد.

ــم متعــايل و انســاين در هــرن، يــي از  ــه مفاهي ــح كــرد: توجــه ب وي ترصي

شــاخص هــاي مهــم ايــن دانشــگاه اســت كــه در هــرن معــارص كمــرت بــه 

آن توجــه مــي شــود.

در انتهــای برنامــه از تابلــوی ظهرعاشــورا پــرده بــرداری شــد و پوســرت ایــن 

اثــر ارزشــمند نیــز بیــن مدعویــن و مســافران مــرتو توزیــع گردیــد.
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شده اند حرفه ای تر   افزار  مغز  لحاظ  به  مجازی  آموزش های  در  اساتید 
,,

,,

*رییـس دانشـکده فرهنـگ و ارتباطـات دانشـگاه سـوره گفـت: اسـاتید، 
بـه لحـاظ مغـز افـزار حرفه ای تـر شـده اند و توانسـته اند خـود را بـا نظـام 

آمـوزش مجـازی بـه روز کننـد و محتواهـا را بـه سـمت مجازی شـدن بربند. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه سـوره، بـه نقـل از خربگـزاری فارس_ 

یوسـف خجیـر رییـس دانشـکده فرهنـگ و ارتباطـات دانشـگاه سـوره در 

تربیـت خربگـزاری فـارس دربـاره  تعلیـم و  بـا خربنـگار گـروه  گفت و گـو 

کیفـت آموزش هـای مجـازی، اظهار کـرد: در حال حارض دو تـرم از برگزاری 

آمـوزش  سـامانه  از  اسـتفاده  چالش هـای  و  گذشـته  مجـازی  کالس هـای 

مجـازی، ظرفیـت  رسورهـا، پهنـای بانـد و ناتوانـی در بحـث سـخت افزاری 

نسـبت بـه اوایـل خیلـی کمرت شـده اسـت. 

وی افـزود: وضعیـت دانشـگاه ها از لحـاظ نرم افزاری نیز نسـبت به 10 ماه 

گذشـته بهرت شـده اسـت. در ابتدای راه و موج نخسـت کرونا، بسـیاری از 

مراکـز آموزشـی و دانشـگاه ها بـرای آمـوزش   مجازی شـان از پیام رسـان های 

معمولـی و ارتباطـی ماننـد واتسـاپ، رسوش، آی گـپ و تلگـرام اسـتفاده 

می کردنـد، امـا بعـد از مدتـی آموزش هـا از طریـق سـامانه ها و ال ام اس ها 

برگـزار شـد کـه البتـه در ایـن مـوارد نیـز اشـکاالت و ضعف هایـی وجـود 

داشت. 

رییـس دانشـکده فرهنـگ و ارتباطات دانشـگاه سـوره اضافه کـرد: آموزش 

نبـود و  نظـام آموزشـی کشـور  پاسـخگوی  مجـازی هـم خیلـی وقت هـا 

افزونه هایـی از جملـه حضـور و غیـاب و نظـام ارزشـیابی نداشـت، حتـی 

خیلی هـا هـم مبتنـی بـر محتواهـای کتبی، فایـل و پاورپوینـت بود که 

خوشـخبتانه چنیـن ارتقایی را طی 10 مـاه در برگزاری 

آنالیـن  آموزش هـای 

دیدیم.

و  شـده اند  حرفه ای تـر  افـزار  مغـز  لحـاظ  بـه  اسـاتید  افـزود:  خجیـر 

توانسـته اند خـود را بـا نظـام آموزش مجازی بـه روز کننـد و محتواها را به 

سـمت مجـازی شـدن بربنـد؛ همچنین دانشـجویان نیـز مهارت اسـتفاده از 

ابزارهـا و تکنولوژی هـا را پیـدا کرده انـد. 

وی گفـت: دو کاربـر اصلـی مغزافزارهـا، اسـتاد و دانشـجو هسـتند کـه 

وضعیـت  ایـن  در  هـم  دانشـگاه ها  دهنـد.  ارتقـاء  را  خـود  توانسـته  اند 

توانسـته  اند خودشـان را به روز کنند. نظام پشـتیبانی دانشـگاهی روزهای 

اول از یـک گسسـتگی و گنگـی برخـوردار بـود امـا در حـال حـارض بعـد 

از گذشـت 10 مـاه دانشـگاه ها از لحـاظ پشـتیبانی نظـام آمـوزش مجـازی 

خیلـی جلوتـر از دوره قبـل هسـتند. 

بحـث  افـزود:  سـوره  دانشـگاه  ارتباطـات  و  فرهنـگ  دانشـکده  رییـس 

کالن تـری در آ مـوزش مجـازی داریـم کـه ایجـاد ظرفیـت و زیرسـاخت از 

سـوی دولـت اسـت. می تـوان گفـت دولـت و وزارت ارتباطات یـک مقدار 

نسـبت بـه ماه هـای نخسـت سـال جلوتـر هسـتند امـا بـا رشوع کالس های 

آموزشـی از لحـاظ پشـتیبانی فنی، پهنـای باند و اختصاص دادن بخشـی از 

اینرتنـت کشـور بـه نظـام آموزشـی و رایـگان کردن شـان بـرای دانشـجویان 

بـه قول شـان عمـل نکردنـد ولـی بـه رایـگان شـدن سـامانه های آموزشـی 

داخلـی و بومـی بـه بحـث هیأت علمـی در اسـتفاده از ظرفیت های پهنای 

بانـد کمـک کردند. 
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مناسبت  به  سخنرانی  مراسم 
سالم الله  ام البنین  حضرت  وفات 
یکتا حسین  حاج  حضور  با  علیها 

ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــیج  ـــی بس ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــوره و ب س
دانشـــجویی دانشـــگاه، در روز پنج شـــنبه ۹ 
ـــرت  ـــات حض ـــبت وف ـــه مناس ـــاه ۱۳۹۹ ب بهمن م
ــا  ــمی بـ ــا مراسـ ــالم الله علیهـ ــن سـ ام البنیـ
ـــیخ  ـــوای ش ـــا و ن ـــین یکت ـــاج حس ـــور ح حض
ـــیج  ـــران بس ـــرادران و خواه ـــرادی، ب ـــدی م مه
ـــه  ـــگاه، در نمازخان ـــئولین دانش ـــجویی و مس دانش
ــد. ــزار شـ ــوره برگـ ــزی سـ ــاختمان مرکـ سـ

*در ایـــن مراســـم، پـــس از خوانـــدن زیـــارت پرفیـــض عاشـــورا، حـــاج 
حســـین یکتـــا بـــه ایـــراد ســـخرنانی پرداختنـــد.

ــه  ــه مأموریـــت را بـ ــبت بـ ــا، معرفـــت داشـــنت نسـ ــین یکتـ ــاج حسـ حـ

معنـــای درک رســـالت تـــک تـــک دانشـــجویانی کـــه خـــدا آن هـــا را بـــه 

دانشـــگاه ســـوره فرســـتاده اســـت دانســـتند و یـــادآور شـــدند: هـــر جـــا 

قـــرار گرفته ایـــم، هـــامن جـــا ســـنگر عـــامل اســـت.

ـــر  ـــیم. اگ ـــد برس ـــه توحی ـــا رشک ب ـــم ب ـــد: منی توانی ـــن گفتن ـــان همچنی ایش

ـــی و ازدواج و اشـــتغال باشـــد،  ـــه مـــدرک تحصیل ـــی، رســـیدن ب هـــدف نهای

دچـــار رشک شـــدی!!

ـــک الگـــو معرفـــی منـــوده  ـــوان ی ـــه عن ـــی را ب در ادامـــه ایشـــان شـــهید آوین

ـــه اندیشـــه های  ـــه ب ـــد ک ـــه کردن ـــه دانشـــجویان دانشـــگاه ســـوره توصی و ب

ـــن شـــهید احاطـــه کامـــل داشـــته باشـــند. ای

ـــانه، آن  ـــوزه رس ـــالب در ح ـــن انق ـــگاه امامی ـــر درک ن ـــد ب ـــا تأکی ـــان ب ایش

ـــه ان  ـــادآوری آی ـــا ی ـــتند و ب ـــب دانس ـــرن واج ـــجوی ه ـــرش دانش ـــرای ق را ب

ـــرای  ـــا، ب ـــا دوت ـــی ، دوت ـــی یک ـــد: یک ـــردی افزودن ـــی و ف ـــه مثن ـــوا لل تقوم

ـــد  ـــو بربی ـــه جل ـــد و کار را ب ـــه بریزی ـــد و برنام ـــام کنی اجـــرای امـــر خـــدا قی

ـــد. ـــی منانی ـــر کس و منتظ

در ادامـــه مراســـم شـــیخ مهـــدی مـــرادی بـــه مناســـبت ســـالروز وفـــات 

ــی  ــی و مرثیه رسایـ ــه روضه خوانـ ــا بـ ــالم الله علیهـ ــن سـ حـــرضت ام البنیـ

ــل  ــت کامـ ــا رعایـ ــر، بـ ــان خیـ ــت بانیـ ــه همـ ــان بـ ــت و در پایـ پرداخـ

دســـتورالعمل های بهداشـــتی از رشکـــت کننـــدگان در مراســـم  پذیرایـــی 

صبحانـــه انجـــام شـــد.
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غرب کتاب های فلسفی و تاریخی خوانده می شود، اما در کشورهای عربی 

و ایران این کتاب ها رسگرم کننده و زرد هستند.

از  فرانسه  در  کرد:  بیان  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  ارتباطات  استاد  این 

و  مطالعه  فرهنگ  کشورها  این  در  می کنند،  مطالعه  نفر   9 نفر   10 هر 

کتابت نهادینه شده و همه خود را ملزم به مطالعه می دانند. از این رو، 

فرهنگ  این  غربی  کشورهای  در  چرا  بدانیم  که  شد  انجام  پژوهش هایی 

ما  کشور  در  شفاهی  فرهنگ  که  است  این  حقیقت  است.  شده  نهادینه 

حاکم است. ایرانیان اطالعات خود را دهان به دهان انتقال داده و کسب 

می کنند و این هامن آفتی است که منی گذارد به سمت کتابت و مطالعه 

برویم.

است  شده  نهادینه  کتابت  فرهنگ  اروپا  در  دلیل  این  به  کرد:  بیان  وی 

رسانه های  و  تلویزیون  رادیو،  مکتوب،  مطبوعات  از  اعم  رسانه ها  که 

نوین هرکدام در رشایطی وارد جوامع غربی شده و در میان مخاطبان جا 

افتاده اند. اما در ایران این رسانه ها پشت هم آمدند و بدون نهادینه شدن 

نتوانسته  این رو، مخاطب  از  است،  وارد کشور شده  دیگری  از  پس  یکی 

به درستی با این رسانه ها ارتباط برقرار کند.

داشته  توقع  رسانه ها  از  منی توانیم  امروزه  بنابراین،  کرد:  اشاره  اسدی 

باشیم که موتور محرکه مخاطب به سوی مطالعه کتاب باشند و مخاطب 

حاکم  آن  در  شفاهی  فرهنگ  که  جامعه ای  در  بزنند.  پیوند  کتاب  به  را 

عمومی  افکار  و  زرد  مطالب  نادرست،  اطالعات  انتشار  شایعات،  است 

از سست بودن  این ها  که همه  می کند  پیدا  متزلزل گسرتش  ایدئولوژی  و 

فرهنگ مکتوب جامعه نشات می گیرد.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد رسانه ها ما را به مطالعه کتاب تشویق کنند، 

قبل از آن باید فرهنگ کتاب از کودکی در خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها 

جا بیفتد. اما متاسفانه اکنون در بسیاری از خانه ها قفسه های کتاب تزئینی 

است. افراد برای خرید تنقالت و لوازم آرایشی هزینه می کنند اما حارض 

نیستند برای خرید کتاب هزینه کنند و حتی وقتی کتاب هدیه می گیرند 

هم مورد پسندشان نیست.

بهتریـن  و  رسـانه  بهتریـن 
دوسـت کتـاب خـوب اسـت

کتاب  خربگزاری  از  نقل  به  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  *به 
ایران)ایبنا(؛ نشست »نقش رسانه در ترویج کتاب« از سلسله نشست های 

تخصصی نخستین منایشگاه مجازی کتاب تهران، با حضور عباس اسدی)عضو 

هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی( و امیدعلی مسعودی)عضو هیأت 

علمی دانشگاه سوره( برگزار شد.

کتاب برای درمان نادانی تجویز می  شود

امیدعلی مسعودی با تأکید بر این که بهرتین رسانه و بهرتین دوست کتاب 

خوب است، گفت: به ویژه در دورانی که به دلیل شیوع کرونا با فاصله از 

هم زندگی می کنیم الزم است به دوستی پناه بربیم که دیگر از آن فاصله 

نگیریم. به طور طبیعی کتاب، رسمایه ای است که سود و مزیت آن خیلی 

به رسعت منود پیدا منی کند و بالفاصله از نعمت های آن بهره منی گیریم. به 

بیان دیگر، اثر فعالیت های فرهنگی در آینده ای نسبتا دور مشخص شده و 

نسل های آینده از محصول اصلی آن بهره مند می شوند.

کشور  رسانه های  در  فعال  خربنگاران  این که  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 

رویدادمدار هستند، نه فرآیندمدار، عنوان کرد: شاید چون اخبار فرآیندمدار 

که  است  این  کتاب  حوزه  در  ما  اساسی  مشکل  ندارد.  چندانی  جذابیت 

به درستی از آن بهره منی گیریم. به عنوان مثال کتاب مانند دارویی است که 

باید خریداری شده و به درستی و طبق تجویز پزشک مرصف شود. کتاب 

اگر طبق چارچوب  مطالعه  ناآگاهی تجویز شده و  نادانی و  برای درمان 

شود جامعه بهرتی خواهیم داشت.

مناسبات  و  مراودات  و  خشم  کنرتل  اجتامعی،  رفتار  چرا  داد:  ادامه  وی 

اجتامعی را بلد نیستیم چون مطالعه منی کنیم یا بهرت است بگویم درست 

مطالعه منی کنیم. اطالعات درستی از وقایع نداریم چون روزنامه منی خوانیم 

زندگی  در  جایی  که  هم  تخصصی  کتاب های  منی کنیم.  دنبال  را  اخبار  و 

روزمره مردم ندارند.

است شده  نهادینه  کتابت  و  مطالعه  فرهنگ  اروپایی  کشورهای  در 

تکمیل  در  است  الزم  این که  بیان  با  اسدی  عباس  نشست،  این  ادامه  در 

آمار  این  است  ممکن  کرد:  بیان  کنم،  اشاره  آماری  به  گفته شده  مباحث 

تلخ باشد اما واقعیت دارد حتی اگر انکار شود، بنابراین، باید این تلخی را 

بپذیریم تا نتیجه ای بگیریم. بر اساس این آمار، میانگین مطالعه کتاب های 

غیردرسی در طول سال در کشورهای غربی 33 ساعت، در کشورهای عربی 

10 دقیقه و در ایران 3 تا 5 دقیقه برای هر فرد است. ضمن اینکه اساسا در 
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فرهنگ ایرانی شفاهی است

مسعودی درباره موضوع این نشست ادامه داد: مشکل اصلی این است 

رشد  فرهنگ  این  با  کودکی  از  چون  و  است  شفاهی  ایرانی  فرهنگ  که 

کرده ایم مشکالتی را ایجاد کرده است. حتی در مهدهای کودک که آغاز 

نهادینه کردن فرهنگ در افراد محسوب می شود، اغلب آموزش ها شفاهی 

مخزنی  آموزش های  با  و  دبستان شده  وارد  کودک  آن هم  از  بعد  است. 

روبه رو می شود. البته در دوره های بعدی وضع کمی بهرت است اما هنوز به 

وضعیت مطلوب در این حوزه نرسیده ایم.

وی عنوان کرد: مطبوعات و رسانه ها منی توانند فرهنگ سازی کنند بلکه، 

در  و  شده  رشوع  خانواده  از  که  باشند  فرهنگی  قوام دهنده  می توانند 

مدارس نهادینه شده است. همین که رسانه ها در حال حارض، کتاب ها را 

نقد و بررسی کرده و به معرفی آثار می پردازند کافی است، منی توانیم از 

آنها انتظار داشته باشیم که کار ویژه ای انجام دهند.

مسعودی افزود: ضمن این که، خربنگاران این حوزه با عشق و عالقه کار 

می کنند و آموزش تخصصی درباره آن ندیده اند، درحالی که این حوزه نیاز 

به متخصص دارد. خربنگار حوزه کتاب باید کتاب را بشناسد و عاشق کتاب 

باشد. در کشورهای پیرشفته مخاطب برای نویسنده منزلت و جایگاه قائل 

است و نویسنده از شان اجتامعی برخوردار است. اما در کشور ما وقتی 

از کودکی می پرسیم می خواهد چه کاره شود منی خواهد جالل آل احمد یا 

شفیعی کدکنی باشد و الگویش رونالدو است. سوال این است که این ستاره 

فوتبال و سوپر استار را چه کسی معرفی کرده است؟ هامن رسانه می تواند 

بزرگان علم و ادب را نیز به جامعه معرفی کند.

اصحاب رسانه باید با کتاب آشتی کنند

این باره عنوان کرد: دو نوع رسانه به ویژه در حوزه  عباس اسدی نیز در 

نرشیات  دیگری  و  تخصصی  رصفا  نرشیه های  یکی  دارد،  وجود  مکتوب 

میان  این  در  آنچه  اما  دارند؛  را  که هرکدام مخاطب خاص خود  عمومی 

در  فعال  رسدبیران  و  خربنگاران  از  بسیاری  که  است  این  دارد،  اهمیت 

رسانه ها حتی در حوزه تخصصی خود کتاب منی خوانند. وقتی یک فعال 

رسانه ای کتاب منی خواند چگونه از او انتظار داریم دغدغه کتابخوانی را 

در مخاطب ایجاد کند.

ارتباطات  و  روزنامه نگاری  تخصصی حقوق  و رسدبیر نرشیه  مدیرمسئول 

گفت: قصد غرب ستایی ندارم بلکه قصد دارم نقاط ضعف موجود در این 

حوزه را معرفی کنم تا آن ها را شناسایی کرده و رفع کنیم. سوال اصلی این 

کتاب های  پیرامون  ارتباطات  در حوزه  ما  اساتید  از  که چند درصد  است 

تخصصی این حوزه نقد و مقاله نوشته اند و اگر چنین کاری انجام گرفته 

چه کسانی حوصله به خرج داده و آن ها را مطالعه کرده اند؟ بسیار مهم 

است وقتی کتابی منترش می شود صاحب نظران آن را نقد و بررسی کنند 

اما این اتفاق هنوز در میان جامعه علمی و دانشگاهی ما هم جا نیفتاده 

است.

می دهد،  جزوه  که  است  دانشجو  قبول  مورد  استادی  کرد:  عنوان  وی 

مخزنی  آموزش  بحث  هم  کشور  عالی  آموزش  سیستم  در  حتی  بنابراین 

مطرح است؛ اما استادی که کتاب و منابع خوب به دانشجو معرفی می کند 

مقبول دانشجو نیست. بنابراین اگر می خواهیم این فرهنگ را اصالح کنیم 

هم اصحاب رسانه باید با کتاب آشتی کنند و هم آغاز این تغییر فرهنگ 

درون خانواده ها اتفاق بیفتد.

اسدی با تأکید بر اینکه من معتقدم باید در جامعه فرهنگی حاکم باشد 

که کتاب را نه برای خوابیدن، بلکه برای بیدار شدن بخوانیم گفت: باید 

از  مهم  این  اگر  داده شود.  ترویج  و  در جامعه معرفی  کتاب های خوب 

خانواده رشوع شود رسانه ها هم می توانند این فرهنگ را تقویت کرده و 

کامل کننده آن باشند.

ویروس بی سوادی به جان همه افراد جامعه می افتد

مسعودی نیز افزود: شان و منزلت کتاب را تا جایی تنزل دادیم که حتی 

بهرتین  دانشگاه  که  است  درحالی  این  است.  بیگانه  آن  با  هم  دانشجو 

هامن  با  منی خواند،  کتاب  که  دانشجویی  است.  مطالعه  برای  فرصت 

بی سوادی وارد عرصه کار و علم می شود و این بی سوادی مانند یک ویروس 

به جان همه افراد جامعه می افتد؛ به گونه ای که امروز شاهد آن هستیم که 

قدر و منزلت یک سلربیتی از بهرتین نویسنده بیشرت است.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع به جایگاه چنین محتواهایی در رسانه 

و نیازی که مخاطب به آن دارد برمی گردد. بنابراین، یکی از کارهای بزرگی 

نیاز به کتاب  این است که  باید در حوزه کتاب انجام دهند  که رسانه ها 

را در جامعه ایجاد کنند تا مخاطب بداند کتاب نیاز واقعی و غذای روح 

انسان است.

آینده  به  کنونی  وضعیت  به  توجه  با  البته  گفت:  پایان  در  مسعودی 

رسانه  و  کتاب  جشنواره  امسال  آثار  در  که  قابل توجهی  رشد  امیدوارم؛ 

تروج  و  کتاب  حوزه  در  رسانه ها  مثبت  فعالیت  نشانگر  داشت،  وجود 

وظیفه  که  دانشگاه هایی  در  است  الزم  این که،  ضمن  است.  کتابخوانی 

تا حداقل  بر عهده دارند، رسفصل هایی تدوین شده  را  تربیت خربنگاران 

چند واحد در دانشکده های خرب تدریس شود. در مدارس هم الزم است 

در کتاب های درسی مشاهیر، محققان و بزرگان علم و ادب معرفی شود و 

به تدریج سمت نهادینه کردن فرهنگ مکتوب که عمیق، سازنده و ماندگار 

است، گام برداریم.
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ـــن شـــامره از  ـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره_ چهارمی ـــزارش معاون ـــه گ *ب
ـــتان  ـــمی، زمس ـــای تجس ـــه هرن/هرنه ـــی رهپوی ـــه علم ـــوم فصلنام ـــال س س

1399، در ســـامانه ســـینا وب منتـــرش شـــده و فهرســـت مقـــاالت و 

نویســـندگان بـــه رشح زیـــر اســـت: 

ــر آيينـــي- حرکتـــي در نخســـتن  ــانه گي و رمـــوز تصاويـ _ خوانـــش نشـ

ســـفال نگاري هـــاي ايـــران

نویســـندگان: شـــاهرخ امريـــان دوســـت، يعقـــوب آژنـــد، ســـيد نـــارص 

آقايـــى

ـــلجوقي  ـــفالهاي دوره س ـــوش س ـــن نق ـــت در مضام ـــور و ظلم ـــل ن _ تقاب

ـــران در   اي

نویسندگان: بنفشه مرزايئ، عي مرادخاين

_ شاميل شـــنايس نقـــش انســـان بالـــدار در نقاشـــيهاي بقعـــه شـــاهزاده 

ابراهيـــم کاشـــان

نویسنده: زهره سادات طلوع حسيني

_ بازشـــنايس عملکـــرد نظره ســـازي در نقـــايش صفـــوي ســـده ي دهـــم 

ــار  ــر آثـ ــز بـ ــا مترکـ ــش بـ ــدان و منـ ــويه  ي ميـ ــه  ي دوسـ ــرريس رابطـ )بـ

ســـلطان محمد(

ــه  ــی رهپوی ــه علم ــد فصلنام ــارم از دوره جدی ــماره چه ش
شــد منتشــر   ۱۳۹۹ زمســتان  تجســمی  ,,هـنر/هنـــرهای 

,,

ــي  ــاس قدميـ ــدزاده، عبـ ــدي محمـ ــور، مهـ ــم صادق  پـ ــندگان: ميثـ نویسـ

ــداري قيـ

ـــاب در  ـــگاره از شـــاهنامه عامدالکت _ بازشـــنايس شـــاميل رســـتم در شـــش ن

ـــري ـــق نشـــانه هاي تصوي ســـنجة تطبي

نویسنده: آمنه مايف تبار

_ انديشه نگاري هاي شاعرانه در آثار گرافيک »فرزاد اديبي«

نویسنده: منصور کاله کج

ــق آن  ــار و تطبيـ ــر بودريـ ــي از نظـ ــانه اي وامنودگـ ــام نشـ ــرريس نظـ _ بـ

ــا تاکيـــد بر آثـــار رشي لوايـــن بر گســـرته عـــکايس پســـامدرن  بـ

نویسندگان: حسن فرح بخش پور، نادر شايگانفر

شـــایان ذکـــر اســـت: در بخـــش انگلیســـی نرشیـــه چکیـــده مقـــاالت در 

ســـامانه ســـیناوب بارگـــزاری و منتـــرش شـــده اســـت.

*عالقه منـــدان می تواننـــد جهـــت دسرتســـی بـــه ایـــن مقـــاالت وارد 

لینـــک زیـــر شـــوند:

/http://rahpooye.sinaweb.net 
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ــايس«  ــون اس ــارزه در راه قان ــي مب ــازمان كامندوي ــام »س ــه  ن ــي  ب *گروه
ــه و هشــدار مي دهــد كــه  ــا دفــرت خربگــزاري آسوشــيتدپرس متــاس گرفت ب

ــران  ــمت ته ــه س ــس ب ــد از پاري ــد داشته باش ــي قص ــه خمين ــر آيت الل اگ

پــرواز كنــد، هواپيــامي حامــل ايشــان را منهــدم خواهنــد كــرد. در پــي ايــن 

ــد:  ــكان و همراهــان خــود فرمودن ــه نزدي ــی)س( ب ــام خمين تهديد هــا، ام

»مــن بيعــت خــود را از شــام برمــي دارم، مــا بــه طــرف كار بزرگــي 

ــد« ــر نندازي ــه خط ــان را ب ــم جانت ــام ه ــم. ش مي روي

ايــران در انتظــار امــام خمينــی)س( غــرق رسور اســت. مــردم تهــران بــه 

ــفيد  ــای س ــد، خط ه ــارو مي كنن ــا را آب و ج ــام، خيابان ه ــوق ورود ام ش

ــا كيلومرت هــا متيــز شــده و مــردم مســر حركــت امــام را  ــان ت وســط خياب

ــد. ــر از گل كرده ان پ

ســاعت نــه و بيســت و هفــت دقيقــه صبــح، امــام وارد خــاك ايــران شــد.

سالگرد  دومین  و  چهل  فجر  دهه 
باد مبارک  ایران  اسالمی  انقالب 

پیروزمندانــه ی  بازگشــت    57 ســال  بهمــن   ۱2«
امــام خمینــی)ره( بــه میهــن گرامــی بــاد«

جشـن  مراسـم  برگــزاری 
فاطــمه  حضــرت  والدت 
زهـرا)س( در دانشگاه سوره

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به همت هیئت محبان الزهرا)س( 
دانشگاه، جشن میالد حرضت فاطمه زهرا)س( و گرامی داشت ایام الله دهه 

مبارک فجر، روز پنج شنبه 16 بهمن ماه 99 در سالن اجتامعات ساختامن 

مرکزی دانشگاه، با سخرنانی حاج آقای رحامنی، مدیحه رسایی حاج مهدی 

حسینی و اجرای کمدین امین شفیعی برگزار شد.

در این مراسم، خواهر شهید گرانقدر ابراهیم هادی نیز حضور داشت و 

دقایقی را درباره این شهید بزرگوار و چگونگی ادامه مسیر شهدا توسط 

جوانان امروز صحبت و روایت گری کرد.

به هرنمندی  هادی،  ابراهیم  شهید  چهره  از  اثری هرنی  اهدای  با  جلسه 

خانم فاطمه کالیی )از خادمین هیئت محبان الزهرا - س -( در حین اجرای 

مراسم تصویرگری، و به خواهر این شهید گرانقدر اعطا شد.

در بخشی از مراسم، قرعه کشی پویِش # من_همنام_مادرم که چندی پیش 

توسط هیئت به راه افتاده بود، انجام شد و به برندگان پویش جوایزی اهدا شد.

همچنین چند جلد از  کتاب سالم بر ابراهیم، مزیّن به امضای خواهر شهید 

در پایان مراسم در میز فروش کتاب با تخفیف ۷۰ درصد به فروش رسید.

در پایان، از میهامنان گرانقدر پذیرایی شده و با اهدای گلدان و پاکت های 

بود،  آماده شده  تولید و  فرهنگی که توسط خادمین واحد رسانه هیئت 

مراسم خامته یافت.
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*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از گروه دانشگاه خربگزاری 
نخستین  در  سوره  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  مسعودی  امیدعلی  آنا، 

هامیش ملی مجازی پاندمی کرونا پدافندغیرعامل که دیروز در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد تهران شامل برگزار شد، گفت: رسانه ها برای مقابله با 

شیوع ویروس کرونا به پروتکل دفاعی در مدیریت رسانه ای کرونا نیاز دارند.

به عنوان یک  پروتکل  تعریف  با  ایران  انجمن ملی سواد رسانه ای  رییس 

در  کشور  رسانه های  مدیریت  اهمیت  و  سازمان ها  و  افراد  میان  قرارداد 

رعایت پروتکل های بهداشتی افزود: پدیده ویروس کرونا باعث روی آوردن 

به فضای مجازی شد. در این فضا بسیاری از کارها به صورت مجازی انجام 

که  مجازی  زیارت  حتی  و  مجازی  خرید  مجازی،  آموزش  مانند  می پذیرد 

باعث رعایت فاصله فیزیکی و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا می شود.

گسرتده ای  مطالعات  که  نکته  این  بر  اشاره  با  سوره  دانشگاه  استاد  این 

پیرامون نقش رسانه ها و سواد رسانه ای در ایران انجام شده است، گفت: 

ازجمله نتایج یک تحقیق درباره پدیده کرونا و رسانه ها؛ نتایج آن به تدوین 

انجامید که در آن عالوه بر رعایت دورکاری در  پروتکل دفاعی رسانه ها 

در  پروتکل  این  تبلیغ  و  آموزش  بر  ورسانه ها  خربی  مؤسسات  تحریریه 

رسانه ها برای آگاهی مردم و رعایت آن تأکید شده است.

مسعودی یادآوری کرد: پروتکل دفاعی در مدیریت رسانه برای کاهش یا 

انتشار  ارتباطات مجازی،  از: رضورت  عبارتند  کرونا  ویروس  توقف شیوع 

الکرتونی محتوا، کاهش رفت وآمد و حمل ونقل، کاهش هزینه ها، کاهش 

دیدارهای حضوری، استفاده از فضای مجازی و آموزش محتوای پیشنهادی 

با ۲۰ دستورالعمل برای سواد رسانه ای که عمدتاً بر رعایت فاصله اجتامعی 

تأکید دارند.

رسـانه ای  دفاعـی  پروتـکل 
شــود رعـایــت  بـایــد 

,,

,,

»عضـو هیأت علمی دانشـگاه سـوره گفـت: بـرای مقابله 
بـا کرونـا باید پروتـکل دفاعی رسـانه ای رعایت شـود.« 

عضو گیری، ثبت نام کاندیداتوری 
و انتخابات انجمن ها و کانون ها

*مراحـل اجرایـی انتخابـات انجمـن هـای علمـی و کانـون هـای فرهنگـی 
کـه بـه دلیـل گسـرتش پاندمـی، عـدم امـکان برگـزاری انتخابـات بـه شـکل 

حضـوری، حفـظ سـالمتی دانشـجویان و افزایـش مشـارکت آنان بـه تعویق 

افتـاده بـود، در روز 20 بهمـن مـاه اجـرا خواهـد شـد.

در سـامانه سـیباد، رشایـط الزم بـرای انتخابات انجمن هـای علمی و کانون 

هـای فرهنگـی  بـه شـکل مجـازی و بـا رعایـت رشایـط آییـن نامـه مصوب 

انتخابـات وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری مهیا شـده اسـت.

لـذا از متـام دانشـجویان عالقمنـد به عضویـت و رشکت در مجمع، شـورای 

مرکـزی و دبیـری انجمـن هـای علمـی و کانون هـای فرهنگی خواهشـمند 

اسـت درخواسـت عضویت خود را ثبت و ارسـال منایند. ) ثبت درخواسـت 

عضویت در سـامانه سـیباد ( 

دانشـجویان مـی تواننـد آیین نامه مربـوط به انتخابـات را در بخش کانون 

هـا و انجمـن های دانشـجویی مطالعه منایند

بـه اطـالع مـی رسـاند نـام کاربـری دانشـجویان؛ شـامره دانشـجویی و رمز 

ورود بـرای هـر دانشـجو، کد ملی شـخص می باشـد، برای ورود به سـامانه 

سـیباد کلیـک کنید

مراحـل کاندیداتـوری در انجمـن هـای علمـی و کانـون هـای فرهنگـی و 

دانشـجویی:

1( ورود به سامانه سیباد

هـای  انجمـن  و  هـا  کانـون  قسـمت  از  عضویـت  درخواسـت  ثبـت   )2

نشـجویی دا

3( ثبـت درخواسـت کاندیداتـوری در کانـون یـا انجمـن علمـی مـورد نظـر 

)پـس از تائیـد عضویت(

آخریـن مهلـت ثبـت نـام در مجمع، شـورای مرکـزی و کاندیداتوری تشـکل 

هـای علمـی و فرهنگـی پایان سـاعت اداری روز 4 اسـفند ماه اسـت.

های  فعالیت  به  مند  عالقه  دانشجویان  کلیه  توجه  قابل 
فرهنگی و دانشجویی:
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*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، نشست مشرتکی بین مسئولین دانشگاه سوره و مسئولین  معاونت فرهنگی حمل و نقل تهران، روز یک شنبه 19 
بهمن ماه، در دفرت ریاست دانشگاه برگزار شد.

دراین نشست که با حضور برخی از مسئولین دانشگاه و آقای دکرت ابراهیمی مشاور فرهنگی حمل ونقل شهرداری تهران، خانم دکرت مرادزاده دبیر کمیته کمیسیون 

فرهنگی شوای شهر تهران وآقای دکرت تقوی نژاد معاون فرهنگی و اجتامعی مرتو تهران، تشکیل شد طرفین در خصوص همکاری های مشرتک به گفتگو پرداختند.

آقای ابراهیمی ضمن تربیک ایام دهه فجر، از تابلوی اهدایی دانشگاه سوره با عنوان » ظهر عاشورا« اثر استاد احمد خلیلی فرد به ایستگاه مرتوی شادمان، از 

مسئولین دانشگاه تشکر کرد و این اقدام فرهنگی را  بسیار قابل توجه دانست که در مرتو شادمان رخ داد.

وی افزود: ما می توانیم بسیاری از ایستگاه های مرتو را به سمتی بربیم که فعالیت های فرهنگی و هرنی در آنجا انجام شود و این اتفاق از ایستگاه خیام به دلیل 

نزدیکی به بازار فرش انجام شد  که با بسرت  موجود  ورود و خروج  افردا  زیادی  در مرتو، می توان از این ظرفیت استفاده بهینه کرد. درواقع ایستگاه ها  باید 

هویت سازی شوند. نصب تابلوی ظهر عاشورا که بر اساس منادهای موجود انجام شد، براساس همین سیاست در ایستگاه شادمان در منظر دید عموم قرار گرفت.

ـــران، روز  ـــل ته ـــل و نق ـــی حم ـــت فرهنگ ـــئولین معاون ـــوره و مس ـــگاه س ـــئولین دانش ـــن مس ـــترک بی ـــت مش »نشس
ـــد.« ـــزار ش ـــگاه برگ ـــت دانش ـــر ریاس ـــاه، در دفت ـــن م ـــنبه ۱۹ بهم یک ش

بازه زمانی موضوع رویداد

20 بهمن تا 4 اسفند ماه 1399
)به مدت دو هفته( ی ی مجمع و ثبت درخواست عضویت در شورای مرکزی و نامزدی دب�ی وع عضوگ�ی �ش

4 اسفند تا 8 اسفند ماه 1399
)به مدت چهار روز( ی برریس صالحیت نامزد های  شورای مرکزی و دب�ی

9 اسفند تا 15 اسفندماه 1399
)به مدت یک هفته( تبلیغات کاندیداها 

18 و 19 اسفندماه 1399  دانشگاه سوره)سال 1399(
گ

آغاز انتخابات �ا�ی تشکل های علیم و فرهن�

ـــی  ـــت فرهنگ ـــا معاون ـــوره ب ـــگاه س ـــترک دانش ـــه مش جلس
ـــد ـــزار ش ـــران برگ ـــل ته ـــل و نق حم
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وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخنت به مسائل فرهنگی یکی از دغدغه 

های مهم  شهرداری است لذا پرداخنت به هویت های ملی مذهبی  برای 

مسئولین امر  قابل اهمیت است. از این رو  باید یکرسی از فعالیت هایی 

با  باید   ما  کند.  کم  را  زمینی) مرتو(   زیر  که زمختی شهر  باشیم  داشته 

همکاری نهادهای دانشگاهی و فرهنگی به نوسازی و بهسازی این فضا 

کمک کنیم که به اتفاق دانشگاه سوره  می شود در برخی از مراکز، این 

رویداد مبارک  رخ دهد.

دکرت ساعی  رییس دانشگاه سوره نیز ضمن خوش آمد گویی به مدعوین 

گفت: ما در دانشگاه  سوره به صورت هدفمند حرکت می کنیم و یکی از 

اهداف راهربدی ما مسئله کار آفرینی برای دانشجویان سوره است که در 

این راستا سعی داریم از توامنندی استادان و دنشجویان در ارتقائ مفاهیم 

ارزشی در جامعه سهیم باشیم. 

اثر ظهر عاشورا است،  ادامه گفت:استاد خلیلی فرد که خالق  ایشان در 

در این حوزه فرد شناخته شده ای هستند و هامن موقع  در زمان ترسیم 

نقاشی ظهر عاشورا نیت ما بود که این تابلو به مرتو شادمان هدیه شود.

از دیوارنگاره های شهری  این راستا  برخی  افزود: ما می توانیم در  ساعی 

را به عهده بگیریم و برای دانشجویان نیز این اقدام، از لحاظ کارآفرینی 

با  که  داشتیم  پرده خوانی  تابلوی  نیز یک  امسال  برای  ما  ارزشمند است. 

موضوع  ورود ارسا به شام بود که تابلوی بسیار خوبی است و نیت ما این 

است که این اثر در ایستگاه مرتو امام حسین)ع( نصب شود.

تابلوی ظهر عاشورا به  از اهدای  ادامه دکرت  تقوی نژاد ضمن تشکر  در 

مرتو گفت: رویکرد جدیدی که در مجموعه شهرداری و علی الخصوص مرتو 

داریم، توجه به حوزه فرهنگ و ادب و هرن است که این حرکت با ایستگاه  

خیام رشوع شد؛  که اولین موزه فرش از آثار فرش های قدیمی دستباف در 

آنجا به منایش در آمد و به همه هرنمندان هم  اعالم کردیم که متایل داریم 

آثار آنها  را به منایش بگذاریم و ایستگاه، این ظرفیت را دارد که آثار هرنی 

در آنجا نصب شود.

وی در ادامه گفت: در سال جاری ما ۵۰۰ میلیون جابجایی داشتیم  و در روز 

نیز ۲ میلیون جابجایی داریم که این موضوع  این فرصت را برای ما ایجاد 

می کند که از آثار هرنمندان  بهره مند شویم. قصد ما این است که برخی از 

ایستگاه ها را با موضوع خاصی هویت ببخشیم؛ مثال یک ایستگاه مختص  

محیط زیست شود یک ایستگاه مختص ورزش و همینطور سایر ایستگاه ها.

در ادامه جلسه،  خانم دکرت مرادزاده گفت: دغدغه هایی برای سایر 

اولین  برای  و  دارد  اعضای کمیسیون فرهنگی وجود 

در  عمومی  هرن  بار 

شهرداری 

مطرح شد و ما هنوز در این حوزه دچار مشکل هستیم و دانشگاه سوره 

شهر  یک  عنوان  به  مرتو  باشد.  مناسبی  مناد  این  حرکت،  برای  می تواند 

دارد. نظر  آن  به  هم  شهر  شورای  و  است  مهمی  بسیاربخش  زیرزمینی 

 دکرت نظری رییس دانشکده هرن دانشگاه سوره نیز گفت: با توجه به رشته 

های متنوع که در دانشگاه داریم، می توانیم بسیاری از برنامه های هرنی 

و فرهنگی مد نظر مسئولین مرتو را تولید کنیم؛ مثل تولیدات تئاتر خیابانی 

و عروسکی که می تواند در فضای مرتو اجرا شود که از این طریق می توان  

مسائل شهروندی  را به کودکان و شهروندان آموزش داد و همچنین در 

سایر رشته های هرنی، ما آمادگی داریم تا با شهرداری و مرتو همکاری کنیم.

نیز  دانشگاه  شهرسازی  و  معامری  دانشکده  رسپرست  جهانبخش  دکرت   

گفت: در حوزه تخصصی خود اعتقاد دارم که  مرتو را که در مسیر عبور 

مسافرین قرار دارد، بایه به تعلق شخصی افراد تبدیل کنیم  وجنبه جدیدی 

اجتامعی است. در رشایط  کارکرد  آن  ایستگاه، مطرح شود که  کارکرد  از 

حارض نیاز به آسیب شناسی داریم و سپس پیوست اقتصادی، فرهنگی و 

اجتامعی  در این حوزه  است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در بخش 

به  دیداری،  آموزشی و  ایجاد غرفه های  با  دارد   امکان  اجتامعی  کارکرد 

اتفاق  این  و  کنیم  فراهم  عالقه مندی  جوانان،  برای  شغل  ایجاد  منظور 

می تواند در بخش دانشگاهی رخ دهد که بسیاری افراد مشتاق کار، در 

باشیم که فقط  باید دقت داشته  این چنینی وجود دارد. همچنین  محیط 

اشاعه  به  را   این محیط  بلکه  نکنیم  استفاده  برای فرهنگ سازی  از مرتو 

و ترویج فرهنگ نیز تبدیل کنیم و نکته مهم اینکه برخی از ایستگاه ها  

عالوه بر اینکه به عنوان  حمل ونقل مورد استفاده مسافرین قرار می گیرد، 

باید تبدیل به یک پاتوق  بشود تا اثر بخش باشد و رفت آمد در آنجا برای 

مراجعین دلبستگی ایجاد کند.

درپایان، مقرر شد بین طرفین تفاهم نامه مشرتک منعقد شود تا همکاری 

بیشرت در حوزه های مدنظر طرفین انجام شود.
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نشست رسانه و گام دوم انقالب

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه همـــت کانـــون بســـیج 
ـــا  ـــالب ب ـــانه و گام دوم انق ـــت رس ـــیام، نشس ـــدا و س ـــگاه ص ـــاتید دانش اس

ــش  ــالمی«، »نقـ ــالب اسـ ــق انقـ ــانه ها در تحقـ ــش رسـ ــات »نقـ موضوعـ

رســـانه ها در تثبیـــت و صـــدور انقـــالب« و »نقـــش رســـانه در تحقـــق 

ـــعودی)عضو  ـــی مس ـــرت امیدعل ـــور دک ـــا حض ـــالمی«  ب ـــالب اس گام دوم انق

هیـــأت علمـــی داشگاســـوره(،  دکـــرت محمـــد میناونـــد، دکـــرت داوود نعمتـــی 

ـــنبه ۲0  ـــی، روز دوش ـــا واعظ ـــرت رض ـــفالیی و دک ـــد س ـــرت احم ـــی، دک انارک

ـــی ۱۵:۳0 در ســـالن ورک شـــاپ )شـــهید  ـــاه ۹۹ از ســـاعت ۱۳:۳0 ال بهمن م

ـــود.  ـــزار می ش ـــدا و ســـیام برگ ـــگاه ص مهنـــدس( دانش

الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه ایـــن نشســـت بـــه صـــورت آنالیـــن از طریـــق 

لینـــک زیـــر پخـــش می شـــود: 

http:// lms. ir ibu.ac . ir/mod/forum/view.php?id=5414

نـمـایش نـامـه خـوانـــی 
ــرب«  ــنگین س ــای س »تکه ه
//////////////////////////////

ـــت  ـــت معاون ـــه هم ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ــن  ــل و دومیـ ــبت چهـ ــه مناسـ ــگاه، بـ ــی دانشـ ــجویی و فرهنگـ دانشـ

ســـالروز پیـــروزی شـــکوهمند انقـــالب اســـالمی، نشســـت مجـــازی 

بـــه  رسب«  ســـنگین  »تکه هـــای  عنـــوان  بـــا  منایش نامه خوانـــی 

روز  شـــکری،  وحیـــد  کارگردانـــی  و  آقاخانـــی  ایـــوب  نویســـندگی 

سه شـــنبه ۲۱ بهمن مـــاه ۹۹ ســـاعت ۱۸ الـــی ۲0 برگـــزار می شـــود. 

نقش خوانـــان ایـــن وبینـــار وحیـــد شـــکری و نـــگار صفـــوی هســـتند و 

ـــراه  ـــینی هم ـــادات حس ـــه س ـــی عطی ـــور و همراه ـــا حض ـــار ب ـــن وبین ای

خواهـــد بـــود.
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هنر  دانشکده  مجازی  نمایشگاه 
فجر مبارک  دهه  مناسبت  به  سوره 

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به مناسبت دهه مبارک فجر، 
دانشکده  استادان  از  تعدادی  هرنی  آثار  سوره،  هرن  دانشکده  همت  به 

هرن، در قالب کلیپ تصویری تهیه، و به منایش در آمده است که از طریق 

لینک های زیر قابل مشاهده هستند:

منایش آثار هرنی استاد محمدحسین نیرومند: 

https://aparat.com/v/aZD68

 

منایش آثار هرنی استاد ایوب جوانکار فومنی:

https://aparat.com/v/FfEh9 

 

منایش آثار هرنی استاد حسین عصمتی:

8nzkg/https://aparat.com/v 

 

منایش آثار هرنی استاد احمد خلیلی فرد:

https://aparat.com/v/KHB5f 

 

منایش آثار هرنی استاد علی تن: 

https://aparat.com/v/sb0aW

 

منایش آثار هرنی استاد محمد اسدی جوزانی: 

https://aparat.com/v/Ae0Gw

»دانشـکده هنر دانشـگاه سـوره، آثار هنری تعـدادی از 
اسـتادان دانشکده را به مناسـبت دهه فجر انقالب اسالمی، 
بـه صورت مجـازی، در قالب کلیپ تصویری منتشـر کرد.« 

کتابخانـه  خدمـات  تازه تریـن  از 
به مناسبت  مرکزی دانشگاه سـوره 
ایام اللـه دهـه فجر رونمایی شـد

ــت  ــل از معاون ــه نق ــوره، ب ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ *ب
پژوهشــی دانشــگاه_ در تازه تریــن خدمــت از کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه 

ســوره، افــراد قــادر خواهنــد بــود تــا تنهــا بــا نصــب ))طاقچــه(( از منابــع 

ــوند. ــد ش ــی بهره من فارس

ــجویان  ــات، دانش ــن خدم ــتفاده از ای ــرای اس ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

مقطــع کارشناســی مجازنــد تــا ســقف ۳۰ هــزار تومــان، کارشناســی 

ارشــد و اســاتید مدعــو ۴۰ هــزار تومــان و اعضــای هیأت علمــی ۵۰ 

هــزار تومــان اعتبــار هدیــه دریافــت کننــد. در صورتــی کــه منابــع قابــل 

مطالعــه و انتخابــی بیــش از مبالــغ تعییــن شــده باشــند، افــراد می تواننــد 

مابه التفــاوت آن را پرداخــت کننــد؛ همچنیــن جهــت اســتفاده از ســامانه 

ــت داشــته  ــه دانشــگاه ســوره عضوی ــراد در کتابخان طاقچــه کافیســت اف

ــد. ــی خــود را انتخــاب کنن ــا رشــته تحصیل ــط ب ــع مرتب باشــند و مناب

ــه  ــرت ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــد جه ــدان می توانن ــن عالقه من  همچنی

کانــال اطالع رســانی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه ســوره در شــبکه های 

ــد. ــه کنن ــی مراجع اجتامع

سوره،  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  از  خدمت  تازه ترین  »در 
دانشگاهیان قادر خواهند بود در هر زمان و هر مکان به صورت 
الکترونیک و تنها با نصب سامانه ))طاقچه(( در تلفن  همراه به 
بزرگ ترین و جامع ترین منابع فارسی دسترسی پیدا کنند.« 
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دانـشگاه ســوره با هـمکاری 
کانون پرورش فکری کودکان و 
»دایره الـمعارف  نـوجوانان 
,,انیمیشن ایران« را تدوین می کند 

,,

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
پژوهشـــی دانشـــگاه_ نشســـت هامهنگـــی تدویـــن »دایـــره املعـــارف 

ــا همـــکاری دانشـــگاه ســـوره و کانـــون پـــرورش  ــران« بـ انیمیشـــن ایـ

فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان و حضـــور محمـــد رضـــا صارمـــی معـــاون 

تولیـــد کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان، یوســـف خجیـــر 

معـــاون پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره، کاظـــم نظـــری رییـــس دانشـــکده 

ـــروه انیمیشـــن دانشـــگاه  ـــر گ ـــدی مدی ـــارش زن هـــر دانشـــگاه ســـوره وکی

ـــزار  ـــران برگ ـــن در ای ـــارف انیمیش ـــره املع ـــگارش دای ـــدف ن ـــا ه ـــوره ب س

ـــد. ش

در ابتـــدای جلســـه، بـــه بحـــث نـــگارش تاریخچـــه انیمیشـــن در ایـــران 

طـــی چنـــد جلـــد پرداختـــه شـــد؛ کـــه ایـــن کار بـــا همـــکاری دانشـــگاه 

ـــان و  ـــودکان و نوجوان ـــری ک ـــرورش فک ـــون پ ـــت تولیدکان ـــوره و معاون س

جمعـــی از پژوهشـــگران و اســـتادان زیـــر نظـــر دکـــرت کیـــارش زنـــدی و 

خانـــم مهیـــن جواهریـــان انجـــام مـــی شـــود.

ـــازی  ـــباب ب ـــته اس ـــدازی رش ـــث راه ان ـــه بح ـــه، ب ـــن جلس ـــن در ای همچنی

ـــای  ـــل ه ـــد رس فص ـــرر ش ـــه و مق ـــز پرداخت ـــودکان نی ـــر ک ـــودکان و تئات ک

ــا همـــکاری دانشـــگاه  ــد بـ ــته در مقطـــع کارشناســـی ارشـ ایـــن دو رشـ

ـــط  ـــن و توس ـــان تدوی ـــودکان و نوجوان ـــری ک ـــرورش  فک ـــون پ ـــوره وکان س

دانشـــگاه ســـوره در وزارت علـــوم تصویـــب و اجـــرا شـــود.

*روابط عمومی دانشگاه سوره_ باشیوع ویروس کرونا، و باتوجه به این که 
دانشگاه ها دیگر قادر به پذیرش دانشجویان به صورت حضوری نبودند، 

سیستم آموزشی کشور به سمت مجازی شدن پیش رفت و حتی در مورد 

گذشت  با  اما  برد؛  پیش  را  خود  کار  مجازی  بسرت  در  نیز  عملی  دروس 

صورت  در  که  شد  دیده  الزم  کرونا،  از  ناشی  رشایط  شدن  بهرت  و  زمان 

امکانات هردانشگاه، برای این که دانشجویان با تجهیزات و امکانات رشته 

خود آشنایی کامل پیدا کنند، به صورت محدود و رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی، بخشی از دروس عملی این ترم به صورت حضوری برگزار شود؛ 

به همین منظور، طبق اعالم ستاد مرکزی مبارزه با کرونا دانشگاه سوره، 

دانشجویان می بایست با تکمیل فرم های تعهد رعایت نکات بهداشتی و 

خوداظهاری سالمت، به صورت حضوری در کالس های ترم  جاری دانشگاه 

رشکت کنند و قبل از حضور در کالس ها، به کارشناس گروه خود تحویل 

دهند.

دانشجویان،  بیشرت  برای حفظ سالمت  فرم ها،  این  که  است  ذکر  به  الزم 

اساتید و متامی کارکنان دانشگاه تنظیم شده است؛ از این رو رضورت دارد  

باشند و در صورت بروز هرگونه عالئم  دانشجویان در تکمیل آن صادق 

کرونا از جمله رسفه، تب، تنگی نفس، گلو درد، بدن درد و ... به دانشگاه 

مراجعه نکنند.

اطمینان  با  حتی  دانشگاه  در  دانشجویان  حضور  صورت  در  همین طور 

از تجمعات  از ماسک و مواد ضدعفونی استفاده کنند،  به سالمت خود، 

ضدعفونی  به  نسبت  و  کنند  خودداری  بسته  محیط های  در  غیررضوری 

کردن وسایل و صندلی خود کوشا باشند و تا حد امکان از وسایل مشرتک 

استفاده نشود.

تکمیل فرم های تعهد رعایت نکات 
بهداشتی و خود اظهاری دانشجویان 

و  بهداشتی  نکات  رعایت  تعهد  فرم های  تکمیل  با  می بایست  دانشجویان 

این ترم دانشگاه  به صورت حضوری در کالس های  خوداظهاری سالمت، 

شرکت کنند و قبل از حضور در کالس ها، به کارشناس گروه خود تحویل دهند 
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در فصل هـــای آتـــی نیـــز، برنامه هـــا بـــه صـــورت تخصصی تـــر بـــه رساغ 

ـــای  ـــینام و هرنه ـــیقی، س ـــات، موس ـــی ادبی ـــرن یعن ـــف ه ـــای مختل حوزه ه

تجســـمی  مـــی رود و در قالـــب سبک شناســـی، روش هـــای تحلیـــل و 

ـــزار  ـــه برگ ـــن رابط ـــی در ای ـــا و کارگاه های ـــی کالس ه ـــرنی و فرهنگ ـــد ه نق

می شـــود.

-شـــایان ذکـــر اســـت: هزینـــه ثبت نـــام در دوره هـــای آموزشـــی 

مجـــازی مهارت هـــای فهـــم و گفت وگـــو دربـــاره آثـــار هـــری، ویـــژه 

دانشـــجویان دانشـــگاه ســـوره بـــا 50 درصـــد تخفیـــف در نظـــر گرفتـــه 

ـــا  ـــل در کالس ه ـــورت کام ـــه ص ـــر دوره ب ـــه در ه ـــانی ک ـــه کس ـــده و ب ش

ـــالمی  ـــر اس ـــگ و ه ـــکده فرهن ـــط پژوهش ـــند، توس ـــته باش ـــت داش رشک

ــود. ــا می شـ ــوم( اعطـ ــد وزارت علـ ــورد تأییـ ــور )مـ ــه حضـ گواهی نامـ

ـــام وارد نشـــانی  ـــک ثبت ن ـــت لین ـــات بیشـــرت و دریاف ـــت کســـب اطالع جه

ـــر شـــوید: زی

h t t p : / / r c i c a . i r / % d %8 a %2 d %8 b a % d %8 a %7 d %8 b -2

%d %8af%d %88 %9d %8b %1d %-87 %9d %8a %2d %85 %9d %88 %9d8

%b%2d%8b%4db8%c-%d%85%9d%8af%d%8b%1d%8b%3d-87%9

%d %8b %2d %85 %9d %8b %3d %8aa%d %8a %7d %86 %9d -87 %9

%d%87%9d%86%9d%8b%-1d%-88%9d%8b%9d84%9/

دانشـجویان  ویژه  پینت بال  اردوی 
)خواهـران( سـوره  دانشـگاه 

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــا همـــکاری بســـیج 
ــر  ــجویان خواهـ ــژه دانشـ ــال ویـ ــگاه، اردوی پینت بـ ــجویی دانشـ دانشـ

دانشـــگاه، روز سه شـــنبه ۵ اســـفندماه ۹۹ ســـاعت ۱۱ برگـــزار می شـــود. 

ـــوره  ـــجویان س ـــرای دانش ـــف ب ـــد تخفی ـــه ۸0 درص ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ـــت اردو،  ـــودن ظرفی ـــه محـــدود ب ـــه شـــده اســـت. باتوجـــه ب در نظـــر گرفت

ــن  ــام پرس الیـ ــک ثبت نـ ــق لینـ ــام، از طریـ ــت ثبت نـ ــجویان جهـ دانشـ

ـــد. ـــدام کنن ـــر اق ـــانی زی ـــه نش ب

https://survey.porsline.ir/s/X4szIeq

دوره هـــای آمــوزشــی 
مـجازی مـهارت هـای فـهم و 
گـفت وگو درباره آثـار هـنری

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
پژوهشـــی دانشـــگاه_ دوره هـــای آموزشـــی مجـــازی مهارت هـــای فهـــم 

ــم،  ــای فهـ ــای مهارت هـ ــرنی جهـــت ارتقـ ــار هـ ــاره آثـ ــو دربـ و گفت وگـ

خوانـــش و گفت وگـــو دربـــاره آثـــار فرهنگـــی و هـــرنی، طـــی برنامـــه ای 

ــود. ــزار می شـ ــه  برگـ ۴ ترمـ

نخســـتین فصـــل ایـــن دوره هـــا از 25 بهمـــن مـــاه آغاز شـــده و کلیاتـــی درباره 

ـــی  ـــار فرهنگ ـــا آث ـــه ب ـــای مواجه ـــالمی و روش ه ـــی اس ـــی ایران زیبایی شناس

روایت شناســـی  نشانه شناســـی،  سبک شناســـی،  قالـــب  در  هـــرنی  و 

ــود. ــرا می شـ ــانی اجـ ــوم انسـ ــانه و علـ ــرن، رسـ ــاتید هـ ــط اسـ و… توسـ
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معاونـت  کارکنـان  از  تقدیـر 
اداری و مالی دانشـگاه سـوره

ـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، در جلســـه هیأت رییســـه  ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــت اداری  ـــان معاون ـــت کارکن ـــورخ 29/11/99 دانشـــگاه، از عملکـــرد مثب م

ـــه عمـــل آمـــد. ـــر ب ـــی تقدی و مال

در ابتـــدا دکـــرت ســـاعی رییـــس دانشـــگاه، ضمـــن تشـــکر از آقـــای زارع 

ـــان ایـــن معاونـــت گفـــت: عملکـــرد خـــوب  معـــاون اداری و مالـــی، و کارکن

ایـــن واحـــد موجـــب دلگرمـــی متولیـــان دانشـــگاه اســـت کـــه تقدیـــر و 

تشـــکر ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی را هـــم بـــه دنبـــال داشـــته اســـت. 

ــال  ــد سـ ــگاه در چنـ ــی دانشـ ــاب های مالـ ــودن حسـ ــوب بـ ــالم مطلـ اعـ

ـــت  ـــان از مدیری ـــرب را نش ـــد راه ـــی مفی ـــازمان حسابرس ـــوی س ـــر از س اخی

ـــت. ـــش  دانس ـــن بخ ـــح ای صحی

وی افـــزود : امیدواریـــم تقدیـــر از همـــکاران، موجـــب دلگرمـــی آن هـــا 

شـــود و انگیـــزه ای بـــرای بهبـــود کیفیـــت، در ادامـــه راه باشـــد.

ــن  ــگاه ضمـ ــی دانشـ ــاون اداری و مالـ ــرج زارع معـ ــای ایـ ــه آقـ در ادامـ

ـــر  ـــی مدی ـــای تراب ـــت آق ـــاعی و مدیری ـــرت س ـــای دک ـــکر از راهنامیی ه تش

مالـــی دانشـــگاه  گفـــت: چنـــد ســـال اســـت کـــه بـــه همـــت دوســـتان، 

ــز در  ــته نیـ ــال گذشـ ــت و سـ ــوب اسـ ــگاه خـ ــی دانشـ ــای مالـ گزارش هـ

ــه  ــگاه بـ ــی دانشـ ــرد مالـ ــالمی عملکـ ــات اسـ ــازمان تبلیغـ ــه سـ مجموعـ

عنـــوان یکـــی از زیـــر مجموعه هـــای ایـــن ســـازمان بســـیار مطلـــوب و 

مثبـــت ارزیابـــی شـــد کـــه ایـــن موضـــوع بـــه تـــالش، دقـــت، رسعـــت و 

ــردد. ــر می-گـ ــکاران بـ ــتی همـ پاک دسـ

ــان ایـــن معاونـــت لـــوح  ــه کارکنـ ــاعی بـ ــه از طـــرف دکـــرت سـ در ادامـ

تقدیـــر اهـــدا شـــد.
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تـمدید فراخوان عضوگیری، 
ثـبت نام کــاندیداتـوری و 
انتخابات انجمن ها و کانون ها

ــی  ــات الکترونیکـ ــری دوره انتخابـ ــان عضوگیـ زمـ
ــجویی  ــای دانشـ ــی و کانون هـ ــای علمـ انجمن هـ
ــد. ــد شـ ــوره، تمدیـ ــگاه سـ ــی دانشـ و فرهنگـ

ـــه  ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
اول مجـــازی شـــدن انتخابـــات و همین طـــور اســـتقبال دانشـــجویان 

ــی،  ــای علمـ ــا و انجمن هـ ــوری در کانون هـ ــت و کاندیداتـ ــرای عضویـ بـ

عضوگیـــری  زمـــان  دانشـــگاه،  فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معاونـــت 

کـــرد. متدیـــد  اســـفندماه   ۸ تـــا  را  کاندیداتـــوری  درخواســـت  و 

ـــد ایـــن  ـــخ متدی ـــن تاری ـــخ ذکـــر شـــده، آخری توجـــه داشـــته باشـــید کـــه تاری

فرخـــوان اســـت.

همچنیـــن جهـــت عضویـــت و کاندیـــد شـــدن، در صفحـــه ســـیباد 

ـــا  ـــش کانون ه ـــانی https://sibad.soore.ac.ir، وارد بخ ـــه نش ـــگاه ب دانش

و انجمن هـــای علمـــی شـــوید.

بازارچــه نــوروزی در گالــری 
ســوره دانشــگاه  آیــه 

ــوره،  ــگاه سـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ

ــاط  ــی و ارتبـ ــد، کارآفرینـ ــز رشـ ــت مرکـ ــه همـ بـ

ــت  ــکاری معاونـ ــا همـ ــگاه، بـ ــه دانشـ ــا جامعـ بـ

نـــوروزی  بازارچـــه  فرهنگـــی،  و  دانشـــجویی 

می شـــود. برپـــا  دانشـــگاه  آیـــه  گالـــری  در 

*دانشـــجویان می تواننـــد بـــرای فـــروش آثـــار خـــود در ایـــن بازارچـــه 
ــق  ــام از طریـ ــه ثبت نـ ــدام بـ ــفندماه 99 اقـ ــخ ۱۲ اسـ ــوروزی، از تاریـ نـ

ــد. ــامره ۰۹۳۹۱۹۲۴۶۵۴ کننـ شـ

ــویق  ــت و تشـ ــجویان، حامیـ ــار دانشـ ــروش آثـ ــزاری و فـ ــدف از برگـ هـ

آن هـــا بـــرای تـــالش و کار بیش تـــر در ایـــن روزهـــای کرونایـــی کشـــور 

اســـت.

ـــرار  ـــی ۱۶ برق ـــا ۲۰ اســـفند از ســـاعت ۱۰ ال ـــخ ۱۶ ت ـــن بازارچـــه از تاری  ای

ـــت  ـــا رعای ـــده، ب ـــر ش ـــخ ذک ـــد در تاری ـــدگان می توانن ـــد کنن ـــت و بازدی اس

ـــه هـــم رســـانند. ـــری حضـــور ب ـــل دســـتورالعمل های بهداشـــتی، در گال کام
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ـــز رشـــد،  ـــه همـــت مرک ـــی دانشـــگاه ســـوره، ب ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
کارآفرینـــی و ارتبـــاط بـــا جامعـــه دانشـــگاه و بـــا همـــکاری دانشـــکده 

ـــی منایشـــگاه  ـــتی، در محـــل دامئ ـــع دس ـــروه آموزشـــی صنای هـــرن ســـوره، گ

هـــای بین املللـــی تهـــران، ســـالن A31، غرفـــه ۱۷۸ حضـــور یافـــت 

ــد  ــرض دیـ ــود را در معـ ــجویان خـ ــتادان و دانشـ ــار اسـ ــی از آثـ و بخشـ

بازدیدکننـــدگان قـــرار داد.

ــتی  ــع دسـ ــروه صنایـ ــر گـ در همیـــن خصـــوص، مهـــدی محمـــدی مدیـ

ــع  ــگری و صنایـ ــی گردشـ ــگاه بین املللـ ــت: منایشـ ــوره گفـ ــگاه سـ دانشـ

دســـتی و صنایـــع وابســـته، در محـــل دامئـــی منایشـــگاه های بین املللـــی 

ـــس  ـــاعی ریی ـــرت س ـــای دک ـــاب آق ـــای جن ـــتیبانی و حامیت ه ـــا پش ـــران، ب ته

ــس  ــری رییـ ــرت نظـ ــای دکـ ــاب آقـ ــای جنـ ــگاه، پیگیری هـ ــرتم دانشـ محـ

ـــی  ـــتاد کارگاه تخصص ـــجویان و اس ـــت دانش ـــرن و هم ـــکده ه ـــرتم دانش مح

ـــان  ـــه پای ـــم رحیمـــی، روز جمعـــه هشـــتم اســـفندماه 99 ب ـــز، رسکار خان فل

ـــید. رس

گـــروه صنایـــع دســـتی دانشـــکده هـــرن دانشـــگاه ســـوره، بـــه عنـــوان 

ــال  ــور فعـ ــران حضـ ــتان تهـ ــای اسـ ــز دانشـــگاهی در غرفه هـ ــا مرکـ تنهـ

ـــرار  ـــدگان ق ـــه بازدیدکنن ـــورد توج ـــور م ـــن حض ـــت. ای ـــمگیری داش و چش

ــع  ــرتم صنایـ ــت محـ ــور معاونـ ــر حضـ ــالوه بـ ــه عـ ــوی کـ ــت به نحـ گرفـ

ـــوره  ـــگاه س ـــه دانش ـــگری در غرف ـــی و گردش ـــراث فرهنگ ـــتی وزارت می دس

و تقدیـــر از دانشـــجویان،  گزارشـــی نیـــز از ســـوی یکـــی از شـــبکه های 

ـــال های  ـــوره در س ـــگاه س ـــه دانش ـــد آن ک ـــه  امی ـــد. ب ـــه ش ـــی تهی ـــانه مل رس

آینـــده، بـــا توجـــه بـــه ایـــن تجربـــه موفـــق، بـــا تعـــداد بیش تـــری از 

ــی  ــی کوهپیمای اردوی تفریح
ــفندماه ــه اس ــومین جمع ,,در س

,,

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه همـــت هیـــأت 
ــی  ــجویی و فرهنگـ ــت دانشـ ــکاری معاونـ ــا همـ ــرا)س( و بـ محبان الزهـ

ــاعت  ــورخ ۱۵/12/99 سـ ــفندماه مـ ــه اسـ ــومین جمعـ ــگاه، در سـ دانشـ

ــمت  ــه سـ ــد بـ ــدان دربنـ ــی از میـ ــی کوهپیامیـ ــح، اردوی تفریحـ ۸ صبـ

امامـــزاده در ارتفاعـــات کـــوه برگـــزار خواهـــد شـــد.

مهلـــت ثبت نـــام، تـــا ۱۳ اســـفند برقـــرار اســـت. همچنیـــن بـــرای 

دانشـــجویان ورودی 99 تخفیـــف ویـــژه در نظـــر گرفتـــه خواهـــد شـــد.

ــر  ــک زیـ ــق لینـ ــی از طریـ ــت در اردوی تفریحـ ــام ورشکـ ــت ثبت نـ جهـ

اقـــدام فرماییـــد.

https://survey.porsline.ir/s/C3luz5o

نــمایشـگاه بـین الــمللی 
گـردشگری و صـنایع دسـتی 
باحـضور فـعال و چـشـمگیر 
دانشجویان سوره به پایان رسید 
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دانشـــجویان و رشـــته های متنوع تـــر در منایشـــگاه حضـــور داشـــته 

باشـــد.

ـــاب  ـــرن، جن ـــکده ه ـــرتم دانش ـــس مح ـــد ریی ـــور و بازدی ـــزود: از حض وی اف

آقـــای دکـــرت نظـــری، در روز تعطیـــل کـــه باعـــث تشـــویق و دلگرمـــی 

ــز  ــای مرکـ ــتیبانی ها و حامیت هـ ــن از پشـ ــد و همچنیـ ــجویان شـ دانشـ

ـــر  ـــر نظ ـــه زی ـــوره ک ـــگاه س ـــه دانش ـــا جامع ـــاط ب ـــی و ارتب ـــد، کارآفرین رش

آقـــای دکـــرت ابوالحســـنی فعالیـــت می کنـــد، کـــامل تشـــکر و قدردانـــی 

را دارم.

بـه  تهـران  متـرو  ایسـتگاه   2۰
می شـود تبدیل  تخصصـی  مـوزه 

ـــورای  ـــی ش ـــی و اجتماع ـــیون فرهنگ ـــس کمیس ریی
اســـالمی شـــهر تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد 
ــگری  ــد گردشـ ــه مقاصـ ــرو بـ ــتگاه های متـ ایسـ
ـــان  ـــارد توم ـــرد: 2۰ میلی ـــالم ک ـــود اع ـــل ش تبدی
ـــرو  ـــتگاه مت ـــدن 2۰ ایس ـــل ش ـــرای تبدی ـــار ب اعتب
ـــده  ـــال آین ـــگری در س ـــد گردش ـــوزه  و مقاص ـــه م ب

اختصـــاص یافـــت. 

ـــزاری  ـــل از خربگ ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــفندماه 99،  ـــنبه، 12 اس ـــه ش ـــرص س ـــناس ع ـــق ش ـــواد ح ـــد ج ـــا، محم ایرن

ـــه ای در  ـــک دقیق ـــن ی ـــنواره انیمیش ـــتین جش ـــه نخس ـــم اختتامی در مراس

رشکـــت بهـــره بـــرداری مـــرتو تهـــران افـــزود: هـــم اکنـــون ۳۰۰ میلیـــون 

ـــن  ـــت از ای ـــد و  رضوری اس ـــردد دارن ـــاالنه ت ـــتگاه س ـــافر از  ۱۳۰ ایس مس

ـــود. ـــتفاده ش ـــور اس ـــهر و کش ـــی ش ـــطح فرهنگ ـــای س ـــرای ارتق ـــت ب ظرفی

ـــور  ـــرش کش ـــه ف ـــرتو و اتحادی ـــت م ـــکاری رشک ـــا هم ـــال ب ـــزود: امس وی اف

ایســـتگاه مـــرتو خیـــام را بـــه مـــوزه اختصـــاص دادیـــم و قـــرار شـــد بهرتیـــن 

ـــود  ـــته ش ـــش گذاش ـــرض منای ـــه مع ـــوزه ب ـــن م ـــتباف در ای ـــای دس ـــرش ه ف

ـــام برســـد. ـــه امت ـــوزه ب ـــن م ـــی ای ـــات اصل ـــوروز عملی ـــان ن ـــا پای ـــه ت ک

ایـــن عضـــو شـــورای شـــهر تهـــران ادامـــه داد: همچنیـــن بـــا همـــکاری 

دانشـــگاه ســـوره ایســـتگاه شـــادمان بـــه مـــوزه نقاشـــی تبدیـــل شـــد.

ـــران  ـــای ته ـــه در زیرپ ـــا شـــهری مواجـــه هســـتیم ک ـــرد: ب وی خاطرنشـــان ک

ـــال ۳۰۰  ـــر و در س ـــزار نف ـــه ۸۶۰ ه ـــط روزان ـــن رشای ـــه در ای ـــرار دارد ک ق

ـــد از کارهـــای  ـــد و نبای ـــاوگان اســـتفاده مـــی کنن ـــن ن ـــون مســـافر از ای میلی

ـــل شـــد. ـــی غاف فرهنگ

ـــران  ـــهر ته ـــالمی ش ـــورای اس ـــی ش ـــی و اجتامع ـــیون فرهنگ ـــس کمیس ریی
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ـــت مـــی شـــود  ـــه ای صحب ـــک دقیق ـــی از انیمشـــین ی ـــز گفـــت: وقت ـــا موضـــوع مـــرتو نی ـــه ای ب ـــک دقیق ـــن جشـــنواره انیمیشـــن ی ـــزاری اولی ـــه برگ ـــا اشـــاره ب ب

ـــانیم. ـــود را برس ـــام خ ـــه پی ـــک دقیق ـــم در ی ـــاد بگیری ـــد ی ـــا بای ـــود و م ـــی ش ـــر م ـــم ت ـــان مه ـــرص زم ـــه عن ـــه ب توج

ـــکل هـــای بهداشـــتی  ـــت پروت ـــان، دستفروشـــان، رعای ـــا، زن ـــودکان کار، کرون ـــدان کشـــور در حـــوزه هـــای ک ـــر از هرنمن ـــن جشـــنواره ۷۹ اث ـــه وی، در ای ـــه گفت ب

و...  بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال شـــد کـــه از مدیریـــت و معاونـــت فرهنگـــی و اجتامعـــی رشکـــت مـــرتو و مرکـــز ارتباطـــات و امـــور بیـــن امللـــل شـــهرداری 

ـــاوگان مـــرتو سپاســـگزارم. ـــه موضـــوع فرهنـــگ و شناســـایی مشـــکالت در ن ـــژه ب ـــگاه وی ـــن خالفیـــت و ن ـــه خاطـــر ای تهـــران ب

در پایان مراسم آثار برتر این جشنواره از شهرهای تهران، سمنان، کردستان و زنجان معرفی شد.

دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  *بـــه 
ـــک  ـــکاری و در ی ـــبت روز درخت ـــه مناس ـــوره، ب س

اقـــدام فرهنگـــی بـــا حضـــور رییـــس دانشـــگاه 

ــران دانشـــگاه، نهالـــی  ــان و مدیـ ســـوره، معاونـ

بـــرای حامیـــت از طبیعـــت و پـــاس داشـــنت روز 

ـــاعی  ـــین س ـــرت محمدحس ـــط دک ـــکاری، توس درخت

ــاط دانشـــکده  ــگاه ســـوره در حیـ رییـــس دانشـ

معـــامری و شهرســـازی ســـوره کاشـــته شـــد.

ــکده  ــز در دانشـ ــر نیـ ــال دیگـ ــن دو نهـ همچنیـ

اصلـــی  ســـاختامن  و  ارتباطـــات  و  فرهنـــگ 

دانشـــگاه ســـوره کاشـــته شـــد.

دکـــرت  بـــا  گفتگویـــی  خصـــوص  همیـــن  در 

شـــد: انجـــام  شهرســـازی  و  معـــامری  دانشـــکده  رییـــس  جهانبخـــش  حیـــدر  دکـــرت  و  ســـوره  دانشـــگاه  رییـــس  ســـاعی  محمدحســـین 

دکـــرت ســـاعی گفـــت: ایـــن اقدامـــی کـــه در دانشـــکده معـــامری و شهرســـازی دانشـــگاه ســـوره اتفـــاق افتـــاد، دو جنبـــه داشـــت؛ یکـــی جنبـــه منادیـــن و دیگـــری 

ـــه شـــد.  ـــه آن پرداخت ـــه در شـــبکه های اجتامعـــی ب ـــاری ک ـــکاری و درخـــت ی ـــش درخت ـــت از پوی حامی

ـــجویان،  ـــان، دانش ـــوت از جوان ـــن دع ـــت و همچنی ـــور اس ـــطح کش ـــال در س ـــون نه ـــک  میلی ـــت ی ـــرای کاش ـــویق ب ـــش، تش ـــن پوی ـــدف از ای ـــه ه ـــن این ک ضم

اســـتادان و دیگـــر مـــردم کشـــور  کـــه در کاشـــت نهـــال رشکـــت کننـــد و محتواهایـــی نیـــز در ایـــن خصـــوص در شـــبکه  هـــای اجتامعـــی بـــه اشـــرتاک بگذارنـــد. 

ـــد.  ـــی دارن ـــش پررنگ ـــوره در آن نق ـــال س ـــای فع ـــه بچه ه ـــت ک ـــکل گیری اس ـــال ش ـــز در ح ـــنواره ای نی جش

ـــار  ـــد در نظـــر داشـــته باشـــیم کـــه در کن ـــن انســـان و طبیعـــت برســـیم؛ پـــس بای ـــه ســـازگاری بی ـــوز به طـــور کامـــل نتوانســـتیم ب وی افـــزود : متأســـفانه مـــا هن

ـــم. ـــی آن را ارتقـــا دهی ـــم و حت ـــه هـــامن صـــورت کـــه هســـت حفـــظ کنی توســـعه، طبیعـــت خـــود را ب

رییـــس دانشـــگاه ســـوره در ادامـــه بـــه پیونـــد روز درختـــکاری و نیکـــوکاری اشـــاره کـــرد و گفـــت: مـــا در جامعـــه منی توانیـــم بی اعتنـــا بـــه همدیگـــر 

درکشــور  نهــال  یک میلیــون  کاشــت  بــرای  ,,تشــویق 

,,
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باشـــیم و اگـــر کامـــأ بی تفـــاوت از کنـــار یکدیگـــر بگذریـــم دنیـــا بـــه 

جهنمـــی بیـــش تبدیـــل منی شـــود؛ اگـــر می خواهیـــم در ایـــن کـــره 

ــا  ــوع نیکوکاری هـ ــن نـ ــد ایـ ــویم، بایـ ــه بهشـــت نزدیـــک شـ ــی، بـ خاکـ

ـــت  ـــث پیرشف ـــد باع ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــن مبان ـــرد؛ و همی ـــکل بگی ش

ـــن  ـــه همی ـــم ب ـــکاری ه ـــود. درخت ـــان ها ش ـــا انس ـــی م ـــی اجتامع در زندگ

ـــدن آن  ـــار ش ـــت و پرب ـــث پیرشف ـــت، باع ـــه طبیع ـــی ب ـــت؛ نیک ـــکل اس ش

می شـــود.

ــه  ــای خیرخواهانـ ــه کمک هـ ــود، بـ ــای خـ ــان صحبت هـ ــاعی در پایـ سـ

ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــی اشـ ــای کرونایـ ــن روزهـ ــوره در ایـ ــواده سـ خانـ

ــان  ــرف کارکنـ ــه از طـ ــم کـ ــگاه داریـ ــادی در دانشـ ــای جهـ ــا گروه هـ مـ

یعنـــی  بزرگ تـــر  ســـطح  در  همچنیـــن  و  هیأت علمـــی  اعضـــای  و 

خانواده هـــا، حامیـــت می شـــود کـــه بـــا کمـــک همیـــن عزیـــزان و 

ـــزان کـــم  ـــه عزی ـــداری شـــد و ب ـــن دســـتگاه تبلـــت خری دانشـــجویان، چندی

بضاعـــت تقدیـــم شـــد تـــا از آمـــوزش مجـــازی محـــروم نشـــوند.

ــاعی  ــرت سـ ــای دکـ ــل صحبت هـ ــش، در تکمیـ ــرت جهانبخـ ــه دکـ در ادامـ

گفـــت: ایـــن ســـنت بســـیار ارزنـــده ای کـــه در فرهنـــگ ایرانیـــان جـــا 

افتـــاده اســـت، معانـــی خـــاص خـــود را دارد و بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت 

فصلـــی و رســـیدن بهـــار، مـــردم اقـــدام بـــه کاشـــنت درخـــت می کننـــد 

ـــه  ـــه رو ب ـــعه یافت ـــورت توس ـــه ص ـــینی ب ـــه شهرنش ـــی ک ـــن دوران و در ای

ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــته ای اس ـــده و شایس ـــکاری کار ارزن ـــت، درخت ـــت اس پیرشف

بـــه آن توجـــه شـــود و مـــا هـــم ســـعی کردیـــم امـــروز ایـــن کار را در 

ـــنت  ـــن س ـــم ای ـــم و امیدواری ـــازی ممکن کنی ـــامری و شهرس ـــکده مع دانش

در ابعـــاد گســـرتده تر در بیـــن مـــردم مـــا جـــاری شـــود.

رییـــس دانشـــکده معـــامری و شهرســـازی دانشـــگاه ســـوره، بـــا اشـــاره 

بـــه تقابـــل معـــامری امـــروز بـــا طبعیت،گفـــت: رویکـــردی کـــه دنیـــا 

در توســـعه شهرنشـــینی دارد، بـــا ایـــن مشـــکل رو بـــه رو شـــد کـــه از 

طبیعـــت در حـــال دور شـــدن اســـت و بـــه همین خاطـــر روی معـــامری 

ـــی دروس و  ـــز، در بعض ـــا نی ـــکده م ـــم. در دانش ـــد کنی ـــد تأکی ـــدار بای پای

ـــد  ـــم؛ هرچن ـــوق دادی ـــمت س ـــن س ـــه همی ـــجویان را ب ـــا، دانش پایان نامه ه

ــر  ــد بـ ــد و می توانـ ــر باشـ ــد موثـ ــی می توانـ ــت ولـ ــی اسـ حرکت کوچکـ

رضورت هـــای زیســـت محیطـــی توجـــه کنـــد.

بازارچــه نــوروزی دانشــگاه 
ســـوره افـتـتـــاح شـــد

ـــت  ـــوره، بـــه همـــت مدیری ـــط عمومـــی دانشـــگاه س *بـــه گـــزارش رواب
ـــنبه  ـــگاه، روز ش ـــی دانش ـــجویی و فرهنگ ـــت دانش ـــی معاون ـــور فرهنگ ام

ــه  ــه آیـ ــوروزی، در نگارخانـ ــه نـ ــاه ۱۳۹۹، بازارچـ ــفند مـ ــورخ ۱۶ اسـ مـ

ـــر اســـت. ـــه مـــدت ۵ روز دای ـــا ۲۰ اســـفندماه ب ـــاح شـــد و ت دانشـــگاه افتت

بـــه همیـــن منظـــور، باتوجـــه بـــه نزدیـــک شـــدن ســـال جدیـــد خورشـــیدی و 

در راســـتای حامیـــت از دانشـــجویان هرنمنـــد، بخشـــی از آثـــار دانشـــجویان 

ـــه منایـــش درآمـــد. ـــه ب ـــری آی دانشـــکده هـــرن ســـوره در گال

 دکـــرت محمدحســـین ســـاعی رییـــس دانشـــگاه ســـوره، در اولیـــن روز از 

ـــد. ـــد کردن ـــجویان بازدی ـــرنی دانش ـــار ه ـــگاه، از آث ـــن منایش ـــاح ای افتت

ــاعت  ــده از سـ ــر شـ ــخ ذکـ ــد در تاریـ ــدان می تواننـ ــن عالقه منـ همچنیـ

رعایـــت  و  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های  رعایـــت  بـــا   ،15 الـــی   9

فاصله گـــذاری فیزیکـــی از ایـــن بازارچـــه بازدیـــد کننـــد.
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کوهپیمایــی از میــدان دربند 
ابراهیــم امــام زاده  ,,تــا 

,,

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه همـــت هیـــأت 
ــی  ــجویی و فرهنگـ ــت دانشـ ــکاری معاونـ ــا همـ ــرا)س( و بـ محبان الزهـ

ـــح، اردوی  ـــاعت ۸ صب ـــفندماه ۹۹، س ـــه ۱۵ اس ـــوره، روز جمع ـــگاه س دانش

تفریحـــی کوهپیامیـــی از میـــدان دربنـــد بـــه ســـمت امامـــزاده ابراهیـــم در 

ـــد. ـــزار ش ـــوه برگ ـــات ک ارتفاع

ـــا حضـــور  ـــل دانشـــگاه ســـوره ب ـــی، از مقاب ـــن اردوی تفریحـــی کوهپیامی ای

دانشـــجویان و اتوبوســـی کـــه توســـط دانشـــگاه تـــدارک دیـــده شـــده 

ـــت. ـــه داش ـــامن روز، ادام ـــاعت ۱۳ ه ـــا س ـــد و ت ـــار ش ـــود، آغ ب

ـــت دســـتورالعمل های بهداشـــتی،  ـــا رعای ـــن اردوی تفریحـــی، ب در طـــول ای

از حـــارضان در اردو پذیرایـــی نیـــز انجـــام شـــد.

بخـــش  در  را  دانشـــجویان 
ـــم  ـــت می کنی ـــی حمای بازاریاب

از  روز  در ســومین  دانشــگاه ســوره،  روابــط عمومــی  گــزارش  *بــه 
ــدان  ــور عالقه من ــاهد حض ــوره، ش ــگاه س ــوروزی دانش ــه ن ــی بازارچ برپای

و بازدیدکننــدگان از منایشــگاه و ارائــه بیشــرت آثــار هــرنی دانشــجویان در 

ــم. ــه بودی ــه آی ــک در نگارخان ــتی و گرافی ــع دس ــرن صنای ــه ه زمین

در جریــان برگــزاری منایشــگاه، گــروه برنامه ســازان صــدا و ســیام، از طــرف 

ــز در دانشــگاه ســوره  ــران و شــبکه آمــوزش ســیام نی ــی ته شــبکه رادیوی

حضــور پیــدا کردنــد و از نحــوه برگــزاری و اســتقبال بازدیــد کننــدگان در 

ایــن روزهــای کرونایــی گــزارش تهیــه کردنــد.

ــوق  ــی و ف ــور فرهنگ ــر ام ــنی مدی ــای ابوالحس ــا آق ــتا، ب ــن راس در همی

ــگاه و  ــش دانش ــر پژوه ــی مدی ــم طباطبای ــوره، خان ــگاه س ــه دانش برنام

آقــای هوشــیار، عضــو هیأت علمــی گــروه صنایــع دســتی دانشــگاه ســوره، 

در مــورد برگــزاری ایــن منایشــگاه و اســتقبال از آن توســط بازدیدکننــدگان 

گفتگــو کردیــم.

ابوالحســنی گفــت: امســال بــرای بازارچــه نــوروزی فراخوانــی دادیــم کــه 

دانشــجویان آثــار هــرنی کــه در ایــن یــک ســال بــه دســت خودشــان تولیــد 

شــده اســت را در منایشــگاه عرضــه کننــد. هدفــامن ایــن اســت کــه از آثــار 
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هــرنی عکــس بــرداری شــود و در بازارچــه آنالیــن قــرار دهیــم تــا عــالوه بر 

حامیــت معنــوی، در بخــش مالــی نیــز، بــه حامیــت از دانشــجو بپردازیــم.

وی افــزود: کارهایــی کــه بچه هــا بــه منایــش گذاشــتند، در زمینــه تذهیــب، 

قلــم زنــی، نگارگــری و چــاپ روی پارچــه اســت. در بخــش زیــورآالت نیــز 

گــروه گرافیــک و صنایع دســتی بــه طــور مشــرتک فعالیــت کردنــد.

ابوالحســنی، بــه وجــود مرکــز رشــد و کارآفرینــی در دانشــگاه نیــز اشــاره 

ــی  ــد، خیل ــف آوردن ــرت ســاعی ترشی ــه دک ــی ک ــا در مدت ــرد و گفــت: م ک

ــه  ــا جامع ــاط ب ــی و ارتب ــز رشــد، کارآفرین ــوان مرک ــزی تحــت عن زود مرک

ایجــاد کردیــم و توانســتیم بســرتی آمــاده کنیــم کــه دانشــجویان را بعــد از 

فــارغ التحصیــل شــدن، در بخــش بازاریابــی حامیــت کنیــم. زیــرا مشــکل 

ــی  ــد ول ــد می کنن ــه کار تولی ــت ک ــن اس ــرن ای ــجویان ه ــیاری از دانش بس

ــه از  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــد. م ــه کنن ــازار عرض ــد در ب منی توانن

ــا ســازمان  ــن کار ب ــا چندی ــار دانشــجویان باشــیم. م ــا عرضــه کن ــد ت تولی

ــه ای در حــال  ــم و تفاهــم نام ــران انجــام دادی زیباســازی و شــهرداری ته

انجــام اســت کــه بــر اســاس آن، فضایــی در ایســتگاه های مــرتو، در اختیــار 

ــه دهیــم. ــا بتوانیــم محصــوالت دانشــجویان را ارائ ــد ت مــا بگذارن

عالقه منــدی  و  اســتقبال  از  نیــز  دانشــگاه  مدیرپژوهــش  طباطبایــی 

دانشــجویان از منایشــگاه گفــت: عالقه منــدی، نســبتأ زیــاد اســت؛ زیــرا در 

حقیقــت دانشــگاه ســوره، رویکــردش در جهــت تقویــت هرنهــای ســنتی 

ــن عرصــه اســت. ــی در ای ــران و نقــش آفرین ای

ــه  ــی ک ــن حال ــد و در عی ــت دارن ــه حامی ــاز ب ــزود: دانشــجویان نی وی اف

توانــا هســتند، دانشــگاه ســوره دانشــجویان را بــرای ورود بــه  بــازار کار، 

ــد. ــه می کن ــاده حضــور در جامع آم

در ادامــه و در طــی بازدیــد هوشــیار، عضــو هیأت علمــی دانشــگاه ســوره 

از منایشــگاه، بــه اینکــه صنایــع دســتی چقــدر می توانــد بــه بخــش تولیــد 

مــا کمــک کنــد اشــاره کــرد و گفــت:

ــق  ــدار، از طری ــعه پای ــه توس ــوره در زمین ــگاه س ــه دانش ــت ک سال هاس

ــا  ــت ت ــت اس ــغول فعالی ــتی مش ــع دس ــتغال زایی صنای ــی و اش کارآفرین

بتــوان دانشــجویان را بــه ســمتی ســوق داد کــه دانش هــای علمــی خــود 

را زیــر نظــر اســاتید بــه نــام، به دســت بیاورنــد تــا منجــر بــه کارآفرینــی 

ــاده اســت و  ــاق افت ــن اتف ــته ای شــود. خوشــبختانه طــی ســال های گذش

ــوان را  امــروز در ایــن  منایشــگاه شــاهد هســتیم کــه دانشــجویان، ایــن ت

داشــتند کــه آثــار خــود را بــه منایــش بگذارنــد و از آموزش هــای خــود در 

ــد. ــز اســتفاده کنن ــه اقتصــادی و معیشــتی نی زمین

هوشــیار در مــورد توجــه بــه آثــار دســتی و ســنتی افــزود: توجــه بــه هــرن 

ســنتی و صنایــع دســتی و حامیــت جامعــه و مــردم بــرای رونــق آن، بهرتین 

ــال  کار بــرای توســعه، تولیــد می توانــد باشــد و اگــر مــا در عرصــه دیجیت

بــه هــرن صنایــع دســتی اهمیــت ندهیــم، خیلــی زود بــه فراموشــی ســپرده 

ــن  ــد ای ــه بتوان ــن باشــد ک می شــود و شــاید رســالت دانشــگاه هــم همی

فرهنــگ را حفــظ کنــد و حتــی ارتقــا دهــد و کشــور مــا نیــاز دارد کــه بــه 

ایــن هــرن توجــه بیشــرتی کنــد.
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پایــان  محتوایــی  تحلیــل  و  »نقدســاختاری  کتــاب 
شــد منتشــر  صنایع دســتی«  رشــته  هــای  ,,نامــه 

,,

*کتـــاب »نقدســـاختاری و تحلیـــل محتوایـــی پایـــان نامـــه هـــای رشـــته 
ـــرت  ـــده دک ـــر عه ـــف آن ب ـــق و تألی ـــردآوری، تحقی ـــه گ ـــتی« ک ـــع دس صنای

مهـــران هوشـــیار عضـــو هیـــأت علمـــی و دانشـــیار گـــروه هرناســـالمی 

ـــی  ـــت پژوهش ـــت معاون ـــه هم ـــت؛ ب ـــه اس ـــورت گرفت ـــرن ص ـــکده ه دانش

ـــد  ـــرش ش ـــوره منت ـــگاه س دانش

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت 

پژوهشـــی دانشـــگاه مهـــران هوشـــیار نویســـنده کتـــاب »نقدســـاختاری 

ــتی« در  ــع  دسـ ــته صنایـ ــای رشـ ــه هـ ــان نامـ ــی پایـ ــل محتوایـ و تحلیـ

رابطـــه بـــا اهمیـــت نـــگارش ایـــن اثـــر گفـــت: بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه 

و اهمیتـــی کـــه پایـــان  نامـــه بـــه عنـــوان مّهـــم  تریـــن و آخریـــن واحـــد 

ـــر،  ـــن اث ـــگارش ای ـــدف از ن ـــد دارد، ه ـــی ارش ـــع کارشناس ـــی  در مقط درس

ـــدت 10  ـــی م ـــه  ط ـــود ک ـــی ب ـــه  های ـــان نام ـــاختاری پای ـــل س ـــد و تحلی نق

ـــرف  ـــده و از ط ـــه ش ـــوره ارائ ـــگاه س ـــتی دانش ـــع دس ـــروه صنای ـــال در گ س

دانشـــجویان مـــورد دفـــاع قـــرار گرفتـــه اســـت.

ــوارد  ــی از مـ ــه در خیلـ ــت کـ ــر آن اسـ ــن امـ ــت ایـ ــزود: حقیقـ وی افـ

ســـاختار نظـــام آموزشـــی و رونـــد اجرایـــی ایـــن پایـــان نامـــه  هـــا بـــه 

نحـــوی رقـــم مـــی  خـــورد کـــه بـــه دالیـــل متنـــوع و متفـــاوت، اصـــول 

علمـــی و محتـــوای اصلـــی کـــه بایســـتی در رونـــد پژوهـــش و نـــگارش 

ـــوال  ـــردی، س ـــادی و کارب ـــای بنی ـــا هـــدف ه ـــه متناســـب ب ـــان نام ـــنت پای م

هـــای علمـــی، ســـاختار شـــکلی و منطـــق اجرایـــی روش تحقیقـــی کـــه 

ـــن  ـــق منـــی شـــود و در ای ـــه درســـتی محق ـــا لحـــاظ شـــود ب ـــرای آنه ـــد ب بای

ـــی  ـــام علم ـــه رسانج ـــی ب ـــاختار مطلوب ـــا س ـــه ب ـــواردی ک ـــتند م ـــان هس می

و در نهایـــت دفـــاع منـــی رســـد.

ـــر  ـــن اث ـــگارش ای ـــی ن ـــه و چگونگ ـــزه  ی اولی ـــا انگی ـــه ب ـــیار در رابط هوش

پژوهشـــی خاطـــر نشـــان کـــرد: پـــس از ســـال  هـــا راهنامیـــی و حضـــور 

در جلســـات داوری و دفـــاع دانشـــجویان متعـــدد، احســـاس کـــردم کـــه 

ـــود و  ـــا ش ـــه ه ـــان نام ـــه پای ـــد دفاعی ـــه رون ـــری ب ـــک بازنگ ـــت ی الزم اس

ـــب  ـــده در قال ـــاع ش ـــای دف ـــه ه ـــان نام ـــد پای ـــه نق ـــر را از زاوی ـــن منظ ای

ـــت  ـــی وق ـــت پژوهش ـــه معاون ـــروژه را  ب ـــرح و پ ـــی مط ـــی پژوهش طرح

ـــه رضورت  ـــوع و توجی ـــرح موض ـــس از ط ـــبختانه پ ـــه خوش ـــردم ک ـــه ک ارائ

ـــد و در  ـــه ش ـــگاه مواج ـــه دانش ـــأت رئیس ـــت هی ـــا موافق ـــت آن، ب و اهمی

ـــدادی  ـــاز اّول، تع ـــه در ف ـــروژه پژوهشـــی موظـــف شـــدم ک ـــک پ ـــب ی قال

از پایـــان نامـــه هـــای آرشـــیوی در کتابخانـــه دانشـــکده هـــرن دانشـــگاه را در 

ـــم. ـــرار ده ـــل ق ـــد و تحلی ـــورد نق ـــتی م ـــع دس ـــته صنای رش

نویســـنده کتـــاب در ادامـــه گفـــت: هـــدف اصلـــی ایـــن کار بازنگـــری 

ــا نتایـــج، روش شناســـی و  ــا، تناســـب اهـــداف بـ مـــنت پایـــان نامـــه هـ

کنـــرتل منطـــق اجرایـــی کار و همچنیـــن اصولـــی کـــه بایـــد از نـــگارش 

پایـــان نامـــه از ســـوی دانشـــجو و اســـتاد راهنـــام متناســـب بـــا شـــیوه  

نامـــه نـــگارش پایـــان  نامه)اعـــالم شـــده از ســـوی مدیریـــت تحصیـــالت 

تکمیلـــی معاونـــت آمـــوزش(، لحـــاظ شـــود بـــود و ســـعی داشـــتیم در 

انتهـــای مســـیر، نگاهـــی تطبیقـــی نیـــز بیـــن منـــره ای کـــه دانشـــجو در 

جلســـه دفـــاع مـــی گیـــرد بـــا ارزیابـــی علمـــی کـــه بـــه عنـــوان منتقـــد 

ــا انجـــام داده ایـــم صـــورت گیـــرد و  و تحلیل گـــر روی پایـــان نامـــه هـ

خوشـــبختانه ایـــن مقایســـه باعـــث شـــد بخشـــی از آســـیب  هـــا و مســـایلی 

کـــه رونـــد صحیـــح جلســـات را از مســـیر علمـــی خـــود منحـــرف مـــی  کنـــد 

تاحـــدودی مشـــخص و مشـــهود شـــود.

ـــورت  ـــی و مش ـــا همراه ـــی ب ـــد تحلیل ـــن رون ـــه: ای ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب

ـــکاری  ـــق و هم ـــوزه روش تحقی ـــام در ح ـــب ن ـــتادان صاح ـــدادی از اس تع

ــد،  ــی ارشـ ــع کارشناسـ ــد در مقطـ ــه منـ ــجویان عالقـ ــدادی از دانشـ تعـ

ــای  ــی و آقـ ــرت فالحـ ــای دکـ ــگاه آقـ ــارات دانشـ ــد انتشـ ــکاران واحـ همـ

ــوره  ــگاه سـ ــی دانشـ ــاون پژوهشـ ــت معـ ــت حامیـ ــان و در نهایـ زمانیـ

ـــا  ـــه و شایســـته اســـت ت ـــر صـــورت گرفت ـــرت یوســـف خجی ـــای دک ـــاب آق جن

ـــن  ـــه متامـــی ای ـــی و سپاســـگزاری خـــود را ب ـــب قدردان ـــق مرات ـــن طری از ای

عزیـــزان اعـــالم کنـــم.

وی بـــا بیـــان اینکـــه  کتـــاب در حـــدود 370 صفحـــه در قطـــع وزیـــری 

و اســـتناد بـــه 28 منبـــع معتـــرب علمـــی و دانشـــگاهی تدویـــن شـــده، 

ـــه  ـــت ب ـــش نخس ـــت. بخ ـــده اس ـــم ش ـــش تنظی ـــر در دوبخ ـــن اث ـــت: ای گف
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ـــع دســـتی  ـــاع شـــده در رشـــته صنای ـــان نامـــه هـــای دف ـــوان پای نقـــد 51 عن

ـــی  ـــاختار علم ـــول و س ـــد اص ـــد بای ـــه نق ـــی ک ـــه و از آنجای ـــاص یافت اختص

داشـــته باشـــد، ســـعی کـــردم در فـــاز اول ایـــن پـــروژه بـــه نقـــد پایـــان 

نامـــه هایـــی بپـــردازم کـــه خـــودم عضـــوی از تیـــم پژوهشـــی آنهـــا بـــه 

ـــوده ام. ـــاور ب ـــا مش ـــام ی ـــتاد راهن ـــوان اس عن

بخـــش دوم کتـــاب نیـــز، چکیـــده  ی پایـــان نامـــه هایـــی کـــه از ســـال 

ـــه همـــراه کلیـــد  1387 الـــی 1396 در گـــروه صنایـــع  دســـتی دفـــاع شـــده ب

ـــام و  ـــتادان راهن ـــجو و اس ـــام دانش ـــا، ن ـــه ه ـــان نام ـــن پای واژه  گان، عناوی

ـــت. ـــاوران اس مش

هوشـــیار بـــا اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه  ی مّهـــم کـــه کتـــاب مـــورد نظـــر، 

ـــد  ـــی ارش ـــع کارشناس ـــجویان مقط ـــرای دانش ـــبی ب ـــع مناس ـــد منب ـــی  توان م

در حـــوزه هـــرن باشـــد، خاطرنشـــان کـــرد: باتوجـــه بـــه نـــگاه تحلیلـــی، 

ـــد  ـــه آن متعه ـــاب ب ـــنت کت ـــه در م ـــی ک ـــرد پژوهش ـــی و رویک روش شناس

ـــف  ـــرای طی ـــی ب ـــی خوب ـــه آموزش ـــد جنب ـــی توان ـــع م ـــن منب ـــم ای ـــوده  ای ب

دانشـــجویان کارشناســـی ارشـــد در متامـــی رشـــته هـــای هـــرنی داشـــته 

ـــی هـــر مـــنت  ـــه و بطـــور کل ـــان نام ـــک پای ـــگارش ی ـــرای ن ـــه ب باشـــد چـــرا ک

پژوهشـــی الزم اســـت پژوهشـــگر بـــه پیشـــینه  یابـــی و مـــرور ســـوابق 

پژوهشـــی و فعالیـــت هـــای علمـــی در حـــوزه مـــورد مطالعـــه خـــودش 

ـــد.  ـــوع کن رج

ــان افـــزود: ایـــن کتـــاب مـــی توانـــد الگـــوی خوبـــی بـــرای  وی در پایـ

پرهیـــز از ایرادهـــای روش شناســـی، فصـــل بنـــدی، گـــزارش نویســـی در 

حـــوزه کارهـــای علمـــی و مـــروری واقعـــی بـــر اصـــول روش تحقیـــق و 

ـــرای دانشـــجویان  ـــان  نامـــه در دانشـــگاه ســـوره، ب ـــگارش پای شـــیوه  نامـــه ن

ـــد. ـــتی باش ـــع  دس ـــالمی و صنای ـــرن اس ـــروه ه ـــوص گ ـــوره، به خص ـــز س عزی

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از دفرت امور فرهنگی 
دانشگاه، انتخابات کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه سوره در تاریخ 

برای  همچنین  و  سینام  فیلم،  تئاتر،  کانون های  برای   ۹۹ اسفندماه   ۲۰

انجمن های علمی تئاتر، سینام و معامری برگزار شد.

همه گیری  ویژه  رشایط  به  توجه  با  انتخابات  این  برگزاری  مراحل  متام 

ویروس کرونا، برای اولین بار به صورت آنالین انجام شد.

در هر کدام از کانون ها و انجمن های علمی، ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی 

شورای مرکزی و ۲ نفر به عنوان اعضای علی البدل اعالم شدند.

کیمیا  عیدی زاده،  فائزه  مأخوذه،  آراء  بیشرتین  ترتیب  به  تئاتر  کانون  در 

توکل نیا، امیر هدایت نژاد، پرهام دلداده یگانه جوی، شکیبا شهاب  موحد به 

عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی، و محمدرضا امینی و مائده جوادیار به 

عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

محمدحسین یاوری رامشه، زینب غضنفری، علی رضا حسین زاده یوسفی، 

پانته آ مدی و فرناز اکربی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی، و علی 

زارعی و نیوشا نجاریان به عنوان اعضای علی البدل، اکرثیت آراء در بین 

کاندیداهای کانون فیلم و سینام را کسب کردند.

در انجمن علمی سینام، مهتاب احمدخان بیکی، محمدجواد صابری، سوگند 

اکرثیت  املشی  ترابی صوفی  نگار  و  جوادی محتشم، محمدمهدی عبدی 

آراء را کسب کردند و شورای مرکزی این انجمن علمی را تشکیل دادند. 

علی زارعی و نیوشا نجاریان اعضای علی البدل انجمن علمی سینام هستند.

شقایق  صادقی،  زینب  نکیسا،  عباس  حسنی،  کیمیا  وانقی،  حیدری  آرش 

پرهام  و  بفراجرد  وحید شکری  و  مرکزی  شورای  اصلی  اعضای  اسامعیلی 

دلداده یگانه جوی اعضای علی البدل انجمن علمی تئاتر را تشکیل دادند.

شاهمیر،  غزل  با  معامری  علمی  انجمن  مرکزی  شورای  اصلی  اعضای 

زینب  و  ولی محمدی  مریم  زرندی،  کرمی  زهرا  اردبیلی،  محمدی  نگار 

مختاربندیان زاده تکمیل شد و کیانا حیدری پور و محمد عالی پور اعضای 

علی البدل این انجمن علمی را تشکیل دادند.

اعضای محرتم کانون ها و انجمن های علمی، برای هامهنگی بیشرت با خانم 

نژادموسی به شامره ۰۹۹۱۵۴۰۹۹۵۶ متاس بگیرند.

برگـزاری انتـخابات کـانون ها و 
انجمن های علمی دانشگاه سـوره
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سوره  دانشگاه  مسئولین  دیدار 
باقری عبدالله  شهید  خانواده  با 

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه مناســـبت 
بزرگداشـــت روز شـــهدا، هیأتـــی 8 نفـــره از مســـئولین و دانشـــجویان 

دانشـــگاه ســـوره، روز چهارشـــنبه ۲0 اســـفندماه ۹۹، بـــا رعایـــت 

دســـتورالعمل های بهداشـــتی، بـــه دیـــدار خانـــواده شـــهید مدافـــع 

ــد. ــری رفتنـ ــه باقـ ــرم، عبداللـ حـ

در ایـــن دیـــدار، آقـــای شـــهبازی معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی 

دانشـــگاه، آقـــای زارع معـــاون اداری و مالـــی دانشـــگاه، آقـــای جابـــرزاده 

ـــوق  ـــی و ف ـــور فرهنگ ـــر ام ـــنی مدی ـــای ابوالحس ـــت، آق ـــت حراس رسپرس

ـــی  ـــژاد موس ـــم ن ـــی و خان ـــط عموم ـــئول رواب ـــدی مس ـــای اح ـــه، آق برنام

کارشـــناس امـــور فرهنگـــی حضـــور داشـــتند و دونفـــر از دانشـــجویان 

ـــتند. ـــارض پیوس ـــع ح ـــه جم ـــز ب ـــگاه نی ـــران دانش ـــیج خواه بس

ـــین  ـــرت محمدحس ـــای دک ـــا امض ـــر ب ـــوح تقدی ـــا و ل ـــدار، هدای ـــن دی در ای

ـــزز  ـــواده مع ـــه خان ـــود ب ـــم یادب ـــه رس ـــوره ب ـــگاه س ـــس دانش ـــاعی ریی س

ـــد. ـــم ش ـــری تقدی ـــه باق ـــهید عبدالل ش

ـــاه  ـــد ۲۹ فروردین م ـــی« متول ـــری نیارک ـــه باق ـــع حرم»عبدالل ـــهید مداف  ش

ســـال ۶۱، از پاســـداران ســـپاه انصاراملهدی)عـــج( و اعضـــای تیـــم 

ـــم  ـــه بنی هاش ـــرم عقیل ـــاع از ح ـــرای دف ـــه ب ـــه داوطلبان ـــود ک ـــت ب حفاظ

بـــه ســـوریه رفـــت و در شـــب تاســـوعای ســـال گذشـــته بـــه دســـت 

ـــید.  ـــهادت رس ـــه ش ـــب ب ـــهر حل ـــه ش ـــری در حوم ـــای تکفی تروریســـت  ه

ــه و  ــای محدثـ ــه نام هـ ــرت بـ ــد دخـ ــام، ۲ فرزنـ ــهید واالمقـ ــن شـ از ایـ

زینـــب بـــه یـــادگار مانـــده اســـت.

یکـــی دوســـالی می شـــد کـــه می خواســـت بـــرود و می دیـــدم کـــه 

ناراحـــت اســـت و وقتـــی می پرســـیدم: »چـــه شـــده؟« می گفـــت: 

ـــود  ـــا خ ـــم ب ـــن را ه ـــه م ـــردم ک ـــه ارصار ک ـــر چ ـــده ام و ه ـــی را دی »فالن

بـــه ســـوریه بربنـــد، قبـــول نکـــرد و گفـــت االن احتیـــاج نیســـت، بـــه 

شـــام اینجـــا بیشـــرتاحتیاج اســـت.« آقـــا عبداللـــه می گفـــت: »دوســـت 

ــی داد و  ــان مـ ــن نشـ ــه مـ ــع را بـ ــهدای مدافـ ــروم.« عکـــس شـ دارم بـ

ــان  ــه آرزویشـ ــد و بـ ــه رفتنـ ــان کـ ــه سعادتشـ ــوش بـ ــت: »خـ می گفـ

ــیدند.« رسـ

ایـــن روایـــت همـــرس شـــهید اســـت کـــه خواندیـــم. حامســـه عشـــق و 

ایـــامن او بـــه خانـــدان رســـالت و امامـــت، حدیثـــی مانـــدگار اســـت. 

ــی  ــه جهانـ ــاع از جبهـ ــهیدان)ع( در دفـ ــاالر شـ ــه سـ ــه، دلباختـ عبداللـ

ـــف  ـــرم رشی ـــوار ح ـــا در ج ـــتافت ت ـــدم ش ـــط مق ـــوی خ ـــه س ـــت، ب مقاوم

حـــرضت زینـــب کـــربی)س( بـــه خیـــل شـــهدای کربـــال بپیونـــدد. بـــه 

ـــت  ـــور مقاوم ـــون مح ـــه اکن ـــود ک ـــرم ب ـــع ح ـــهدای مداف ـــون ش ـــت خ برک

همچنـــان پـــا برجاســـت.
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به  مقالـه  فراخـوان  انتشـار 
انقالب  هنـر  هفتـه  مناسـبت 
سـوره دانشـگاه  اسـالمی 

فراخـــوان مقالـــه بـــه مناســـبت هفتـــه هنـــر انقـــالب 

اســـالمی دانشـــگاه ســـوره منتشـــر شـــد  

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ــه از  ــش از چهاردهـ ــت بیـ ــه گذشـ ــه بـ ــا توجـ ــگاه_ بـ ــی دانشـ پژوهشـ

انقـــالب اســـالمی و ورود بـــه گام دوم انقـــالب، لـــزوم تبیـــن نقـــد، بـــاز 

ـــه نظـــر  ـــا آن رضوری ب ـــگام ب ـــان هـــای هـــرنی هم ـــف و واکاوی جری تعری

مـــی رســـد. دانشـــگاه ســـوره بـــه عنـــوان یکـــی از دانشـــگاه هـــای بـــا 

ســـابقه و فرهنگـــی کشـــور از جملـــه نهادهـــای آموزشـــی اســـت کـــه از 

ـــی  ـــن طبیع ـــت؛ بنابری ـــوده اس ـــو ب ـــالب همس ـــرن انق ـــی ه ـــا مبان ـــدا ب ابت

ـــای  ـــت ه ـــوزه از اولوی ـــن ح ـــی در ای ـــات علم ـــه مطالع ـــه دغدغ ـــت ک س

پژوهشـــی آن بـــه حســـاب آیـــد.

 از همیـــن رو دانشـــکده هـــرن بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه 

ـــی  ـــالمی« کتاب ـــالب اس ـــرن انق ـــه » ه ـــبت هفت ـــه مناس ـــد دارد ب ـــوره قص س

ـــد. ـــرش منای ـــوع منت ـــن موض ـــا ای ـــی ب ـــاالت پژوهش ـــه مق ـــامل مجموع را ش

محورهای مقاالت این کتاب عبارت است از:

1.مختصات زیبا شناختی و ساختاری هر انقالب؛

2.جایگاه هر انقالب در هرهای اسالمی؛

ـــان  ـــر جه ـــک آن در ه ـــای تئوری ـــالمی و ارزش ه ـــالب اس ـــاب انق 3.بازت

ـــالم؛ اس

ـــاب فلســـفه اجتامعـــی، سیاســـی و تئولوژیـــک انقـــالب اســـالمی در  4.بازت

ـــون، معـــامری، نقاشـــی و...؛ ـــران اعـــم از ســـینام، تلوزی هـــر معـــارص ای

ـــب  ـــایر مکات ـــا س ـــالمی ب ـــالب اس ـــر انق ـــب ه ـــی مکت ـــه تطبیق 5.مطالع

هـــری انقـــالب هـــای معـــارص ماننـــد: فرانســـه، روســـیه و...؛

ــالب  ــر انقـ ــک هـ ــفی و تئوریـ ــی فلسـ ــر مبانـ ــادی بـ ــه انتقـ 6.مطالعـ

ــالمی؛ اسـ

7.آسیب شناسی هر انقالب اسالمی در حوزه های مختلف؛

8.مبانی تئوریک نقد هر انقالب اسالمی؛

9.مـــروری انتقـــادی بـــر ادبیـــات نظـــری تولیـــد شـــده پیرامـــون هـــر 

انقـــالب اســـالمی؛

10.مطالعـــه انتقـــادی بـــر ادبیـــات نظـــری تولیدشـــده پیرامـــون هـــر 

انقـــالب اســـالمی؛

11.گفتامن های حاکم بر هر انقالب اسالمی؛

شـــایان ذکـــر اســـت: عالقـــه منـــدان مـــی تواننـــد چکیـــده هـــای 

خـــود را حداکـــرث تـــا تاریـــخ 20 فروردیـــن مـــاه 1400 بـــه ایمیـــل 

m.moeinadini@soore.ac.ir ارســـال کننـــد و اصـــل مقـــاالت نیـــز تـــا 

ــود. ــت می شـ ــاه دریافـ ــخ 31 تیرمـ تاریـ

ـــاب دانشـــگاهی انتخـــاب مـــی  ـــن کت ـــی کـــه جهـــت چـــاپ در ای ـــه مقاالت ب

ـــق  ـــور ح ـــه منظ ـــبی ب ـــغ مناس ـــی، مبل ـــاز پژوهش ـــالوه بـــر امتی ـــود، ع ش

التحریـــر تعلـــق می گیـــرد.
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اول  نیم ســال  حــق التدریس 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ استــادان مــدعو 
شـد پرداخـت  سـوره  دانشـگاه 

معــاون اداری و مالــی دانشــگاه ســوره، از پرداخــت 

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصیلــی  اول  نیم ســال  حق التدریــس 

ــر داد  ــگاه خب ــو دانش ــتادان مدع اس

ـــرج زارع معـــاون  ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، ســـید ای *ب
ـــان  ـــای کارکن اداری و مالـــی دانشـــگاه، پرداخـــت بـــه موقـــع حقـــوق و مزای

ــی  ــام اداری و مالـ ــی و انتظـ ــون قانونـ ــتادان و دیـ ــس اسـ و حق التدریـ

و عدالـــت محـــوری را همـــواره از مهم تریـــن وظایـــف معاونـــت اداری 

مالـــی دانســـت و اظهـــار داشـــت: مایـــه مباهـــات اســـت کـــه بـــا یـــک 

ـــط  ـــم در رشای ـــی، آن ه ـــن بخش ـــده بی ـــاب ش ـــق و حس ـــزی دقی برنامه ری

ـــق  ـــا، موف ـــی کرون ـــروس پاندم ـــود وی ـــا وج ـــی ب ـــادی و مال ـــخت اقتص س

ــان  ــاتید و کارکنـ ــس اسـ ــوق و حق التدریـ ــگام حقـ ــت به هنـ ــه پرداخـ بـ

شـــده ایم. 

وی افـــزود: در نیم ســـال اول ۱۴00-۱۳۹۹ از تهدیـــد ویـــروس کرونـــا بـــه 

عنـــوان یـــک فرصـــت در امـــر زیـــر ســـاخت، تجهیـــز و بـــه روز رســـانی 

ـــود  ـــوع خ ـــه در ن ـــد ک ـــتفاده ش ـــگاه اس ـــازی دانش ـــی مج ـــتم آموزش سیس

در میـــان ســـایر دانشـــگاه ها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی کم نظیـــر بـــود.

هزینه هـــای  افـــزود:  ســـوره  دانشـــگاه  مالـــی  و  اداری  معـــاون 

و  شـــده  اخـــذ  واحدهـــای  نســـبت  بـــه  اســـتادان  اینرتنـــت 

ســـاعات برگـــزاری کالس هـــای آنالیـــن محاســـبه و پرداخـــت شـــد.

ـــوق  ـــگام حق ـــواره در پرداخـــت به هن ـــرد: دانشـــگاه ســـوره هم ـــان ک وی بی

ــگاهی و  ــز دانشـ ــایر مراکـ ــا سـ ــاس بـ ــتادان در قیـ ــس اسـ و حق التدریـ

ـــامن  ـــان تالش ـــد من ـــه خداون ـــوکل ب ـــا ت ـــوده و ب ـــگام ب ـــی پیش ـــوزش عال آم

ـــطح  ـــاء س ـــت و ارتق ـــط و تقوی ـــن رشای ـــظ ای ـــا حف ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ب

کیفـــی ســـایر ارکان بـــه خصـــوص آمـــوزش، پژوهـــش و فرهنگـــی دانشـــگاه، 

ـــیم.  ـــگاه باش ـــه دانش ـــداف عالی ـــه اه ـــل ب ـــت در نی ـــاهد رسع ش

زارع از متامـــی همـــکاران مؤثـــر در دانشـــکده ها، معاونـــت آموزشـــی و 

ـــرد. ـــر ک ـــی تقدی اداری مال
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دیـدار تشـکل های دانشـجویی و 
فرهنگی با رییس دانشـگاه سـوره

سـوره،  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
معاونـت  فرهنگـی  امـور  مدیریـت  همـت  بـه 
دیـدار  جلسـه  دانشـگاه،  فرهنگـی  و  دانشـجویی 
رییـس  بـا  فرهنگـی  و  دانشـجویی  تشـکل های 
سـاعی  محمدحسـین  دکتـر  باحضـور  دانشـگاه، 
رییـس دانشـگاه، آقـای محمـد شـهبازی معـاون 
دانشـجویی و فرهنگـی، آقـای سـعید ابوالحسـنی 
اعضـای  از  تعـدادی  و  فرهنگـی  امـور  مدیـر 
دوشـنبه  روز  دانشـجویی،  تشـکل های  و  گروه هـا 
25 اسـفندماه ۹۹ در دانشـکده سـوره برگزار شـد.
*محمدحسـین سـاعی در ابتـدای سـخنان خـود ضمـن ابراز خوشـحالی از 
برگزاری این جلسـه، نقش تشـکل های دانشـجویی را در دانشـگاه توصیف 

کـرد و گفـت: تشـکل های دانشـجویی همـواره موجـب ایجـاد امیـد در 

دانشـگاه بـوده و نقـش اساسـی در توسـعه علمـی و فرهنگـی  دارنـد.

وی افـزود: اگـر هرکـدام از بچه هـا به حل مشـکالت خانـواده و محله خود 

بپردازنـد و ذره ای از مشکالتشـان را حـل کنند، این اتفاق کم کم کشـوری 

و حتـی جهانـی می شـود و ایـن تحـول در عـامل بیرونـی، 

خـودش را نشـان می دهد.

سـاعی در ادامـه 

در مـورد صـرب بـر مصیبـت و صـرب معیـت توضیـح داد و گفـت: قـدرت 

روحی داشـته باشـید، سـیر مطالعاتی مشـخص داشته باشـید، چه در حوزه 

تخصصـی خودتـان و چـه در حـوزه عمومـی. اگـر ایـن مطالعـات نباشـد 

ممکـن اسـت شـخص دچـار اختـالل شـود.

وی افـزود: کار تشـکیالتی احتیـاج بـه صـرب دارد، بصیـرت و اسـتقامت را 

چاشـنی کار خـود قـرار دهیـد؛ اسـتقامت بـا کسـانی کـه هـم جبهـه شـام 

هسـتند و صـرب معیـت بـا کسـانی کـه هم جبهه شـام نیسـتند. وسـع خود 

را بشناسـید؛ همـه مـا به انـدازه وسـعامن، تکلیف داریم و نتیجه شـناخت 

وسـیع، حرکـت به هنـگام اسـت. 

نظـرات  نقطـه  و  صحبت هـا  شـنیدن  از  پـس  سـوره  دانشـگاه  رییـس 

دانشـجویان حـارض، از آن هـا تشـکر کـرد و ابـراز متایـل بـه تـداوم ایـن 

جلسـات کـرد و گفـت: مایلـم کـه این گونـه جلسـات ماهـی یک بـار برگزار 

شـود.

در آخـر جلسـه، دکـرت سـاعی پـس از گفت وگویـی صمیامنـه بـا اعضـای 

گروه هـا و فعـاالن دانشـجویی، بـا اهـدای لـوح تقدیـر، بـه پـاس زحـامت 

صادقانـه و تالش هـای صمیامنـه آنـان در حوزه هـای فرهنگـی، علمـی و 

عقیدتـی در سـال 1399، تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آورد.
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تفـــرج نـــوروزی در 
,,شـــعر و ادب ایـــران 

,,

ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــاورد،  ــه گفتـ ــت مدرسـ ــه همـ ــوره، بـ سـ
یـــک دوره آموزشـــی نـــوروزی 2۰ جلســـه ای، 
در 2 بخـــش نظـــم و نثـــر، از ۳ تـــا ۱2 
فروردین مـــاه ۱۴۰۰ بـــا حضـــور اســـاتید 
ـــود. ـــزار می ش ـــانی برگ ـــوم انس ـــات و عل ادبی

دوره نظم از ۳ تا ۷ فروردین ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰

و دوره نرث از از ۸ تا ۱۲ فروردین ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰

ـــه  ـــن دوره آموزشـــی در بخـــش نظـــم ب ـــورد بررســـی و اســـاتید ای ـــار م *آث
ـــر اســـت: رشح زی

شاهنامه فردوسی: سیدحسین شهرستانی/ حسن صنوبری

دیوان حافظ: حسن صنوبری/ زهیر توکلی

بوستان سعدی: مهدی کلهر

مثنوی معنوی: گوان مهر اسامعیل پور/ سینا کلهر

منطق الطیر عطار: علیرضا سمیعی/ هادی محمودی

خمسه نظامی: علیرضا سمیعی

 

و همین طـــور آثـــار مـــورد بررســـی و اســـاتید آموزشـــی در بخـــش نـــرث 

عبـــارت انـــد از:

هزار و یک شب: گوان مهر اسامعیل پور/ علیرضا سمیعی

کلیله و دمنه: اسامعیل نوشاد/ سینا کلهر

گلستان سعدی: رضا زنگنه

تاریخ بیهقی: مسعود بُربُر/ هادی محمودی

قابوس نامه: محمد خندان

سیاست نامه: سیدحسین شهرستانی/ مسعود بُربُر

 

ـــر  ـــران از منظ ـــعر و ادب ای ـــی در ش ـــن دوره، تفرج ـــزاری ای ـــدف از برگ ه

ادبیـــات، فرهنـــگ و سیاســـت اســـت و همچنیـــن این کـــه دانشـــجویان 

ـــی  ـــه چـــه رضورت سیاســـی، اجتامع ـــوند ک ـــرو ش ـــه ب ـــن مســـئله روب ـــا ای ب

ـــرث فارســـی وجـــود  ـــدن و انـــس کالســـیک نظـــم و ن ـــرای خوان و فرهنگـــی ب

دارد؟

و همچنیـــن این کـــه مـــنت مذکـــور، در چـــه رشایـــط تاریخـــی سیاســـی و 

ــه  ــه بخش هایـــی دارد، در چـ ــده، چـ ــا تألیـــف شـ فرهنگـــی رسوده و یـ

ـــت؟ ـــده اس ـــده ش ـــبکی برگزی ـــن س ـــرا چنی ـــت، و چ ـــبکی اس س

 

الزم بـــه ذکـــر اســـت امـــکان برگـــزاری دوره نظـــم و نـــرث بـــه صـــورت 

ـــه  ـــر گرفت ـــان در نظ ـــزار توم ـــه آن  ۲۰۰ ه ـــود دارد و هزین ـــز وج ـــزا نی مج

ــه  ــوره و عالمـ ــگاه های سـ ــجویان دانشـ ــرای دانشـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ شـ

طباطبایـــی دارای تخفیـــف ویـــژه اســـت.

 

۲۵% تخفیف دانشجویی و طالب؛

ــی و  ــه طباطبایـ ــگاه های عالمـ ــجویان دانشـ ــژه دانشـ ۴۰% تخفیـــف ویـ

ســـوره بـــا حامیـــت معاونـــت فرهنگـــی دانشـــگاه ها؛

 

برای ثبت نام، با متاس و ارسال پیام به  ۰۹۹۱۴۵۴۰۲۴۲

در پیام رسان های اجتامعی در ارتباط باشید.
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شــهادت  ســالروز  گرامیداشــت  هــای  برنامــه  ویــژه 
ــود ــی ش ــزار م ــی برگ ــی آوین ــید مرتض ــم س ــهیدان قل ش

ـــید  ـــهادت س ـــالگرد ش ـــتمین س ـــت و هش ـــا بیس ـــان ب ـــگاه_ همزم ـــی دانش ـــت پژوهش ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــی  ـــید مرتض ـــهادت س ـــالروز ش ـــت س ـــای گرامیداش ـــه ه ـــژه برنام ـــالمی، وی ـــالب اس ـــرن انق ـــه ه ـــی و هفت ـــی آوین ـــید مرتض ـــهید س ـــم ش ـــل قل ـــهیدان اه ش

آوینـــی، روزهـــای 19 الـــی 25 فروردیـــن مـــاه 1400 در دانشـــگاه ســـوره برگـــزار می شـــود.

ـــگام  ـــه هن ـــی فک ـــه عملیات ـــاه ۱۳۷۲ در منطق ـــن م ـــوره در ۲۰ فرودی ـــه س ـــر نرشی ـــنده و رسدبی ـــردان،  نویس ـــاز، کارگ ـــی مستندس ـــی آوین ـــید مرتض ـــهید س ش

ـــتافت. ـــق ش ـــار ح ـــه دی ـــی ب ـــگ تحمیل ـــده از جن ـــی مان ـــای باق ـــن ه ـــبب می ـــه س ـــامن ب ـــهری در آس ـــه ش ـــاخت مجموع ـــرداری و س ـــم ب فیل

ـــای روایـــت فتـــح  مجموعـــه شـــهری در آســـامن نوشـــته هـــای ادبـــی هـــرنی و انتقـــادی شـــهید آوینـــی  ـــه  مســـتند زیب ـــوان ب ـــار ایـــن شـــهید مـــی ت ـــه آث از جمل

ـــز اشـــاره کـــرد. ـــر و تلوزیـــون نی در بحـــث هـــای ســـینام تئات

عالقه مندان نیز می توانند جهت رشکت در این ویژه برنامه ها وارد لینک شوند:

https://sibad.soore.ac.ir/v/show/artweek
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ــی  ــی بازنمایـ ــش ملـ همایـ
ــالمی  ــالب اسـ ــان انقـ گفتمـ
مــی شــــود بـرگــــزار 

دومیـــن همایـــش ملـــی بازنمایـــی گفتمـــان 
انقـــالب اســـالمی مبتنـــی بـــر بیانیـــه گام دوم 
ــالب  ــوزه انقـ ــط مـ ــالمی، توسـ ــالب اسـ انقـ
ــور  ــه منظـ ــدس بـ ــاع مقـ ــالمی و دفـ اسـ
گفتمـــان  تجسم ســـازی  و  نهادینه ســـازی 
ــات  ــد ادبیـ ــز تولیـ ــالمی و نیـ ــالب اسـ انقـ
علمـــی در ایـــن حـــوزه، در تاریـــخ 2۸ 
می شـــود. برگـــزار   ۱۴۰۰ اردیبهشـــت ماه 

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، در دومین هامیش بازمنایی گفتامن 
انقالب اسالمی، با هدف بازمنایی ماهیت، دستاوردها و آرمان های انقالب 

اسالمی، از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و نهادهای فرهنگی، دعوت به همکاری 

و مشارکت شد. دانشگاه سوره نیز همکاری با این هامیش ملی همکاری دارد. 

الزم به ذکر است که مکان برگزاری این هامیش، در موزه انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس، مرکز هامیش های بین امللل خواهد بود.

drd.مهلت ارسال مقاالت تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ از طریق ایمیل آدرس

hamayesh@gmail.com  است.

برای دریافت اطالعات بیشرت به سایت زیر مراجعه کنید.

https://drd.iranhdm.com 
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ـــر  ـــی دیگ افتخارات
کارنامـــه  در 
ــوره ــگاه سـ دانشـ

,,

,,

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به نقل از خربنگار سینامیی ایرنا، آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین املللی »سینامحقیقت« چهارشنبه سوم 
دی ماه رأس ساعت ۱۸ و با پخش رسود ملی جمهوری اسالمی ایران و قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

پس از سخنان محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره، کلیپی درباره چهاردهمین جشنواره بین املللی سینامحقیقت، معرفی شورای سیاست گذاری، شعار این دوره، 

آماری از آثار رسیده به این رویداد بخش بعدی این مراسم بود.

در این دوره از جشنواره تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه سوره، مقام و افتخار کسب کردند که در ذیل به آن اشاره می شود:

در بخش کار آفرینی فرشاد اکتسابی دانش آموخته دانشگاه سوره در گروه سینام توانست برای فیلم ف_ الف جایزه دوم  این بخش را از آن خود کند.

در بخش ملی جشنواره، جایزه بهرتین کارگردانی فیلم مستند کوتاه،  به علی اسدی و رسول داوری دانش آموختگان گروه سینامی دانشگاه سوره برای فیلم 

مستند برانازا )برادر خشکی ها(  تعلق گرفت.

شد. رومنایی  منایشی  ادبیات  ارشد  گروه  در  سوره  دانشگاه  آموخته  دانش  دیگر  کیانی،  معصومه  کتاب  جشنواره،  این  اختتامیه  در  همچنین 

ایشان و دیگر دانش آموختگان و دانشجویانش آرزوی موفقیت دارد. برای  به دانش آموختگان خود تربیک می گوید و  را  افتخار  این کسب  دانشگاه سوره 
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ــوره  ــگاه س ــش دانش درخش
ــار در گــروه گرافیک ــن ب ای

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، در جشــنواره طراحــی گاو 
۲0۲0، تصویرســازانی از ۳۹ کشــور دنیــا رشکــت کرده انــد کــه از ایــن میــان 

ــد  ــی ارش ــجوی کارشناس ــان، دانش ــا عوض آبادی ــم مون ــر از خان ــار اث چه

تصویرســازی دانشــگاه ســوره، به عنــوان مناینــده کشــور ایــران بــه مرحلــه 

نهایــی ایــن رقابــت راه یافــت. ایــن جشــنواره هــر دو ســال یــک بــار در 

ــزار می شــود.  ــن برگ کشــور اوکرای

ــود  ــال خ ــد و فع ــجوی هرنمن ــه دانش ــداد را ب ــن روی ــوره ای ــگاه س دانش

می گویــد.  تربیــک 

داوری بـخــش انـیمــیشن 
بین المللی  جشـنواره  پنجاهمین 
,,فیلـم رشـد با اسـتادان سـوره

,,

ـــدی  ـــارش زن ـــرت کی ـــوره، دک ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ــعادت  ــم سـ ــوره و خانـ ــرن سـ ــکده هـ ــن دانشـ ــروه انیمیشـ ــر گـ مدیـ

ـــراه  ـــه هم ـــوره ب ـــن س ـــروه انیمیش ـــابقه گ ـــا س ـــتادان ب ـــم زاده از اس رحی

اســـتاد بابـــک نکویـــی، داوری ایـــن دوره را بـــه عهـــده دارنـــد کـــه ۹۹ 

انیمیشـــن ایرانـــی و ۱۳۶ انیمیشـــن خارجـــی رســـیده بـــه دبیرخانـــه را 

ارزیابـــی می کننـــد.

ـــام »جشـــنواره  ـــا ن ـــال ۱۳۴۲ ب ـــار در س ـــرای نخســـتین ب ـــن جشـــنواره ب ای

بین املللـــی فیلم هـــای آموزنـــده« برگـــزار شـــد.

ـــن  ـــم ای ـــه دوره پانزده ـــالب ک ـــس از انق ـــنواره پ ـــن جش ـــن دوره ای اولی

رویـــداد بـــود، بـــه مناســـبت هفتـــه معلـــم از ۱۲ اردیبهشـــت ۱۳۶۴ و 

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــارص ته ـــای مع ـــوزه هرنه ـــه در م ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ب

از دوره بیســـتم، نـــام ایـــن جشـــنواره بـــه »جشـــنواره بین املللـــی 

فیلم هـــای آمـــوزش و تربیتـــی رشـــد« تغییـــر کـــرد و از دوره بیســـت و 

ـــم  ـــر ه ـــهرهای دیگ ـــتان ها و ش ـــز اس ـــران، در مراک ـــر ته ـــالوه ب ـــم ع پنج

ــود. ــزار می شـ برگـ

ــود، آرزوی  ــی خـ ــای آموزشـ ــتادان گروه هـ ــرای اسـ ــوره بـ ــگاه سـ دانشـ

موفقیـــت بیشـــرت دارد.
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ــتاد  ــی اس ــش جهان درخش
ــکده  ــن دانش ــروه انیمیش گ
ســوره دانشــگاه  هنــر 

از  دیگـر  درخشـش سـتاره ای 
انیمیشـن آسـمان  در  سـوره 
//////////////////////////////

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، فیلــم انیمیشــن »ســوزنبان« 
ســاخته مهــدی خرمیــان کــه در مرکــز گســرتش ســینامی مســتند و تجربــی 

تهیــه شــده، برنــده تندیــس بهرتیــن فیلــم انیمیشــن بخــش مســابقه 

ــد. ــد ش ــنواره FluXus هلن ــل جش بین املل

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، فیلــم انیمیشــن »ســوزنبان« 

ســاخته مهــدی خرمیــان کــه در مرکــز گســرتش ســینامی مســتند و تجربــی 

تهیــه شــده، برنــده تندیــس بهرتیــن فیلــم انیمیشــن بخــش مســابقه 

ــد. ــد ش ــنواره FluXus هلن ــل جش بین املل

در وب ســایت جشــنواره FAFF پیرامــون ایــن فیلــم انیمیشــن آمده اســت: 

»ســوزنبان« فیلمــی بــا یــک فــرم هــرنی و جزئیــات عالــی اســت؛ یــک فیلم 

جهانــی کــه همــه می تواننــد حــس کننــد کــه چگونــه و بــه شــکلی زیبــا، 

ــد اســت،  ــه عشــق زندگــی اش پایبن ــوز ب ــم کــه هن ــی فیل ــا کاراکــرت اصل ب

همــراه شــوند...

ــان، اســتاد گــروه  ــه مهــدی خرمی ــداد مهــم را ب دانشــگاه ســوره ایــن روی

ــد. ــک می گوی ــرن تربی ــکده ه ــن دانش انیمیش

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، انیمیشـــن کوتـــاه« 
ــجویان  ــدی از دانشـ ــد موحـ ــاخته امیـ ــور«، سـ ــراژدی نـ ــر؛ تـ ــاه لیـ شـ

کارشناسی ارشـــد انیمیشـــن دانشـــکده هـــرن دانشـــگاه ســـوره  موفـــق 

 Iconic Images ـــی در جشـــنواره ـــم ایران ـــن فیل ـــزه بهرتی ـــه کســـب جای ب

لیتوانـــی شـــد.

ایـــن انیمیشـــن کـــه اقتباســـی آزاد از منایشـــنامه شـــاه لیـــر شکســـپیر 

اســـت، پیـــش از ایـــن، در جشـــنواره هـــای

Asian Cinematography AWARDS )ACA(

Lisbon Film Rendezvous

First-Time Filmmaker Sessions

SideReel Film Festival

TMFF - The Monthly Film Festival

حضور پیدا کرده است.

در ایـــن پـــروژه؛ وحیـــد موحـــدی نیـــز، از دانش آموختـــگان ســـینامی 

ـــت. ـــاور کارگـــردان اس ـــوره و مش س

دانشـــگاه ســـوره، ایـــن موفقیـــت و کســـب افتخـــار را بـــه دانشـــجوی 

ـــک  ـــدی تربی ـــد موح ـــود، وحی ـــه خ ـــدی و دانش آموخت ـــد موح ـــود، امی خ

می گویـــد.
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*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، جايـــزه بـــزرگ يس و 
ـــل  ـــن املل ـــران در بخـــش ب ـــاه ته ـــم كوت ـــي فيل ـــن املل هفتمـــن جشـــنواره ب

ـــم ســـفيدپوش ســـاخته رضـــا فهيمـــي دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد  ـــه فيل ب

ـــيد. ـــوره رس ـــرن س ـــکده ه ـــی دانش ـــات منایش ادبی

ـــزادي)Behnam Behzadi( از  ـــام به ـــل؛ بهن ـــش بن املل ـــأت داوران بخ هي

ـــون  ـــا و كيون گي ـــور ايتالي ـــي)lia Beltrami( از كش ـــران، ليابلرتام ـــور اي كش

ــور  ــم از 19 كشـ ــويب، 63 فيلـ ــره جنـ ــور كـ ــم)kieongyeon( از كشـ كيـ

جهـــان را داوري كردنـــد و در نهايـــت جايـــزه بـــزرگ بخـــش بن امللـــل را 

ـــد. ـــدا كردن ـــران اه ـــور ای ـــفيدپوش از کش ـــم س ـــه فيل ب

ـــه درگـــر اداي  ـــد ك ـــت مي كن ـــه اي را رواي ـــك پرسبچ ـــه ي ـــم قص ـــن فيل اي

ديـــن يـــك پـــرزن مي شـــود.

ــک  ــی تربیـ ــا فهیمـ ــه رضـ ــار را بـ ــب افتخـ ــن کسـ ــوره ایـ ــگاه سـ دانشـ

می گویـــد و بـــرای دیگـــر دانشـــجویان و دانش آموختـــگان خـــود آرزوی 

ــت دارد. موفقیـ

کارنامـه  در  دیگـر  افتخـاری 
سـوره این بـار در گـروه تئاتر

دوسـاالنــه  دوره  اولیــن 
پژوهشـی  برتر  آثـار  انتخاب 
مـقاومت و  دفـاع مقــدس 

ـــاد  ـــرتی فرش ـــاله دک ـــوره، رس ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
»تحلیـــل  عنـــوان  بـــا  دانشـــگاه،  عســـگری کیا عضـــو هیأت علمـــی 

محتـــوای تاریخـــی عکاســـی جنـــگ تحمیلـــی ایـــران و عـــراق« از ســـوی 

ـــر، انتخـــاب  ـــوان رســـاله شایســـته تقدی ـــه عن ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح، ب

ـــد.  ش

ــک  ــگری کیا تربیـ ــاد عسـ ــه فرشـ ــت را بـ ــن موفقیـ ــوره ایـ ــگاه سـ دانشـ

می گویـــد و بـــرای ایشـــان آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد.
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ـــی  ـــه مناســـبت رومنای ـــی دانشـــگاه ســـوره، ب ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ــادمان، روز  ــرتو شـ ــتگاه مـ ــورا، در ایسـ ــر عاشـ ــی ظهـ ــو نقاشـ از تابلـ

ـــد  ـــران، از احم ـــهردار ته ـــی، ش ـــروز حناچ ـــفندماه 99، پی ـــنبه 5 اس سه ش

خلیلی فـــرد، خالـــق اثـــر و عضـــو هیأت علمـــی دانشـــگاه ســـوره، 

تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.

در ایـــن مراســـم خلیلـــی فـــرد، ضمـــن تشـــکر از دکـــرت ســـاعی رییـــس 

دانشـــگاه ســـوره و معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی و کل خانـــواده ی 

ــال  ــوره در سـ ــگاه سـ ــگاه گفـــت: دانشـ ــابقه دانشـ ــورد سـ ــوره، درمـ سـ

ـــگاه  ـــن دانش ـــر ای ـــال از عم ـــش از 27 س ـــت و بی ـــده اس ـــیس ش 1372 تأس

ــامر  ــه شـ ــران بـ ــرح ایـ ــگاه های مطـ ــون ازدانشـ ــم اکنـ ــذرد و هـ می گـ

مـــی رود. اســـاس تفکـــر ایـــن دانشـــگاه تربیـــت هرنمنـــد دینـــی بـــوده 

اســـت و روز بـــه روزهـــم رشـــد دارد.

ـــوره،  ـــزود: دانشـــگاه س وی اف

تقدیـــر شـــهردار تهـــران از خالـــق اثـــر ظهـــر عاشـــورا
,,

,,

ـــتی،  ـــه صنایع دس ـــی از جمل ـــای مختلف ـــه ای را در حوزه ه ـــدان حرف هرنمن

ـــرده اســـت. ـــش، ســـینام و... وارد عرصـــه هـــرن ک نقاشـــی، منای

ــوره  ــگاه سـ ــه داد: دانشـ ــوره ادامـ ــگاه سـ ــی دانشـ ــأت علمـ ــو هیـ عضـ

در ایـــن زمینـــه، اســـاتید و دانشـــجویانی کاربلـــد و مســـتعد دارد، چـــه 

ـــی  ـــای اجرای ـــه در کاره ـــو ک ـــتادان مدع ـــه اس ـــی و چ ـــتادان هیأت علم اس

نیـــز بـــا شـــهرداری همـــکاری داشـــته اند؛ مـــا حارضیـــم از طـــرف 

دانشـــگاه ســـوره بـــا شـــهرداری تهـــران همـــکاری کنیـــم.

ــوره  ــگاه سـ ــتادان دانشـ ــجویان و اسـ ــین دانشـ ــن تحسـ ــی، ضمـ حناچـ

ــی  ــن عمومـ ــهر و اماکـ ــازی شـ ــه زیباسـ ــم بـ ــد داریـ ــا قصـ ــت: مـ گفـ

ــرده و از  ــتقبال کـ ــته اسـ ــدام شایسـ ــن اقـ ـــأ از ایـ ــم؛ و مطمئن بپردازیـ

ظرفیـــت و پتانســـیل موجـــود در دانشـــگاه ســـوره اســـتفاده می کنیـــم.

ـــه ای  ـــر و هدی ـــوح تقدی ـــود ل ـــم یادب ـــه رس ـــی، ب ـــروز حناچ ـــان، پی در پای

ـــرد.  ـــم ک ـــرد تقدی ـــی ف ـــتاد خلیل ـــه اس ب
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کارنامـه  در  دیگـر  افتخـاری 
دانشـگاه سـوره ایـن بـار در 
,,دانشـکده فرهنـگ و ارتباطات

,,

ـــل از دانشـــکده  ـــه نق ـــی دانشـــگاه ســـوره، ب ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ــد  ــی ارشـ ــجوی کارشناسـ ــی، دانشـ ــا وفایـ ــات، دریـ ــگ و ارتباطـ فرهنـ

ـــتین  ـــه »نخس ـــن اختتامی ـــوره، در آیی ـــگاه س ـــگاری دانش ـــته روزنامه ن رش

جایـــزه ملـــی ســـالمت و توســـعه ویـــژه کرونـــا ویـــروس« در بخـــش 

گـــزارش مکتـــوب، مقـــام اول را کســـب کـــرد. 

در ایـــن مراســـم کـــه بـــه صـــورت حضـــوری و مجـــازی و بـــا رعایـــت 

ـــان  ـــا حضـــور مســـووالن وزارت بهداشـــت و درم ـــتی ب ـــای بهداش پروتکل ه

و فرهنـــگ و ارشـــاد برگـــزار شـــد، از بیـــن ۷۰۰ اثـــر در ۱۷ حـــوزه در بخـــش 

ـــت.  ـــرده اس ـــب ک ـــت را کس ـــه نخس ـــجو رتب ـــن دانش ـــوب، ای ـــزارش مکت گ

ـــه در  ـــن روزنام ـــه ای ـــردا اســـت ک ـــه نســـل ف ـــگار روزنام ـــی خربن ـــا وفای دری

شـــهر تهـــران منتـــرش می شـــود.

ـــکده  ـــود در دانش ـــجوی خ ـــه دانش ـــت را ب ـــن موفقی ـــوره، ای ـــگاه س دانش

فرهنـــگ و ارتباطـــات ســـوره، تربیـــک می گویـــد.
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*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره مریم سلیمی، مدرس دانشگاه 
و  اینفوگرافیک  حوزه  در  تدریس  و  فعالیت  سابقه  سال   12 با  سوره 

نیوزگرافیک به همواه چند نفر از دانشجویان رشته گرافیگ طی مصاحبه 

ای از رضورت پرداخنت به اینفوگرافیک در دانشگاه پرداختند.

اینفوگرافیـک و  نیوزگرافیـک  گام  بـه  گام  و  آنالیـن  تدریـس  -تجربـه 

مریم سلیمی، مدرس دانشگاه سوره از رضورت پرداخنت به اینفوگرافیک 

و نیوزگرافیک  در سوره از اضافه شدن  گرافیک خربی به 

گرافیک  ارشد  دروس  لیست 

این درس و دیگر دروس نوین مشابه از هوشمندی و  می گوید: تصویب 

به روز بودن وزارت علوم در این حوزه حکایت دارند هرچند رسفصل ها و 

منابع در درس گرافیک خربی نیازمند به روز رسانی هستند.  در این مسیر 

بهرت است از تجارب استادی همچون دکرت یونس شکرخواه از اساتید بنام 

ایران است و  اینفوگرافیک و نیوزگرافیک در  ارتباطات که پیشگام علمی 

اولین مقاالت را در این حوزه ها به رشته تحریر درآورده و از مولفان کتاب 

گرافیک خربی و اطالع رسان است یاری و بهره گرفته شود.

ــف ــای مختل ــا گرایش ه ــرای ب ــع دک ــک در مقط ــته گرافی ــه رش ــاز ب -نی

وی که خود از مولفان کتاب گرافیک خربی و اطالع رسان و از مرتجامن 

کتاب گرافیک اطالع رسان 2 است می افزاید :  امیدوارم امکان ایجاد رشته 

گرافیک با گرایش های تخصصی در سطح دکرتا فراهم شود، 

از تجربه هـــای شـــیرین دانشـــجویی کـــه رســـانه ای 
گرافیکـــی  جنـــس  از  دغدغه هایـــی  تـــا  شـــدند 

,,

,,

»گفت و گویی با مریم سلیمی، مدرس دانشگاه سوره و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه گرافیک دانشکده هنر سوره«
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چرا که گرافیک تحوالت زیادی داشته و خواهد داشت و با آمدن هوش 

مصنوعی نیاز به راهربان  گرافیکی هوش مصنوعی خواهد بود تا طراحان 

گرافیک.

تعاملی،  هرچه  سمت  به  تصویری  گرافیکی  حوزه  کند:  می  اضافه  وی 

هوشمندتر و شخصی سازی شدن پیش می روند و دروس دانشگاهی نیز با 

درک این تحوالت باید به روز و همگام شوند.

-لزوم حامیت وزارت علوم از توسعه گرافیک برای پاسخ به نیازهای موجود

این مدرس دانشگاه سوره می گوید: گرافیک در خدمت وب، رسانه های 

ترکیبی،  مجازی،  افزوده،  واقعیت  کیشنی،  اپلی  های  محیط  اجتامعی، 

آکادميک،  و حامیت  نگاه  نیازمند  و...  بازیها  هولوگرافی،   یافته،  توسعه 

علمی و حرفه ای هستند و امید است وزارت علوم به این حوزه عنایت 

بیافزاید. دکرتی  و  ارشد  دروس  بر رسفصل  را  آنها  و  باشد  داشته  را  الزم 

نیز کتاب سواد  از مولفان کتاب تفکر و سواد رسانه ای و   وی که خود 

از دروسی که جای آن در دروس حوزه  تاکید می کند: یکی  خربی است 

های گرافیک و ارتباطات خالی است سوادهای برصی و گرافیکی و رسانه  

ای است.

او ادامه می دهد: دوستان دانشجوی رشته گرافیک باید در قالب درسی با 

درک رسانه و چیستی آن، با چگونگی خدمت گرافیک به رسانه و تاثیرات 

آن بر مخاطب آشنا شوند.

وی با بیان اینکه حوزه اینفوگرافیک و نیوزگرافیک در ایران با حداقل 13 

از عدم  این چالش ها  چالش  جدی و اساسی روبروست اظهار می دارد: 

توافق بر رس نام آنها آغاز تا عدم انجام کار تیمی، عدم جایگاه سازمانی الزم 

در رسانه ها و سازمان ها و... ادامه دارد.

سلیمی به نسبت عمر اینفوگرافیک و نیوزگرافیک در قالب مدرن آن در 

ایران، تعداد پایان نامه ها، مقاالت علمی، کتاب و... در این حوزه را کم 

حوزه  این  از  علمی  حامیت  تا  است  الزم  گوید:  می  و  کند  می  ارزیابی 

افزایش یابد که بخشی از آن نیازمند همت دانشجويان عالقمند است که 

در نهایت نیز خروجی بررسی علمی آن به کتاب و مقاله و... تبدیل شود.

وی می افزاید: همچنین الزم است تا در حوزه اینفوگرافیک و نیوزگرافیک 

به انواع شیوه منایش توجه شود و به جز حوزه های ایستا و موشن به حوزه 

های تعاملی، آنالین، فیزیکال و... نیز عنایت شود.

-رضورت توجــه بــه عامــل زمــان و درک فوریــت آن در نیوزگرافیــک

کارشناسی  التحصیل  فارغ  است.   55 سال  شهریور  متولد  درزی  صامئه 

ارتباط تصویری از دانشگاه الزهرا)س( و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط 

تصویری دانشگاه سوره است. 

و  جدید  تجربه  نیوزگرافیک  و  اینفوگرافیک  زمینه  در  کار  گوید:  می  او 

جذابی است از این جهت که می توان با تحلیل و شفاف سازی اطالعات 

موثق و برصی سازی آن و ایجاد تصویری اثر گذار در مورد یک رویداد، 

پراکنده  اخبار و اطالعات  از  انبوهی  با  به جذب مخاطبی شد که  موفق 

مواجه است.

او با تشکر از استاد خود در درس گرافیک خربی، بر لزوم توجه به عامل 

زمان در تهیه نیوزگرافیک تاکید دارد می گوید: نیوزگرافیک باید در حداقل 

زمان ودر پی وقوع رویداد تهیه و منترش شود. 

وی می گوید: بر خالف دیگر آثار گرافیکی در نیوزگرافیک هم فرم و هم 

محتوا حایز اهمیتند. 

او با وجود پایان کالسش در درس گرافیک خربی، همچنان به طور شخصی 

رویدادها  به  و  است  مشغول  نیوزگرافیک  و  اینفوگرافیک  آثار  تولید  به 

واکنش فعال گرافیکی نشان می دهد. 
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-نیوزگرافیک یک چالش شیرین و دلچسب

نفیسه باقری متولد اردیبهشت 1360  و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط 

تصویری دانشگاه سوره است. 

او در خصوص تجربه اش در حوزه اینفوگرافیک و نیوزگرافیک چنین می 

گوید: کار در حوزه اینفوگرافیک و نیوزگرافیک برای من بسیار جذاب بود 

و به دلیل اینکه قبال« در این حوزه فعالیت نداشتم در عمل با چالش هایی 

نیز همراه بودم. البته چالش شیرینی و دلچسبی بود. 

او در ترشیح چالش های کار در حوزه نیوزگرافیک یا هامن گرافیک خربی 

اظهار می دارد: یکی از چالش های این کار محدودیت زمان است زیرا اثر 

باید در کمرتین زمان ممکن آماده و برای رسانه مربوطه ارسال  مربوطه 

شود تا از ارزش خربی تازگی و نیز جذابیت و اهمیت ان کاسته نشود. 

باقری می افزاید: از دیگر نکات در این مسیر، اهمیت استفاده از اطالعات 

صحیح و منابع موثق است. به طور کلی کار در این حوزه به دلیل به روز 

بودن اطالعات و تنوع در انجام کار بسیار می تواند جذاب باشد. 

-گرافیک خربی: روایتی گرافیکی و جذاب یک رویداد

میرتا نجف پور متولد 3 مرداد 1366 و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط 

تصویری دانشگاه سوره است. 

او بر این باور است که طراحی گرافیک خربی تجربه جذاب و متفاوتی است 

که با رهنمود های استادم درک کردم که می توانم به کمک نیوزگرافیک 

رویدادها متفاوتی را به تصویر بکشم. 

وی با تاکید بر اینکه حجم زیادی از محتواهای مربوط به یک خرب را باید بتوان 

در فضای محدودی آنهم با لحاظ محدودیت زمانی برصی سازی و منترش 

کرد می گوید: باید بتوان خرب مربوط به یک رویداد را در قالب یک گزارش 

گرافیکی جامع در اختیار مخاطب قرار داد تا او بتواند در حداقل زمان و 

بدون رصف انرژی چندانی آن رویداد را با جزئیاتش متوجه شده و درک کند. 

امیدوار  و  است  گرافیک خربی  در درس  آموزه هایش  قدردان  پور  نجف 

است بتواند به کسب تجربه اش در این حوزه ادامه دهد. 

دانشــگاهی  دروس  در  خــربی  گرافیــک  درس  گنجانــدن  از  -تشــکر 

ــک  ــک و اینفوگرافی ــای نیوزگرافی ــوزه ه ــا ح ــد ب ــنایی و پیون ــرای آش ب

رویا منیعی متولد 23 شهریور 1376 و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط 

تصویری دانشگاه سوره است. 

با  همراه  متفاوتی  تجربه  خربی  گرافیک  حوزه  در  کار  است  معتقد  او 

جذابیت ها و چالش های مختص به خودش است.

اخبار و اطالعات مربوط  باید  این زمینه  برای فعالیت در  وی می گوید: 

به یک موضوع خاص را از منابع معترب خربی جمع آوری و در بازه زمانی 

کوتاهی نیوزگرافیک مربوطه را طراحی و منترش کرد. در تهیه این اثر باید 

تشکر  با  او  داشت.  توجه  احتاملی  سواالت  و  نیازها  و  مخاطب  نوع  به 

دانشجویان  ویژه  دانشگاهی  های  درس  بین  در  درس  این  گنجاندن  از 

کارشناسی ارشد گرافیک، از فرصت به وجود آمده برای آشنایی و کار در 

برای  درس  این  مدرس  زحامت  قدردان  و  کرده  ابراز خرسندی  حوزه  این 

پیوندش با نیوزگرافیک و اینفوگرافیک است.

-تجربه های دانشجویی که در حوزه نیوزگرافیک جنبه رسانه ای یافت

در  تصویری  ارتباط  رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  فر  محمدیان  زهرا 

دانشگاه سوره است که در سوابق کاری خود تجربه هایی همچون همکاری 

با یک رشکت دمنوش های گیاهی به عنوان مسئول تبلیغات رشکت، طراحی 

هویت برصی رشکتی فعال، در حوزه عمرانی و معامری و… را دارد.

او در خصوص تجربه اش در حوزه گرافیک خربی و اینفوگرافیک می گوید: 
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واحد درسی گرافیک خربی و راهنامیی هایی استاد باعث آشنایی بیش از 

نیز مطالعه و  و  نیوزگرافیک  و  اینفوگرافیک  با مفاهیم  دانشجویان  پیش 

مترین بیشرت در حوزه ساز و کارهای تولید آن شد.

وی می افزاید : درک اهمیت و تاثیرگذاری عنارص و ایده های گرافیکی در 

انتقال  روند تولید نیوزگرافیک و مدیریت و نحوه طراحی اطالعات برای 

رسیع و رصیح اخبار به مخاطب از آموزه هایم در این درس بود.

محمدیان فر  می گوید: تجربه های دانشجویی ما در واکنش به رویدادهای 

مختلف، به یاری استاد این فرصت را یافت تا در رسانه های مختلف منترش 

شود تا بتوانیم ضمن یک تجربه کاری حرفه ای و لذت انجام این کار، باز 

خوردهای کارمان را نیز دریافت کنیم.

-پیوندی جذاب با حوزه نیوزگرافیک با وجود همه گیری کرونا و به طور آنالین 

عطيه عرب دانشجوي مقطع كارشنايس ارشد ارتباط تصويري دانشگاه سوره 

است. 

می  آنالین  به صورت  کالسها  برگزاری  و  کرونا  گیری  به همه  اشاره  با  او 

گوید: شیوع ویروس کرونا سبب شده تا چند ترمی کالس هایامن به صورت 

مجازی و غیرحضوری برگزار شود. هرگز فکرش را هم منی کردم که بتوانم 

این  بیاموزم.  به خوبی  و  با همین رشایط  را  گرافیک خربی  مانند  درسی 

حاصل منی شد مگر با وقت و انرژی که استاد در این درس رصف و آموزش 

ما کرد و به واقع مصداق  سنگ متوم گذاشت. 

عرب ادامه می دهد: انتشار آثارمان توسط استاد در رسانه ها انگیزه های 

آموزشی مان را برای کسب آموزه های بیشرت، افزایش داد. 

او می افزاید: نیوزگرافیک و اينفوگرافيك براي من تجربه جديد و جالبي 

آناليز  بن  بهرت  ارتباط  برقراي  ضمن  بتوانم  تا  شد  باعث  تحربه  اين  بود 

اطالعات ، از نگارش منت هاي طوالين كه از حوصله مخاطب خارج است 

جلوگري كنم و همچنن با استفاده از عنارص برصی مرتبط همچون منودار، 

... كمك به سزايي در درك هر چه رسيع تر  تایم الین ، آيكون ،عکس و 

مطلب به مخاطب کنم. 

-درک اهمیت چهار گام طراحی نیوزگرافیک و اینفوگرافیک 

تصویری  ارتباط  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  جبلی  سادات  شادی 

اینکه تجربه درس گرافیک خربی، تجربه  دانشگاه سوره است. او با بیان 

خیلی خوب و تاثیرگذاری بود و مطالب بسیار موثر و آموزنده ای  در این 

حوزه آموختم. 

جبلی می گوید: در این واحد ما با مراحل تبیین، اطالعات، ایده پردازی 

املان های تصویری، آیکون،  از  نیز نحوه استفاده  و طرح ریزی و اجرا و 

عکس و… آشنا شدیم و توانستیم با همراهی گام به گام استاد به خلق 

اثر بپردازیم. 

و  اخبار  بودن  روز  به  لزوم  گرافیک خربی  درس  در   : ادامه می دهد  وی 

اطالعات مرتبط با یک رویداد و فوریت زمانی را درک کردم و به اهمیت 

مرحله تبیین و طرح ریزی و تاتیرات جدی اش بر اجرا پی بردم. 

او می افزاید : اگر ندانیم هدفامن چیست و ایده کلی برای نیوزگرافیک خود نداشته 

باشیم، در مراحل جمع آوری و طرح اطالعات و اجرا دچار مشکل می شویم. 

وی می گوید: همچنین با مرزهای اینفوگرافیک و نیوزگرافیک در اجرا آشنا شدم.

جهان آینده بیش از پیش برصی است و با درک این مهم زمینه توجه آکادمیک 

می یابد. افزایش  ای  گسرتده  سطوح  و  بیشرت  ابعاد  در  گرافیک  حوزه  به 
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روابط  اختصاصـی  مصاحبـه 
سـوره  دانشـگاه  عمومـی 
هنـر دانشـکده  رییـس  بـا 

ــن  ــاره آخری ــوره درب ــگاه س ــر دانش ــکده هن ــس دانش ریی

ــر در  ــکده هن ــات دانش ــه و تصمیم ــورت گرفت ــات ص اقدام

ــر داد  ــری خب ــی و هن ــای علم ــه ه زمین

*بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره_ دانشــکده هــرن دانشــگاه 
ســوره بــا هــدف تفکیــک فعالیت هــای علمــی و آموزشــی در حوزه هــا و 

ــه ســاختارهای رســمی و  ــه نیــت دســتیابی ب گرایــش هــای تخصصــی و ب

مــورد تأییــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، از ســال 1385 بــا تصویــب 

هیــأت اُمنــاء و هیــأت رئیســه دانشــگاه ســوره فعالیــت خــود را بــه عنــوان 

مهم تریــن، بزرگ تریــن و بــا ســابقه ترین دانشــکده دانشــگاه ســوره آغــاز 

کــرد؛ در همیــن راســتا بــه جهــت آشــنایی بیشــرت بــا اقدامــات دانشــکده 

ــه  ــس دانشــکده هــرن دانشــگاه ب ــا دکــرت کاظــم نظــری رئی هــرن ســوره ب

ــتیم. ــو نشس گفت وگ

سوره: لطفا کمی از خود و فعالیت های اجرایی تان بگویید.

کاظــم نظــری هســتم؛ تحصیالتــم در حــوزه ســینام و تئاتــر اســت و 

مســئولیت دانشــکده هــرن را از مهــر مــاه ســال ۹۹ پذیرفتــم. ابتــدا مشــاور 

ــه شــش  ــا توجــه ب ــودم؛ ب ــس دانشــگاه ســوره ب ــرت ســاعی رئی هــرنی دک

ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــودم ارتب ــرنی ب ــاور ه ــئولیت مش ــه در مس ــی ک ماه

دانشــکده هــرن بــه خصــوص اعضــای هیئــت علمــی و مســئولینی کــه در 

ــادی را در  ــات زی ــتم و  اطالع ــد داش ــی کردن ــت م ــرن فعالی ــکده ه دانش

ــت آوردم. ــه دس ــی ب ــوزه آموزش ح

ــه  ســوال: نحــوه انتخــاب اســتادان در دانشــکده هــر دانشــگاه ســوره ب

چــه شــکلی اســت.

مــا بــا حضــور در دانشــکده هــرن نخســتین کاری کــه کردیم ســعی داشــتیم 

یــک نظــام آموزشــی منظمــی را ایجــاد کنیــم؛ تــا مدرســین مــا از بهرتیــن و 

نــام آورتریــن اســتادان  باشــند کــه در کشــور حضــور دارنــد. چــون نــگاه 

دانشــگاه و مســئولین دانشــگاه هــم بــه ایــن شــکل بــود کــه مترکــزش بــر 

روی کارآفرینــی باشــد؛ یعنــی مهــارت محــوری. ســعی کردیــم افــرادی را 

کــه مدرســین خــوب کشــور هســتند و در ایــن زمینــه، بیشــرتین جایــگاه 

را در ســطح کشــور دارنــد دعــوت کنیــم. قطعــاً دپارمتــان هــای دانشــگاه 

ــزار  ــه ه ــا حضــور حــدود س ــوع و ب ــای متن ــته ه ــه تناســب رش ســوره ب

دانشــجو بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه ِبرَنــد و جایــگاه علمــی  خودشــان را 

ــه  ــه  نســبت ب ــد ک ــدا می کن ــق پی ــر تحقی ــن ام ــی ای ــد و زمان حفــظ کنن

ــا االن  ــد کــه ت ــام آور هســتند اقــدام کنن ــر و ن جــذب اســتادانی کــه موث

هــم بــه حمداللــه موفــق بودیــم.

در کنــار ایــن مســائل، مســئله نظــم آموزشــی نیــز مطــرح هســت. تنظیــم 

برنامــه ریــزی درســی و گفــت وگــو بــا اســاتید و ارتبــاط آنهــا بــا دانشــکده 

و گــروه هــا کــه باعــث مــی شــود بــه هــر حــال یــک رشــدی را در 

ــری هــای  ــوده بلکــه پیگی ــال نب ــه اینکــه قب ایــن حــوزه داشــته باشــیم.  ن

متعــددی کــه از مدیــران گــروه داشــتیم باعــث شــده تــا ارتبــاط نزدیــک 

تــری بــا اســاتید برقــرار کنیــم و مطالبــه و نیازهــای آنهــا را بشــنویم و بــر 

اســاس آن نیازهــا برنامــه ریــزی کنیــم و چشــم انــدازی را تعریــف کنیــم که 

الحمدللــه نــکات خوبــی از ایــن طریــق  بــه مــا انتقــال داده شــد. از همــه 

مهمــرت، ســعی کردیــم رضایــت دانشــجو هــا را در ایــن زمینــه باالتــر بربیــم. 

البتــه بازهــم خیلــی جــای کار داریــم و خیلــی برنامــه داریــم کــه در آینــده 

نــه چنــدان دور و در یــک بــازه زمانــی دو ســاله بــه دنبــال آن هســتیم تــا 

کیفیــت آموزشــی را بــه مراتــب نســبت بــه دانشــگاه هــای دیگــر باالتــر 

بربیــم. اولیــای دانشــگاه هــم در ایــن زمینــه خیلــی تــالش کردنــد.

نکتــه بعــد اینکــه شــورای آموزشــی- پژوهشــی کــه بــه صــورت تخصصــی 

ــگ  ــا آن را پررن ــه م ــوده؛  ک ــگ ب ــداری کمرن ــت  مق ــکده ها اس در دانش

ــگاه را  ــی دانش ــورای پژوهش ــه ش ــوده ک ــن ب ــدام ای ــن اق ــم و اولی کردی

راه انــدازی کردیــم کــه هــر دو هفتــه یــک بــار جلســات آن برگــزار مــی 

شــود.در ایــن جلســات ترغیــب کردیــم کــه اســتادان و دانشــجویان مــا بــه 

صــورت مشــارکتی بتواننــد تولیــد مقــاالت علمــی وکتــاب داشــته باشــند؛ 

کــه ایــن اتفــاق افتــاده و چندیــن کار پژوهشــی و طــرح پژوهشــی را بــه 

معاونــت پژوهشــی دانشــگاه انتقــال دادیــم. مــا در صــدد ایــن هســتیم که 

هســته های پژوهشــی را بــا محوریــت اســتاد راه انــدازی کنیــم کــه بتوانــد 

از دل ایــن هســته هــای علمــی تولیــد علــم در حــوزه هــرن داشــته باشــیم. 

و ایــن  یکــی از کارهایــی بــود کــه در دانشــگاه بــه وجــود آمــد. همــکاران 

ــد و ایــن هســته هــای علمــی در  ــه مــا کمــک کردن ــه ب ــن زمین مــا در ای

حــال شــکل گرفــنت اســت کــه ان شــاالله مادرســال هــای آینــده بتوانیــم 

خروجــی هــای خوبــی از ایــن داشــته باشــیم.

ــح  ــم توضی ــی ه ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــوص برگ ــا درخص ــوره: لطف س

ــد. بفرمایی

 در کنــار مســائل گفتــه شــده، برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی بــود کــه هر 

گــروه آموزشــی مــا در تــرم گذشــته  و تــرم جــاری کارگاه هــای تخصصــی 

ــتیم در  ــا توانس ــینام م ــوزه س ــالً در ح ــد. مث ــزار کردن ــی برگ ــیار خوب بس

ــا  ــم ب ــاط  بگیری ــم و ارتب ــزار کنی ــی برگ ــن امللل ــا کارگاه بی ــط کرون رشای

دانشــگاه ســوربن فرانســه و چندیــد جلســه کارگاه بیــان ســینامیی را 

ــدود ۲۷۰  ــا ح ــن کارگاه ب ــه ای ــیم ک ــته باش ــدوی داش ــرت ف ــای دک ــا آق ب
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دانشــجو برگــزار شــد. دانشــجوهایی از کل کشــور در آن بصــورت رایــگان 

ــگاه  ــه دانش ــی ک ــام کارگاه های ــت مت ــر اس ــه ذک ــتند. الزم ب ــور داش حض

ســوره برگــزار کــرد رایــگان بــوده و هیــچ هزینــه ای  بــرای برگــزاری کالس 

هــا دریافــت نشــده اســت، برخــالف خیلــی از دانشــگاه ها کــه برگــزاری 

کارگاه هــا همــراه بــا هزینــه مالــی بــود امــا مــا هیــچ هزینــه ای دریافــت 

نکردیــم و بــه صــورت یــک نــگاه ملــی بــا ایــن موضــوع برخــورد کردیــم 

تــا متــام دانشــجویان کشــور بتواننــد از امکانــات و مزایــای دانشــگاه ســوره 

اســتفاده کننــد. در کنــار ایــن کارگاه هــای تخصصــی،کارگاه هــای آموزشــی 

و پژوهشــی هــم داشــتیم کــه بــرای متــام دانشــجو هــای داخلــی ســوره و 

حتــی دانشــجوهایی از دانشــگاه تهــران، هــرن، تربیــت مــدرس و دانشــگاه 

ــتان، در  ــل افغانس ــگاه کاب ــجویانی از دانش ــی دانش ــتی و حت ــهید بهش ش

ایــن جلســات حضــور داشــتند.

سوره: آیا برای استادان هم  کارگاه های آموزشی برگزار کردید.

بلــه. کارگاه هــای مهــارت افزایــی بــرای اســاتید دانشــگاه هــرن را بــا 

همــکاری معاونــت پژوهــش برگــزار کردیــم. البتــه متــام ایــن کارگاه هــا را 

ســعی کردیــم بــا همــکاری بخش هــای مختلــف دانشــگاه انجــام دهیــم. 

از جملــه معاونــت پژوهــش، روابــط عمومــی، حــوزه معاونــت فرهنگــی و 

معاونــت اداری  و مالــی دانشــگاه، کــه بــه هــر حــال ایــن هــم افزایــی و 

همــکاری بیــن واحدهــا هــم بــه بهرتیــن شــکل صــورت گرفــت. چــون هــر 

کــدام از ایــن معاونــت هــا و واحــد هــا یــک پتانســیل خوبــی داشــتند کــه 

مــی توانســتند بــه دانشــکده هرنکمــک کننــد کــه خوشــبختانه  اتفاقــات  

خوبــی بــرای دانشــگاه بــه وجــود آمــد.

ســوره: لطفــا در خصــوص برگــزاری جشــنواره وقفــه نیــز توضیحاتــی ارائــه 

دهید.

از برنامــه هــای دیگــر دانشــکده مــی تــوان بــه برگــزاری جشــنواره ی تئاتــر 

ــا  وقفــه اشــاره کــرد. ایــن جشــنواره یعنــی هامیــش شــخصیت قهرمــان ب

نگاهــی بــه شــخصیت رسدار عزیزمــان حــاج قاســم ســلیامنی بــود کــه بــه 

صــورت بین املللــی برگــزار شــد. کــه ارکان دانشــگاه و معاونــت پژوهشــی 

دانشــکده هــرن هــم در ایــن زمینــه کمــک بســیاری کردنــد کــه بــه نظــر 

بنــده ماحصــل آن ابعــاد بســیار خوبــی بداشــت.

مــا در برگــزاری دوره هــای مختلفــی کــه در حــوزه های تخصصی دانشــکده 

برگــزار شــد کوتاهــی نکردیــم و الحــق و النصــاف متــام مجموعــه دانشــگاه 

و دانشــکده در ایــن رشایــط ســخت در راســتای خدمــت بــه دانشــجویان 

بــوده و فقــط میتوانــم بگویــم کــه دانشــگاه ســوره دانشــگاهی بــود کــه 

بــه اکــرث نیازهــای دانشــجویان در هــر لحظــه پاســخ  داد و همــراه آنهــا 

بــوده اســت و حتــی در برخــی مــوارد بــا اعضــای خانــواده دانشــجو نیــز 

متــاس مــی گرفتیــم و جویــای حــال دانشــجویی کــه دچــار بیــامری کرونــا 

شــده بــود مــی شــدیم. هــم بــا خــود دانشــجو هــم بــا خانــواده  درمتــاس 

بودیــم کــه اگــر کمکــی نیــازی بــود دانشــگاه در کنــار ایــن خانــواده باشــد.

ــرون از دانشــگاه  ــی بی ــز فرهنگ ــا مراک ــن دوره ب ــا شــام در ای ســوره: آی

ــاط داشــتید. ــز ارتب نی

بلــه. یکــی از کارهــای دانشــکده هــرن برقــراری ارتبــاط دانشــگاه بــا مراکــز 

ــی  ــی از کارهای ــوده اســت. دانشــکده هــرن یک فرهنگــی هــرنی کشــور ب

کــه در طــول ایــن ۶ مــاه انجــام داد ایــن بــوده اســت کــه بــا بخش هــای 
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کالن فرهنگــی ایــن کشــور ارتبــاط برقــرار کنــد. بیشــرت هــم بــه واســطه 

ایــن کــه بتوانــد دانشــجوها رابــه ایــن مراکــز معرفــی کندتــا قــادر باشــند 

از امکانــات مراکــز فرهنگــی مــورد نظــر اســتفاده بکننــد و بــه حمداللــه 

اتفاقــات خوبــی در پیــش داریــم کــه ان شــاالله آنهــا را در آینــده مطــرح 

. خواهیم کــرد 

از جملــه ایــن همــکاری هــا، همــکاری بــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان 

و نوجوانــان بــوده کــه باعــث شــده کتــاب تاریــخ انیمیشــن ایــران  

ــرارداد انجــام  ــک ق ــق ی ــد. طب ــد بیای ــروه انیمیشــن ســوره پدی توســط گ

شــده، برگــزاری جشــنواره فیلــم انیمیشــن را در ســال آینــده بــا همــکاری 

معاونــت هــا و مراکــز فرهنگــی هــرنی خواهیــم داشــت و بــه دنبــال ایــن 

هســتیم کــه در تابســتان هــم یــک مدرســه هــرنی برگــزار کنیــم کــه طــرح 

آن آمــاده اســت. همچنیــن در هفتــه هــرن انقــالب  کــه در فروردیــن مــاه 

ــگاه و  ــرنی دانش ــای ه ــتاورد ه ــام دس ــود  مت ــی ش ــزار م ــی برگ ــال آت س

بــه خصــوص دانشــکده هــرن بــه منایــش در مــی آیــد و مــا برنامــه هــای 

ــم داشــت. متنوعــی در ایــن خصــوص خواهی

ســوره: لطفــا بفرماییــد برنامــه هــای دیگــری هــم درآینــده بــرای 

دانشــکده هــر داریــد یــا خیــر. 

ــدادی  ــا تع ــه دانشــکده م ــد رشــته ب ــه شــدن چن ــه در خصــوص اضاف بل

رشــته را پیشــنهاد دادیــم. رشــته هایــی کــه مــی توانــد دپارمتــان هــای مــا 

را تقویــت وکامــل کنــد و منتظریــم هیئــت امنــای دانشــگاه پاســخ مثبــت 

بدهــد  و ایــن رشــته هــا جــزو رشــته هــای مصــوب وزارت علــوم هســت 

ــا را مــی  ــه هیئــت امن ــدارد و فقــط تاییدی ــدازی آنهــا مشــکلی ن و راه ان

خواهیــم کــه ایــن اتفــاق اجرایــی شــود. همینطــور بــه دنبــال ایــن هســتیم 

ــم. یکــی از  ــدازی کنی ــرای دانشــکده هــرن راه ان ــرتا را ب ــه دو رشــته دک ک

آنهــا در حــال انجــام شــدن اســت کــه ان شــاالله اخــر امســال بــه نتیجــه 

ــش هســتیم که  ــه دنبال ــده ب ــال آین ــر هــم س ــی دیگ ــم رســید. یک خواهی

نتیجــه بگیریــم.

نکتــه دیگــر هــم اینکــه مــا در صــدد هســتیم کــه کارت مهارتــی در حــوزه 

هــای هــرنی دریافــت کنیــم و در اختیــار دانشــجوها  قــرار دهیــم  و در 

زمانــی کــه تحصیــل مــی کننــد کارت مهارتــی هــم  دریافــت کننــد.

در خصــوص انتشــار مجــالت علمــی نیــز بایــد گفتــه شــود مــا ســه مجلــه 

علمــی پژوهشــی را بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی پیگیــر هســتیم کــه 

بــه انجــام برســد. فکــر کنــم در ایــن فرآینــد شــش ماهــه کارنامــه بدی 

نداشــتیم. چراکــه همــه عزیــزان در دانشــگاه تلـــاش 

ــکده  ــرده اند دانش کـ

ــوزه  ــال ح ــر ح ــه ه ــد. ب ــی برس ــگاه خوب ــک جای ــه ی ــگاه ب ــرن و دانش ه

هــرنی ســازمان تبلیغــات اســالمی یــک توجــه ویژگــی بــه ایــن مجموعــه 

ــا همــکاری دوســتان در آینــده ی نــه چنــدان دور جــزو  دارد امیــدوارم ب

ــه  ــی ن ــده ای ــا در آین ــگاه م ــی در ن ــیم و حت ــر باش ــای برت ــگاه ه دانش

چنــدان دور جــزو دانشــگاه هــای برتــر در خاورمیانــه باشــیم. انشــا اللــه 

ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد.

برنامــه دیگــر مــا برگــزاری هفتــه هــرن انقــالب اســت کــه بــه هــر حــال 

ــی از  ــت برخ ــد داش ــمگیری در آن خواه ــش چش ــم نق ــا ه ــگاه م دانش

برنامــه هــا ماننــد برگــزاری منایشــگاه را در ایــن هفتــه از 19 فروردیــن بــه 

صــورت حضــوری برگــزار مــی کنیــم.     

ســوره: بــا توجــه بــه اینکــه جهــان مبتــال بــه ویــروس کروناســت  مــا نیــز 

در امــر آمــوزش دچــار مشــکالتی شــدیم. یکــی از ایــن مشــکالت برگــزاری 

کالس هــای عملــی اســت. برقــراری ایــن کالس هــای عملــی در دانشــگاه  

ــت  ــد وضعی ــرم جدی ــا درت ــوده اســت آی ــه صــورت محــدود ب ــون ب تاکن

برگــزاری ایــن کالس هــا بهــر خواهــد شــد.

عــرض کنــم خدمتتــان کــه  مــا درتــرم گذشــته بــر اســاس اطالعیــه هــای 

ــه کالس حضــوری  ــر اینکــه هیچ گون ــی ب ــوم مبن ــا و وزارت عل ســتاد کرون

برگــزار نشــود، ســعی کردیــم برخــی از ایــن کالس هــا را بــا حفــظ پروتــکل 

هــای بهداشــتی و حضــور حداقلــی دانشــجویان  در چنــد جلســه برگــزار 

کنیــم تــا دانشــجویان آســیب نبیننــد. همــکاران دانشــگاه  و حــوزه 

انفورماتيــك نیــز هزینــه زیــادی رو انجــام دادنــد تــا بتواننــد بســته 

آمــوزش مجــازی را توســعه بدهنــد يعنــي ســامانه اســكاي روم كــه قبــالً 

بــا ۴ یــا ۵  ویژگــی در دســرتس بــود اآلن بســیاری از امکانــات آموزشــی را 

در اختیارمــان قــرار داده کــه ایــن یکــی از کارهایــی اســت کــه دانشــگاه 

ســوره بــه آن اهتــامم ورزیــد و خیلــی از دانشــگاه هــا ایــن کار را نکردنــد 

یــا اگــر هــم انجــام دادنــد بــه عوامــل بیــرون از دانشــگاه واگــذار کردنــد. 

ــازی  ــی س ــت بوم ــوزه و در جه ــن ح ــگاه در ای ــک دانش ــوزه انفورماتی ح

ســامانه زحمــت فراوانــی کشــیده اســت. و بــرای آمــوزش اســتادان چــه بــه 

صــورت حضــور فیزیکــی  یــا بــه صــورت مجــازی آمــوزش هــای متعــددی 

بــه آن  هــا داده شــد تــا از امکانــات اســکای روم بــه نحــو احســن اســتفاده 

ــادی  ــل زی ــه تعام ــم ک ــازی  تشــکیل دادی ــک شــورای مج ــی ی ــد. حت کنن

بــا اســتادان داشــتیم تــا نیازهــای آنهــا را بــه حــوزه  انفورماتیــک انتقــال 

ــت.  ــته اس ــر داش ــازی تأثی ــامانه مج ــات س ــعه امکان ــه در  توس ــم ک دهی

در خصــوص بعضــی از رشــته هــای عملــی  نیــز بــا حفــظ پروتــكل هــاي 

بهداشــتي، بــا مالحظــه ســختی کار و بــاال بــردن ســاعت هــاي كالس بــراي 

اســاتيد و همراهــي کــردن بــا آن هــا باعــث شــد كــه بعــي از كالس هــاي 

عمــي مــا  بــر خــالف بســياري از دانشــگاه هايــي كــه  ایــن کار را انجــام 
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ندادنــد برگــزار شــود و تــا كنــون هــم در حــال برگــزاري اســت. بــه خصوص 

رشــته صنایــع دســتي كــه نيــاز بــه ابــزار دارد و دانشــجو بــدون ابــزار منــي 

توانــد كاري انجــام دهــد. مــا بــا تعــداد كــم حضــور دانشــجو رشایطــی را 

فراهــم کردیــم  تــا ایــن کالس هــای عملــی بــه نحــوی برگزارشــود و  تــا اآلن  

نیــز هيــچ اتفاقــي در ســنوات دانشــجویان رخ نــداده  کــه نتواننــد دريس را 

پــاس نکننــد و بــا رضايــت نســبي هــم از طــرف خانــواده و هــم از طــرف 

دانشــجو نیــز مواجــه شــديم و ایــن تــرم نیــز ســعی مــان ایــن اســت تــا 

كالس هایــامن را  بــه بهرتيــن شــكل برگــزار كنيــم.

ــر  ــه خاط ــي ب ــاي عم ــور در كالس ه ــه حض ــه اينك ــه ب ــا توج ــوره: ب س

ــه  ــل ب ــط و متاي ــه رشاي ــجوياين ك ــت؛ دانش ــاري نيس ــا اجب ــط كرون رشاي

حضــور  در کالس هــای عملــی را  ندارنــد درسشــان چگونــه مــی گذراننــد.

ــه اي را فراهــم  ــك هزين ــن كار هــم دانشــگاه ي ــراي اي ــه ب ــم ك عــرض كن

ــن هــا، در  ــن دورب ــه اي ــم ك ــه كردي ــي تهي ــن هاي ــا دورب كــرده اســت. م

كالس قــرار مــي گرنــد و بــا همــكاري دانشــجوها و از طريــق اســكاي روم، 

ــن  ــه در شهرســتان هســتند و امــكان حضــور نداشــتند؛ اي دانشــجویاين ك

برنامــه هــا و کالس هــا رو دنبــال كننــد؛ از طرفــی  كالس هــا  ضبــط مــي 

شــده و بــه صــورت آناليــن مــي توانســتند آن را دريافــت کننــد. خيــي از 

برنامــه هــاي آمــوزيش و کارگاه هایــی كــه مــا برگــزار كرديــم موجــود اســت 

و دانشــجویان مــي تواننــد بــه آنهــا مراجعــه کننــد.

بــه هرحــال دانشــگاه واقعــاً رشايــط ســختي را درتــرم هــاي اخــر گذرانــده 

ــد  ــا بتوان ــت ت ــه دوش گرف ــم ب ــادي ه ــيار زي ــاي بس ــه ه ــت؛ هزين اس

ــرم  ــه ت ــی ك ــک دانشــگاه دولت پاســخگو باشــد. مــن خــودم شــخصاً در ی

قبــل تدريــس داشــتم كــي پيگــر ايــن نبــود كــه در چــه ســامانه اي مــن 

تدريــس كنــم، مــن خــودم حــاال بــه واســطه ي وجــدان و اخــالق معلمــي 

ام خــودم مثــالً در google meet  طراحــي كــرده بــودم و بــه بچــه هــا مــي 

گفتــم بيايــد اينجــا؛ امــا در ســوره  اگــر اســتاد يــك جلســه غيبــت می کــرد 

ــت داشتيد؟جلســه  ــه چــرا شــام غيب ــت ك ــي گرف ــوزش متــاس م ــروه آم گ

آينــده و جــرباين رو چــه زمــاين برگــزار می کنیــد؟ تاريــخ برگــزاري رو اطــالع 

بديــد.

ــد  ــم را، يــك اســتاد باي ــار كــرده بودي يعنــي دقیقــاً 14جلســه اي كــه اجب

ــه امتــام  ــه درســتي ب ــا ب ــاد ت ــاق افت ــن اتف ــرم گذشــته اي ــد درت ــزار کن برگ

رســید؛ حتــي برخــی از اســاتيد گفتنــد شــام تنهــا دانشــگاهي بوديــد كــه 

پيگــر مســائل آمــوزيش بوديــد؛ اگــر مــا يــك جلســه غيبــت داشــتيم مريــض 

ــه مــا زنــگ مــي زدنــد كــه آقــا شــام يك مــي توانيــد كالس  هــم بوديــم ب

ــعي  ــا س ــه م ــی  ده ك ــون م ــا نش ــن ه ــب اي ــد؟ خ ــزار كني ــرباين رو برگ ج

كرديــم نظــم آمــوزيش را در مــورد اســتاد و دانشــجو اهميــت بدهيــم  تــا 

در فضــاي آمــوزيش اتفــاق خــويب رخ بدهــد.

ســوره: برخــالف تصــور بســیاری از دانشــجویان  کــه مــی گفتنــد دانشــگاه 

ــام ارکان دانشــگاه  ــی رســد مت ــه نظــر م ــی ب ــدارد ول ــر ن ــه ای در ب هزین

ــت  ــرثی در خدم ــکل حداک ــه ش ــران ب ــان و مدی ــوص کارشناس ــه خص ب

ــام  ــد مت ــه مجبورن ــاال ک ــد مخصوصــاً ح ــرار گرفتن ــای آموزشــی ق کالس ه

کالس هــا را رصــد کننــد. از حضوروغیــاب گرفتــه تــا پشــتیبانی آموزشــی 

آیــا شــام هــم معتقدیــد کــه کار مشــقت بــاری بــوده اســت.

ببینیــد واقعیــت ایــن اســت کــه رشایــط مجــازی کار دانشــگاه و دانشــکده 

ــی  ــتاد م ــود، اس ــاده ب ــا آم ــته کالس ه ــرده. درگذش ــر ک ــن براب رو چندی

آمــد  کالس را برگــزار مــی کــرد و مــی رفــت و اساســاً خیلــی دانشــگاه و 

دانشــکده درگیــر ایــن نبــود کــه در ایــن کالس هــا چــه مــی گــذرد و اســتاد 

مثــالً چگونــه کالس را اداره مــی کنــد. امــا اآلن رئیــس دانشــکده، معــاون 

دانشــکده، مدیــر گــروه، کارشــناس و حتــی متولیــان دیگــری در دانشــگاه 

ــا  ــان و چــه ســاعتی ب ــه کالس هــا در چــه زم ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب ب

چــه ظرفیــت و حتــی چــه کیفیتــی ارائــه و اداره می شــوند و چنانچــه اگــر 

ــا اســتاد متــاس  در زمــان کالس چندیــن دقیقــه جابجایــی اتفــاق بیافتــد ب

گرفتــه می شــود کــه شــام حضــور نداریــد، شــام دیــر وارد کالس شــده ایــد، 

یــا اینکــه کیفیــت آموزشــی شــام پاییــن اســت، چــرا در تدریــس خــود از 

پاورپوینــت اســتفاده منــی کنیــد، چــرا منابــع دیگــری را ارائــه منــی دهیــد 

و مــواردی ازاین دســت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه هــم آمــوزش بــرای 

مدرســین خیلــی دشــوار شــده هــم بــرای کارکنــان آموزشــی. چراکــه مــا در 

آن ســوی  ماجــرا حضــور نداریــم کــه آیــا دانشــجو در کالس حضــور دارد 

یــا نــه. شــاید سیســتم او روشــن اســت و بــه دنبــال کاری رفتــه اســت یــا 

نــه واقعــاً در کالس حضــور دارد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بــا ایــن 

اعتقــاد جلــو مــی رویــم کــه دانشــجو در حــال گذرانــدن کالس اســت  و مــا 

در هــامن رشایــط کیفــی آموزشــی باجــان و دل بــرای برگــزاری یــک کالس 

خــوب تــالش مــی کنیــم. حتــی برخــی از همــکاران مــا کــه ســاعت هــای 

کاری آنهــا تــا ۴ بعدازظهــر تعییــن شــده تــا ســاعت۸ شــب  هــم کــه برخــی 

ــتم  ــتیبان سیس ــوان پش ــه عن ــت ب ــره اس ــان دای ــا همچن ــای م از كالس ه

ــه دانشــجو تفکــر  ــی اســت ک ــی انصاف ــن ب ــد و ای ــدا مــی کنن حضــور پی

دیگــری از سیســتم مجــازی آمــوزش داشــته باشــد. چــون خــود دانشــجو در 

ســامانه نــام فــردی را کــه کارشــناس اســت بــا مشــاهده مــی کنــد. و متوجه 

مــی شــود کــه کارشــناس در آن کالس حضــور دارد. حتــی تلفــن شــخصی 

ــا  متامــی همــکاران در ســایت و ســامانه هــای ارتباطــی موجــود اســت ت

پاســخگوی دانشــجویان باشــند. از ایــن طریــق دانشــجویان مشــکل شــان 

ــد آن را  ــی توانن ــا م ــکاران م ــد و هم ــی دهن ــالع م ــان اط ــه کارشناس را ب

بــه مدیــر گــروه  مربوطــه ارجــاع دهنــد. بــه نظــر مــن بانصــاف نیســت 

کســی بگویــد نتوانســتم نظــرم را بــه دانشــکده یــا دانشــگاه انتقــال بدهــم 

ــا از آنهــا انتقــاد کنــم.  رئیــس دانشــکده و صفحــات مجــازی دانشــگاه  ی
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در اختیــار دانشــجویان قــرار دارد.  حتــی 

ــه  ــجوها ب ــه دانش ــی ک ــیاری از مطالب بس

ــه رئیــس  ــر گــروه اطــالع منی دهــد، ب مدی

از  را  معاونــان  و  منی گوینــد  دانشــکده 

ایــن نظــرات مطلــع منــی ســازند مســتقیامً 

ــد.  ــی دهن ــالع م ــگاه اط ــس دانش ــه رئی ب

رئیــس دانشــگاه هــم مســتقیامً هــامن 

حرف هــا را بــه مــا برمــی گردانــد و باجــان 

ــور  ــه تص ــرای اینک ــم. ب ــی پذیری و دل م

مــی کنیــم ایــن مشــکل ملــی اســت و 

همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم 

ــن  ــدان دور از ای ــه چن ــده ای ن ــادر آین ت

ویــروس منحــوس نجــات پیــدا کنیــم. ایــن یــک فرصــت بــود بــرای نظــام 

آموزشــی کشــور. بــه نظــر مــن دانشــگاه ســوره در ایــن زمینــه توانســت 

بدرخشــد و بــه موقــع و درســت عمــل کنــد.

ــائل  ــد  و مس ــری بیاین ــای دیگ ــر ج ــربه در ه ــان خ ــر کارشناس ــی اگ یعن

آموزشــی مــا را بررســی کننــد قطعــاً منــره قبولــی و خوبــی بــه مــا خواهنــد 

داد.

ســوره: آیــا درتــرم جــاری هــم از اســاتید خــارج از ایــران  بــرای برگــزاری 

کارگاه هــاه دعــوت مــی کنیــد.

ــرم گذشــته هــم  ــا درت ــران م ــاتید خــارج از ای ــوت از اس در خصــوص دع

ایــن کار را کردیــم نــه تنهــا رصفــاً بــرای رشــته ســینام بلکــه در رشــته تئاتــر 

ــی  ــی خوب ــان دعــوت شــدند و حضــور خیل ــش و آمل ــتاد از اتری ــد اس چن

ــع دســتی و  هــم داشــتند. امســال هــم ان شــاءالله در رشــته هــای صنای

تجســمی ایــن کار انجــام مــی شــود. درواقــع بایــد ایــن تهدیــد بــه وجــود 

آمــده  از بیــامری کرونــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و در آمــوزش مجــازی 

اســاتیدی کــه خــارج از ایــران هســتند را بــه صفحــه مجــازی متصــل کنیــم. 

مــا مــی توانیــم ارتباطــات خوبــی از ایــن طریــق بــا آنهــا بگیریــم.

همچنیــن درصــدد ایــن هســتیم دانشــگاه ســوره را بــا مراکــز علمــی که در 

خــارج از کشــور هســتند، مخصوصــاً در رشــته هــای هــرنی، مرتبــط کنیــم. 

امیدواریــم بخــش بیــن امللــل مــا هــم راه انــدازی شــود و از امکاناتــی کــه 

ــرد  ــرار بگی ــار دانشــجو و دانشــگاه ق ــق در اختی ــن طری ــد از ای مــی توان

اســتفاده مطلــوب کنیــم.

ــد جشــنواره  ــزاری جشــنواره هــای دانشــجویی مانن ــد برگ ســوره: دررون

هــای تئاتــر، فیلــم ســایه،گرافیک، صنایــع دســتی و ... آیــا در تــرم جــاری 

و آتــی برنامــه ای داریــد کــه دانشــجویان بتوانــد فعالیــت هــای بیشــری 

در ایــن حــوزه هــا داشــته باشــند.

دانشــگاه ســوره در حــوزه رشــته هــای هــرنی فــارغ التحصیالنــی داشــته 

اســت کــه توانســته انــد موفقیت هــای چشــمگیری کســب کننــد و همیــن 

ــد  ــک برن ــوان ی ــه عن ــام و نشــان دانشــگاه ســوره ب ــث شــدکه ن ــا باع ه

آموزشــی مطــرح باشــد. ایــن موفقیــت هــا حاصــل برگــزاری همیــن 

ــوده اســت. جشــنواره هــا ب

بنابرایــن اگــر وضعیــت کشــور رو بــه بهبــود بــرود درصــدد هســتیم کــه 

جشــنواره هــای نامــربده شــده را تــا آنجایــی کــه امــکان دارد بــه صــورت 

حضــوری برگــزار کنیــم. چــون جشــنواره هــا درســال آینــده پیــش روســت، 

ــام  ــن کار انج ــم ای ــی توانی ــا م ــتاد کرون ــت و س ــازه دول ــورت اج در ص

دهیــم؛ در غیــر ایــن صــورت مثــل همــه جــای دنیــا ماننــد گلــدن گلــوب  

ــد و  ــزار ش ــازی برگ ــت و مج ــزرگ دنیاس ــای ب ــتیوال ه ــی از فس ــه یک ک

همچنیــن اســکار هــم در صــدد ایــن هســتند کــه مجــازی برگــزار بشــود، 

ــود وضعیــت حضــوری و در  ــن برنامــه هــا را  در صــورت بهب ــز  ای مــا نی

ــرای  جشــنواره  ــم. دوســتان ب ــن صــورت مجــازی برگــزار مــی کنی ــر ای غی

ــع  ــد و جشــنواره صنای ــی کنن ــزی م ــه ری ــد  برنام ــایه دارن ــم س هــای فیل

دســتی نیــز برگــزار خواهــد شــد.

ــام  فعــال  ــن ای ــه نظــر مــی رســد برخــی از دانشــجویان در ای ســوره: ب

ــد. ــزی هــم گرفتن ــف جوای ــا ی مختل ــد و از جشــنواره ه بودن

بلــه امســال در جشــنواره فیلــم و مســتند، تعــداد زیــادی از فــارغ التحصیل 

ــد، درحــوزه انیمیشــن در جشــنواره  ــی گرفتن ــزه هــای خوب ــا جای هــای م

هــای بیــن املللــی چنــد جایــزه خیلــی خــوب گرفتنــد. حتــی دانشــجویان 

ــد، واقعــاً  ــزه دریافــت کردن ــد جای ــری و گرافیــک چن ــاط تصوی گــروه ارتب

بچــه هــای دانشــگاه ســوره بــی نظیرنــد. یعنــی افتخــار مــا ایــن اســت کــه 

رَسِمــان بخاطــر ایــن بچــه هــای خــوب بلنــد اســت و گــروه هــای آموزشــی 

مــا بایــد قــدردان ایــن دانــش جویــان و دانــش آموختــگان باشــند و برنامــه 

ــه  ــا ک ــه ه ــن بچ ــالی ای ــد و اعت ــه رش ــد ک ــب بدهن ــی را ترتی ــای خوب ه

رسمایــه ایــن مملکــت هســتند را فراهــم کننــد امیــدوارم  دانشــگاه نــام و 

نشــانش همینطــور کــه درخشــان هســت، درخشــانرت شــود.
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ســوره: جنــاب نظــری هامنطــور کــه مطلــع هســتید  دانشــگاه بــا 

همــکاری اســتاد خلیلــی فــرد  و بــه همــت معاونــت دانشــجویی و 

فرهنگــی تابلویــی را بــه مــرو شــادمان تهــران اهــدا کــرد کــه ایــن اقــدام 

مــورد تقدیــر مــرو و شــهردار تهــران قرارگرفــت. آیــا در ایــن راســتا شــام 

ــران  ــف ته ــا در مناطــق مختل ــد ت ــی خاصــی داری ــه هــای کارآفرین برنام

دانشــجویان را در کار عملــی قــرار دهیــم و بتواننــد فعالیــت هــای بــرون 

دانشــگاهی انجــام دهنــد کــه عــالوه بــر کارآفرینــی بــرای خــود دانشــجو 

ــه ای محســوب شــود. هــم تجرب

ــان زد  ــران زب ــا در دانشــگاه ســوره در ســطح ته ــدان م ــار هرنمن ــه آث البت

هســت ماننــد آثــار آقــای دکــرت خــرسوِی  وخلیلــی فــرد در نقاشــی هــای 

دیــواری کــه هنــوز در منظــر دیــد عمــوم قــرارداد. ایــن موضــوع یکــی از 

ــد اشــاره  ــن خصــوص بای ــن دانشــگاه اســت.  در ای ــن ای ــرگ هــای زری ب

کــرد بــه یکــی از آثــار فاخــر اســاتید مــا بــا عنــوان  تابلــوی ظهــر عاشــورا 

اثــر اســتاد احمدخلیلــی فــرد کــه در ایســتگاه شــادمان نصــب شــده اســت 

کــه تابلــوی بزرگــی هســت و نــام و نشــان دانشــگاه ســوره نیــز در آنجــا 

ــرای دانشــگاه ســوره اســت. در  ثبــت شــده اســت کــه افتخــار دیگــری ب

آینــده بــه واســطه همیــن اتفاقــی کــه افتــاده اســت امیدواریــم بتوانیــم 

ــاتید را  ــی اس ــجویان  و حت ــرنی دانش ــار ه ــا آث ــتگاه ه ــی از ایس در بعض

ــی  ــرتو و حت ــت م ــا رشک ــم ب ــارض داری ــال ح ــم. در ح ــش درآوری ــه منای ب

زیباســازی شــهر تهــران صحبــت مــی کنیــم کــه بخشــی از آثــار تجســمی 

بچــه هــا را بتوانیــم طبــق یــک قــرارداد و تفاهــم نامــه ای در معــرض دیــد 

عمــوم مــردم شــهر قــرار بدیــم و ایــن اتفاقــات دارد شــکل مــی گیــرد و 

طــی آن اســاتید بــه نــام و همــکاران مــا مجدانــه دارنــد ایــن موضــوع را 

ــرار  ــاط برق ــا مراکــز فرهنگــی کشــور ارتب ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــال مــی کنن دنب

کنیــم تــا بتوانیــم محصــوالت تولیــدی بچــه هــا را  بــه آنهــا عرضــه کنیــم.

یــک کار دیگــری هــم کــه در حــال انجــام آن هســتیم، در خصــوص بــاغ 

مــوزه دفــاع مقــدس اســت و قــرار شــد برخــی از آثار برجســته دانشــجویان 

را کــه بــا اندیشــه انقــالب و حــوزه دفــاع مقــدس انجــام شــده را بــا نــام 

ــرای حضــور در  ــی ب ــم.  حت ــرار دهی و نشــان  خــود دانشــجو در آنجــا ق

ــار  ــک منایشــگاهی از آث ــه ی ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب خــارج از کشــور؛ ب

ــی از  ــم. یک ــزار کنی ــران برگ ــارج از ای ــه در خ ــرای عرض ــجویان را ب دانش

ــده نتیجــه  ــم کــه ان شــاءالله در ســال آین ــن کارکردی اســاتید را مامــور ای

ــی دســت  ــرای دانشــگاه خیل ــی شــود ب ــر اجرای ــه اگ بخــش باشــد. و البت

ــدات  ــدازی تولی ــال راه ان ــه دنب ــن ب ــی خواهــد داشــت. همچنی آورد خوب

ــد  ــالب کلی ــرن انق ــه ه ــا هفت ــده ب ــال آین ــه در س ــتیم ک ــجویی هس دانش

خواهــد خــورد.

ســوره: یــک توضیحــی هــم در خصــوص کارت مهارتــی بفرماییــد کــه بــه 

چــه شــکل اســت و آیــا از وزارت کار مدرکــی دریافــت مــی کنیــد  و یــا 

ــن کارت  ــه ای ــد و اینک ــی دهی ــجو کارت م ــه دانش ــگاه ب ــرف دانش از ط

ــار دارد. چقــدر اعتب

ایــن کارت از طریــق وزارت کار اســت یعنــی درواقــع اعتبــارش بــه خاطــر 

وزارت کار بودنــش هســت کــه باعــث مــی شــود ایــن فــردی کــه مهــارت 

ــب  وکاری  ــد کس ــا  بتوان ــد ت ــت کن ــن کارت را دریاف ــد ای ــی کن ــب م کس

ــتی  ــع دس ــاً صنای ــرنی مخصوص ــای ه ــته ه ــه رش ــودش در هم ــرای خ ب

ــرای  ــرتک ب ــورت مش ــه ص ــا ب ــا و آنه ــن م ــی بی ــه آزمون ــد. البت ــاد کن ایج

ســنجش فــرد برگــزار مــی شــود .

ایــن کار اآلن در مرحلــه صحبــت اســت کــه دارد بــه ســمت تفاهــم نامــه 

و اجــرا مــی رســد. بــرای ایــن کار دومــاه بــا مســئولین در وزارت کار 

صحبــت شــد و مســائل دانشــگاه و رشــته هــای مهارتــی را مطــرح کردیــم 

کــه ایــن اتفــاق رقــم بخــورد و اگــر هــم اجرایــی شــود اولیــن دانشــگاهی 

خواهیــم بــود کــه هــم زمــان هــم رشــته دانشــگاهی ارائــه میدهــد و هــم 

کارت مهارتــی.

ســوره: ممنــون از صحبــت هایــی کــه فرمودیــد، پیشــاپیش ســال جدیــد را 

هــم تربیــک میگــم و آرزوی موفقیــت دارم برای شــام و همــکاران پرتالش 

ــای  ــت ه ــد فعالی ــز بتوانی ــی نی ــال آت ــدوارم در س ــر و امی ــکده ه دانش

ــای دانشــگاه و دانشــجویان  ــت و ســازنده ای در جهــت ارتق ــی مثب خیل

داشــته باشــید.

ــجوها،  ــه دانش ــام و هم ــه ش ــد را ب ــال جدی ــن س ــاپیش ای ــم پیش ــن ه م

اســاتید، همــکاران و کارکنــان دانشــگاه ســوره تربیــک عــرض مــی کنــم و 

ان شــاءالله کــه ســال آتــی ســال  پــر خیروبرکتــی باشــد و از همــه بالهــا 

دورباشــیم و بتوانیــم در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی خدمــت کنیــم.
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مصاحبه روابط عمومی دانشـگاه 
,,بـا مدیر گروه سـینمای سـوره

,,

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، در 
رابطـــه بـــا دوشـــنبه های نقدکتـــاب، و 
برنامه هـــای آموزشـــی گـــروه ســـینما، 
شـــهبازی  رامتیـــن  بـــا  گفت وگویـــی 
ــری  ــوره و مجـ ــینمای سـ ــروه سـ ــر گـ مدیـ
داد انجـــام  رویـــداد  ایـــن  اصلـــی 

ــد  ــنبه های نقـ ــوره، دوشـ ــگاه سـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ *بـ
کتـــاب، مجموعـــه وبینارهایـــی بـــود کـــه از تـــرم گذشـــته، بـــه همـــت 

معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه، هـــر دوشـــنبه در ســـامانه ســـیباد 

ـــی  ـــای تخصص ـــی کتاب ه ـــد و بررس ـــل، نق ـــه تحلی ـــد و ب ـــذاری می ش بارگ

ـــد  ـــاب می پرداختن ـــر کت ـــنده ه ـــور نویس ـــا حض ـــف، ب ـــای مختل در زمینه ه

ـــول  ـــاب در ط ـــد کت ـــنبه های نق ـــوان دوش ـــت عن ـــار تح ـــش از ده وبین و بی

ـــجویان  ـــاتید و دانش ـــوب اس ـــتقبال خ ـــا اس ـــد و ب ـــزار ش ـــرم برگ ـــن دو ت ای

ـــود. ـــراه ب هم

ــاط  ــا از نقـ ــت: مـ ــار داشـ ــو اظهـ ــن گفت وگـ ــهبازی در ایـ ــن شـ رامتیـ

ـــار،  ـــدگان در وبین ـــت کنن ـــتیم و رشک ـــده داش ـــت کنن ـــران رشک ـــف ای مختل

ـــه  ـــال ب ـــاظ اتص ـــه لح ـــیدند و ب ـــم می رس ـــر ه ـــقف ۲۰۰ نف ـــا س ـــی ت گاه

شـــبکه اینرتنتـــی هـــم مشـــکل خاصـــی نداشـــتیم.

ـــم  ـــرم جـــاری، قصـــد داری ـــن ت ـــز در همی ـــوروزی نی در بعـــد از تعطیـــالت ن

ـــد و کتاب هـــای  ـــاتید جدی ـــداوم داشـــته باشـــد و اس ـــاق ت ـــن اتف ـــاره ای دوب

جدیـــدی را  بـــه بوتـــه نقـــد بگذاریـــم،  حتـــی اســـاتید خـــارج از ایـــران کـــه 

ـــم  ـــان خواهی ـــد در خدمتش ـــی دارن ـــز هامهنگ ـــوره نی ـــت های س ـــا سیاس ب

ـــود. ب

شهبازی در مورد لطمه های مجازی شدن در کنار فواید آن افزود: 

تئاتـــر و ســـینام رشـــته های متامـــأ حضـــوری محســـوب می شـــوند و 

ـــه کل کشـــور اســـت  ـــوط ب ـــزاری، مرب ـــرم اف ـــزاری و ن مشـــکالت ســـخت اف

ـــگاه  ـــه دانش ـــوط ب ـــأ مرب ـــدارد و رصف ـــودن را ن ـــوری ب ـــورد حض ـــه  بازخ ک

ـــت. ـــوره نیس س

ــت در  ــن عدالـ ــود؛ ایـ ــرار منی شـ ــی برقـ ــت مالـ ــور عدالـ ــن طـ و همیـ

دانشـــگاه های دولتـــی پابرجاســـت ولـــی دانشـــگاه های غیرانتفاعـــی از 

ـــزاری  ـــه برگ ـــدام ب ـــا اق ـــال م ـــن ح ـــا ای ـــتند؛ ب ـــروم هس ـــت مح ـــن عدال ای

ـــدوی  ـــای ف ـــد آق ـــم. اســـتادانی هـــم هســـتند مانن ـــی کردی ـــن وبینارهای چنی

کـــه بـــرای تدریـــس در برخـــی وبینارهـــا بـــه مـــا افتخـــار دادنـــد، امـــا 

هیـــچ دســـتمزدی از مـــا طلـــب نکردنـــد و تـــا بـــه امـــروز حـــارض بـــه 

دریافـــت هیـــچ مبلغـــی نشـــدند.

ـــا از مباحـــث  ـــه بچه ه ـــم ک ـــازی کردی ـــان را در بســـرت مج ـــالش خودم ـــا ت م

درســـی دور مناننـــد ولـــی بـــا ایـــن حـــال در بعضـــی مواقـــع دیدیـــم بچه هـــا 

لطمـــه می خورنـــد؛ ســـعی کردیـــم ایـــن تـــرم بـــا برنامه ریـــزی درســـت، 

ــتی،  ــتورالعمل های بهداشـ ــت دسـ ــا رعایـ ــا را بـ ــی از واحدهـ بخش هایـ

ـــم. ـــزار کنی ـــوری برگ حض

ـــد  ـــه می توانن ـــم ک ـــته داری ـــتادانی برجس ـــا اس ـــاری، م ـــرم ج ـــن ت در همی

ــرام  ــتادان بهـ ــه اسـ ــد از جملـ ــوزش کمـــک کننـ ــوزه آمـ ــا  در حـ ــه مـ بـ

دهقـــان، احمـــد رضـــا درویـــش و مجیـــد برزگـــر و بســـیاری از اســـاتید 

دیگـــر کـــه می تواننـــد در امـــر آمـــوزش دروس عملـــی  بـــه مـــا کمـــک 

کننـــد.

وی ادامـــه داد: بـــه عـــالوه مـــا در زمانـــی زندگـــی می کنیـــم کـــه 

وظیفـــه دانشـــگاه ها فقـــط آمـــوزش دروس نیســـت و اگـــر دانشـــگاهی 

نتوانـــد فعالیت هـــای فرهنگـــی و درآمدزایـــی خـــودش را ارتقـــا ببخشـــد 
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َولـــو این کـــه دانشـــگاه دولتـــی باشـــد، محکـــوم بـــه شکســـت اســـت؛ 

ـــد  ـــجویان بتوانن ـــه دانش ـــاورد ک ـــود بی ـــه وج ـــی ب ـــد فضاهای ـــگاه بای دانش

ــگاه  ــکر دانشـ ــدا را شـ ــد. خـ ــه منایـــش بگذارنـ ــود را بـ ــای خـ توانایی هـ

ـــرای دانشـــجویان خـــود  ـــن فرصـــت  را ب ـــن دوران مجـــازی، ای ســـوره در ای

فراهـــم مـــی آورد.

مدیـــر گـــروه ســـینامی ســـوره بـــه تأســـیس مدرســـه تابســـتانه ســـینام 

ـــود  ـــت ســـینامیی وزارت ارشـــاد، بخشـــی ب ـــرد و گفـــت: در معاون اشـــاره ک

ـــن  ـــه ای ـــد. در دوره ای ک ـــل ش ـــه تعطی ـــینام ک ـــی س ـــه مل ـــوان مدرس ـــه عن ب

ـــگاه و  ـــجویان و دانش ـــم دانش ـــعی کردی ـــا س ـــت، م ـــت داش ـــش فعالی بخ

بدنـــه ســـینام را به هـــم پیونـــد دهیـــم؛ بـــر ایـــن اســـاس یـــک حلقـــه 

ــای  ــه پروژه هـ ــان را بـ ــجویان فعاملـ ــم و دانشـ ــاد کردیـ ــی ایجـ ارتباطـ

ـــینام،  ـــکاری بخـــش س ـــدم هم ـــی به خاطـــر ع ـــم، ول ـــی کردی ـــف معرف مختل

ـــه  ـــی ب ـــک طرح ـــن ی ـــور، م ـــن منظ ـــه همی ـــت. ب ـــداوم نیاف ـــاق ت ـــن اتف ای

عنـــوان مدرســـه تابســـتانه ســـینام ارئـــه کـــردم؛ در ایـــن طـــرح یـــک شـــورای 

سیاســـت گـــذاری برایـــش تعریـــف شـــد کـــه یـــک عضـــو آن هـــم دانشـــگاه 

ـــی  ـــم، ول ـــوت کردی ـــوزش دع ـــرای آم ـــاتید خـــوب ب ـــا از اس ـــود و م ســـوره ب

ـــه  ـــوره ب ـــگاه س ـــا  دانش ـــم؛ ام ـــتان برخوردی ـــالت تابس ـــه تعطی ـــار ب ـــن ب ای

دانشـــجویان ایـــن اجـــازه را داد کـــه در طـــول تابســـتان، دوره آمـــوزش 

خـــود را بگذراننـــد و مـــا بـــه ۳۰ فیلـــم ۳ دقیقـــه ای پرداختیـــم و داوری 

هـــم انجـــام شـــد کـــه خوشـــبختانه جوایـــز بخش هـــای نخســـت را نیـــز 

ـــد. ـــت کردن ـــوره دریاف ـــجویان س دانش
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بررسـی  و  نقـد  جلسـه 
فیلـم،  »ادبیـات،  کتـاب 
شـد بــرگزار  فرهنــگ« 

*به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده هرن این 
دانشگاه، در دهمین جلسه نقد کتاب روز دوشنبه 1 دی ماه 1399 به نقد و 

بررسی کتاب ادبیات، فیلم، فرهنگ« اثر مایکل رایان با حضور محسن فخری 

مرتجم اثر و امیرعلی نجومیان منتقد کتاب، به صورت آنالین پرداخته شد.

مایکل رایان نویسنده این کتاب استاد مطالعات ادبی و سینامیی دانشگاه 

متپل آمریکاست. او مؤلف آثار فراوانی از جمله کتاب »ُجنگ نظریه ادبی« 

مقدمه ای  ادبی:  نظریه  بلک ول،  ویلی  و  روکین  جولی  همراه   )۲۰۰۷(

مقدمه ای  فرهنگی:  »مطالعات  و  بلک ول  ویلی  همراه   )۲۰۰۷( کاربردی 

کاربردی« )۲۰۱۰( همراه ویلی بلک ول است. کتاب ادبیات، فیلم، فرهنگ: 

اصول و مبانی نقد گام به گام به  سمت کسب مهارت در نقد می رود و 

به خواننده می آموزد که چه طور به شیوه ای نقادانه به دنیا بیندیشد و از 

مفروضات، ارزش ها و ایده های فرهنگی که بر آن ها متکی ست بیشرت مطلع 

شود. این کتاب به مدد مثال های ارائه شده، مترکز بر استدالل و ایجاد ترکیبی 

بدیع از مطالعات ادبی، فرهنگی و سینامیی منبعی مهم و رضوری برای 

دانشجویان و خوانندگان تازه کار در عرصه نقد فرهنگی به شامر می رود.

این  کتاب شامل اصول و مبانی به روز نقد معارص است، و به جز فصول 

تاریخی، نقدهای جدیدتر و  فرمالیسم، ساخت گرایی، نقد روانشناختی و 

پیرشویی مثل نظریه تکامل، مطالعات شناختی و نقد اخالقی و نقد بومی 

را هم پوشش می دهد.

در ابتدای جلسه، امیرعلی نجومیان در رابطه با اهمیت کتاب »ادبیات، 

فیلم، فرهنگ« گفت: کتاب مایکل رایان دارای متنی خوانا و روان است و 

ادبیات تنها به عنوان منت دراین کتاب بیان نشده، بلکه ادبیات در قالب 

سینام، فرهنگ و نقد نیز تعریف شده و به رویکرد هایی مبتنی بر همین 

موارد در کتاب اشاره شده است.

وی در رابطه با رویکرد های نقادانه افزود: افرادی که به صورت نظری در 

حوزه سینام فعالیت می کنند تنها رویکردهای حوزه خود را می شناسند و 

شناختی از سایر رویکردها ندارند در حالی که اگرریشه های رویکردهای 

نقادانه را بشناسیم متوجه خواهیم شد که بخش عمده رویکرد های نقادانه 

از یک خواستگاه مشرتک می آید.

در ادامه، محسن فخری در رابطه با انگیزه خود از ترجمه این اثر گفت: 

زبان شیوای کتاب و پیوندی که بین ادبیات، فرهنگ و سینام وجود داشت 

از جمله مواردی بود که سبب شد تا این کتاب را برای ترجمه انتخاب کنم 

و برای اینکه ترجمه این اثر به نحو احسن انجام شود از افراد زیادی در این 

حوزه کمک گرفتم و کار ترجمه را به صورت تیمی انجام دادم.

چه  فرهنگ«  فیلم،  »ادبیات،  کتاب   که  سوال  این  به  پاسخ  در  فخری 

مخاطبانی را در بر می گیرد، افزود: دایره مخاطبان این اثر به دلیل منت 

قابل فهم و خوانا گسرده است و همه دانشجویان حوزه علوم انسانی و 

هر از جمله رشته سینام می توانند از این کتاب استفاده کنند .

جایگاه  جامعه  در  نقد  حوزه  کتاب های  اینکه  بیان  با  نجومیان  امیرعلی 

مطلوبی ندارند گفت: متاسفانه امروزه این کتاب ها در نقدهای ژورنالیستی 

حوزه  در  که  مباحثی  از  منتقدان  و  نداشته  چندانی  تاثیر  تلویزیونی  و 

صورت  به  که  کسانی  و  منی کنند  استفاده  می شود  گفته  نقد  دانشگاهی 

منتقد در سطح کشور دانش آکادمیک الزم در این حوزه را ندارند و اساس 

تجربه های شخصی خودشان نقد می کنند .

وی در رابطه با نقد کتاب »ادبیات، فیلم، فرهنگ« افزود: فصل دهم کتاب 

درباره مطالعات سینامیی است و با سایر فصل ها که رویکرد انتقادی دارد 

همخوانی ندارد و اینکه مایکل رایان یک ژانر را انتخاب کرده و یک فصل 

کتاب را به آن اختصاص داده از نظر من طبقه بندی صحیحی نبوده است.

گفت:  و  کرد  اشاره  اثر  این  ویژگی های  به  کتاب  نقد  بر  عالوه  نجومیان 

معرفی متون کلیدی در هر رویکرد و مطرح کردن پرسش های اساسی در 

انتهای هر فصل از ویژگی های حائز اهمیت این اثر است؛ این کتاب شامل 

تحلیل های عملی و کاربردیست که در فضای مطلوبی گنجانده شده است.

افزود:  نشانه هاست  از  مجموعه ای  فرهنگ  اینکه  بیان  با  فخری  محسن 

فرهنگ و نشانه های فرهنگی در جوامع مختلف متفاوت است و مایکل رایان 

معتقد است برای شناخت هر فرهنگ باید به رساغ نشانه های فرهنگی رفت.

وی در ادامه در رابطه با نویسنده این اثر گفت: مایکل رایان یک نویسنده 

برجسته در حوزه نقد است که بر روی حوزه های مختلف کار می کند.
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,,جلسه نقد و بررسی کتاب »در جست و جوی زمان نو« برگزار شد 

,,

به  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  *به 
یازدهمین  دانشگاه_  پژوهشی  معاونت  از  نقل 

جوی  و  جست  »در  کتاب  بررسی  و  نقد  جلسه 

زمان نو« تالیف ایامن افرسیان به میزبانی محمد 

معین الدینی با حضور باوند بهپور منتقد کتاب و 

جمعی از استادان و دانشجویان عالقه مند دوشنبه 

شد. برگزار  مجازی  صورت  به   1399 ماه  دی   8

این کتاب دوجلدی، مجموعه ای منتخب از مقاالت 

به  مشخصاً  که  است  هرنمند«  »حرفه:  فصلنامه ی 

دارد  سعی  و  پرداخته  ،  ایران«  معارص  هرن  »تاریخ 

بسرتها ، مسیرها، رویکردها، پرسش های محوری و 

این  در  این رو،  از  کند.  بررسی  و  را معرفی  این حیطه  اصلی  گره گاه های 

آن چه  بلکه  نیستیم،  روبرو  توصیفی  و  تخت  تاریخ نگاری  نوعی  با  کتاب 

می خوانیم تحلیل، تفسیر و نقد هرن جدید ایران است که اگرچه ریشه های 

با تب وتاب  اما در هفتاد سال اخیر  باید در دوران صفوی جست،  آن را 

به خود  را  نوگرا  نام هرن  و  پدیدار شد  ایران  فرهنگی  فضای  در  بیشرتی 

گرفت.

نویسندگان این مجموعه را اسامی نام آشنایی تشکیل می دهند؛ نویسندگانی 

آغداشلو،  آیدین  فرهادپور،  مراد  احمدی،  بابک  پاکباز،  رویین  جمله  از 

آریاسپ دادبه، مجید اخگر، مهران مهاجر، باوند بهپور، منصور هاشمی، 

یک  هر  که  دیگرانی  و  نجفی  صالح  اسالمی،  مازیار  امیرابراهیمی،  مثیال 

در حیطه ی مطالعاتی خود صاحب قلم و صاحب نظر هستند. قاعدتاً این 

کتاب به متامی سواالت اساسی هرن ما پاسخ منی دهد، اما مجموع مقاالت 

آن، در کنار طرح مسائل و پرسش های اصلی هرن معارص ما، همزمان، با 

تنوع و چندگانگی  پاسخ هایشان، موجب گفت وگویی انتقادی اما روشنگر 

و سازنده بین یکدیگر شده اند.

از  انگیزه خود  اثر در رابطه  ایامن افرسیان گرداورنده  ابتدای جلسه،  در 

تالیف کتاب در جست و جوی زمان نو،گفت: زمانی که می خواستم تالیف 

کتاب را آغاز کنم یک موضع انتقادی نسبت به فضای قالب ها و آسیب 

ایران داشتم و به آسیب هایی مانند هرنهای مفهومی و  شناسی معارص 

آموزش هرن پرداختم و به مرور با برگزاری منایشگاه مینیاتورگری در هرن 

های معارص و پرونده هایی که در باره نگار گری و قاجاریه کار کردیم به 

مسئله تاریخ معارص ایران پی بردیم.

وی افزود: بخشی از این کتاب حاصل درگیری های ذهنی من بوده است 

که با نویسنده ها مطرح می کردم و این اثر با هدف فراهم کردن مقدماتی 

برای نگارش تاریخ انتقادی هرن معارص ایران پدید آمده است.

باوند بهپور سوال، لزوم ساخت این کتاب را مطرح کرد و افرسیان گفت: 

مقاالت این کتاب در 57 شامره طی 10 سال گردآوری شده است و بسیاری 

از مخاطبانی که از سال های ابتدایی مجله ها را دنبال می کردند ممکن 

بود به صورت پیاپی متامی مجالت را پیگیری نکنند به همین خاطر کنار 

هم بودن این مجالت در یک مجموعه عالوه بر پیوستگی که ایجاد می کرد 

ماهیت جمالت را نیز تغییر می داد؛ کتاب »در جست و جوی زمان نو« 

در دو جلد گرداوری شده است که بخش اول تاریخ قبل از انقالب و بخش 

دوم سال 57 به بعد را در بر می گیرد.

افرسیان در رابطه با نگاه انتقادی این اثر افزود: موضع انتقادی این کتاب 

معنای  به  انتقاد  ولی  است  بوده  هرنی  کار  در  عملی  تجربیات  حاصل 

تخریب و نگاهی همه جانبه به هرن های معارص نبود بلکه فاصله انتقادی 

را حفظ کردیم و در متام این مدت سعی داشتیم از مطالب مجالت و آن 

دوران تحلیل در بیاوریم؛ تاریخ انتقادی اساسا به این معناست که سعی 

می کند گذشته را به حال متصل کند چرا که گذشته تکه تکه است.

وی ادامه داد: ما در این کتاب سعی کردیم موضع انتقادی داشته باشیم  

و بتوانیم دوران تاریخی را به گونه ای دسته بندی کنیم که قابل فهم و به 

یکدیگر ربط داشته باشد.

با  تالیف  اثر  این  کتاب گفت:  این  باره ویژگی  در  بهپور  باوند  ادامه،  در 

ارزشی دارد، نکته حائز اهمیت این است که نویسندگان این مجموعه با 

تفکر دست نگارش برده و ساختار اصلی را تغییر نداده و تقلید منی کنند 

و هر نویسنده نظر خود را به درستی بیان کرده است.

وی در نقد این اثر نیز خاطر نشان کرد: نگاه بی طرفانه این اثر با مفهوم 

انتقادی که دارد همخوانی ندارد و منی توانیم انتقاد کلی داشته باشیم چرا 

که با گسست در معیار ها نیز طرف هستیم.

و  جست  »در  کتاب  بررسی  و  نقد  جلسه  یازدهمین  مشاهده  جهت 
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در  صناعی«  کتاب»هنرهای 
سوره  کتاب  نقد  های  دوشنبه 

ــه گــزارش معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ســوره_ دوازدهمیــن جلســه  *ب
نقــد و بررســی کتــاب » هرنهــای صناعــی « تالیــف عبدلکریــم عطــارزاده 

و مهــران هوشــیار بــه میزبانــی مهــدی محمــدی  بــا حضــور مهــدی 

خانکــه منتقــد کتــاب و جمعــی 

از اســتادان و دانشــجویان عالقــه 

منــد دوشــنبه  15 دی مــاه 1399 

بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

آمــده  کتــاب  معرفــی  در 

نخســت  گام هــای  اســت:»در 

و  بــرش  زندگــی  تاریــخ 

ــان  ــه انس ــین ک ــای پیش هزاره ه

بــرای رفــع نیازهــای مــادی و 

تــا  می کوشــید  خــود  معنــوی 

بــه  را  مــواد متنــوع طبیعــت 

دســت آورد و بــه آن، صــورت 

و معنــا دهــد، هرنهــای صناعــی 

ســاخته و پرداختــه شــد. امــروزه 

نیــز کــه در دهــه دوم هــزاره 

ســوم میــالدی روزگار می گذرانیــم و جهــان بــه کلــی نســبت بــه گذشــته 

متحــول و متفــاوت شــده اســت، هرنهــای صناعــی کامبیــش جایــگاه خــود 

را حفــظ کــرده اســت و بســیاری از کشــورها بــه دنبــال اهــداف اقتصــادی 

و فرهنگــی در جهــت اعتــالی بیــش از پیــش آن می کوشــند. ایــراِن مــا نیــز 

بــا انبــوه افتخــارات تاریخــی خــود در هرنهــای ســنتی و همــگام بــا دیگــر 

ــای  ــه احی ــش ب ــکوه فردای ــاد ش ــیر ایج ــد در مس ــه، می توان ــل پیرشفت مل

هرنهــای صناعــی ارزشــمندش بیندیشــد...« ایــن کتــاب توســط انتشــارات 

ســمت منتــرش شــده اســت.

در گام هــای نخســت تاریــخ زندگــی بــرش و هزاره هــای پیشــین کــه انســان 

ــا مــواد متنــوع  بــرای رفــع نیازهــای مــادی و معنــوی خــود می کوشــید ت

طبیعــت را بــه دســت آورد و بــه آن صــورت و معنــا  دهــد، هرنهــای 

ــه  ــز ک ــروزه نی ــد. ام ــه ش ــاخته و پرداخت ــی س صناع

ــزاره  ــۀ دوم ه در ده

م  ســو

میــالدی روزگار می گذرانیــم و جهــان بــه کلــی نســبت بــه گذشــته 

متحــول و متفــاوت شــده اســت، هرنهــای صناعــی کامبیــش جایــگاه 

ــداف  ــال اه ــه دنب ــورها ب ــیاری از کش ــت و بس ــرده اس ــظ ک ــود را حف خ

ــند. ــش آن می کوش ــش از پی ــالی بی ــت اعت ــی در جه ــادی و فرهنگ اقتص

هــرن در متــدن اســالمی عنــوان مجموعــه ای اســت کــه پدیدآورنــدگان آن 

ــط  ــاع و رشای ــه اوض ــی ب ــی تاریخ ــا نگاه ــث آن را ب ــد مباح ــیده ان کوش

هریــک از هرنهــا در جهــان اســالم شــکل دهنــد، بــه گونــه ای کــه نقــاط 

عطــف تاریخــی هــر هرن و نســبت 

آن بــا فــراز و فرودهــای متــدن 

و  پژوهشــگران  بــرای  اســالمی 

عالقــه منــدان تاریــخ متــدن ملــت 

هــای مســلامن آشــکار و امــکان 

پژوهــش هــای تاریخــی و فرهنگی 

شــود. فراهــم  آینــدگان  بــرای 

عبدالکریــم  جلســه،  ابتــدای  در 

ــوان   ــا عن ــه ب ــار زاده در رابط عط

کتــاب گفــت: همــه آثــاری کــه از 

ــد را  ــی مان ــی م ــله باق ــک سلس ی

ــی  ــرن جزئ ــد و ه ــی گوین ــدن م مت

محســوب  دوره  یــک  متــدن  از 

اخیــر  ســال   50 در  شــود؛  مــی 

ــاده   ــتی زی ــع دس ــت از صنای حامی

ــی کــه در وزارت  ــدا کــرده اســت و رشــته های ــه دانشــگاه هــا راه پی و ب

ــرد. ــی گی ــر م ــز در ب ــی را نی ــای صناع ــت هرنه ــده اس ــن ش ــوم تعیی عل

ــگاهی  ــن دانش ــن عناوی ــزء جدیدتری ــی ج ــای صناع ــرن ه ــزود: ه وی اف

اســت. افــزوده  نیــز  دســتی  صنایــع  گــروه  اعتبــار  بــه  کــه  اســت 

عطــارزاده در رابطــه بــا نحــوه نــگارش کتــاب »هرنهــای صناعــی «گفــت: 

ــال  ــپرده شــد و 5 س ــا س ــه م ــی 95 ب ــال 90 ال ــر از س ــن اث مســئولیت ای

ــر رشــته  ــا را ب ــد و مبن ــه طــول انجامی ــاب هرنهــای صناعــی ب ــگارش کت ن

ــه در  ــتیم ک ــی گذاش ــوش نویس ــری و خ ــگار گ ــب، ن ــد تذهی ــی مانن های

دانشــگاه هــا مــورد توجــه هســتند و بــر روی آنهــا نیــز رسمایــه گــذاری 

ــا  ــکاری ب ــر هم ــن اث ــگارش ای ــرای ن ــدف ب ــن ه ــم تری ــود؛ مه ــی ش م

ــی  ــه پژوهش ــم در زمین ــی و ه ــه عمل ــم در زمین ــه ه ــود ک ــتادانی ب اس

حــوزه خــود متخصــص و ماهــر باشــند و ســعی کردیــم بــه رساغ اســتادانی 

ــد. ــه را دارا بودن ــه هــر دو جنب ــم ک بروی

مهــران هوشــیار از دیگــر گردآورنــدگان کتــاب »هرنهــای صناعــی« بابیــان 

اینکــه کارگروهــی ســبب ارزشــمندی ایــن اثــر شــده اســت، افــزود: نکتــه 
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ارزشــمند ایــن کتــاب بحــث کارگروهــی بــود کــه در گــروه صنایــع دســتی 

و ســنتی کمــرت بــه آن توجــه مــی شــود؛ ویژگــی مثبــت ایــن اثــر تجمیــع 

اندیشــه مهــم تریــن افــرادی بــود کــه در ایــن حــوزه صاحــب نظــر بودنــد 

و ســاختار ایــن کتــاب ماننــد دایــره املعــارف اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب هــرن هــای صناعــی رویکــرد تطبیقــی دارد 

گفــت: تجمیــع قلــم اســتادان خــربه در ایــن اثــر نقــاط عطــف تاریخــی در 

جهــان اســالم را معرفــی کــردع اســت و ســعی شــده در انعــکاس مطالــب 

از تصاویــر مناســب اســتفاده شــود چــرا کــه در فهــم کتــاب موثــر اســت.

در ادامــه جلســه، مهــدی خانکــه در نقــد کتــاب »هرنهــای صناعــی «گفت: 

ایــن اثــر حجــم زیــادی از مطالــب را شــامل مــی شــود کــه نویســندگان 

تــالش کــرده انــد مطالــب را بــه درســتی خالصــه کننــد، کتــاب نیــز مــی 

توانــد چشــم انــدازش را تغییــر دهــد و اقیلــم مندتــر نــگاه کنــد.   

وی بــا بیــان اینکــه کتــاب عنــوان فــوق العــاده ای دارد، افــزود: ما همیشــه 

بــا عنــوان صنایــع دســتی مشــکل داشــتیم چــرا کــه انقــالب صنعتــی ایــن 

ــر از همــه نظــر مناســب  ــن اث ــوان ای ــرده اســت و عن ــب ک ــوان را قال عن

اســت.

خانکــه طراحــی جلــد ایــن اثــر را نیــز مــورد نقــد قــرارداد و در رابطــه بــا 

نقــاط قــوت ایــن اثــر گفــت: یکــی از مهــم تریــن نقــاط قــوت ایــن کتــاب 

ار جاعــات آن اســت چــرا کــه در آن از منابــع تــراز اول و مهــم بهــره گرفتــه 

ــوان یــک  ــه عن ــوان ب ــاب »هرنهــای صناعــی« مــی ت شــده اســت و از کت

منبــع قابــل اعتــامد اســتفاده کــرد.

ــای  ــاب » هرنه ــد و بررســی کت ــن جلســه نق ــت مشــاهده دوازدهمی جه

https://aparat.com/v/yvX9D:صناعــی « وارد لینــک زیــر شــوید

جلسه نقد و بررسی کتاب »تاریخچه 
شد برگزار  ایران«  در  انیمیشن 

ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــی  ــت پژوهشـ ــل از معاونـ ــه نقـ ــوره، بـ سـ
ـــی  ـــد و بررس ـــه نق ـــیزدهمین جلس ـــگاه_ س دانش
ـــف  ـــران« تألی ـــن در ای ـــه انیمیش ـــاب »تاریخچ کت
ــن  ــی رامتیـ ــه میزبانـ ــان بـ ــن جواهریـ مهیـ
شـــهبازی بـــا حضورکیـــارش زنـــدی منتقـــد 
کتـــاب و جمعـــی از اســـتادان و دانشـــجویان 
ـــاه  ـــنبه 22 دی م ـــوره دوش ـــد روز س ـــه من عالق
۱۳۹۹ بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.

 
*در کتـــاب »تاریخچـــه انیمیشـــن در ایـــران« مخاطبـــان بـــا پیشـــینه، 
ســـیر تکامـــل و تکویـــن نقاشـــی متحـــرک در ایـــران آشـــنا می شـــوند. 

ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــره ب ـــددی به ـــع متع ـــاب از مناب ـــن کت ـــف در تدوی مول

ـــون  ـــگ و ارشـــاد اســـالمی، کان ـــد از : آرشـــیو فرهن ـــارت  ان ـــع عب ـــن مناب ای

ـــران  ـــان، ســـیامی جمهـــوری اســـالمی ای پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوان

ــیفا( اســـت . ــات بین امللـــل )آسـ و نرشیـ

ــا  ــه بـ ــو و مکاتبـ ــاب،در خصـــوص گفـــت و گـ ــن کتـ ــی از ایـ در بخشـ

ــاب  ــات کتـ ــی از موضوعـ ــه برخـ ــت کـ ــده اسـ ــن شـ ــدان تبییـ هرنمنـ

ـــری  ـــرورش فک ـــون پ ـــن در کان ـــران، انیمیش ـــن در ای ـــامل:آغاز انیمیش ش

کـــودکان و نوجوانـــان، انیمیشـــن در ســـیامی جمهـــوری اســـالمی 

ایـــران، تولیـــدات فیلـــم انیمیشـــن در بخـــش خصوصـــی، تجربه هـــا در 

ــن در  ــازی انیمیشـ ــی فیلم سـ ــگاهی و آموزشـ ــز دانشـ ــن، مراکـ انیمیشـ

ـــه  ـــف و ترجم ـــای تالی ـــن و کتاب ه ـــم انیمیش ـــد فیل ـــل تولی ـــران، عوام ای
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شـــده در زمینـــه انیمیشـــن و پایان نامه هـــای دانشـــجویی مـــی شـــود.

ـــره  ـــان خاط ـــا بی ـــر ب ـــنده اث ـــان نویس ـــن جواهری ـــه، مهی ـــدای جلس در ابت

ـــک  ـــر گفـــت: نزدی ـــن اث ـــگارش ای ـــا ن ای از 33 ســـال گذشـــته در رابطـــه ب

ــه از  ــی کـ ــک زمانـ ــن زرین کلـ ــتاد نورالدیـ ــته اسـ ــال گذشـ ــه 33 سـ بـ

ـــن  ـــه انیمیش ـــا تاریخچ ـــتند ت ـــن خواس ـــد از م ـــی کردن ـــرت م ـــران مهاج ای

ـــم. ـــن کار را پذیرفت ـــت از اســـتادم ای ـــل تبعی ـــه دلی ـــران را بنویســـم و ب ای

ـــه  ـــاب »تاریخچ ـــا کت ـــه ب ـــز در رابط ـــر نی ـــن اث ـــد ای ـــدی منتق ـــارش زن کی

ـــت  ـــوده اس ـــال 1378 ب ـــر س ـــن اث ـــت ای ـــاپ نخس ـــزود: چ ـــن« اف انیمیش

ـــر  ـــن اث ـــب ای ـــی از معای ـــدارد یک ـــی ن ـــاپ دوم ـــاب چ ـــن کت ـــه ای و اینک

محســـوب مـــی شـــود چراکـــه ســـند تاریخـــی انیمیشـــن ایـــران ایـــن کتـــاب 

اســـت وکتـــاب »تاریخچـــه انیمیشـــن« بـــرای مـــن جایـــگاه ویـــژه ای دارد.

وی در رابطـــه بـــا جلـــد ایـــن اثـــر گفـــت:در طراحـــی جلـــد کتـــاب از 

ــتفاده شـــده و جلـــدی معقـــول اســـت ولـــی  ــای ایرانـــی اسـ ــرم هـ فـ

آنچـــه بـــه ارزشـــمندی کتـــاب اضافـــه مـــی کنـــد اســـتفاده از فیلیـــپ 

ـــن  ـــرصی ای ـــای ب ـــت ه ـــه جذابی ـــه ب ـــت ک ـــاب اس ـــات کت ـــوک در صفح ب

اثـــر مـــی افزایـــد.

ــری  ــع وزیـ ــن« قطـ ــه انیمیشـ ــاب »تاریخچـ ــع کتـ ــزود: قطـ ــدی افـ زنـ

ــت  ــت؛ در فهرسـ ــوده اسـ ــد بـ ــی جدیـ ــال 78 قطعـ ــه در سـ ــت کـ اسـ

ـــده  ـــته ش ـــف نوش ـــای مول ـــی ه ـــوابق و ویژگ ـــز س ـــر نی ـــن اث ـــب ای مطال

ـــر  ـــل تصوی ـــن  و می ـــای که ـــه ه ـــه ریش ـــاب ب ـــل اول کت ـــت و در فص اس

ـــل  ـــه در فص ـــده ک ـــه ش ـــن پرداخت ـــی انیمیش ـــف کل ـــت و تعری ـــه حرک ب

ـــود. ـــی ش ـــاز م ـــد30 آغ ـــه بع ـــه  ب ـــران از ده ـــن در ای ـــز، انیمیش دوم نی

ــه  ــای خشـــک بـ ــاب را در یـــک فضـ ــه کتـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ جواهریـ

نـــگارش درآوردم، گفـــت: زمانـــی کـــه اقـــدام بـــه نـــگارش کتـــاب 

کـــردم فضـــای خشـــک و خالـــی حاکـــم بـــود و فقـــط توانســـتم 

اطالعـــات را جمـــع آوری و ثبـــت کنـــم تـــا افـــراد بتواننـــد روی 

ــت  ــده اسـ ــعی شـ ــاب سـ ــن کتـ ــد؛ در ایـ ــام دهنـ ــق انجـ ــا تحقیـ آنهـ

کوچکرتیـــن اتفاقـــات و موضوعاتـــی کـــه در زمینـــه انیمیشـــن رخ 

داده ثبـــت شـــود حتـــی موضوعـــات پایـــان نامـــه در ایـــن کتـــاب 

ــرده اســـت. ــم کـ ــن فراهـ ــرای مخاطبیـ ــادی را بـ ــات زیـ ــرت مطالعـ بسـ

وی خاطرنشـــان کـــرد: چـــاپ کتـــاب »تاریخچـــه انیمیشـــن« بـــه دلیـــل 

ـــه  ـــه بودج ـــل اینک ـــه دلی ـــد و ب ـــول انجامی ـــه ط ـــال ب ـــذ 11س ـــود کاغ نب

ـــا  ـــانیم، م ـــه چـــاپ دوم برس ـــاب را ب ـــن کت ـــی نداشـــتیم نتوانســـتیم ای کاف

ـــن  ـــم و انیمیش ـــناخته ای ـــن را ش ـــه انیمیش ـــتیم ک ـــوری هس ـــتین کش نخس

ـــی خـــودش  ـــت اصل ـــا هوی ـــدارد ت ـــوز ســـبک مشـــخصی ن ـــا هن ـــروزه م ام

ـــد. ـــدا کن را پی

ـــون  ـــد کان ـــاون تولی ـــی مع ـــد رضـــا کریمـــی صارم ـــه جلســـه، محم در ادام

ـــت  پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان در رابطـــه بـــا سلســـله نشس

هـــای دوشـــنبه هـــای نقـــد کتـــاب دانشـــگاه ســـوره گفـــت: مجموعـــه 

نشســـت هـــای دوشـــنبه هـــای نقـــد کتـــاب دانشـــگاه ســـوره دنیـــای 

جدیـــدی را بـــرای مـــا در کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجـــوان بـــه 

ـــتیم. ـــوره هس ـــگاه س ـــه دانش ـــدردان مجموع ـــا ق ـــت و م ـــودآورده اس وج

ارزشــمند  کتابــی  انیمیشــن«  »تاریخچــه  کتــاب  افــزود:  وی 

کانــون  گــذاری  رسمایــه  بــا  توانــد  مــی  اثــر  ایــن  و  اســت 

کنــد. آغــاز  را  دوم  چــاپ  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 

ـــر روی  ـــر گفـــت: ســـیر تحـــوالت اجتامعـــی ب ـــن اث ـــد ای ـــز در نق ـــدی نی زن

ـــع  ـــن جم ـــای ای ـــود و و ج ـــی ش ـــده من ـــر دی ـــن اث ـــازی در ای ـــن س امنیش

ـــت. ـــی اس ـــن خال ـــه انیمیش ـــاب تاریخچ ـــی در کت آوری تاریخ

کتـــاب  بررســـی  و  نقـــد  جلســـه  ســـیزدهمین  مشـــاهده  جهـــت 

»تاریخچه انیمیشـــن در ایران« وارد لینک زیر شـــوید:

https://www.aparat.com/v/AGByv
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کتـاب  بررسـی  و  نقـد  جلسـه 
,,»ماهیت عکـس ها« برگزار شـد

,,

از  بـــه نقـــل  *بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، 
معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه_ بـــا همـــکاری دانشـــکده هـــرن ســـوره، 

چهاردهمیـــن جلســـه نقـــد و بررســـی کتـــاب » ماهیـــت عکـــس هـــا « 

نوشـــته اســـتیون شـــور،  بـــه میزبانـــی رامتیـــن شـــهبازی بـــا حضـــور 

ــد  ــا منتقـ ــگری کیـ ــاد عسـ ــر و فرشـ ــم اثـ ــژاد مرتجـ ــرام نـ ــن بایـ محسـ

کتـــاب و جمعـــی از اســـتادان و دانشـــجویان عالقـــه منـــد روزدوشـــنبه 

ــد.  ــزار شـ ــازی برگـ ــاه 1399 بـــه صـــورت مجـ 29دی مـ

ــد،  ــکاِس عالقه منـ ــت و عـ ــی اسـ ــی و تحلیلـ ــته ای تجربـ ــی، رشـ عکاسـ

پـــس از آشـــنایی بـــا مبانـــی ابتدایـــی، وارد مرحلـــه جدیـــدی می شـــود 

کـــه همزمـــان بـــا کســـب تجربـــه، بایـــد ببینـــد و از داشـــته های 

دیگـــران، ذهنیـــت بگیـــرد.

ــه  ــه چـ ــع بودکـ ــود مطلـ ــه کاِر خـ ــاپیش، از نتیجـ ــه پیشـ ــوان کـ منی تـ

ـــالِف  ـــدک اخت ـــا ان ـــکان، ب ـــک م ـــس از ی ـــد و دو عک ـــش می آی ـــزی پی چی

ــاظ  ــا از لحـ ــس هـ ــی عکـ ــور کلـ ــه طـ ــد، بـ ــم منی آیـ ــه چشـ ــه بـ زاویـ

بـــرصی و محتوایـــی متفـــاوت هســـتند.

دلیـــل تفـــاوت عکـــس هـــا، یـــاد گرفتنـــی اســـت، امـــا در عمـــل، بـــاز 

ـــا توجـــه بـــه داشـــته های  ـــت می آیـــد. ب ـــی بـــه دس ـــم نتایـــج متفاوت ه

ذهنـــی، بایـــد عکـــس گرفـــت و امتحـــان کـــرد. عـــکاس، ابـــزار و 

ــرشو دارد. ــی پیـ ــی و ذهنـ ــاظ تکنیکـ ــه لحـ ــادی بـ ــای زیـ انتخاب هـ

کتـــاب »ماهیـــت عکس هـــا« بـــه ســـادگی، مســـائل ریـــِز عکاســـی 

را یـــادآوری می کنـــد. مقـــاالت رصفـــا تکنیکـــی، خســـته کننده و در 

ــد. ــان مـــی گذارنـ ــر روی مخاطبـ ــر کمـــرتی بـ ــه، تاثیـ نتیجـ

ـــد  ـــس« می گوی ـــاب »عک ـــه، در ب ـــاب، ماهران ـــن کت ـــور در ای ـــتیون ش  اس

و بـــا تصاویـــری کـــه همـــراه نوشـــته آمـــده، بـــه خواننده هـــا ذهنیـــت 

می دهـــد.

در ابتـــدای جلســـه، محســـن بایـــرام نـــژاد مرتجـــم ایـــن اثـــر، دربـــاره 

انگیـــزه خـــود از ترجمـــه ایـــن کتـــاب گفـــت: بـــه دلیـــل اینکـــه در ســـالهای 

ـــن  ـــت و ای ـــود نداش ـــی وج ـــس عکاس ـــرای تدری ـــی ب ـــع اصل ـــته مناب گذش

ـــن مســـئله  ـــن خاطـــر ای ـــه همی ـــس منـــی شـــد ب ـــه درســـتی تدری رشـــته ب

ـــوزه  ـــی در ح ـــاب های ـــه کت ـــه ترجم ـــم ب ـــدم و تصمی ـــاز دی ـــی نی را نوع

ـــم. ـــا« گرفت ـــت عکس ه ـــاب »ماهی ـــوص کت ـــه خص ـــی ب عکاس

وی در رابطـــه بـــا ایـــن اثـــر افـــزود: کتـــاب »ماهیـــت عکس هـــا« 

کتابـــی مهـــم و ســـاده ســـت، البتـــه ســـاده بـــه معنـــای لفـــظ روان و 

قابـــل درک ایـــن اثـــر اســـت کـــه تاکتیـــک هـــای اســـتیون شـــور را در 

ـــردازد و وارد  ـــی پ ـــی م ـــه عکاس ـــث نظری ـــه مباح ـــه ب ـــرد ک ـــی گی ـــر م ب

ـــی  ـــای خال ـــاب فض ـــن کت ـــی ای ـــه نوع ـــود ب ـــی ش ـــی م ـــری عکاس ـــاز نظ ف

ـــن  ـــد؛ در ای ـــی کن ـــر م ـــا پ ـــی گوی ـــا زبان ـــارا ب ـــه ه ـــب و نظری ـــن مکت بی

کتـــاب جمـــالت ســـاده و تیـــرتی نـــگارش شـــده اســـت کـــه مخاطـــب 

بایـــد بـــرروی جمـــالت کتـــاب تفکـــر کنـــد.

ـــن  ـــت ای ـــا اهمی ـــه ب ـــز در رابط ـــاب، نی ـــد کت ـــا منتق ـــگری کی ـــاد عس فرش

ـــی  ـــی در عکاس ـــه های ـــه نظری ـــا ب ـــس ه ـــت عک ـــاب ماهی ـــت: کت ـــر گف اث

پرداختـــه اســـت کـــه ذیـــل نقـــد ادبـــی قـــرار مـــی گیرنـــد و نظریـــه 

ـــم  ـــل فه ـــوس قاب ـــی ملم ـــه های ـــر نظری ـــن اث ـــور  در ای ـــتیون ش ـــای اس ه

ـــت. ـــب اس ـــرای مخاط ب

وی در ادامـــه در رابطـــه بـــا کیفیـــت چـــاپ تصاویـــر و جلـــد کتـــاب 

افـــزود: ایـــن کتـــاب بـــه لحـــاظ کیفـــی از چـــاپ مناســـبی برخـــوردار 

ــودن  ــم بـ ــل فهـ ــه قابـ ــر بـ ــن اثـ ــا در ایـ ــس هـ ــود عکـ ــت و وجـ اسـ

مطالـــب کمـــک مـــی کنـــد.

ـــاپ  ـــت چ ـــر روی کیفی ـــا ب ـــه ه ـــه هزین ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــژاد نی ـــرام ن بای

ـــت  ـــه هـــای چـــاپ از کفی ـــر مـــی گـــذارد گفـــت: قیمـــت کاغـــذ و هزین اث

هـــای قابـــل توجـــه تصاویـــر و جلـــد کتـــاب مـــی کاهـــد و اگـــر قـــرار 

باشـــد یـــک کتـــاب بـــا کیفیـــت باالیـــی بـــه چـــاپ برســـد بـــه جهـــت 

ـــد. ـــدا مـــی کن ـــز کاهـــش پی ـــد مخاطـــب نی ـــاالی آن قـــدرت خری قیمـــت ب

عســـگری کیـــا ســـه ســـطح منایشـــی، فیزیکـــی و ذهنـــی عکـــس را در 

ـــطح  ـــه س ـــن س ـــا ای ـــت ت ـــر خواس ـــم اث ـــرد و از مرتج ـــام ب ـــاب ن ـــن کت ای

را بـــه صـــورت مختـــرص توضیـــح دهـــد؛ وی افـــزود: ســـطح منایشـــی 

ـــطح  ـــد و در س ـــی کن ـــاره م ـــس اش ـــه ای در عک ـــائل پای ـــه مس ـــس ب عک

ـــر  ـــه تصاوی ـــبت ب ـــان نس ـــی مخاطب ـــای ذهن ـــت ه ـــز از برداش ـــی نی ذهن

بحـــث مـــی شـــود؛ در بحـــث ســـطح فیزیکـــی نیـــز بـــه  تکنیـــک هـــا 

پرداختـــه اســـت.

جهـــت مشـــاهده چهاردهمیـــن جلســـه نقـــد و بررســـی کتـــاب » ماهیـــت 
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ـــز  ـــال 83  نی ـــود؛ در س ـــه ب ـــل توج ـــا قاب ـــر ه ـــن تئات ـــوآوری ای ـــزه ن و انگی

قـــرار بـــود تئاتـــری بـــا عنـــوان خانـــواده و تئاتـــر برگـــزار شـــود و بـــه 

ـــه  ـــد آن را ب ـــر باش ـــرتده ت ـــت گس ـــی توانس ـــوع م ـــن موض ـــه ای ـــل اینک دلی

عنـــوان تئاتـــر و جامعـــه بســـط دادیـــم و مقالـــه ای کـــه از ایـــن تئاتـــر 

ـــوان  ـــا عن ـــک ب ـــاب کوچ ـــک کت ـــاپ ی ـــاز چ ـــه س ـــد زمین ـــگارش درآم ـــه ن ب

تئاتـــر و جامعـــه شـــد.

ــرتدگی  ــه گسـ ــاج بـ ــه احتیـ ــر و جامعـ ــک تئاتـ ــاب کوچـ ــزود: کتـ وی افـ

داشـــت و مطالـــب کافـــی نبـــود و ایـــن کتـــاب  ســـبب شـــد تـــا کتـــاب 

دیگـــری بـــا عنـــوان »تئاتـــر )و( جامعـــه )و( تئاتـــر« در ســـال 98 چـــاپ 

ـــاب نخســـت اســـت. ـــه کت ـــازه ای نســـبت ب ـــرش ت ـــب و نگ ـــه ترکی ـــود ک ش

ـــر  ـــاب »تئات ـــوان کت ـــت: عن ـــاب گف ـــوان کت ـــا عن ـــه ب ـــک زاده در رابط کوچ

ــوان  ــه در عنـ ــت کـ ــاب اسـ ــه ای از کتـ ــر« خالصـ ــه )و( تئاتـ )و( جامعـ

ـــت  ـــه اس ـــر و جامع ـــد تئات ـــوان روی جل ـــه عن ـــل اینک ـــده و دلی ـــه ش نهفت

ـــردد. ـــی گ ـــر م ـــت ب ـــاب نخس ـــوان کت ـــه عن ب

ــا رضورت  ــه بـ ــز در رابطـ ــر، نیـ ــن اثـ ــد ایـ ــور منتقـ ــاد مهنـــدس پـ فرهـ

مطالعـــه کتـــاب »تئاتـــر )و( جامعـــه )و( تئاتـــر« بـــرای جامعـــه تئاتـــر 

ایـــران گفـــت: هنـــوز در مطالعاتـــی کـــه در تئاتـــر ایـــران صـــورت مـــی 

گیـــرد بخـــش هـــای مجهولـــی وجـــود دارد کـــه بـــه آن پرداختـــه نشـــده 

ـــاره  ـــن ب ـــی در ای ـــات الزم و کاف ـــه اطالع ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــه دلی ـــاید ب ش

ـــد  ـــوازی مانن ـــای م ـــق و نهاده ـــخ دقی ـــران تاری ـــر ای ـــدارد و تئات ـــود ن وج

ـــان در  ـــه شناس ـــبات جامع ـــار و مناس ـــه رفت ـــی ب ـــر نگاه ـــدارد؛ اگ ـــد ن نق

ایـــران بیاندازیـــم متوجـــه نوعـــی رفتـــار مشـــخص و از پیـــش تعییـــن شـــده 

ـــویم. ـــی ش م

ـــد  ـــه چن ـــرد ک ـــدا ک ـــی پی ـــرش چندان ـــر گس ـــه 50 تئات ـــزود: در ده وی اف

ـــش،  ـــف کارگاه منای ـــر گـــروه چـــپ، طی ـــر، تئات ـــه اداره تئات ـــان از جمل جری

آدم هـــای مســـتقل و تئاتـــر اللـــه زاری را دربـــر مـــی گرفـــت؛ رفتـــار 

ــرب  ــر خـ ــه از کار یکدیگـ ــود کـ ــن بـ ــا ایـ ــن ایـــن طیـــف هـ عادتـــی بیـ

نداشـــتند و ایـــن نقـــص بزرگـــی در جامعـــه شناســـی تئاتـــر محســـوب 

ـــد. ـــی ش م

مهنـــدس پـــور خاطرنشـــان کـــرد: تئاتـــر در کنـــار رضورت اجتامعـــی رخ 

مـــی دهـــد و نظریـــه هایـــی کـــه در رابطـــه بـــا تئاتـــر و جامعـــه  در 

ـــز از رضورت هـــای  ـــر«  وجـــود دارد نی ـــر )و( جامعـــه )و( تئات ـــاب »تئات کت

مطالعـــه ایـــن اثـــر محســـوب مـــی شـــود و ایـــن کتـــاب آغـــازی اســـت 

ـــه الزم اســـت دانســـته شـــود. ـــر ک ـــات تئات ـــات و جزئی ـــان موضوع ـــرای بی ب

ــا کاربـــردی بـــودن مطالـــب کتـــاب گفـــت:  کوچـــک زاده در رابطـــه بـ

مـــا در ایـــن اثـــر بـــه نیـــاز هـــای جامعـــه و تئاتـــر توجـــه داشـــتیم و 

بررسی  و  نقد  آخرین جلسـه 
جامعـه  )و(  تئاتـر   « کتـاب 
شـد برگـزار   » تئاتـر  )و( 

ـــوره،  ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا  ـــگاه_ ب ـــی دانش ـــت پژوهش ـــل از معاون ـــه نق ب
ـــن  ـــوره، در پانزدهمی ـــر س ـــکده هن ـــکاری دانش هم
ـــی  ـــد و بررس ـــوره، نق ـــاب س ـــد کت ـــه نق جلس
ـــف  ـــر « تألی ـــه )و( تئات ـــر )و( جامع ـــاب » تئات کت
رضـــا کوچـــک زاده  بـــه میزبانـــی رامتیـــن 
ــدس  ــاد مهنـ ــور فرهـ ــا حضـ ــهبازی بـ شـ
پـــور منتقـــد کتـــاب و جمعـــی از اســـتادان و 
ـــن  ـــنبه 6 بهم ـــد  روز دوش ـــه من ـــجویان عالق دانش
ـــد.  ـــزار ش ـــن برگ ـــورت آنالی ـــه ص ـــاه ۱۳۹۹ ب م

ــتارها و  ــه ای از نوشـ ــر« مجموعـ ــه )و( تئاتـ ــر )و( جامعـ ــاب »تئاتـ *کتـ
گفتارهایـــی اســـت کـــه بـــه بررســـی رابطـــه  دوســـویه  نهادهـــای تئاتـــر 

و  فرهنگ هـــا  در  را  دو  ایـــن  برهم کنـــش  و  می پـــردازد  جامعـــه  و 

زمان هـــای گوناگـــون مـــی کاود.

ـــگر  ـــردان و پژوهش ـــک زاده )کارگ ـــا کوچ ـــش رض ـــه کوش ـــه ب ـــاب ک ـــن کت ای

ـــر( در ۴۷۰ صفحـــه نخســـتین بار دی مـــاه ۱۳۹۸ در مجموعـــه  »گســـرته   تئات

ـــی بررســـی های  ـــه بخـــش اصل ـــده، از س ـــرش ش ـــو منت ـــرش ن ـــال« و در ن خی

مـــا )شـــامل هفـــت مقالـــه از پژوهش گـــران جامعه شناســـی و هرنهـــای 

منایشـــی ایـــران(، پیوســـت یـــک: نگرش هـــای دیگـــران )شـــامل هفـــت 

ــو  ــو )گفت وگـ ــت دو: گفت وگـ ــی( و پیوسـ ــدگان جهانـ ــه از پژوهنـ مقالـ

بـــا ســـه تـــن از کارگردانـــان مهـــم تئاتـــر اجتامعـــی( بـــه هـــم رســـیده 

ـــت . اس

 ۱۹ نویســـنده و ۹ مرتجـــم )و نیـــز گفتـــار ســـه کارگـــردان نـــام دار( در ایـــن 

ـــد. ـــکاری کرده ان ـــاب هم کت

در ابتـــدای جلســـه، رضـــا کوچـــک زاده در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 

ایـــده اصلـــی گـــردآوری ایـــن اثـــر از کجـــا شـــکل گرفتـــه اســـت گفـــت: 

ــتاد  ــای اسـ ــگاه تربیـــت مـــدرس منایـــش هـ ــه 80  در دانشـ ــل دهـ اوایـ

مهنـــدس پـــور تاثیراتـــی را بـــر روی روحیـــه تئاتـــری مـــا گذاشـــته بـــود 
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ـــن  ـــی را در ای ـــم چـــه چیزهای ـــا بدانی ـــم ت ـــاز هـــا را بررســـی کردی ـــی نی متام

ـــا مرزهـــای  ـــاب مـــارا ب ـــم و بخـــش ترجمـــه کت ـــه در جامعـــه کـــم داری زمین

گوناگونـــی رو بـــه رو مـــی کنـــد؛ چنیـــن اثـــری در هـــر دوره ای قابـــل 

ویرایـــش و بســـط اســـت.

وی در رابطـــه بـــا چگونگـــی شـــکل گیـــری عناویـــن مقـــاالت ایـــن اثـــر 

ـــان  ـــد جری ـــرش ش ـــال 1388 منت ـــار در س ـــتین ب ـــه نخس ـــی ک ـــزود: کتاب اف

هـــا و پرســـش هایـــی را در جامعـــه شناســـان فرهنگـــی و تئاتـــر ایجـــاد 

ـــرد  و  ـــکل بگی ـــی ش ـــای متفاوت ـــدگاه ه ـــد دی ـــبب ش ـــر س ـــن ام ـــرد و ای ک

ـــن  ـــر ای ـــالوه ب ـــد ع ـــگارش در آم ـــه ن ـــی ب ـــا مقاالت ـــرد ه ـــن رویک از دل ای

ـــن موضـــوع برایشـــان  ـــرادی کـــه ای ـــا دیگـــر اف ـــه گفـــت و گـــو ب موضـــوع ب

حائـــز اهمیـــت بـــود پرداختـــم و خواســـتم تـــا روی مقـــاالت کار کننـــد. 

ـــه )و(  ـــر )و( جامع ـــاب »تئات ـــاالت کت ـــا مق ـــز در رابطـــه ب ـــور نی ـــدس پ مهن

ـــه رضـــا رسور  ـــر مقال ـــن اث ـــه هـــای ای ـــن مقال ـــر« گفـــت: یکـــی از بهرتی تئات

اســـت چـــرا کـــه بـــه یـــک پدیـــده زنـــده و کنونـــی اشـــاره مـــی کنـــد و 

ـــه ای رضوری محســـوب مـــی شـــود البتـــه دیگـــر مقـــاالت ایـــن کتـــاب  مقال

ـــر  ـــی در راه تئات ـــه خوب ـــدم اولی ـــر ق ـــن اث ـــه ای ـــرا ک ـــد هســـتند چ ـــز مفی نی

ـــی دارد. ـــه برم و جامع

-در انتهـــای جلســـه نیـــز بـــه متامـــی ســـواالت عالقـــه منـــدان در ایـــن 

زمینـــه پاســـخ داده شـــد؛ ســـپس رامتیـــن شـــهبازی میزبـــان برنامـــه بـــا 

ـــاب دانشـــگاه ســـوره  ـــن جلســـه نقـــد و بررســـی کت ـــه اینکـــه آخری توجـــه ب

ـــه  ـــه ک ـــدرکاران ایـــن برنام ـــت ان ـــئوالن و دس ـــی مس ـــزار شـــد از متام برگ

طـــی 15 هفتـــه تـــالش کـــردن ایـــن جلســـات بـــه بهرتیـــن نحـــو برگـــزار 

ـــرد. ـــی ک ـــکر و قدردان ـــود تش ش

جهـــت مشـــاهده آخریـــن جلســـه نقـــد و بررســـی کتـــاب »تئاتـــر )و( 

جامعـــه )و( تئاتـــر« وارد لینـــک زیـــر شـــوید:
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دومیــن نشســت روایــت 
ــد  ــان برگزار ش ــان نویس ,,رم

,,

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به نقل از معاونت فرهنگی و 
رمان  »روایت  نشست های  از سلسله  وبینار  دومین  دانشگاه،  دانشجویی 

نویسان« به تدریس شهریار زرشناس، روز سه شنبه 2 دی ماه برگزار شد.

مدرس این وبینار ابتدا به توضیح و ترشیح جلسات آینده درباره نویسندگان 

کرد  تاکید  و  پرداخت  و...  بالزاک  هگل،  داستایوفسکی،  مانند  مشهوری 

اقتصادی،  سیاسی،  رشایط  باید  رمان نویسان  این  زمانه  توضیح  به منظور 

تاریخی، فضای فرهنگی و جریان های هر دوره بررسی شود. 

نویسان  داستان  آثار  و  آراء  زندگی،  زمانه،  بررسی  نشست های  در سلسه  

مدرن  سوژه  فردی«  »من  مرکزی  هسته  که  شد  گفته  جهان  بزرگ 

نیست. ممکن  رمان  فهم  آن  بدون  و  شناساست  فاعل  سوژه  برشیست، 

زرشناس در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان بیان گفت:ورای اعتقاد شخصی، 

تراژدی ورای عامل یویانی امکان پذیر نیست، قابل تکرار است اما این هامنی نیست.  

است  رمان  در  انسان مدرن  و  اینکه جهان، جهان سوژه  بیان  وی ضمن 

را  فعالیت خود  برجسته کردن  با  و  با حادثه  تعامل  در  گفت: شخصیت 

عملیات داستانی می نامیم.

او همچنین درباره سینام در ادامه رمان بیان کرد: سینام ادامه رمان است. 

تصویر در عامل قرن مدرن بر شان کالم غلبه دارد و به سمت تصویری شدن 

می رود. رمان با ظاهر مدرن کلامت جهان را تصویر می کند و پس از رمان 

صورت تصویری پیدا می کند. سینام ادامه و بست رمان است. 

شهریار زرشناس ضمن پاسخگویی به سواالت دانشجویان پیرامون مباحث 

توضیحات جامع تری ارائه کرد و به بررسی هرمنوتیک و هرمنوتیزم پرداخت. 

به صورت  نویسان«  رمان  »روایت  نشست  به  ورود  که  است  توجه  قابل 

حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت آنالین برای عموم آزاد 

و رایگان است و سه شنبه هر هفته در ساعت 1۴ و ۴۵ دقیقه برگزار می شود. 

عالقه مندان به رشکت در نشست هفته آینده می توانند به سامانه سیباد 

دانشگاه سوره مراجعه منایند و یا از طریق هامهنگی با دانشگاه در محل 

مقرر حضور پیدا کنند.

نویسـی  پرپـوزال  کارگاه 
رشـته  دانشـجویان  ویـژه 
شـد برگزار  پایداری  ادبیات 

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به نقل از معاونت پژوهشی 
رشته  دانشجویان  ویژه  نویسی  پرپوزال  کارگاه  جلسه  دومین  دانشگاه، 

ادبیات پایداری با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و 

به همت معاونت پژوهشی با تدریس دکرت سپیده یگانه،  سه شنبه 2 دی 

ماه به صورت مجازی برگزار شد.

پرداخت  گذشته  جلسه  مباحث  تکمیل  به  یگانه  دکرت  جلسه،  ابتدای  در 

نامه پرپوزال دانشگاهی  و چگونگی موضوع و روش تحقیق را در طرح 

توضیح داد.

دکرت یگانه در رابطه با نوع روش تحقیق در پرپوزال نویسی گفت: معموال روش 

تحقیق کاربردی در پرپوزال نویسی روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است.

وی به توضیح بیان مسئله، اهمیت و رضورت تحقیق و گزاره های تحقیق 

پرداخت و افزود: گزاره های تحقیق پرسش های اصلی، پرسش های فرعی 

و فرضیه های تحقیق را در بر می گیرد که مهمرتین بحث پرپوزال نویسی 

پرسش های تحقیق است.

دکرت یگانه در رابطه با هدف و پیشینه تحقیق در پرپوزال نویسی گفت: 

برای اینکه پیشینه تحقیق مناسبی داشته باشیم باید به رساغ کارهای مشابه 

با موضوع خود برویم و در سامانه هایی مانند ایرانداک و نورمگز رسچ 

دقیق انجام دهیم؛ نکته حائز اهمیت این است که در پیشینه نویسی و 

ارجاع دهی نام، نام خانوادگی محقق یا نویسنده، سال چاپ و انتشارات 

حتام ذکر شود.

وی در ادامه، به رشح چارچوب نظری تحقیق، روش کلی و فهرست منابع 

در تحقیق پرداخت.

دانشجویان  ویژه  نویسی  پرپوزال  کارگاه  جلسه  دومین  مشاهده  جهت 

https://aparat.com/v/ZPNU3:شوید زیر  لینک  وارد  پایداری  ادبیات 
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دوره تخصصی روش تحقیق در 
معماری و شهرسازی برگزار شد

*بـــه گـــزارش معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره_ دومیـــن جلســـه، 
دوره تخصصـــی روش تحقیـــق در معـــامری و شهرســـازی )روش دلفـــی( 

بـــه همـــت معاونـــت پژوهشـــی و بـــا همـــکاری دانشـــکده معـــامری و 

ـــنبه  ـــح ، ســـه ش ـــرام صال ـــرت به ـــا حضـــور دک ـــازی دانشـــگاه ســـوره، ب شهرس

2 دی مـــاه 1399 از ســـاعت 17 الـــی 19 بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.

ـــته  ـــه گذش ـــث جلس ـــل مباح ـــه تکمی ـــح ب ـــرت صال ـــه، دک ـــدای جلس در ابت

ـــدی در  ـــم جدی ـــازی مفاهی ـــیاه مج ـــه س ـــتفاده از تخت ـــا اس ـــت و ب پرداخ

پیوســـتار نوشـــته و کـــد گـــذاری محـــوری را انجـــام داد و ادامـــه اطالعـــات 

ـــرد. ـــدول ک را وارد ج

ــناختی،  ــات شـ ــه اطالعـ ــود کـ ــد مشـــخص شـ ــح گفـــت: بایـ ــرت صالـ دکـ

عاطفـــی و یـــا رفتـــاری اســـت و بایـــد بـــرای جـــدول ســـواالتی طراحـــی 

شـــود.

همچنیـــن یـــادآور شـــد بـــه تعـــداد هـــدف هـــا مـــی شـــود ســـواالت و 

جمـــالت خـــربی را تـــدارک دیـــد.

ـــدف،  ـــه ه ـــاس مجموع ـــوال، براس ـــی س ـــام طراح ـــد از انج ـــزود: بع وی اف

ـــود. ـــیم ش ـــروه تقس ـــه 4 گ ـــد ب ـــدول بای ـــد، ج ـــا و تولی ـــه ه مقول

ـــح در ادامـــه نیـــز، چگونگـــی تقســـیم بنـــدی جـــداول را توضیـــح  دکـــرت صال

داد. 

در  تحقیق  روش  تخصصی  دوره 
شد برگزار  شهرسازی  و  معماری 

ــه  ــومین جلسـ ــگاه سوره-سـ ــی دانشـ ــت پژوهشـ ــزارش معاونـ ــه گـ *بـ
ـــی(  ـــازی )روش دلف ـــامری و شهرس ـــق در مع ـــی روش تحقی ،دوره تخصص

بـــه همـــت معاونـــت پژوهشـــی و بـــا همـــکاری دانشـــکده معـــامری 

و شهرســـازی دانشـــگاه ســـوره، بـــا حضـــور دکـــرت بهـــرام صالـــح، پنـــج 

شـــنبه 4 دی مـــاه 1399 از ســـاعت 17 الـــی 18 بـــه صـــورت مجـــازی 

برگـــزار شـــد.

ـــته  ـــه گذش ـــث جلس ـــل مباح ـــه تکمی ـــح  ب ـــرت صال ـــه، دک ـــدای جلس در ابت

پرداخـــت و بـــه جـــدول هدف_محتـــوا اشـــاره کـــرد. وی ترکیـــب 

بنـــدی مناســـبی در جدولـــی بـــا عنـــوان جـــدول دوبعـــدی یـــا جـــدول 

مشـــخصات منایـــش داد و بـــه توضیـــح هـــدف – محتـــوا پرداخـــت.

دکـــرت صالـــح در مـــورد جملـــه بنـــدی ســـواالت توضیـــح داد و گفـــت: 

ــام  ــود و متـ ــرار داده مـــی شـ ــه پاســـخ قـ ــه 10 گزینـ ــر جملـ ــرای هـ بـ

جمـــالت بایـــد بـــه صـــورت خـــربی و بنـــا بـــه توصیـــه دکـــرت، مثبـــت 

باشـــد و اگـــر منفـــی نوشـــته شـــود بایـــد کلـــامت منفـــی کننـــده بُلـــد 

گـــردد تـــا نظـــر پاســـخ دهنـــده را جلـــب کنـــد.

ـــن در  ـــد و همچنی ـــح داده ش ـــدی کار توضی ـــل بع ـــز، مراح ـــه  نی در ادام

ـــد. ـــت ش ـــا آن صحب ـــام کار ب ـــه انج ـــورد spss و طریق م

ـــن حـــوزه پاســـخ  ـــی ســـواالت دانشـــجویان در ای ـــه متام ـــن جلســـه ب در ای

داده شـــد.

ــک  ــد وارد لینـ ــی تواننـ ــن کارگاه  مـ ــاهده ایـ ــت مشـ ــدان جهـ عالقمنـ

زیـــر شـــوند:

https://aparat.com/v/wFs3y
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ســومین وبینــار از نشســت های روایــت رمان نویســان برگزارشــد 
,,,,

دفــرت  از  نقــل  بــه  ســوره،  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  *به گــزارش 
نشســت های  سلســله  از  وبینــار  دانشگاه_ســومین  فرهنگــی  امــور 

»روایــت رمــان نویســان« بــه تدریــس شــهریار زرشــناس در  تاریــخ 9 

ــه بررســی رمان هــای  ــن جلســه زرشــناس ب ــزار شــد. در ای ــاه برگ دی م

ــون  ــت و پیرام ــی پرداخ انگلیس

توضیــح  متثیلــی  رمان هــای 

نظیــر  کتاب هایــی  بــه  و  داد 

قلعــه حیوانــات، 198۴،دنیــای 

کــرد. اشــاره  و...  نــو  قشــنگ 

چنــد  معرفــی  بــه  ســپس  او 

در  تاثیرگــذار  رمان نویــس 

گفــت  و  پرداخــت  انگلســتان 

یکــی از افــراد کمــک کننــده بــه 

فراینــد رمــان نویســی انگلســتان 

اســت  ریچاردســون  ســاموئل 

ــار او  ــن آث ــروف تری ــه از مع ک

ــا  ــال« ی ــان »پام ــه رم ــوان ب می ت

»پــاداش پاکدامنــی« اشــاره کــرد 

کــه در ســال 17۴0 چــاپ شــد. 

ســبک  کــه  کــرد  اشــاره  وی 

نئوکالســیک تعهــدی نســبت بــه 

در نظــر گرفــنت پــاداش یــا کیفــر 

بــه تناســب اعــامل شــخصیت ها 

و  نــدارد  رمــان  امتــام  در 

پایــان  در  و رشور  نابــکار  و  بــدکار  آدم هــای  کــه  نــدارد  تعهــدی 

ــه نتیجــه اعــامل خــوب خــود برســند.  ــا نیکــوکاران ب نابــود شــوند و ی

در خصــوص آثــار بالــزاک گفتــه شــد کــه او رمان نویــس توامننــدی 

ــه  ــت و در آن ب ــفته ای اس ــان آش ــاله رم ــاب زن 30 س ــا کت ــت ام اس

تقســیم بنــدی در نــگاه بــه عشــق از دیــدگاه رمانتیــک، رئالیســم و... 

می پــردازد.

نئوکالســیک  رئالیســتی،  رمان هــای  ادامــه  در 

را  رمانتیــک  و 

ــه  مقایس

ــاره مســائل  ــرن نوزدهــم درب ــرد: رمان هــای رئالیســتی در ق ــان ک و بی

عشــقی واقــع بیــن هســتند و بــه شــیوه رمانتیک هــا از عشــق و 

معشــوق قدیــس و اســطوره ســازی منی کننــد امــا در ســبک رئالیســتی 

متحمــل  داســتان  چهــره  قربانی تریــن  گویــی  و  نیســت  اینگونــه 

نئوکالســیک  می شــود.  مشــکل 

از عشــق صحبــت می کنــد امــا 

ــده  ــی در آن دی ــای عاطف تپش ه

عاطفــی  دقایــق  و  منی شــود 

ظهــور و بــروز ندارنــد و برایندهــا 

دیــده می شــود. در رمانتیک هــا 

قدیــس  بــه  تبدیــل  معشــوق 

پــر  عشــق  فراینــد  و  می شــود 

از رنــج و بــا رسانجــام تراژیــک 

ــه  ــه طوریک ــد ب ــان می رس ــه پای ب

عاشــق یــا معشــوق می میرنــد یــا 

جــدا می شــوند. عشــق رئالیســتی 

دارد. تــاب  و  تــب  و  هیجــان 

رابینســون  کتــاب  دربــاره  وی 

دفــو،  دانیــل  از  کروزوئــه 

ــت  ــی گف ــس انگلیس ــتان نوی داس

ــم  ــت مه ــد جه ــان از چن ــن رم ای

اســت، ازجملــه عنــارص و ســاختار 

بســیار  عنــارص  کــه  داســتان 

کامــال  و  اســت  یافتــه  تکویــن 

ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــل توج ــه قاب ــود. البت ــوب می ش ــان محس ــک رم ی

کتــاب برمبنــای یــک واقعیــت برگرفتــه از یــک خــرب در روزنامــه اســت.

ــه اهمیــت ژورنالیســم تاکیــد کــرد کــه پیدایــش  او در همیــن راســتا ب

آن بــه قــرن 17 ام بازمی گــردد امــا در واقــع قــرن 18 دوره اوج گیــری 

ــات  ــا، نرشی ــر روزنامه ه ــالوه ب ــه ع ــود ک ــوب می ش ــم محس ژورنالیس

ــر گــذار هســتند. در انقــالب فرانســه  و ژورنال هــای ادبــی بســیار تاثی

نیــز نرشیــات در جایــگاه ارگان احــزاب ظاهــر شــدند.

شــهریار زرشــناس درادامــه بــه توضیــح و ترشیــح بیشــرت مباحــث 

دربــاره زمانــه، زندگــی و آراء و آثــار رمــان نویســان بــزرگ جهــان 

پرداخــت و بــه ســواالت دانشــجویان پاســخ داد.
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وبـینار آموزشی»آشنایی 
با زبان سینما« برگزار شد

ــان  ــا زب ــنایی ب ــار آموزشی»آش ــه  وبین ــن جلس ــگاه_ چهارمی ــی دانش ــت پژوهش ــل از معاون ــه نق ــوره، ب ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ *ب
ســینام« بــه همــت دانشــکده هــرن و بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ســوره، ســه شــنبه 9 دی مــاه بــا تدریــس حمیــد فــدوی، اســتاد دکوپــاژ 

در دانشــگاه پاریــس7، بــه میزبانــی رامتیــن شــهبازی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه، حمیــد فــدوی بــه اهمیــت تیــرتاژ یــا ژنریــک 

در فیلــم پرداخــت و گفــت:  واژه ژنریــک از اصطــالح تیــرتاژ صحیــح تــر اســت و از واژه مولــد اســتخراج شــده و ســبب مــی شــود وارد فیلــم شــویم؛ 

امــروزه ژنریــک تبدیــل بــه دانــش شــده اســت و افــراد مــی تواننــد مســتقل از کارگــردان ژنریــک را بــرای فیلــم بنویســند.

وی بــه بررســی برجســته ســازی فیلــم رسنوشــت شــگفت انگیز املــی پولــن ســاخته  ژان پیــر ژونــه پرداخــت و ابتــدا ژنریــک ایــن اثــر را منایــش داد 

و افــزود: ایــن اثــر دو ژنریــک را در بــر مــی گیــرد کــه در بخــش نخســت اســم هــا را در برمــی گیــرد و بعــد ژنریــک اصلــی منایــش داده مــی شــود؛ 

ــا ســه  ــه مــرگ ب ــی آغــاز مــی شــود کــه صحن ــن ژنریــک زمان ــرد و خالقیــت ای ــر مــی گی ــی و مــادی را درب ــر قســمت مال ــن اث بخشــی از ژنریــک ای

ــن متفــاوت منایــش مــی دهــد. ِپلَ

فــدوی بــا بیــان اینکــه در یــک کار هــرنی بــا بحــث مالــی و خالقیــت روبــه هســتیم گفــت: صنعــت فیلــم ســازی گــران تریــن هــرنی اســت کــه وجــود 

دارد و خالقیــت در ایــن هــرن مهمرتیــن و اساســی تریــن رکــن اســت و حاصــل ترکیــب خالقیــت و بحــث مالــی )رسمایــه کافــی( بــا یکدیگــر یــک کار 

بــا ارزش و گرانقــدر مــی شــود.

ــل  ــرد، تخی ــل رسچشــمه مــی گی ــم از تخی ــن فیل ــک ای ــده ژنری ــزود: ای ــن اف ــی پول ــم رسنوشــت شــگفت انگیز امل ــک  فیل ــده ژنری ــا ای وی در رابطــه ب

بــه زندگــی معنــا مــی دهــد وآن را قابــل زیســت مــی کنــد؛ ایــده ژنریــک ایــن اثــر حاصــل یــک هوشــمندی جمعــی اســت.

فــدوی در ادامــه، در بــاره دکوپــاژ ایــن اثــر گفــت: دکوپــاژ در ایــن فیلــم مــاورای دکوپــاژ اســت و یــک رسی پــالن هــا بــا رسعــت اتفــاق مــی افتــد 

کــه از نظــر زاویــه، کادر بنــدی، حرکــت دوربیــن هــا و مــکان هیــچ ارتباطــی بــا یکدیگــر ندارنــد و همــه در عــدم هامهنگــی کامــل هســتند.

وی افــزود: ایــن اتفــاق زمانــی رخ مــی دهــد کــه در فیلــم هــرج و مــرج پیــش مــی آیــد و رسرشــته کار از دســت افــراد در مــی رود و عمــل دکوپــاژ 

نیــز از دســت کارگــردان خــارج مــی شــود.

جهت مشــاهده  چهارمین جلســه وبینار آموزشی»آشــنایی با زبان ســینام« وارد لینک زیر شــوید:

https://aparat.com/v/h3MNy 
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همایش بین المللی قهرمان در آینه هنر و ارتباطات دانشگاه سوره برگزار شد

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره_ هامیـــش بیـــن املللـــی قهرمـــان در آینـــه هـــرن و ارتباطـــات بـــه منظـــور گرامـــی داشـــت یـــاد و 
ـــت  ـــه هم ـــتان ب ـــراق و پاکس ـــان، ع ـــای لبن ـــور ه ـــخرنانانی از کش ـــور س ـــا حض ـــهیدش ب ـــان ش ـــم رزم ـــلیامنی و ه ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــره رسدار ش خاط

ـــد. ـــزار ش ـــازی برگ ـــورت مج ـــه ص ـــاه 1399 ب ـــنبه 17 دی م ـــوره، چهارش ـــگاه س دانش

در ابتـــدای مراســـم بعـــد از پخـــش چنـــد کلیـــپ از رسدار ســـلیامنی، مـــنت هـــای ارســـالی دکـــرت غالمـــی وزیـــر علوم،تحقیقـــات و فنـــاوری و علـــی 

ـــری  ـــام تصوی ـــپس پی ـــد و س ـــت ش ـــش قرائ ـــل اول هامی ـــر پن ـــهبازی دبی ـــن ش ـــرت رامتی ـــط دک ـــان توس ـــه لبن ـــزب الل ـــرن ح ـــات و ه ـــاون ارتباط ـــر مع ضاه

ـــد.  ـــش ش ـــات پخ ـــازمان تبلیغ ـــس س ـــی ریی ـــد قم ـــالم محم ـــت االس حج
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ــات  ــوم تحقیق ــر عل ــام وزی پی
»همایــش  بــه  فنــاوری  و 
در  قهرمــان  المللــی  بیــن 
ارتباطــات« و  هنــر  آینــه 

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، وزیـــر علـــوم 
تحقیقـــات و فنـــاوری در پیامـــی بـــه هامیـــش بیـــن املللـــی قهرمـــان 

در آینـــه هـــرن و ارتباطـــات کـــه قـــرار اســـت در ایـــن دانشـــگاه روز 

ــز  ــی مراکـ ــش گامـ ــا پیـ ــت: بـ ــود گفـ ــزار شـ ــنبه ۱۷ دی برگـ چهارشـ

ــی الزم  ــش تخصصـ ــه از دانـ ــوره کـ ــگاه سـ ــد دانشـ ــگاهی ماننـ دانشـ

در حـــوزه هـــرن و ارتباطـــات برخـــوردار اســـت می تـــوان شـــاهد 

ــود. ــه بـ ــن زمینـ ــری در ایـ ــازه  تـ ــای تـ افق هـ

منت پیام وزیر علوم تحقیقات و فناوری بدین رشح است:

ــگاه  ــرتم دانشـ ــئوالن محـ ــم از مسـ ــی می کنـ ــکر و قدردانـ ــاز تشـ در آغـ

ســـوره و دیگـــر مجموعه هایـــی کـــه در برگـــزاری ایـــن هامیـــش مهـــم 

ــد. ــش کرده انـ ــای نقـ ایفـ

هامیشـــی کـــه رضورت و اهمیـــت آن بـــرای همـــگان آشـــکار و مســـلم 

اســـت. بی گـــامن هـــرن و ارتباطـــات جـــزء جدایی ناپذیـــر حیـــات و 

ــره در  ــی روزمـ ــی از زندگـ ــش مهمـ ــت؛ و بخـ ــی اسـ ــبات اجتامعـ مناسـ

ـــرار  ـــه آن ق ـــف و چندگان ـــکل های مختل ـــات در ش ـــرن و ارتباط ـــخیر ه تس

ـــاب  ـــه اصح ـــته های دور موردتوج ـــات از گذش ـــرن و ارتباط ـــه ه دارد. رابط

ــای  ــتفاده از ظرفیت هـ ــه اسـ ــه تجربـ ــا بـ ــوده و بنـ ــرن بـ ــگ و هـ فرهنـ

بی بدیلـــی کـــه حـــوزه هـــرن و ارتباطـــات در اختیـــار دارد پیوســـته 

ظـــرف و بســـرتی ممتـــاز بـــرای انتقـــال مفاهیـــم و آموزه هـــای کلیـــدی 

ـــن  ـــده از ای ـــود و برآم ـــای موج ـــه جاذبه ه ـــت. چراک ـــوده اس ـــذار ب و اثرگ

ـــرن  ـــد. ه ـــدان می کن ـــم را دوچن ـــای مه ـــام و آموزه ه ـــی پی ـــرف اثربخش ظ

در معنـــای فـــراخ آن کوششـــی بـــرای خلـــق زیبایی هـــا و انتقـــال آن هـــا 

بـــه مخاطبـــان اســـت.

کار ویـــژه بنیـــادی هـــرن و ارتباطـــات تأثیرگـــذاری بـــر مخاطبـــان بـــه لحـــاظ 

ـــردی،  ـــون جوامن ـــی چ ـــل متعال ـــت فضائ ـــرورش و تقوی ـــز پ ـــناختی و نی ش

و  خالقیـــت  ســـعه صدر،  بزرگ منشـــی،  اخالق مـــداری،  شـــجاعت، 

کنشـــگری مؤثـــر اســـت؛ و در ایـــن مســـیر هـــرن و نظـــام ارتباطـــات از 

ایـــن تـــوان و ظرفیـــت برخـــوردار اســـت کـــه می توانـــد آیینـــه ای بـــرای 

بازمنایـــی درســـت و مناســـب ســـبک های زندگـــی اجتامعـــی، باورهـــای 

دینـــی، کـــامل مطلوب هـــای انســـانی و معرفـــی الگوهـــای موفقـــی 

کـــه می تواننـــد مرجعیـــت الزم را بـــرای جامعـــه داشـــته باشـــند ایفـــای 

ــاب  ــدان و اصحـ ــی رود هرنمنـ ــار مـ ــا انتظـ ــن مبنـ ــر ایـ ــد. بـ ــش کنـ نقـ

ـــود  ـــار خ ـــت در اختی ـــوان و ظرفی ـــی از ت ـــش نخبگان ـــوان بخ ـــانه به عن رس

در جهـــت فرهنگ ســـازی و معرفـــی مناســـب داشـــته های انســـانی، 

ــن  ــن  بیـ ــند. درایـ ــته باشـ ــامم داشـ ــت اهتـ ــی نهایـ ــی و فرهنگـ اجتامعـ

قهرمـــان ملـــی ایـــران رسدار شـــهید ســـپهبد ســـلیامنی شـــخصیتی اســـت 

ـــای  ـــا و مطلوب ه ـــده ارزش ه ـــته او در بردارن ـــه زیس ـــات و تجرب ـــه حی ک

ـــه  ـــل و مداق ـــه از منظـــر هـــرن و ارتباطـــات جـــای تأم شایســـته ای اســـت ک

دارد. قابل توجهـــی 

ـــوره  ـــگاه س ـــد دانش ـــگاهی مانن ـــز دانش ـــی مراک ـــا پیش گام ـــبختانه ب خوش

کـــه از دانـــش تخصصـــی الزم در حـــوزه هـــرن و ارتباطـــات برخوردارنـــد؛ 

می توانـــد در ایـــن زمینـــه افـــق گشـــایی های تـــازه ای را در پـــی داشـــته 

ــه  ــارکت همـ ــگاه و مشـ ــالش آن دانشـ ــاعی و تـ ــدداً از مسـ ــد. مجـ باشـ

اصحـــاب دانـــش قدردانـــی می کنـــم و آرزوی مزیـــد توفیقـــات دارم.
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ــازمان  ــس سـ ــی رییـ ــا قمـ ــاج آقـ ــری حـ ــام تصویـ پیـ
بیـــن  همایـــش  ابتـــدای   در  اســـالمی  تبلیغـــات 
ارتباطـــات  و  هنـــر  آینـــه  در  قهرمـــان  ,,المللـــی 

,,

ـــی  ـــن امللل ـــش بی ـــوره_ هامی ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــاد و  ـــت ی ـــی داش ـــور گرام ـــه منظ ـــات ب ـــرن و ارتباط ـــه ه ـــان در آین قهرم

ـــا  ـــان شـــهیدش ب ـــلیامنی و هـــم رزم خاطـــره رسدار شـــهید حـــاج قاســـم س

ـــه همـــت  ـــان، عـــراق و پاکســـتان ب حضـــور ســـخرنانانی از کشـــور هـــای لبن

دانشـــگاه ســـوره، چهارشـــنبه 17 دی مـــاه 1399 بـــه صـــورت مجـــازی 

ـــد. ـــزار ش برگ

در ابتـــدی پنـــل هامیـــش بیـــن املللـــی قهرمـــان در آینـــه هـــرن و ارتباطـــات 

ــس  ــی رییـ ــد قمـ ــلمین محمـ ــالم واملسـ ــت االسـ ــوره، حجـ ــگاه سـ دانشـ

ــه  ــت: ارائـ ــود گفـ ــری خـ ــام تصویـ ــالمی در پیـ ــات اسـ ــازمان تبلیغـ سـ

ــا  ــگ روایت هـ ــه جنـ ــن زمانـ ــلیامنی در ایـ ــهید سـ ــر از شـ ــر موثـ تصویـ

منشـــا بـــرکات فـــراوان بـــرای جامعـــه اســـالمی – ایرانـــی اســـت و ایـــن 

ـــرن،  ـــه ه ـــی در عرص ـــهید، قدم ـــون ش ـــت خ ـــه برک ـــود ب ـــبب می ش ـــر س ام

ـــن برداشـــته شـــود. ـــرای تصویرگـــری مجاهـــدت و مجاهدی ادب و ســـینام ب

ـــان  ـــن قهرم ـــر ای ـــی، در تصوی ـــواری اصل ـــده دش ـــم بن ـــه زع ـــزود: ب وی اف

ایرانـــی- اســـالمی در نقطـــه تعـــارض و تقابـــل بـــا قهرمان هـــای غربـــی، 

ایـــن شـــخصیت آســـامنی ایســـت کـــه بـــر زمیـــن حضـــور موثـــر پیـــدا 

ـــب  ـــای مکت ـــرورش یافته ه ـــی از پ ـــوان یک ـــه عن ـــم ب ـــاج قاس ـــد. ح می کن

ـــرت  ـــه آخ ـــا ب ـــیع دنی ـــد وس ـــام، پیون ـــب ام ـــی مکت ـــطور اصل ـــام، در س ام

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــودش جم ـــا در وج ـــامل معن ـــه ع ـــه ب ـــا توج ب

حجـــت االســـالم قمـــی بـــا بیـــان این کـــه حـــق محـــوری و حـــق بـــاوری 

ــدی  ــش کلیـ ــم نقـ ــاج قاسـ ــد حـ ــالمی ماننـ ــی – اسـ ــان ایرانـ در قهرمانـ

ــرد و  ــور کـ ــی عبـ ــن ویژگـ ــادگی از ایـ ــه سـ ــود بـ ــزود:  منی شـ دارد، افـ

همچنیـــن تأکیـــد بـــر غیـــرت، پایبنـــدی بـــه اخـــالق و اخـــالق مـــداری 

ـــری  ـــای دیگ ـــه ازای دنی ـــی و ب ـــان ایران ـــمگیر قهرم ـــای چش ـــزء مولفه ه ج

ــد. ــود را شـــهوت ران معرفـــی می کنـ ــه عنـــرص خـ اســـت کـ

حجـــت االســـالم  قمـــی ادامـــه داد: آثـــار  نزاع هـــا در 

ـــه  ـــمت برهن ـــه س ـــرب، ب غ

و نیمـــه برهنـــه حرکـــت می کنـــد در حالی کـــه در فرهنـــگ ایرانـــی 

ـــوم و  ـــرز و ب ـــن م ـــان ای ـــینیان و قهرمان ـــه از پیش ـــر برهن ـــک پیک ـــی ی حت

ـــا و  ـــه در مولفه ه ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــود و بای ـــاهده منی ش ـــگ مش فرهن

ــت. ــا گذشـ ــن تفاوت هـ ــود از ایـ ــادگی منی شـ ــه سـ ــخصه ها بـ مشـ

وی افـــزود: آنچـــه در قهرمانـــان غربـــی بـــرای دفـــاع از مظلـــوم و 

مســـتضعف مشـــاهده می شـــود، اســـتفاده از نیروهـــای ماورائـــی و 

جادویـــی اســـت در صورتی کـــه در فرهنـــگ خودمـــان جادوســـتیزی 

وجـــود دارد و حـــرام زادگـــی رشط قهرمـــان بـــودن بســـیاری ازقهرمانـــان 

ـــره   ـــناد مطه ـــه و اس ـــجره طیب ـــان ها از ش ـــا انس ـــا در اینج ـــت ام ـــرب اس غ

بـــر آمده انـــد.

ـــوارد  ـــن م ـــرد: از ای ـــان ک ـــه بی ـــالمی در ادام ـــات اس ـــازمان تبلیغ ـــس س ریی

ــود  ــاره می شـ ــدان اشـ ــه های هرنمنـ ــواری اندیشـ ــه دشـ ــر و بـ رصف نظـ

کـــه در دنیـــای ) انـــا بـــرش مثلکـــم( زندگـــی می کنیـــم و می خواهیـــم 

ــر  ــه تصویـ ــی را بـ ــن و انقالبـ ــان مومـ ــک انسـ ــر در یـ ــه غیـ ــامن بـ ایـ

بکشـــیم، کســـی کـــه پنجره هـــای غیـــب بـــر رویـــش بـــاز شـــده امـــا در 

ـــی بـــا بقیـــه نـــدارد. ظاهـــر هیـــچ تفاوت

ـــاج  ـــزه ح ـــربی، ممی ـــم ره ـــام معظ ـــه مق ـــد: آنچ ـــادآور ش ـــن ی وی همچنی

قاســـم می دانســـتند، شـــجاعت و تدبیـــر بـــود امـــا بـــر اخـــالص او بـــا 

توجـــه بـــه ایـــن کـــه گره گشـــایی بـــا اخـــالص رقـــم می خـــورد تأکیـــد 

داشـــتند: اخـــالص حـــاج قاســـم در بـــاور و اتـــکا بـــه خداونـــد چیـــزی 

نیســـت کـــه بـــه ســـادگی بشـــود در محسوســـات بـــه تصویـــر کشـــید 

بلکـــه جلوه هـــا وتجلیـــات آن را بایـــد بـــا هوشـــمندی نشـــانه شناســـی 

کـــرد و بـــا دقـــت از ایـــن ابـــر انســـان بـــزرگ انقالبـــی رومنایـــی کـــرد.

ـــان  ـــان و قهرمان ـــه پهلوان ـــه هم ـــرد: ریش ـــان ک ـــی اذع ـــالم قم ـــت االس حج

ـــا  ـــی ت ـــای ول ـــت؛ از پوری ـــن )ع( اس ـــب امیراملومنی ـــوم، مکت ـــرز وب ـــن م ای

حـــاج قاســـم همـــه یـــک مقتـــدا دارنـــد بـــه نـــام امیراملونیـــن )ع( کـــه 

ـــه  ـــردی ب ـــن ف ـــرب همچی ـــت و تق ـــالص و معنوی ـــیدن اخ ـــر کش ـــه تصوی ب

ـــر  ـــرده، غی ـــردم ک ـــامل و م ـــه ع ـــه ب ـــی ک ـــطه  خدمت ـــه واس ـــو ب ـــد ول خداون

از شـــبیه تصویـــری ماننـــد تئاتـــر و فیلم هـــای جنگـــی و حتـــی تعزیـــه 
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ـــه  ـــه پای ـــه ب ـــزرگ آســـامنی اســـت ک ـــردن روح ب ـــت ک اســـت؛ مســـأله حکای

بـــاور بـــه غیـــر و ایـــامن بـــه خـــود حـــرضت حـــق و عقیـــده توحیـــدی، 

عـــامل را بـــه گونـــه ای دیگـــر می بینـــد و ســـلوکی دیگـــر را رقـــم می زنـــد 

و متـــام وجـــودش بـــر اســـاس ســـعی، تجلـــی حـــرضت حـــق می شـــود.

ـــدارد و  ـــت ن ـــی و مظهری ـــا تجل ـــی ب ـــرد: ســـعی منافات وی خاطـــر نشـــان ک

ـــر اســـامء حـــرضت حـــق  ـــا ســـعی(  مظه ـــس لالنســـان م ـــه )الی ـــا توجـــه ب ب

ـــود. ـــق می ش ـــان ها محق ـــعی انس ـــه س ـــانی ب ـــامل انس ـــودن در ع ب

ــم  ــاج قاسـ ــات اخـــالص حـ ــام تجلیـ ــه متـ ــان این کـ ــا بیـ ــان بـ وی در پایـ

ســـلیامنی در خدمـــت و ابـــراز کوچکـــی و خاکســـاری نســـبت بـــه ایـــن 

ــی جـــذاب دارد، گفـــت: همـــه این هـــا  مـــردم عزیـــز، نشـــانه شناسـ

ـــوش و  ـــا ه ـــوی، ب ـــامت، ق ـــور، دیپل ـــوی فک ـــک جنگج ـــا ی ـــه ب ـــی ک مادام

مدبـــر مواجـــه هســـتیم دشـــوار نیســـت بلکـــه جایـــی دشـــوار می شـــود 

کـــه حقیقـــت ســـرتگ آســـامنی قـــرار اســـت بـــر ایـــن جســـم زمینـــی 

ـــخصیت  ـــب ش ـــامن عجی ـــه ای ـــه پای ـــانی ب ـــف انس ـــد و عواط ـــر کن جلوه گ

ـــت  ـــه اس ـــبیل الل ـــی س ـــی و ف ـــن حقیق ـــری و موم ـــان دیگ ـــه انس ـــزرگ ک ب

ــا  ــن جنـــگ روایت هـ ــه در ایـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــود کـ ــه شـ عرضـ

منبـــع الهـــام، وحـــی اســـت بـــرای ایـــن دشـــواری و چـــاره اندیشـــی آن، 

می شـــود از قـــرآن کریـــم الهـــام گرفـــت کـــه انســـان های بـــزرگ  الهـــی 

را چگونـــه تصویـــر و روایـــت کـــرده اســـت.

پیام   علی ضاهر واحد فعالیت 
های رسانه ای در حزب الله

 به همایش بین المللی »قهرمان 
در آیـنه هـنر و ارتـباطات«

بسم الله الرحمن الرحیم

قاسم: رهرب مقاومت اسالمی

قاسم اسمی که خود را خالصه وار معنا می کند، در خود  معانی فراوانی از 

اخالص ، فداکاری و پهلوانی همراه دارد. حاج قاسم سلیامنی، کسی که در 

هر حرف از حروف نامش رازی از رازهای این بزرگ مرد ماندگارش، بزرگ 

مردی که از روستایی دورافتاده پای به میدان گذاشت و با استقامت وتالش 

توانست و خود را به گونه ای بسازد تا به شخصی برجسته و پهلوانی برای 

امت اسالمی بدل گردد. هامنگونه که رهرب انقالب اسالمی امام خامنه ای 

)دام ظله( فرمودند:

قاف از کلمه اسم قاسم به معنای رهربی و اشاره به بُعد رهربی و قهرمانانه در 

شخصیت این مرد بزرگ  دارد. و حروف )الف و سین(  اشاره به بعد اسالمی 

در شخصیت شهید سلیامنی است که استکبار راتا رس حد شهادتش شکست 

داد. و اما حرف )میم( که   مقاومت او و به عنوان بعد انقالبی اوست  که 

مانند یک خط قرمز در کنارش شکل یافت.  هامنگونه که انقالبی بودنش 

هامنند سدی بزرگ بر رس راه تحقق اهداف آمریکا بود.  که این کلید واژه 

سبب مقاومت و پاسداری از مقاومت اسالمی در زمان شهادت وی است. اگر 

کلمه قاسم رازی از حروف اول عبارت »رهرب مقاومت اسالمی« است.

ما او را به عنوان یک فرد منی نگریم، بلکه او یک مدرسه و رویکرد و گفتامنی 

مملوء از درس و تجربه می دانیم و رازهای بسیاری است که در گذر روزگار از 

حاج قاسم سلیامنی برایامن آشکارا می گردد. هامنا که بزرگرتین راز او التزام 

به راه نورانی و مبارک امام خمینی )ره( است. وی منونه ای برجسته از پرورش 

یافتگان در سایه ی اسالم و مدرسه تعلیم امام خمینی هستند. وی رسباز بحق 

امام خمینی )ره( و امام خامنه ای )مد ظله( بوده اند.

سالم بر رسداری که رهربی اش به وسعت متام امت بود؛

سالم ، به روحش، انگشرتش، اشکش و لبخندش؛

درود بر حاج قاسم که »راز بیت املقدس« بود؛ 

درود بر رسدار شهید ابومهدی املهندس که »کربال ، راه او« بود.

درود بر برادرانم در هامیش بین املللی )قهرمان در آینه هرن و ارتباطات(، 

برایتان آرزوی موفقیت و استقامت دارم.
     برادرتان
   علی ضاهر
  واحد فعالیت های رسانه ای در حزب الله
  بیروت، لبنان
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سخنرانی محمد حسین ساعی رئیس 
»همایش  دبیر  و  سوره  دانشگاه 
قهرمان در آینه هنر و ارتباطات« 
همایش افتتاحیه  مراسم  در 

*در بخش افتتاحیه هامیش، محمد حسین ساعی رئیس دانشگاه سوره و 
دبیر این هامیش با بیان اینکه شهادت رسدار سلیامنی اتفاق کم نظیری در 

تاریخ چندساله محسوب می شودگفت: شخصیت حاج قاسم از محبوب ترین 

شخصیت ها بودند نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و به این محبوبیت 

بعد از شهادت ایشان نیز افزوده شد؛ و البته برای اینکه از ظرفیت شخصیت 

های محبوب برای ایجاد همبستگی استفاده کنیم هنوز جای کار دارد.

دکرت ساعی افزود: انسان ها با توجه به مدنی بودنشان، برای جمعی زندگی 

منونه  رسدارسلیامنی  که  دارند  اجتامعی  حلقه  و  مالت  یک  به  نیاز  کردن 

این حلقه است؛ حتی در دوره مدرن هم که ادعاها گونه ای تقدس زدایی 

است، نتوانسته خود را از انسانهایی که این نقش را بر عهده دارد برین کند.

دکرت ساعی از همکاران صدا سیام و برخی دست اندرکارانی که برای برگزاری 

این هامیش کمک کردند نیز تقدیر و تشکر کرد و گفت: سعی بر این بود 

که هامیشی برگزارشود که امید می رود این هامیش منشا خیروبرکت باشد.

در  کشور  اساتید  بسیج  سازمان  مقام  قائم  حمیدی  الدین  ابن  ادامه،  در 

ابتدای سخرنانی قبل از پرداخنت به شهید سلیامنی، بخشی از صحبت هایش 

را به شهید ابومهدی املهندس که  در ایران کمرتدیده شد اختصاص داد و 

اینکه  از  از زندگی این شهید را بازگو کرد و افزود: مردم عراق  خالصه ای 

کنند. می  ابرازنگرانی  پردازیم  می  سلیامنی  شهید  از  کمرت  شهید  این  به 

وی در رابطه با شهید سلیامنی گفت: ایشان یک پاسدار و افتخار پاسداران 

بودند و در هر سه جهاد اصغر، جهاد کبیر و جهاد اکرب موفق عمل می کردند.

وی خاطر نشان کرد:  شهید حاج قاسم سلیامنی هیچگاه در جای ریاست 

منی نشست و این سیطره را که بر جمعیتی سلطه وارد کند برای خود قائل 

منی شد.

گـزارش بخــش اول  هــمایش 
»قهرمان در اینه هنر و ارتباطات« 
//////////////////////////////

*در اولین پنل این هامیش، شهادت حاج قاسم سلیامنی با بخش سینام و 
مستند سازی پیوند زده شد تا اشاره ای باشد مبنی بر اینکه می توان جلوه 

شهادت شهید سلیامنی را در هرن های منایشی به مردم نشان داد و برای داشنت 

یک سینامی خوب به قهرمانان ارزشمندی چون شهید سلیامنی بپردازیم. 

-بازشناسی و اهمیت آن در شخصیت پردازی قهرمان سینامی دفاع مقدس

مفهوم  اینکه  بیان  با  تهران،  هرن  دانشگاه  دانشیار  روحانی  علی  سید 

این موضوع هم  به  اثر سینامیی موثراست گفت: پرداخنت  بر  دراماتیک  

اثر آسیب شناسانه و هم اثر ایجابی دارد و با توجه به اینکه ما در جامعه 

خود قهرمان کم نداریم ولی منی توانیم از آن ها در سینام استفاده کنیم 

در حالیکه در کشورهای اروپایی از شخصیت های عادی مثل کشاورز و ... 

قهرمان سینامیی می سازند.

وی افزود: قهرمان در متام درام یک فرد عادی است، در جایی باالتر می رود 

که در مرحله اوج قرار بگیرد که این حرکت مستلزم تامل در نفس است.
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از میان مردم بر می خیزند و رسدار سلیامنی قهرمانی مردمی، دارای جدیت 

و عاطفه، قدرت و تسلیم، ابهت و خضوع، ویژگی های نظامی و فرهنگی 

وضعیت  بهبود  در  سلیامنی  شهید  شخصیت  کاریزماتیکی  که  بودند  نیز 

سینام نیز حائز اهمیت است.

-قهرمان سازی در هر های دراماتیک محور مقاومت : با بررسی منونه لبنانی

رضا اسکندر استاد دانشگاه هرن های زیبای لبنان، با اشاره به این موضوع 

سینامی  در  قهرمان  و شخصیت  مردمی هستند  متواضع،  افراد  متامی  که 

ایران دارای ایثار و صداقت می باشد گفت:حاج قاسم سلیامنی همه ابعاد 

قهرمانی را دارا هستند و قهرمانی ایشان ساخته نشده بلکه خودشان دارای 

الگوهای قهرمانی بودند.

وی همچنین افزود: در محور مقاومت کسی که می خواهد تصویر برداری 

کند باید جنبه های انسانی را در نظر بگیرد.

دکرت اسکندر ادامه داد: در حال حارض جبهه مقابل بر حسب جنگ نرم 

برای تزریق اطالعات غلط و مشکالت اخالقی جلو می رود و مجبور به 

مقام  و  سلیامنی  مانند رسدار  هایی  شخصیت  اما  قهرمان هست  ساخنت 

معظم رهربی را که صادق و خالصانه کار می کنند را منی توانند حذف و 

یا تحریف کنند .

وی افزود : باید اعرتاف کرد که سینامی ایران یکی از سینامهای موفق است 

چرا که کارگردان های ایرانی با کمرتین بودجه به ساخنت فیلم می پردازند 

اسطوره                        و  این شخصیت  پرداخنت  به  الگوسازی  برای  ما  داد:  ادامه  نیز  و 

ها نیازمند هستیم تا بر اساس آنها فرهنگامن  مطرح و شناخته شود و باید 

از خودباختگی در برابر سینامی بیگانه جلوگیری کنیم تا مترضر نشویم.

لبنان مطرح است اشاره  از مشکالتی که در تولیدات  ادامه به برخی  در 

شد: از قبیل عدم نوشنت خاطرات رزمندگان و در نظر گرفته نشدن جنبه 

های برصی است.

-سلیامنی تصویر قهرمان ماندگار 

فرماندهی  اینکه  بیان  با  لبنانی،  ساز  مستند  و  بازیگر  الدین  فخر  مهدی 

گفت:  کردند،  می  زندگی  ایشان هرنمندانه  و  بوده  سلیامنی هرنی  شهید 

شهید سلیامنی به یکباره ظاهر شدند و به شهادت رسیدند بعد از شهادت 

ایشان دنیا  نیز به یکباره دچار دگرگونی و بال شد.

وی افزود: شهید سلیامنی در زمینه هرن به ویژه سینام که ستون اصلی هر 

فرهنگی است نیز بسیار تاثیر گذار بوده است و شهادت رسدار سلیامنی 

انقالبی در زمینه هرن ایجاد کرد.

فخرالدین در رابطه با ویژگی بازیگری که می خواهد نقش رسدار سلیامنی 

را ایفا کند، گفت: بازیگری که می خواهد نقش شهید سلیامنی را ایفا کند 

باید مسلامن مسلامن باشد و شخصیت شهید سلیامنی را نیز درکند چرا که 

رسدار سلیامنی انباری از احساسات بودند و بازیگر نیز باید اینگونه باشد.

وی در رابطه با نویسندگی کارهای هرنی با محوریت شهید سلامنی خاطر 

چرا  بنویسند  سلیامنی  شهید  خدایی  نور  از  باید  نویسندگان  کرد:  نشان 

مکتب هرنی  سلیامنی  وابسته می شود؛ شهید  اثر  قهرمانان  به  مردم  که 

و  گیرد  عباس)ع( رسچشمه می  کربال و حرضت  از مکتب  کرد  ایجاد  که 

نویسنده باید هدف را نشان دهد تا قهرمان ماندگار تر شود.    

کهن  الگوهای  با  سلیامنی  رسدار  شخصیت  دراماتیک  توانش  -انطباق 

قهرمان در فرهنگ ایرانی      

سلیامنی  رسدار  اینکه  به  اشاره  با  منایشی،  های  هرن  کارشناس  آزاد  رضا 

قهرمانی جهانی است، گفت: جهان دراماتیک به ما کمک کرد تا به یک 

شناخت دراماتیک دست پیدا کنیم و دراماتیک به ما می گوید قهرمان جزء 

شخصیت های ماندگار است و برای اینکه سینامی خوبی داشته باشیم باید 

به قهرمانان ارزشمندی از جمله شهید سلیامنی بپردازیم.

ایران به معنای پهلوان است افزود: قهرمان  اینکه قهرمان در  با بیان  وی 

انجام دهد؛  با تواضع  باشد و بیشرتین کنش هارا  پهلوان  کسی است که 

و  راهنام  مرشد،  تن،  رویین  نامیرا،  بالگردان،  قربانی،  ناجی،  باید  قهرمان 

مربی باشد.

ناجی خاطرنشان کرد : مکتب باید دارای ایدئولوژی باشد و مکتب شهید 

سلیامنی نیز دارای این ویژگی است و ونظام ارزش ها را در ساخت قهرمان 

شامل می شود.

وی در ادامه ساختارهای اجتامعی قهرمان را توضیح داد وگفت: قهرمانان 
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-اهمیت وجود قهرمان در ادبیات مقاومت

عالء حسن مدیر آموزش در مرکز آموزش رسانه اتحادیه رادیو و تلوزیون 

اسالمی لبنان، از کشور لبنان با بیان اینکه انسان موجودی دو بعدی است 

گفت: انسان موجودی دو بعدی است که هم مادی و هم معنوی دارد.

وی افزود: در جهان سکوالر احساس شد انسان به یک الگو و قهرمان نیاز 

دارد به همین خاطر به ساخته شدن قهرمان های فیک مانند سوپر من 

و... که در تاریخ نوین در درجه نوین قرار دارد پرداخته شد و در جنبه 

معنوی، سلفیون و غیر سلفیون هستندکه بعد مادی به اشتباه توسط این 

گروه  نادیده گرفته می شود در حالیکه انسان به این مسئله نیازمند است.

عالء حسن خاطرنشان کرد:  تجسم ارزش ها را منی شود همیشه به صورت 

فکر بیان کرد و نیازمند نشان دادن به مخاطب است که این از علل نیاز 

به قهرمان است.

ابتدا باید نظام ارزشی را ارائه داده  وی افزود: برای ارائه دادن قهرمان 

شود  و در ادبیات، این ارزش سازی ایجاد  و پیاده سازی شود و هیچ گاه 

منی توان غیر از معصومین یک شخصیت را برای الگو معرفی کرد که متام 

ابعاد را در خود داشته باشد.

گـزارش بخـش دوم  هـمـایش 
» قهرمان در اینه هنر و ارتباطات« 

ــطوره و  ــک اس ــوان ی ــه عن ــلیامنی ب ــهید س ــش، ش ــش دوم هامی *در بخ
قهرمــان بــه رشکــت کننــدگان معرفــی شــد. بــا اشــاره بــه ایــن کــه شــهید 

ســلیامنی یکــی از قهرمانــان مــدرن دینی_اخالقــی مــا محســوب می شــود. 

شــهید ســلیامنی صاحــب مکتــب بــود، مکتبــی کــه وجهــه انقالبــی بــودن، 

نظامــی و دیپلامتیــک بــودن را دارا بــود. 

دومیــن بخــش هامیــش توســط دکــرت امیــد علــی مســعودی عضــو هیــأت 

علمــی دانشــکده فرهنــگ و ارتباطــات برگزارشــد

-رسدار سلیامنی تجلی اسطوره مدرن

ــت  ــگاه تربی ــیار دانش ــر دانش ــی ف ــر فهیم ــش اصغ ــن بخ ــدای ای در ابت

مــدرس، بــه تعریــف اســطوره پرداخــت و گفــت: اســطوره هــا در جهــان 

مــدرن تنهــا جنبــه هســتی شناســی ندارنــد و بلکــه بــا همــه ی ســاحات 

نیــز ارتبــاط برقــرار مــی کننــد؛ مــا در پیشــینه تاریخــی خودمــان مملــو از 

اســطوره هــا هســتیم و امــروزه شــهید ســلیامنی یکــی از قهرمانــان مــدرن 

دینــی- اخالقــی مــا محســوب مــی شــود.

ــه  ــوف ب ــدرن معط ــاطیر م ــزود: اس ــدرن اف ــاطیر م ــا اس ــه ب وی در رابط

عمــل ماســت و مبنــای اســطوره هــای مــدرن هســتند و ایدئولــوژی ایــن 

ــن  ــل ای ــه در مقاب ــک تن ــلیامنی ی ــهید س ــت؛ ش ــنگری اس ــگ روش فرهن

جهــان اســطوره ای ایســتاد و رسدار ســلیامنی اســطوره مدرنــی اســت کــه 

ــازی و ازخــود گذشــتگی اســت . ــی ایشــان جانب ــی اصل ویژگ

فهیمــی فــر خاطرنشــان کــرد: اســطوره هــا نیازمنــد فرهنــگ هــای پیــرشو 

ــالمی  ــی اس ــرشو ایران ــگ پی ــی فرهن ــلیامنی خروج ــهید س ــتند و ش هس

اســت.

-شهیدسلیامنی: ابرمرد یا جهان پهلوان؟ 

ــه در  ــان اینک ــا بی ــگ، ب ــی جن ــخ اجتامع ــگر تاری ــار پژوهش ــم مهدی میث

ــان در شــخصیت شــهید ســلیامنی  ــر قهرم ــوم اب ــته از  مفه یکســال گذش

اســتفاده مــی شــود گفــت: ابرمــرد قهرمــان زمانــه ای اســت کــه متــام گــره 

ــاز مــی شــود و در هرنــربدی کــه  ــه دســت او ب هــا و بــن بســت هــای ب

هســتی انســان را بــه مخاطــره مــی انــدازد حضــور دارد و هســتی خــودش 

را بــه اراده خــود مــی گیــرد.

وی افــزود: ابــر مــرد بــه دنبــال زندگــی طوالنــی نیســت بلکــه بــه دنبــال 

زندگــی متعالــی نیــز اســت.

-دو مولفه مکتب شهید سلیامنی

شــهریار زرشــناس معــاون پژوهشــی کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی، بــا 

بیــان اینکــه شــهيد ســپبهد قاســم ســليامين دو ويژگــي برجســته داشــتند 

گفــت: نخســتین ویژگــی ایــن اســت کــه شهيدســليامين شــخصيتي انقــاليب، 

نظامــي، ديپلامتيــك بــود و ايــن ويژگــي برجســته برگرفتــه از مكتــب 

ســليامين اســت، چــرا كــه تاكنــون هيــچ شــخصيتي نتوانســته هــر ســه وجــه 
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را دارا باشــد.

ــع از  ــز و بدي ــگفت انگي ــي ش ــليامين، تركيب ــپهبد س ــهيد س ــزود: ش وی اف

ــه  ــود ك ــان ب ــار در جه ــتن ب ــود؛ نخس ــك ب ــِي ديپلامتي ــاليِب نظام ــك انق ي

يــك نظامــي ضمــن تبعيــت از رفتارهــاي ديپلامتيــك همچنــان يــك انقــاليب 

ــع از شــهيد را همــواره در جنــگ ســوريه  ــب بدي ــن تركي ــد و مثــره اي مبان

شــاهد بوديــم و ویژگــی دوم شــهيد ســليامين ایــن اســت کــه بــه عنــوان دو 

عنــرص منــاد اســالم و ايــران معــريف شــد و ايــن اتفــاق بســيار غــرور آفريــن  

بــه عنــوان يــي از حــوادث شــگفت انگيــز تاريــخ معــارص همچنــان 

مانــدگار خواهــد بــود.

وی خاطــر نشــان کــرد: در طــول تاريــخ شــاهد تــالش هــاي بســيار بــراي 

ــاي  ــي ه ــخصيت و ويژگ ــا ش ــم ام ــالم بودي ــران و اس ــان اي ــكاف مي ش

ــي  ــه همگراي ــي را ب ــن شــكاف و واگراي ــا هوشــمندي اي شهيدســليامين ب

بــدل كــرد؛ تــا جايــي كــه ايــن همگرايــي پــس از شــهادت  نيــز منجــر بــه 

مشــاركت 70 ميليــوين مــردم در عــزاداري و تشــيع شــهيد ســليامين شــد. 

ــوين  ــود بلكــه حضــور ميلي ــون نب ــه انقالبي ــق ب ــا متعل ــن مشــاركت تنه اي

ــود. ــايش از مشــاركت متامــي طيــف هــاي ســيايس- عقيــديت حــارض ب ن

ــت  ــتگاهي درخواس ــدگاه و خاس ــر دي ــه از ه ــي ك ــه داد: مردم وی ادام

انتقــام دارنــد؛ ايــن هــا نشــان از تبديــل شــدن ســپهبد ســليامين بــه عنــوان 

ــت  ــدرن از هوی ــبه م ــتی ش ــت ناسیونالیس ــو روای ــه در پرت ــي ن ــرور م غ

ایــراين بلکــه در پرتــو روایــت مبتنــی بــر انقــالب اســالمی و واليــت فقیــه 

از هویــت ایرانــی اســت. بــه نظــر مــي رســد بيشــرت بايــد بــر ايــن دو نكتــه 

مهــم كار شــود

گـزارش بـخش سوم  هـمایش 
,,» قهرمان در آینه هنر و ارتباطات« 

,,

علمی  عضوهیأت  زندی  کیارش  دکرت  توسط  که  هامیش  آخر  بخش  *در 
دانشکده هرن دانشگاه سوره اداره می شد به رضورت وجود قهرمانان در 

شعر و ادبیات هر فرهنگی اشاره شد. در همین مورد محسن مومنی رشیف 

خاطر نشان کرد بعد از انقالب و دفاع مقدس شاهد قهرمانانی هستیم که از 

میان مردم برخواسته اند که یکی از آن ها شهید سلیامنی است.

در ادامه نیز به رضورت رسانه و بازتاب اندیشه مقاومت پرداخته شد و شیوه 

های ارتباطی شهید سلیامنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این باره 

دکرت مسعودی دانشیار دانشگاه سوره گفتند : شهید سلیامنی از ارتباطات 

زبان شناسانه صمیامنه ای برخوردار بود و در متامی حاالت چهره های شهید 

سلیامنی صالبت وی به چشم می خورد.

-رضورت قهرمان در ادب و هر

محسن مومنی رشیف رئیس سابق حوزه هرنی انقالب اسالمی، با بیان اینکه 

هر مکتب ادبی و هرنی برآمده از مسائل فرهنگی و اجتامعی آن زمان بوده 

است گفت: ادبیات و هرنی که در کشور ما تدریس می شود  برای ساخت 

قهرمان اساسی کافی نیست.

وی افزود: بعد از انقالب اسالمی باتوجه به رویکرد های انقالب اسالمی شاهد 

رویکرد هایی هستیم که اولین رویکرد نگاه به عامل رئال است که در مکتب 

انقالب اسالمی نگاهی دینی محسوب می شود و وسعتی به اندازه شهادت دارد.

وی خاطر نشان کرد: بعد از انقالب اسالمی و دفاع مقدس شاهد قهرمانانی هستیم 

که از میان مردم برخاسته اند و یکی از این قهرمانان شهید قاسم سلیامنی است.

-اندیشه مقاومت و تصویر مرد مومن در شعر اقبال الهوری     

اشعار الهوری  پیام  اینکه  بیان  با  پاکستانی،  سیاسی  کارشناس  نقوی  راشد 

استقامت و مقاومت است، گفت:  اقبال الهوری در ظاهر تنها در مخالفت 

با استعامرگران انگلیسی شعر می گفت ولی در باطن و در حقیقت خواستار 
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آزادی متامی ملت های مسلامن از دست متامی دولت های استعامرگر بود و او 

در اشعار خود بارها ملت های مسلامن را به مبارزه علیه استکبار و استعامر 

گران فراخوانده بود.

نیز  اقبال الهوری  اشعار  ای در  ایده آل و اسطوره  انسان  افزود: تصور  وی 

همچون نیچه ارسطو، برگسان و دیگران موجود است و اقبال الهوری از آن 

به نام »مرد مومن« یاد می کند. حال باید دید که مرد مومن چه خصوصیت 

خصوصیت های  با  را  مومن  مرد  خصوصیت های  بخواهیم  اگر  دارد  هایی 

انسان های ایده آل عرص  حارض تطبیق بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: می توانیم به وضوح و آشکارا بگوییم که حاج قاسم سلیامنی 

دارای هامن خصوصیت های مرد مومن که در اشعار عالمه اقبال الهوری ذکر 

شده است، می باشد. خصوصیت هایی که در اشعار عالمه اقبال الهوری برای 

مرد مومن  ذکر شده است، هامن  خصوصیت های مجاهد فی سبیل الله 

است که در سوره مبارکه مائده، آیه شامره ۵۴ هم ذکر شده است.

-امام علی)علیه السالم( میان عقل و شجاعت مطالعه تحلیلی

ماجد مرهج رباط رئیس گروه زبان فارس دانشگاه واسط عراق، با بیان اینکه 

حرضت علی علیه السالم در شجاعت و تعقل ابعاد بزرگی را به جهانیان  ارائه 

دادند، گفت: تا اینکه در صورت  به مثالی جهانی برای شجاعت ، تعقل و خرد 

تبدیل شدند. حرضت علی علیه السالم، ميان شجاعت و بردباری یک رابطه 

ایجاد کردند و این دو ترکیب شدند که این ویژگی ها برای مردان ناآشنا است.

 وی افزود: امام علی )ع(  شجاعت خود را برتر از تعقل قرار نداد، بلکه 

در بسیاری از جنگ ها این تعقل بود که حاکمیت داشت و با عزت نفس 

و گذشت از دیگران در جبهه های جنگ برخورد می کردند و در شخصیت 

بود  بزرگ مردی صبور  بردباری و شجاعت متجلی شد، و همچون  ایشان 

 ، ، سخاومتند و بخشش گر بود  باز می داشت  از هوس و تکرب  و خود را 

آنهاست. سخاومتندترین  مردم  ترین  )شجاع  میفرمایند  خود  که  هامنگونه 

وی با بیان اینکه شجاعت و جرأت هدیه ای است که خداوند به بزرگ مردان 

بخشیده و امام علی )علیه السالم( یکی از آنهاست گفت: اعراب از دوران قبل 

از اسالم شجاعت را به ارث برده اند به دلیل اینکه، رشایط زندگی آنان تا حد 

زیادی دشوار بوده و زندگی اقتصادی آنها مبتنی بر غارت، راه زنی و جدل بوده 

در آن زمان این نحوه زندگی را مخل اجتامع منی دانستند بلکه آن را افتخاری 

برای مردان بیان می کردند، که نان را با تیغ شمشیر به دست می آوردند

-رسانه و بازمنایی اندیشه مقاومت

محمد اخگری استاد یار دانشگاه صدا و سیام، به تعریف بازمنایی اندیشه 

های مقاومت در رسانه ها با توجه به مطالعاتشان پرداخت و گفت: نتایج 

نشان می دهد که  برخی رسانه ها در حوزه مطبوعات بر اساس تحقیقات 

کیفی، ارسائیل را مظلوم و فلسطین را مقرص نشان می دهند و  یک منونه 

تحقیقی گونه های برخورد رسانه های اصلی، بحث بایکوت خربی است که 

در رسانه های غربی مخصوصا رسانه های در جریان، مورد بایکوت خربی 

قرار گرفتند.

وی اذعان کرد: متام مباحثی که غربی ها و رسدمدارانشان میگویند ،شعاری 

بیش  نیست واولین گامن و ظنی که بعد از یک اتفاق تروریستی می افتد 

این است که آن را به سمت مسلامنان هدایت می کنند.

اخگری خاطرنشان کرد:کلیت و وحدت اسالمی، مد نظر اندیشه مقاومت 

است و هامنطور که دیدیم که شهید سلیامنی به فکر نجات شیعه و سنی و 

همه مسلمین بود.

-شیوه های ارتباطی رسدار سلیامنی 

امیدعلی مسعودی دانشیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره، به تعریف 

معنای ارتباطات پرداخت و گفت: ارتباطات به دو شیوه کالمی و غیر کالمی 

صورت می گیرد.

 وی همچنین در مورد مکتب شهید سلیامنی توضیح داد و عدم ارتباط گیری 

شهید حاج قاسم سلیامنی با دشمنان را عنوان کرد و راجع به ارتباطات غیر 

کالمی از جمله فاصله فیزیکی، زبان بدن و ارتباط چشمی ایشان  توضیح داد 

و مسئله دیگری که بیان شد، مسئله ظاهر و پوشش  افراد است که بر اساس 

آن به دیگران شناخته می شود.

از  وی عکس های شهید سلیامنی را تحلیل  کرد و گفت: شهید سلیامنی 

ارتباطات زبان شناسانه فوق العاده و  صمیامنه ای برخوردار بودند و آن را 

به خوبی مدیریت می کردند.

 همچنین حاالت چهره  شهیدسلیامنی را مورد بررسی قرار داد و گفت: در 

متامی تصاویر شهید سلیامنی صالبت ایشان به چشم می خورد.
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-زبان حامسه رسوده ها، زبان آن سرد مرد

محمد حسن مقیسه مولف کتاب در زمینه دفاع مقدس، با بیان اینکه شعر 

می تواند رنگ و بوی انقالب اسالمی را داشته باشد گفت: شعر می تواند 

رنگ و بوی انقالب اسالمی را داشته باشد و هامن شور و حامسه رزمندگان 

و مدافعان حریم نبوی و علوی را در خواننده زنده کند، شعر حامسی است.

وی افزود:  البته شاعر آزاد است که در هر قالبی و مضمونی که می خواهد، 

شعر بگوید و شعر رسایی دستوری نیست، اما من بر این باورم که آنچه گرمرت 

و گویاتر می تواند نام و یاد قهرمانان اسالم را در میانه میدان های سیاسی 

و اجتامعی زنده نگه دارد و به تهییج مردم و شور اجتامعی آنها منجر شود، 

شعر حامسی است.

-بازتاب قهرمان در کتاب های مصور، انیمیشن و بازی های رایانه ای

نو  حرکت  دوربین،  صدا،  نور،  مجله  مدیر  زائری  محمدرضا  السالم  حجت 

جوانان، با بیان اینکه تصویرسازی و نگاره به انتقال مفاهیم برای متام سنین 

یا  انگاره قهرمانان به صورت پی منا  ایران  کمک بسیاری می کند، گفت: در 

کمیک اسرتیپ همچنان با آنچه در دیگر نقاط جهان همچون غرب فراوانی 

یافته تفاوت های بسیاری دارد اما می توان گفت با استفاده از خالقیت و 

علم موجود در داخل کشور می شود از پتانسیل های موجود نهایت بهره وری 

را برد.

 زائری همچنین افزود: قهرمان و اسطوره و روند ساخت آن ها ظرفیت زیادی 

برای انتقال مفاهیم و پیام به مخاطبین دارد مخاطبینی که می توانند از کودک 

و نوجوان تا جوانان و میانساالن را در بر بگیرد و هیچگونه محدودیت سنی 

برای خود قائل نباشد.

این حوزه  کمیک اسرتیپ و موانع  از معضالت  وی خاطرنشان کرد: یکی 

جدی آن عدم حامیت های مالی سازمان های مربوطه و مناسب برای این امر 

است که منجر می شود ساخت پروژه های این چنینی با موانع و دردرسهای 

زمان  به  ماجراها  این  پرداخت  و  نتیجه ساخت  در  و  مواجه شوند  زیادی 

البته  لغو شوند  کامل  به صورت  ها  پروژه  این  یا  و  موکول شوند  دیگری 

هیچ گاه پیدا کردن یک منبع مالی موفق همراه  غیر ممکن نخواهد بود.

-تبیین آموزه های مفهومی در اندیشه شهداء با بیان برصی

اینکه  بیان  با  ایران،  گرافیک  طراحان  مدیره  هیات  عضو  سلیامنی  محسن 

شامیل نگاری در شیعه مهم است،گفت:  شامیل نگاری در شیعه مهم و 

برجسته به شامر می رود و هرن خودآموخته مهمرتین نقش را به عنوان مکمل 

در کنار هرنهایی که به صورت آکادمیک اجرا می شوند را ایفا می کند.

وی افزود: یکی از برجسته ترین ظرفیت های انگاره و تصاویر در، درآمیخته 

شدن آن با خیال سازی هرنی است که در کنار سایر عوامل کمک زیادی به 

انتقال مفاهیم می کند.

سلیامنی با اشاره به منونه های متفاوت در ادیان و نگارش ها خاطرنشان کرد: 

حامسی ترین منونه تجسمی، سیاه مشق ها هستند که ابتدا به صورت مترین 

رواج داشتند اما امروزه به عنوان یک سبک و هرن تفکیک شده و کامالً به نام 

و شهره مورد و استفاده قرار می گیرند.

-نقاشی و اسطوره

احمد خلیلی فرد عضو هیات علمی دانشگاه سوره، با بیان اینکه هر شخص 

با توجه به ویژگی های برجسته ای که دارد تبدیل به سمبل، اسطوره و قهرمان 

می شود گفت: افراد  قهرمانان و اسطوره ها را الگوی خویش قرار  می دهند 

چراکه چشامن آنها را  رو به حقایق باز و روحیه نربد حق با باطل در قهرمانان 

منود پیدا می کند و در این جامعه که جامعه مملو از قهرمان اسطوره است 

خوبی ها و روحانیت نیز منود پیدا می کند.

وی افزود: رسدار سپهبد شهید قاسم سلیامنی یکی از شخصیت های برجسته 

و اساطیری در تاریخ معارص به شامر می رود و رسدارسلیامنی به واسطه 

معرفت دیداری تصاویر مجسمه نگارگری و سایر رشته های هرنی و تجسمی 

این مدعاست که  امر گواه  به متامی دوستدارانش شناسانده شد و همین 

هیچگاه نباید اهمیت رشته های این چنینی کم بشود.
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-تاثیر ایامن در باور قهرمان

احمد عباس املنصوری رس دبیر مجله دانش ذهنی عراق، با بیان اینکه بحث 

ایامن در باور قهرمان با هدف کلی به کامل رسیدن انسان و سعادت دنیوی 

و اخروی او تهیه و تنظیم شده است گفت: برای رسیدن به کامل و سعادت 

دنیوی و اخروی و الزم است تا با استفاده از پیامربان و کتب آسامنی که از 

سوی خداوند به ما اعطا شده به ایامن کامل دست پیدا کنیم و این دقیقا 

هامن معنایی است که در قرآن با عنوان جن و انس را نیافریدیم مرتبط است.

وی افزود: ما در مرحله ای از زندگی تصمیم میگیریم که در راه حق باشیم 

یا در راه باطل اما پیروان در این ورطه دو قسمت می شود پیروان رهنمود 

از  یکی  کردند.  رهنمودها رسپیچی  این  از  که  آنان  دوم  گروه  و  پیغمربان 

بزرگرتین حادثه های رسانه ای و مرشوع الهی شهادت رسدار سپهبد قاسم 

سلیامنی و شهید ابو مهندس بود.

وی خاطر نشان کرد: نقش رسانه در زندگی مردم روز به روز عمیق تر و مهم 

تر می شود حکومت هایی به واسطه حضور رسانه از سال ۲۰۰۳ میالدی به 

واسطه همین امر دگرگون شدند؛ رسانه ها را می بایست زینبی کنیم و این 

دقیقا موضوع و تعبیری است که برای قرب ناآشنا و غریب است اما ما می 

توانیم به عنوان شیعه از زینبی شدن رسانه ها بهره بربیم چرا که حوادثی 

چون کربال هنوز در دلها زنده هستند.

-مضامین انسانی و تصویر قهرمان در عکس های جنگ تحمیلی

فرشاد عسگری کیا عضو هیأت علمی گروه سینامی دانشگاه سوره، با بیان 

اینکه تقابل منت مکتوب و منت مصور در ترسیم مفهوم قهرمان جنگ تحمیلی 

عراق بر ایران رسدار سلیامنی در تاریخ ما در زمره ستارگان قرار می گیرد گفت: 

رسدار سلیامنی به عنوان کسی شناخته می شود که نظرات متفاوت و گاه 

متناقضی از سوی هواداران و گاه مخالفین شد از او بیان می شود از متامیت 

این خاک و مملکت به قیمت جان خود گذشته آن هم در روزهایی که این 

حوادث پایانی ندارند و شهادت رسدار اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود.

از  مانده  به جا  و  منترش شده  و عکس های  اسناد  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نیروهای مردمی چون سپاه و بسیج بسیار بیشرت از ارتش جمهوری اسالمی 

ایران است خاطر نشان کرد: اسناد و عکس های آرشیوی کمک زیادی به 

نزدیکی مردم و آشنایی آنها با نیروهای مردمی می کند و بسیاری از عملیات 

و اسناد های آرشیوی از ارتش جمهوری اسالمی ایران و هویتی محرمانه دارند 

از آن ها به صورت عمومی منترش نشده و  به همین خاطر اسناد زیادی 

وجود اسناد و آرشیو های بسیار زیاد نیروهای مردمی چون بسیج و سپاه به 

شناخت بیشرت این نیروها توسط مردم کمک می کند و به محبوبیت آنها نزد 

مردم عامه منجر می شود.

در انتهای این هامیش نیز یوسف خجیر معاون پژوهشی دانشگاه سوره از 

زحامت متامی همکاران و دست اندرکاران برگزار کننده تقدیر و تشکر به 

عمل آورد و یاد و خاطره شهید فهیمی یکی استادان گرانقدر دانشگاه سوره 

را که سالیان سال مشق عشق آموخت و از هیچ تالشی فروگذاری نکرد را 

گرامی داشت.

سلسه  از  وبینار  چهارمین 
نـشـست هـای روایـت 
برگزار شد نویسان  ,,رمان 

ــور  ــرت ام ــل از دف ــه نق ــوره، ب ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب *به گ
ــت  ــت های »روای ــگاه_چهارمین وبینــار از سلســله نشس فرهنگــی دانش

رمــان نویســان« بــه تدریــس شــهریار زرشــناس در روز 23 دی مــاه برگــزار 

شــد.

وی در ابتــدا بــه توضیــح دو بخــش مجــزای رمــان و رمــان نویســان 

پرداخــت و اشــاره کــرد در ایــن نشســت ها درواقــع آثــار و زندگــی 

می گیــرد.  قــرار  بررســی  و  تحلیــل  مــورد  بیشــرت  نویســان  رمــان 

زرشــناس در ادامــه آثــار چــرم ســاغری، آرزوهــای بــر باد رفتــه، بابــا گوریو، 

ــرد.  ــان پیشــنهاد ک ــه مخاطب ــزاک را ب ــاله از بال ــده، زن 30 س ــی گران اوژن

ــرد  ــف ک ــوان توصی ــوش خ ــجم و خ ــی منس ــو را کتاب ــا گوری ــان باب او رم

ــل تامــل اســت و در  ــه داری قاب کــه در آن مســئله ســیطره پــول و رسمای

زمــره رمــان هــای پرخــوان بــه لحــاظ شــخصیت پــردازی قــرار مــی گیــرد. 

ــی  ــتان اوژن ــزاک و داس ــی بال ــان زندگ ــک می ــورد دیالکتی همینطــور در م

ــه از  ــتان برگرفت ــان در داس ــی زن ــخصیت برخ ــه ش ــرد ک ــاره ک ــده اش گران

,,
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ــزاک اســت.  زندگــی واقعــی بال

ــا ســاختاری ضعیــف  ــده ب ــا پراکن ــی معــروف ام ــاب زن 30 ســاله کتاب کت

و پریشــان اســت امــا موضــوع رمــان در آن زمــان و بعدهــا نیــز موضــوع 

جذابــی بــوده اســت. بعدهــا گوســتاو فلوبــر کتــاب مــادام بــواری را بــه 

تاثیــر از کتــاب زن 30 ســاله بــا ســاختاری بهــرت می نویســد امــا دســتامیه 

ــرا طــرح کــرده.  ــزاک آن ــد کــه پیــش از آن بال ــزی را مطــرح می کن چی

پیرامــون  را  آتــی  جلســات  موضوعــات  از  یکــی  زرشــناس  شــهریار 

داستایوفســکی عنــوان کــرد و در همیــن راســتا کتــاب ابلــه، جــن زدگان، 

پیشــنهاد داد.  بــرادران کارامــازوف را  جنایــات و مکافــات و 

ــاق آن در ســال  ــن اتف ــه مهرتی ــرن 18 فرانســه اســت، ک ــزاک ق ــه بال زمان

ــا 177۴  ــه ت ــت ک ــم اس ــی پانزده ــلطنت لوی ــاز س ــا آغ ــادف ب 171۵ مص

ــدار  ــه اقت ــت ک ــه اس ــات فرانس ــاط حی ــن دوران انحط ــت. ای ــه یاف ادام

لویــی چهاردهــم را از دســت می دهــد و از دوران اعتــال و اوج خــود 

ــی  ــال 1789 لوی ــز در س ــس از آن نی ــود. پ ــود می ش ــول خ وارد دوران اف

شــانزدهم را گــردن می زننــد. 

ــان  ــده و جه ــا آم ــه دنی ــون ب ــای ناپلئ ــال کودت ــع در س ــزاک در واق بال

بالــزاک جهــان انقــالب فرانســه بــود و ســپس بازگشــت بوربون هــا.

زرشــناس در ادامــه بــه توضیــح و ترشیــح بیشــر و پاســخگویی بــه 

ســواالت دانشــجویان پیرامــون بالــزاک و آثــار و زمانــه او پرداخــت، امــا 

باتوجــه بــه معضــل قطعــی بــرق، وبینــار پیــش از زمــان معیــن بــه امتــام 

رســید.

وبینـار آموزشی»آشـنایی بـا 
شـد برگـزار  سـینما«  زبـان 

وبینار  جلسه   پنجمین  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  گزارش  *به 
آموزشی»آشنایی با زبان سینام« به همت دانشکده هرن و با همکاری معاونت 

پژوهشی دانشگاه سوره، عرص امروز ) سه شنبه( 7 بهمن ماه با تدریس حمید 

فدوی، استاد دکوپاژ در دانشگاه پاریس7، به میزبانی رامتین شهبازی به صورت 

مجازی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، حمید فدوی به معرفی فیلم قطار رسیع السیر نیمه شب اثر 

آلن پارکر پرداخت و گفت: این فیلم بر اساس کتابی از بیلی هیز که از داستانی 

واقعی برگرفته شده ساخته شده است.

وی افزود: با مطالعه کتاب بیلی هیز می توان به معضالتی که در آداپته کردن داستان 

وجود دارد پی برد چرا که تئاتر یامنایش منطق جداگانه ای نسبت به داستان دارد؛ 

هرن منایش منطق فکری و کالمی را می شکند که این امر در فیلم قطار رسیع السیر 

نیمه شب کامال مشهود است و منطق منایش برعکس منطق روزانه است.

فدوی پرسوناژ را مهم ترین بخش یک کار هرنی دانست و گفت: پرسوناژ در 

فیلم و زمان و مکان مهم ترین بخش یک کار هرنی است که در فیلم قطار 

رسیع السیر نیمه شب، کارگردان متام این پرسوناژ را بهم زده و منطق اصلی زمان 

و مکان را نیز شکسته است او این کار را به عمد انجام می دهد چرا که منطق 

منایش با زندگی عادی کامال متفاوت است.

اصلی  ایده  کرد:  اذعان  دارد،  منفی  خالقیتی  فیلم  این  اینکه  بیان  با  وی 

و  انسان می شود  مرگ  که سبب  است  مواد مخدر  دادن  منایش  فیلم  این 

است. نامرئی  زندانی  بیانگر  فیلم  این  رود؛  می  شامر  به  منفی  خالقیتی 

فدوی با اشاره به اینکه خالقیت در قالب نوشتار و تکنیک منایش داده می 

شود، گفت: دو مطلب در خالقیت هرنی داریم؛ خالقیت چیزی نیست جز 

تلفیق الهام و نوشنت، خالقیت نوشتار است اگر ایده و خالقیت نوشته نشود کار 

هرگز رشوع منی شود؛ بعد از نوشنت مسئله اجرا در خالقیت نیز اهمیت دارد 

شایان ذکر است که زیباترین سکانس ها از خالقیت هرنی رسچشمه می گیرد.

کرد. اشاره  فیلم  در  تصویر  ضد  و  نور  ضد  خواص  به  ادامه،  در  وی 

جهت مشاهده پنجمین جلسه وبینار آموزشی»آشنایی با زبان سینام« وارد لینک 

https://aparat.com/v/n8BzS:زیر شوید
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ــای  ــای مهارت ه ــر« از دوره ه ــی هن ــول زیبایی شناس کالس »اص
فهــم و گفت وگــو دربــاره آثــار هنــری برگــزار شــد

*به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی 
مجموعه  از  هرن  زیبایی شناسی  اصول  کالس  جلسه  نخستین  دانشگاه_ 

جلسات »مدرسه زمستانی درنگ« با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه 

سوره و تدریس حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت و هرن پژوهشکده 

فرهنگ و هرن اسالمی ، روز  شنبه ۲۵ بهمن 13۹۹ از ساعت ۱۶ الی 1۸ در 

فضای اسكاي روم به صورت آنالین برگزار شد برگزار شد.

معیارهای  و  اصول  بررسی  به  شهرستانی  حسین  جلسه،  ابتدای  در 

زیبایی شناسی پرداخت، همچنین ارتباط هرن و تاریخ را در طول زمان منوط 

به میزان تأثیرگذاری آن دانست و افزود: هرن در طول تاریخ زیبایی ها و زشتی هایی که از خود به جا می گذارد، می تواند مبنای متدن سازی به شامر آید.

شهرستانی ادامه داد: متدن سازی مبتنی بر هویت ایرانی اسالمی، به رشط شیوه و زبان ویژه و خاص آن خواهد بود و اگر متدن  اسالمی، شیوه و زبان متعلق به خود را 

به دست نیاورده باشد، ادای اسالمی بودن متدن پوچ و بی معنی خواهد بود؛ هامن طور که در احادیث گفته شده است، قیمت هر انسان به اندازه چیزی است که آن را 

زیبا می داند؛ البته در ادبیات، مولوی آن را هر چیز که در جسنت آنی، آنی! تعبیر می کند.

وی افزود: هرن، تجسم و صورت بخشی به آن چیزی است که صورت ندارد؛ سه متدن یونانی، مسیحی و اسالمی نیز با توجه به این گزاره، هر یک تجسم و صورت مخصوص 

به خود را دارند که در متام آن ها مناینده خدا، الهیات و انسان کامل در هامن متدن و نسبت به آن فرد در جهان کنونی شکل گرفته اند؛ پدیدار شدن هرن در متدن، ذاتی 

است و اگر متدنی نتواند هرن خود را، خود در خود بروز دهد آن متدن پایدار نخواهد بود.

در انتهای جلسه نیز، به معرفی چند منبع پرداخت و به متامی سواالت عالقه مندان در این حوزه پاسخ داده شد.

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه_ کالس رویکردهـــای جامعه شناســـی هـــرن از مجموعـــه جلســـات »مدرســـه 
زمســـتانی درنـــگ« بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره و تدریـــس میثـــم مهدیـــار، معـــاون پژوهشـــی پژوهشـــگاه فرهنـــگ، هـــرن و ارتباطـــات یکشـــنبه 

26 بهمـــن 1399 از ســـاعت 18 الـــی 20 در فضـــای اســـکای روم بـــه صـــورت آنالیـــن برگـــزار شـــد.

ـــاره ی  ـــرد و درب ـــاره ک ـــی اش ـــج جامعه شناس ـــای رای ـــه رشح تلقی ه ـــت و ب ـــته پرداخ ـــه گذش ـــث جلس ـــه ای از مباح ـــه خالص ـــار ب ـــم مهدی ـــه، میث ـــن جلس در ای

ـــح داده شـــد. ـــز، توضی ـــدگاه مارکـــس نی ـــه داری و هـــرن ازدی ـــات جامعـــه رسمای ـــه و طبق جامع

در ادامه نیز به مفهوم کلی جامعه شناسی، هرن و تفاوت هایی که باهم دارند پرداخت.

در انتهای کالس، مدرس، چند منبع مورد مطالعه در این زمینه را معرفی کرد و به متامی سواالت عالقه مندان در این حوزه پاسخ داده شد.

کالس »رویکردهــای جامعــه شناســی هنــر« از دوره هــای 
مهارت هــای فهــم و گفت وگــو دربــاره آثــار هنــری برگــزار شــد 
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کـالس »هـستی شـناسـی عرفانی 
از دوره های مهارت های فهم و  هنر« 
گفت وگو درباره آثار هنری برگزار شد

پژوهشی  معاونت  از  نقل  به  سوره،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  *به 
»مدرسه  مجموعه جلسات  از  عرفانی هرن  دانشگاه_ کالس هستی شناسی 

زمستای درنگ« با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و تدریس وحید 

یامین پور، رییس پژوهشکده فرهنگ، یک شنبه 26 بهمن از ساعت 16 الی 

17:45 در فضای اسکای روم به صورت آنالین برگزار شد. 

اسالمی  هرن  عرفانی  هستی شناسی  عنوان  به  یامین پور  جلسه،  ابتدای  در 

پرداخت و گفت:  خوِد عنوان هستی شناسی عرفانی هرن اسالمی، جای بحث 

دارد و می توانست زیباشناسی عرفانی نام گرفته شود.

وی با اشاره به این که یکی از پر رنگ ترین سنت های فکری در هرن، مباحث 

عرفانی و چارچوب نظریه عرفان اسالمی است گفت: آنچه در ایران اسالمی 

روشن است و ما را در فهم هرن مقدس و زیبایی شناسی هرن کمک می کند، 

همین هرن عرفانی است.

در ادامه نیز، به این که به چه چیزی هرن گفته می شود و نگاه عرفان اسالمی 

به مفهوم و اثر هرنی چیست، پرداخته شد.

 وی در مورد کلمه خیال و ساده ترین تعبیری که از این قوه می شود توضیح 

داد، افزود: عامل خیال یکی از عوامل موجود هستی است که القائات از آن جا 

نازل و در قوه خیال دریافت می شود.

یامین پور به عوامل مختلِف ناسوت و ملکوت و الهوت نیز، اشاره کرد و در 

مورد ربط این عوامل با هرن و هرنمند نکاتی را مطرح کرد.

وی با بیان این که همه گونه های هرنی در یک مرتبه و یک ظرفیت برای 

تجلی پیام و امور معنوی نیستند اذعان کرد: در نگاه عرفان اسالمی بعضی 

از گونه های هرنی بیش تر و برخی دیگر کم تر مورد توجه قرار می گیرند و 

مواردی هم دور انداخته می شوند.

یامین پور با اشاره به این که هرنمند با تجلی اثر هرنی و نه با زبان منطق و 

استدالل، جامعه را تربیت می کند تأکید کرد: جایگاه هرنمند، در سطح تربیت 

یک نسل و یک جامعه است.

وی در ادامه به این که چه اتفاقی برای هرن مدرن افتاده است پرداخت و 

کتاب ها و منابعی را برای مطالعه بیش تر معرفی کرد.

در انتهای جلسه نیز،  به سواالت عالقه مندان در این حوزه پاسخ داده شد.

»سـبک های  درباره  کلیاتی  کالس 
هـنری رومـانیـسیسم، رئـالیـسم، 
ناتورالیسم« از دوره مهارت های فهم و 
,,گفت و گو درباره آثار هنری برگزار شد

,,

از معاونت پژوهشی  نقل  به  *به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، 
دانشگاه سوره- کالس کلیاتی درباره سبک های هرنی از مجموعه جلسات 

و  سوره  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  همکاری  با  درنگ  زمستانی  مدرسه 

تدریس وحیدالله موسوی دوشنبه 27 بهمن 1399 در دو کالس متوالی در 

ساعت های 16 الی 17:50 و 18 الی 20:20 در فضای اسکای روم به صورت 

مجازی برگزار شد. 

در این جلسه، وحیدالله موسوی در مورد رضورت شناسی سبک ها گفت و 

به سیر هرن از اواخر قرن 19 و جنبش های هرنی در اوایل قرن 20 پرداخت.

وی ، درباره ناتورالیسم، رئالیسم و امپرسیونیسم نیز توضیحاتی داد و آثاری 

از آن ها را به منایش گذاشت.

زیبایی شناسی  ویژگی های  و  رئالیسم  آثار  در  تیپ  اهمیت  به  همچنین 

امپرسیونیسم و انواع آن و مفهوم فتوراتی در سینام اشاره شد.

آن  مبانی  و  با موضوع هرن  منبع  به معرفی چند  نیز  الله موسوی  وحید 

از جمله کتاب هرن مدرن و تاریخ زیبایی تاریخ زشتی مبانی هرن و کتاب 

آخرین جنبش های هرنی قرن بیستم پرداخت.

ارزش های  و  عواطف  بیان  در  رنگ  تأثیر  اکسپرسیونیسم،  همچنین،  وی 

بیانی، تأثیر استفاده از قلم مو با ریتم و رضب آهنگ ویژه و منایش بافت 

را در این جلسه توضیح داد.

موسوی، هرن و اثر را بازتاب احوال روحی و روانی روزگاِر هرنمند دانست 

و همچنین در ادامه به بیان انتقاداتی از مخالفین امپرسیونیسم و منتقدین 

آن پرداخت؛ وی معتقد است روحیه رمانتیک و احساس در هرنمندان ثابت 

است و تنها مقدار آن متغیر است؛ در ادامه نیز، به تأثیر مجسمه سازی و 

تغییرات آن در قرن 19 اشاره شد.

در انتهای جلسه، فیلم 9 رویا از کوروساوا منایش داده شده و مدرس کالس 

پاسخگوی سواالت و ابهامات  عالقه مندان در این زمینه بود.
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با  آموزشی»آشـنایی  وبینـار 
برگـزار شـد زبـان سـینما« 

دانشگاه_  پژوهشی  معاونت  دانشگاه سوره،  عمومی  روابط  گزارش  *به 
آخرین جلسه  وبینار آموزشی»آشنایی با زبان سینام« به همت دانشکده 

هرن و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره،، سه شنبه 28 بهمن 

ماه 1399 با تدریس حمید فدوی، استاد دکوپاژ در دانشگاه پاریس7  به 

میزبانی رامتین شهبازی به صورت مجازی برگزار شد.

و  پرداخت  گذشته  جلسات  یادآوری  به  فدوی  حمید  جلسه،  ابتدای  در 

مشکالت دکوپاژ را رشح داد؛ سپس این جلسه را با موضوع پالن سکانس 

آغاز کرد و گفت: هر یک پالن، مفهومی را منی سازد و ترکیب دو پالن با 

یکدیگر نشان دهنده ی مفهومی است؛ بنابراین برای رشح روایت، از پالن 

استفاده می شود.

مشکل  سکانس  پالن  افزود:  و  کرد  اشاره  سکانس  پالن  مشکالت  به  وی 

است؛  کردن  کات  از  اصلی، مامنعت  از مشکالت  یکی  و  دارد  پیچیده ای 

ویژگی که پالن سکانس باید داشته باشد این است که تضاد درونی را نشان 

دهد و این کار از دشواری های پالن سکانس محسوب می شود.

با چالش های بزرگی رو به رو  این که در پالن سکانس  با اشاره به  فدوی 

هستیم، گفت: در پالن سکانس باید تضادها را درونی کنیم؛ چراکه تضاد 

بدون  واقع  در  می دهد؛  را  ویژگی  این  دیالکتیک  و  است  الزم  درونی 

دیالکتیک وحدت به دست منی آید.

را  سکانس هستند  پالن  دارای  که  فیلم هایی  از  منونه  چند  ادامه  در  وی 

معرفی کرد و متاشای فیلم »مرد پرنده« را نیز توصیه کرد؛ سپس در بخش 

نخست، فیلم نشانی از رش را منایش داد و به توضیح پالن سکانس های فیلم 

پرداخت و در بخش دوم فیلم هایی از جمله، چرتهای رشبورگ و شاهد را 

به منایش گذاشت و مامنعت از دکوپاژ را در این سه منونه فیلم توضیح داد.

-در انتهای جلسه نیز، حمید فدوی کتاب »افسانه شهر نامرئی« اثر فاطمه 

امیدیان از دانشجویان دانشگاه سوره را به عالقه مندان این حوزه معرفی کرد.

زبان  با  آموزشی»آشنایی  وبینار  جلسه  آخرین  مشاهده  جهت 

https://aparat.com/v/GRfTM:شوید زیر  لینک  وارد  سینام« 

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
از  هـــرن  و  فرهنـــگ  در  روایت شناســـی  کالس  دانشـــگاه_  پژوهـــش 

ـــت  ـــکاری معاون ـــا هم ـــگ« ب ـــتانی درن ـــه زمس ـــات »مدرس ـــه جلس مجموع

پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره و تدریـــس مجیـــد ســـلیامنی سه شـــنبه 28 

بهمـــن مـــاه 1399 از ســـاعت 18:20 الـــی 20:20 در فضـــای اســـکای روم 

بـــه صـــورت آنالیـــن برگـــزار شـــد. 

ـــی  ـــت توضیحات ـــل روای ـــورد تحلی ـــلیامنی در م ـــد س ـــه، مجی ـــن جلس در ای

ـــات و ســـینام محـــدود منی شـــود  ـــا در ادبی ـــن موضـــوع تنه داد و گفـــت: ای

و در حوزه هـــای دیگـــر نیـــز می توانـــد تجلـــی داشـــته باشـــد.

همچنیـــن بـــه تعریـــف روایـــت و ســـاختار و قابـــل شـــناخت بـــودن آن 

ـــرد. ـــاره ک ـــم اش ـــک فیل ـــودن ی ـــی ب ـــی روای ـــه چگونگ ـــه و ب پرداخت

ـــه  ـــی ک ـــای مهم ـــا بحث ه ـــه ب ـــلیامنی در رابط ـــد س ـــز، مجی ـــه نی در ادام

در تحلیـــل روایـــت انجـــام می شـــود از جملـــه پـــی رفـــت، پـــی رنـــگ و 

تحلیـــل انـــواع روابـــط متقابـــل دوتایـــی در روایـــت توضیـــح داد و بـــه 

ـــت. ـــز پرداخ ـــت نی ـــان در روای ـــل زم تحلی

همچنیـــن بـــرای تحلیـــل فیلـــم، 2 فیلـــم از هیچـــکاک  مثـــال زده و در 

انتهـــای جلســـه نیـــز، بـــه متامـــی ســـواالت عالقه منـــدان در ایـــن زمینـــه 

پاســـخ داده شـــد.

کالس »روایت شناسی در فرهنگ و 
و گفت و گو  فهم  از دوره های  هنر« 
شد برگزار  هنری  آثار  درباره 
//////////////////////////////
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فـرهنگ  »نشـانه شناسـی  کـالس 
و هنر)۱(« از دور مهارت های فهم و 
,,گفت وگو درباره آثار هنری برگزار شد

,,

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت 
پژوهشـــی دانشـــگاه_ کالس نشانه شناســـی فرهنـــگ و هـــرن از مجموعـــه 

جلســـات مدرســـه زمســـتانی درنـــگ بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی 

ـــراز عضـــو هیأت علمـــی دانشـــگاه  ـــس حســـین رسف دانشـــگاه ســـوره و تدری

ــی  ــاعت 18:20 الـ ــن ۹۹ از سـ ــنبه ۲۹ بهمـ ــی، روز چهارشـ عالمه طباطبایـ

20:20 در فضـــای اســـکای روم بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.

در ایـــن جلســـه دکـــرت رسفـــراز بـــه اهمیـــت انتخـــاب و محدودیت هـــا 

پرداخـــت وگفـــت: دشـــواری، مـــا را ناچـــار بـــه انتخـــاب می کنـــد؛ وی بـــا 

اشـــاره بـــه اهمیـــت نشانه شناســـی بـــه تأثیـــر روان شناســـی در کنـــار آن 

ـــرد. ـــاره ک ـــز اش نی

ـــم  ـــت کنی ـــم حرک ـــمت عل ـــه س ـــبه علم ب ـــد از ش ـــا بای ـــت م ـــد اس  او معتق

و فاکتورهـــای الزم جهـــت رســـیدن بـــه چنیـــن نتیجـــه ای، شـــناخنت و اجـــرای 

ـــع در  ـــزان مناب ـــه می ـــل چ ـــش هایی از قبی ـــت؛ پرس ـــر اس ـــای مدنظ فاکتوره

ـــت؟ ـــود چیس ـــع موج ـــا موان ـــرار دارد؟ و ی ـــا ق ـــار م اختی

رسافـــراز همچنیـــن گریـــزی بـــه تفکـــرات اندیشـــمند روســـی))یری لومتـــان(( 

ـــی رود  ـــامر م ـــه ش ـــی ب ـــداران نشانه شناس ـــی از رسدم ـــان یک ـــت: لومت زد وگف

کـــه تأثیـــر به ســـزایی در گســـرتش و شناســـاندن اهمیـــت نشانه شناســـی 

دارد.

ـــاره  ـــره اش ـــی روزم ـــانه ها در زندگ ـــرد نش ـــه کارک ـــن ب ـــه همچنی  وی در ادام

کـــرد و اهمیـــت نشـــانه شناســـی و چگونگـــی یافـــنت معنـــا و راه هـــای 

ـــرد. ـــوان ک ـــام را عن ـــال پی انتق

 در انتهـــای جلســـه نیـــز، دکـــرت رسفـــراز پاســـخگوی ســـواالت و ابهامـــات 

عالقه منـــدان در زمینـــه نشانه شناســـی بـــود.

کالس »اصـول زیبایی شناسـی هنر« 
از دوره مهارت هـای فهـم و گفت وگو 
دربـاره آثـار هنـری برگـزار شـد

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت 
ــه  ــرن از مجموعـ ــی هـ ــول زیبایی شناسـ ــگاه_ کالس اصـ ــی دانشـ پژوهشـ

ـــی  ـــت پژوهش ـــکاری معاون ـــا هم ـــگ ب ـــتانی درن ـــه ی زمس ـــات مدرس جلس

ـــنبه  ـــتانی در روز چهارش ـــین شهرس ـــید حس ـــس س ـــوره و تدری ـــگاه س دانش

۲۹بهمـــن ۹۹ از ســـاعت ۱۶ الـــی۱۸ در فضـــای اســـکای روم بـــه صـــورت 

مجـــازی برگـــزار شـــد. 

 در ایـــن جلســـه ابتـــدا، ســـید حســـین شهرســـتانی بـــه بررســـی زشـــتی و 

زیبایـــی، ارتبـــاط آن هـــا در آثـــار هـــرنی، نســـبت هـــرن مصنـــوع بـــا هـــرن 

ـــون  ـــی چ ـــود فاکتورهای ـــد ب ـــت و معتق ـــرنی پرداخ ـــخیص ه ـــی و تش طبیع

نقـــش هرنمنـــد، درک هـــرنی و فلســـفه آن  باعـــث تســـهیل در یافـــنت معنـــای 

ــود. ــرن می  شـ هـ

ـــی  ـــم انتزاع ـــرم و مفاهی ـــر در ف ـــد را  تغیی ـــرص جدی ـــر ع ـــه تأثی او در ادام

ـــن  ـــد ای ـــه نبای ـــم پیشـــین در هـــرن دانســـت و گفـــت: البت ـــه مفاهی نســـبت ب

ـــدا  ـــام پی ـــای ع ـــی معیاره ـــدرن زیبای ـــه در روزگار م ـــرد ک ـــاد ب ـــه را از ی نکت

ـــش  ـــال پرس ـــد؛ ح ـــانی دارن ـــس انس ـــه در نف ـــم ریش ـــن مفاهی ـــه ای ـــرده ک ک

ـــی  ـــه زیبای ـــت ک ـــن اس ـــدرن ای ـــرن م ـــا ه ـــین ب ـــرن پیش ـــکاف ه ـــی در ش اصل

ـــی؟ ـــا عین ـــت ی ـــی اس ـــری ذهن ام

ـــه  ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــت ب ـــش کافی س ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــنت پاس ـــرای یاف  ب

ـــوده و در  ـــری ب ـــورت ظاه ـــه ص ـــی ب ـــوم زیبای ـــته مفه ـــه در گذش ـــم ک کنی

ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــی عینی_ذهن ـــی صورت ـــارض زیبای ـــرص ح ع

ـــود. ـــه می ش ـــر گرفت ـــتی در نظ ـــری ایده آلیس ـــوان ام ـــه عن ـــاً ب ـــج دامئ تدری

ـــت  ـــر از هوی ـــت اث ـــوه برداش ـــیر و نح ـــارض تفس ـــرص ح ـــه در ع ـــال آن ک  ح

ــی  ــت زیبایـ ــه صفـ ــوم بـ ــن مفهـ ــته تر و نزدیک تریـ ــر و برجسـ آن مهم تـ

ـــت. اس

ـــه  ـــن زمین ـــدان در ای ـــواالت عالقه من ـــی س ـــه متام ـــز، ب ـــه نی ـــای جلس در انته

پاســـخ داده شـــد.
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کالس »نشانه شناسـی فرهنگ و 
هنـر)2( « از دوره مهارت های 
دربـاره ی  گفت وگـو  و  فهـم 
شـد برگـزار  هنـری  آثـار 

*بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــه نقـــل از معاونـــت 
پژوهشـــی دانشـــگاه_ کالس نشانه شناســـی فرهنـــگ و هـــرن)۲( از مجموعـــه 

جلســـات مدرســـه زمســـتانی درنـــگ بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی 

ـــراز عضـــو هیأت علمـــی دانشـــگاه  ـــس حســـین رسف دانشـــگاه ســـوره و تدری

ـــی ۱۸ طـــی  ـــی روز  پنجشـــنبه ۳۰بهمـــن۹۹ از ســـاعت1۴ ال ـــه طباطبای عالم

ـــزار  ـــد برگ ـــزار ش ـــازی برگ ـــورت مج ـــه ص ـــکای روم ب ـــای اس ـــش در فض 2 بخ

ـــد. ش

در ابتـــدای جلســـه، حســـین رسفـــراز بـــه رفـــع ابهامـــات و پرســـش های 

ـــق  ـــوار مطاب ـــت هم ـــرار نیس ـــر ق ـــرد: ه ـــد ک ـــت و تأکی ـــجویان پرداخ دانش

ـــازی  ـــا و ب ـــن ناهنجاری ه ـــه گاه ای ـــش رود؛ بلک ـــه پی ـــای جامع ـــا هنجاره ب

ـــر می شـــود. ـــق اث ـــه خل ـــه منجـــر ب ـــه وســـیله هـــر اســـت ک ـــا هنجارهـــا ب ب

ـــه  ـــح داد و ب ـــی را توضی ـــی و مناد شناس ـــاوت نشانه شناس ـــه، تف وی در ادام

ـــد: محورهـــای  ـــورد از محورهـــای همنشـــینی و جانشـــینی مانن بررســـی ۶ م

ـــر،  ـــار یکدیگ ـــارص کن ـــنت عن ـــرار گرف ـــی ق ـــا، چگونگ ـــودی معن ـــی و عم افق

ـــینی و  ـــط جانش ـــینی، رواب ـــور جانش ـــا مح ـــارص ی ـــی عن ـــی جایگزین چگونگ

روابـــط هم نشـــینی نیـــز پرداخـــت.

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــه  ـــینام از مجموع ـــای س ـــه تاریخ ه پژوهشـــی دانشـــگاه _ کالس نگاهـــی ب

جلســـات مدرســـه زمســـتانی درنـــگ بـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی 

دانشـــگاه ســـوره و تدریـــس عـــامد حســـینی عضـــو هیأت علمـــی 

ـــاعت 14  ـــفند 99 از س ـــه 1 اس ـــوره  روز جمع ـــیام  س دانشـــگاه صـــدا و س

الـــی 16 در فضـــای اســـکای روم بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد.

ـــخ  ـــه تاری ـــه ب ـــوان مقدم ـــه عن ـــینی ب ـــامد حس ـــه، ع ـــن جلس ـــدای ای در ابت

ســـینام اشـــاره کـــرد و بحـــث خـــود را از شـــاخص ترین چهره هـــای 

ســـینامی غـــرب رشوع کـــرد.

ــای  ــی از رویکردهـ ــوان یکـ ــه عنـ ــوم بـ ــینامی سـ ــه سـ ــن بـ وی همچنیـ

ـــی کـــه  ـــه انتظارات ـــی پرداخـــت و ب ـــج غرب ـــر ســـینامی رای مقاومـــت در براب

از آن بـــه عنـــوان ســـینامی انقالبـــی می رفـــت اشـــاره کـــرد.

در ادامـــه نیـــز، حســـینی ســـینامی چهـــارم را توضیـــح داده و بـــه 

ــا  ــا، کالس بـ ــت و در انتهـ ــده پرداخـ ــه شـ ــث ارائـ ــری از مباحـ نتیجه گیـ

جملـــه ای از شـــهید آوینـــی بـــه عنـــوان نظریه پـــرداز بومـــی ســـینام بـــه 

پایـــان رســـید. 

کالس »نگاهـی بـه تاریخ های 
مهارت هـای  دوره  از  سـینما« 
دربـاره  گفت وگـو  و  فهـم 
شـد برگـزار  هنـری  آثـار 
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کالس »الیه هــای نقــد هنــری ۱ و 2« از دوره مهارت هــای 
فهــم و گفت وگــو دربــاره آثــار هنــری برگــزار شــد

ــد ــزار ش ــی« برگ ــادی در درام تطبیق ــم بنی ــار »مفاهی وبین

,,

,,

ـــات  ـــه جلس ـــرنی 1 و 2 از مجموع ـــد ه ـــگاه_ کالس الیه هـــای نق ـــی دانش ـــت پژوهش ـــوره، بـــه نقـــل از معاون ـــگاه س ـــط عمومـــی دانش ـــزارش رواب *بـــه گ
ـــاددق  ـــام ص ـــگاه ام ـــی دانش ـــو هیأت علم ـــی عض ـــم خیام ـــس عبدالکری ـــوره و تدری ـــگاه س ـــی دانش ـــت پژوهش ـــکاری معاون ـــا هم ـــگ ب ـــتانی درن ـــه زمس مدرس

)ع( پنج شـــنبه 30 بهمـــن 99 از ســـاعت 18:20 الـــی 20:30 و جمعـــه 1 اســـفند از ســـاعت 16:30 الـــی 20 طـــی دو بخـــش در فضـــای اســـکای روم بـــه صـــورت 

ـــد.  ـــزار ش ـــازی برگ مج

ـــت شـــود  ـــع نشـــانه ها قرائ ـــا تجمی ـــه ب ـــت آن پرداخـــت و گفـــت: هرآن چـــه ک ـــه اهمی ـــنت ب ـــرص از م ـــی مخت ـــه تعریف ـــا ارائ ـــی ب ـــرت خیام ـــن جلســـات، دک در ای

ـــز اشـــاره شـــد. ـــه ای نی ـــل الی ـــرای نقـــد و تحلی ـــک الگـــو ب ـــزوم  داشـــنت ی ـــه ل ـــن ب ـــه می شـــود؛ همچنی ـــام گرفت ـــام باشـــد، مـــنت ن و حـــاوی پی

وی در ادامـــه ســـطوح الیه هـــای تحلیلـــی بـــرای مـــنت رســـانه ای- هـــرنی را به طـــور کامـــل توضیـــح داد و در رابطـــه بـــا اهمیـــت تیـــرتاژ جهـــت تحلیـــل 

ـــی-  ـــای فرهنگ ـــح داد و رمزگان ه ـــج را توضی ـــازی رای ـــث کادرس ـــپس مبح ـــت؛ س ـــه اس ـــرتاژ نهفت ـــد تی ـــوه تولی ـــم در نح ـــک فیل ـــی از ی ـــت: پیام های ـــم گف فیل

ـــد. ـــخ داده ش ـــوزه پاس ـــن ح ـــدان در ای ـــات عالقه من ـــواالت و ابهام ـــه س ـــز، ب ـــات نی ـــن جلس ـــت. در ای ـــا پرداخ ـــت آن ه ـــی و اهمی اجتامع

*وبینــار مفاهیــم بنیــادی در درام تطبیقــی بــه همــت انجمــن علمــی هــرن و ادبیــات تطبیقــی بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــگاه ســوره و حضــور 
دکــرت بهــروز محمــودی بختیــاری، سه شــنبه 5 اســفندماه 1399 ســاعت 18 الــی 20 بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســوره، بــه نقــل از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه_ وبینــار مفاهیــم بنیــادی در درام تطبیقــی بــه همــت انجمــن علمــی 

ــروه هرنهــای منایشــی  ــاری دانشــیار گ ــروز محمــودی بختی ــرت به ــت پژوهشــی دانشــگاه ســوره و حضــور دک ــا همــکاری معاون ــی ب ــات تطبیق هــرن و ادبی

دانشــگاه تهــران، پردیــس هرنهــای زیبــا بــا هــدف آشــنایی بــا مفاهیــم بنیــادی در درام تطبیقــی روز  سه شــنبه 5 اســفندماه 1399 ســاعت 18 الــی 20 بــه 

صــورت مجــازی برگــزار شــد.

در ابتــدای جلســه، بهــروز محمــودی بختیــاری از کمیتــه انجمــن هرنهــای منایشــی بــه دلیــل فراهــم آوردن فرصــت برگــزاری ایــن وبینــار تشــکر کــرد و گفــت: 

مطالعــه ادبیــات تطبیقــی بــه افــرادی کــه در زمینــه مطالعــات نویــن فعالیــت می کننــد کمــک به ســزایی مــی کنــد.

وی افــزود: ادبیــات تطبیقــی شــاخه ای از نقــد ادبــی اســت کــه از روابــط ادبــی ملــل، زبان هــای مختلــف و از تعامــل میــان ادبیــات ملت هــا بــا یکدیگــر 

ســخن می گویــد و نخســتین بــار در کشــور فرانســه شــکل گرفتــه اســت؛ ادبیــات تطبیقــی امــروزه بــه حــدی از بلــوغ رســیده اســت کــه در دانشــگاه های 

معتــرب دنیــا تــا مقطــع دکــرتی تدریــس می شــود و دو رویکــرد اصلــی از جملــه رویکــرد فرانســوی و رویکــرد آمریکایــی نیــز دارد.
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محمــودی بختیــاری ادامــه داد: از بیــن متامــی صورت هــای ادبیــات 

تطبیقــی شــعر و داســتان تطبیقــی بیشــرت از درام مــورد توجــه افــراد نیــز 

ــوده اســت. ب

ــی را  ــان درام تطبیق ــتان های یکس ــامی و داس ــه جلســه، اس وی در ادام

ــروه دوم دســته بندی  ــش داد و گ ــد، منای ــت برخــوردار بودن ــه از جذابی ک

ــوان اســامی متفــاوت رشح داد. ــا عن ــز ب منایشــی را نی

ــر را در  ــر دیگ ــه ژان ــری ب ــت از ژان ــه  رشح حرک ــاری، ب ــودی بختی محم

ادبیــات منایشــی تطبیقــی پرداخــت و خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن حرکــت 

در چارچــوب ادبیــات تطبیقــی آمریکایــی پیــش مــی رود؛ همچنیــن 

منونه هایــی از داســتان ها را کــه حرکــت از ژانــری بــه ژانــر دیگــر در 

ــش گذاشــت. ــه منای ــت را ب ــان اس ــا منای آن ه

ــرتک،  ــای مش ــابه، آدم ه ــرتک مش ــای مش ــه موقعیت ه ــن جلس وی در ای

موقعیــت مکانــی مشــابه، موقعیــت زمانــی مشــرتک و مضامیــن مشــرتک 

ــح داد و در رابطــه  ــال توضی ــر مث ــا ذک ــی را ب ــات منایشــی تطبیق در ادبی

بــا ادبیــات منایشــی ایــران گفــت: ادبیــات منایشــی ایــران همــواره ادبیاتــی 

انتقــادی و گزنــده نســبت بــه مملکــت داری نیــز بــوده اســت.

ــه  ــی را ب ــامی موضوع ــتفاده از راهن ــاری، اس ــودی بختی ــه  محم در ادام

ــن  ــا در بهرتی ــن منایش نامه ه ــزود: مهم تری ــرد و اف ــه ک دانشــجویان توصی

موضوعــات را می تــوان بــا اســتفاده از راهنــامی موضوعــی به دســت 

آورد.

ــن حــوزه  ــدان در ای ــه متامــی ســواالت عالقه من ــز، ب در انتهــای جلســه نی

پاســخ داده شــد.

-جهــت مشــاهده وبینــار »مفاهیــم بنیــادی در درام تطبیقــی« وارد لینــک 

زیــر شــوید:

https ://aparat .com/v/sqEw7

وبینار تخصصی »توسعه دوچرخه 
برگزار شد در شهرها«  سواری 

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
ـــواری در  ـــه س ـــعه دوچرخ ـــی »توس ـــار تخصص ـــگاه- وبین ـــی دانش پژوهش

ـــوره  ـــگاه س ـــازی دانش ـــامری و شهرس ـــکده مع ـــت دانش ـــه هم ـــهرها« ب ش

ـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره، واحـــد توســـعه حمـــل  ب

ـــل  ـــن حم ـــتاوردهای نوی ـــه دس ـــران و فصلنام ـــهرداری ته ـــاک ش ـــل پ و نق

و نقـــل و بـــا حضـــور یعقـــوب آزاده دل مدیرواحـــد توســـعه سیســـتم 

ـــتادیار  ـــان اس ـــد پیروی ـــران، فری ـــهرداری ته ـــاک ش ـــل پ ـــل و نق ـــای حم ه

ــروه  ــر گـ ــزدی مدیـ ــر ایـ ــیکاگو و امیـ ــگاه شـ ــز دانشـ ــگاه ایلنویـ دانشـ

ـــی 20   ـــاعت 18 ال ـــاه 1399 از س ـــفند م دانشـــگاه شـــامل، یکشـــنبه 10 اس

ـــد. ـــزار ش ـــازی برگ ـــورت مج ـــه ص ب

ـــامری و  ـــکده مع ـــاون دانش ـــی مع ـــب عادل ـــار، زین ـــن وبین ـــدای ای در ابت

شهرســـازی دانشـــگاه ســـوره، در رابطـــه بـــا یکـــی از موضوعـــات مهـــِم 

حـــال حـــارض شـــهرها کـــه حمـــل و نقـــل پـــاک اســـت گفـــت: امـــروزه 

توجـــه بـــه توســـعه انســـان محـــور،  مســـیرهای حمـــل و نقـــل پـــاک 

ودوچرخـــه از جملـــه موضوعاتـــی اســـت کـــه دور از توجـــه مانـــده اســـت.

ــازی  ــامری و شهرسـ ــکده معـ ــس دانشـ ــش رئیـ ــدر جهانبخـ ــپس، حیـ سـ

ــزاری ایـــن  ــکر از دســـت انـــدرکاران برگـ ــد از تشـ ــگاه ســـوره بعـ دانشـ

وبینـــار، عنـــوان کـــرد: قـــرار هســـت در توســـعه شـــهرها از دوچرخـــه 

ـــه  ـــن مســـئله مولف ـــگ اســـتفاده شـــود و ای ـــک فرهن ـــوان ی ـــه عن ســـواری ب

ای اســـت کـــه خـــود چندیـــن دیســـیپلین بـــه شـــهر مـــی دهـــد.

ـــل  ـــل و نق ـــد حم ـــال از بع ـــه ح ـــا ب ـــزود: ت ـــه اف ـــوب آزاده دل در ادام یعق

بـــه دوچرخـــه نـــگاه نشـــده اســـت کـــه ایـــن امـــر ناشـــی از عواملـــی 

ــات آن و  ــواری و الزامـ ــه سـ ــب از دوچرخـ ــدم درک متناسـ ــون عـ همچـ

همچنیـــن عـــدم وجـــود برنامـــه ای مشـــخص اســـت.
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ــگاه  ــتادیار دانشـ ــان اسـ ــد پیرویـ ــار، فریـ ــن وبینـ ــدی ایـ در  بخـــش بعـ

ـــت  ـــور گف ـــارج از کش ـــود  در خ ـــارب خ ـــیکاگو ازتج ـــگاه ش ـــز دانش ایلنوی

و بـــا ارائـــه پاورپوینـــت از 2 دیـــدگاه بـــه مســـئله دوچرخـــه محـــوری 

ــتفاده از  ــدم اسـ ــا عـ ــکالت مـ ــی از مشـ ــرد: یکـ ــان کـ ــت و اذعـ پرداخـ

تجربیـــات دیگـــران اســـت؛ وی همچنیـــن در مـــورد حمـــل و نقـــل پایـــا 

کـــه هـــدف آن جابـــه جایـــی بـــه بهرتیـــن شـــیوه ممکـــن توضیحاتـــی 

ارائـــه داد.

ـــوت و ضعـــف دوچرخـــه ســـواری پرداخـــت و  ـــاط ق ـــه نق ـــز، ب ـــان نی پیروی

ـــوزش  ـــردم و آم ـــی م ـــاء آگاه ـــه ارتق ـــی را از جمل ـــی و فن ـــای کل راه کاره

ـــه داد. ـــان ارائ کارشناس

ـــه  ـــه اینک ـــر از جمل ـــه نظ ـــد نکت ـــه چن ـــزدی ب ـــر ای ـــار، امی ـــای وبین در انته

تعییـــن مســـیریابی بـــرای اســـتفاده از وســـایل غیـــر موتـــوری  یکـــی از 

ـــد باشـــد  ـــران بســـیار مفی ـــرای کارب ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــی اســـت  ک ـــم های آیت

ـــت. ـــز، پرداخ نی

همچنیـــن در ایـــن وبینـــار بـــه متامـــی ســـواالت عالقـــه منـــدان در ایـــن 

حـــوزه  پاســـخ داده شـــد.

»صورت  ترویجی  علمی  کرسـی 
بندی پذیرش فنـاوری ایرانیان« 
در دانشـگاه سـوره برگزارشـد

ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــوره، ب ـــگاه س ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ *ب
پژوهشـــی دانشـــگاه_ نخســـتین کرســـی علمـــی ترویجـــی بـــا موضـــوع 

ــت  ــت معاونـ ــه همـ ــان« بـ ــاوری ایرانیـ ــرش فنـ ـــدی پذیـ ــورت بن »صـ

پژوهشـــی دانشـــگاه ســـوره، بـــا ارائـــه دکـــرت امیدعلـــی مســـعودی 

ــین  ــرت محمدحسـ ــور دکـ ــوره و حضـ ــگاه سـ ــات دانشـ ــیار ارتباطـ دانشـ

ســـاعی رئیـــس کمیتـــه دســـتگاهی کرســـی هـــای علمـــی و ترویجـــی و 

ـــوم ارتباطـــات دانشـــگاه صـــدا و  ـــی دانشـــیار عل ـــی انارک ـــرت داوود نعمت دک

ـــتاد  ـــا اس ـــر کی ـــی اصغ ـــرت عل ـــدان دک ـــی و منتق ـــوان دبیرکرس ـــا عن ـــیام، ب س

ـــر اســـتادیار  ـــی و یوســـف خجی ـــوم ارتباطـــات دانشـــگاه عالمـــه طباطبای عل

ـــورت  ـــه ص ـــفندماه 1399 ب ـــنبه 23 اس ـــوره، روز ش ـــگاه س ـــات دانش ارتباط

مجـــازی در دانشـــگاه ســـوره برگزارشـــد.

در ابتـــدای جلســـه، دکـــرت محمدحســـین ســـاعی رئیـــس کمیتـــه دســـتگاهی 

ـــرض  ـــن ع ـــوره، ضم ـــگاه س ـــس دانش ـــی و رئی ـــی ترویج ـــای علم ـــی ه کرس

ــت  ــی دسـ ــه از متامـ ــارضان در جلسـ ــی حـ ــه متامـ ــی بـ ــوش آمدگویـ خـ

ـــرد. ـــی ک ـــکر و قدردان ـــی تش ـــن کرس ـــده ای ـــدرکاران برگزارکنن ان

دکـــرت داوود نعمتـــی انارکـــی نیـــز، بـــا عنـــوان دبیـــر ایـــن کرســـی بـــه 

ـــدی  ـــوان صـــورت بن ـــا عن ـــه دکرتمســـعودی ب ـــا ارائ ـــه ای در رابطـــه ب مقدم

پذیـــرش فنـــاوری هـــای ارتباطـــی ایرانیـــان پرداخـــت.

ـــب خـــود پرداخـــت و  ـــه مطال ـــه ارائ ـــی مســـعودی ب ـــد عل ســـپس دکـــرت امی

ـــا بررســـی تاریخـــی مواجـــه  ـــا ب ـــالش مـــی شـــود ت ـــن کرســـی ت گفـــت: در ای

ایرانیـــان بـــا فنـــاوری هـــا ونقـــد و بررســـی تئـــوری حاکـــم بـــر مراحـــل 

ـــوآوری  ـــاعه ن ـــوری اش ـــی تئ ـــی، یعن ـــد ارتباط ـــای جدی ـــاوری ه ـــرش فن پذی

ـــاوری  ـــرش فن ـــدی پذی ـــکل بن ـــی ش ـــه شناس ـــه دیرین ـــرز ب از اورت ام راج

ــای ارتباطـــی در ایـــران و تئـــوری بومـــی مراحـــل پذیـــرش نـــوآوری  هـ

ـــم. ـــت یابی دس

ــف ورود  ــه عطـ ــرد و نقطـ ــاره کـ ــران اشـ ــاوری در ایـ ــه ورود فنـ وی بـ

فنـــاوری در ایـــران را مربـــوط بـــه نـــربد تاریخـــی ایرانیـــان و عثامنـــی 

ـــرز  ـــه راج ـــی نظری ـــه بررس ـــپس ب ـــت و س ـــدران دانس ـــگ چال ـــا در جن ه

پرداخـــت.

ـــو در  ـــای ن ـــاوری ه ـــرش فن ـــدی پذی ـــورت بن ـــز، ص ـــه نی ـــعودی در ادام مس

ـــح داد  ـــزاج توضی ـــا وامت ـــاع، اکتف ـــه امتن ـــه مرحل ـــی س ـــران را ط ـــه ای جامع

ـــی اختصـــاص  ـــع مطالعات ـــی مناب ـــری و معرف ـــه نتیجـــه گی ـــه ب ـــان ارائ و پای

ـــد. داده ش

ـــن  ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــر کی ـــی اصغ ـــرت عل ـــز، دک ـــی نی ـــه ی کرس در ادام

ارائـــه موضـــوع خـــوب و کاربـــردی را در بـــر می گیـــرد در نقـــد ارائـــه  

صـــورت بنـــدی پذیـــرش فنـــاوری هـــای ارتباطـــی ایرانیـــان گفـــت: بهـــرت 

ـــرت  ـــی بیش ـــای داخل ـــه ه ـــه نظری ـــی ب ـــای خارج ـــه ه ـــار نظری ـــت در کن اس

ـــدی  ـــکل بن ـــی از واژه ش ـــد یک ـــکلی نیزبای ـــاظ ش ـــود و از لح ـــه ش پرداخت

ـــود. ـــتفاده ش ـــوم اس ـــه مفه ـــدی در رابط ـــورت بن ـــا ص ی

وی در خصـــوص منابـــع اســـتفاده شـــده در مقالـــه افـــزود: مـــی تـــوان 

ـــع  ـــرت مناب ـــود و کم ـــتفاده ش ـــاوری اس ـــوزه فن ـــر در ح ـــد ت ـــع جدی از مناب

ـــد. ـــه باش ـــورد توج ـــی م قدیم
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ــرح  ــی مطـ ــوال اصلـ ــت: سـ ــز گفـ ــه نیـ ــی مقالـ ــد محتوایـ ــا در نقـ کیـ

ـــرش آن  ـــد و پذی ـــاوری جدی ـــر فن ـــان در براب ـــرا ایرانی ـــوان چ ـــا عن ـــده ب ش

ـــارض  ـــال ح ـــه در ح ـــرا ک ـــرده چ ـــر ک ـــروزه تغیی ـــد؟ ام ـــی کنن ـــتادگی م ایس

ـــای  ـــت ه ـــرت سیاس ـــد و بیش ـــی کنن ـــه من ـــوآوری مقابل ـــر ن ـــا ه ـــان ب ایرانی

ـــوال  ـــت س ـــرت اس ـــد، به ـــی کنن ـــت م ـــه مخالف ـــت ک ـــوده اس ـــا ب ـــی م اجرای

کلیـــدی در دوره خاصـــی مطـــرح شـــود.

شـــایان ذکـــر اســـت: کـــه ایـــن کار بـــا اعـــامل اصالحـــات یکـــی از 

ارزشـــمندترین کارهـــای تحقیقـــی در ایـــران و خـــارج از ایـــران خواهـــد 

بـــود.

ـــه صـــورت بنـــدی  ـــان اینکـــه ســـاختار مقال ـــا بی ـــز ب ـــر نی دکـــرت یوســـف خجی

ـــه  ـــوآوری پرداخت ـــاعه ن ـــه اش ـــان ب ـــی ایرانی ـــای ارتباط ـــاوری ه ـــرش فن پذی

اســـت، گفـــت: ایرانیـــان همیشـــه در پذیـــرش فنـــاوری پیشـــگام بـــوده 

ـــاوری  ـــرش فن ـــا پذی ـــا پ ـــود ب ـــی در دوره رک ـــی حت ـــت چندان ـــد و مخالف ان

ـــت  ـــاز اس ـــی نی ـــر تحقیق ـــن اث ـــی ای ـــای تاریخ ـــث ه ـــد؛ در بح ـــته ان نداش

ـــود. ـــر ش ـــتندات ذک ـــخ مس ـــه تاری ک

وی افـــزود: رویکـــردی کـــه دکـــرت مســـعودی در ایـــن تحقیـــق بـــه کار 

ـــگری  ـــرد گزینش ـــت و رویک ـــی اس ـــی تاریخ ـــردی جربگرای ـــد رویک ـــه ان گرفت

ـــی دارد؛  ـــی و اجتامع ـــردی روانشناس ـــرز رویک ـــه راج ـــی ک ـــدارد در صورت ن

ـــه نقـــش حکومـــت  ـــد مقال ـــن بای ـــن اســـت کـــه در ای ـــل توجـــه ای ـــه قاب نکت

ـــوژی  ـــی تکنول ـــه در متام ـــرا ک ـــود چ ـــر ش ـــز ذک ـــا نی ـــاوری ه ـــرش فن در پذی

ـــت. ـــته اس ـــدی داش ـــش کلی ـــت نق ـــران حاکمی ـــای ای ه

خجیـــر بـــا بیـــان اینکـــه کلیـــات ایـــن کار تحقیقـــی بـــا ارزش و بســـیار 

ـــد  ـــاوری مانن ـــدگان از فن ـــتفاده کنن ـــدی اس ـــته بن ـــت،گفت: دس ـــوب اس خ

راجـــرز و توضیـــح ویژگـــی هایـــی چـــون  امتنـــاع، اکتفـــا و امتـــزاج الزم 

اســـت بـــه ایـــن مقالـــه اضافـــه شـــود و پذیـــرش فنـــاوری بـــر اســـاس 

نظریـــه مقاومـــت قابـــل پذیـــرش تـــر اســـت.

در پایـــان نخســـتین کرســـی علمـــی ترویجـــی نیـــز، دکرتنعمتـــی انارکـــی 

ــد و  ــرح کردنـ ــوزه مطـ ــن حـ ــدان را در ایـ ــه منـ ــواالت عالقـ ــی سـ متامـ

اســـتادان حـــارض در جلســـه بـــه آنهـــا پاســـخ دادنـــد.

ــوع  ــا موضـ ــی بـ ــی ترویجـ ــی علمـ ــتین کرسـ ــاهده نخسـ ــت مشـ -جهـ

»صورت بندی پذیرش فناوری ایرانیان « وارد لینک زیر شوید:

https://www.aparat.com/v/eDwst

ترویجـی  علمـی  کرسـی 
»نقـدی بـر تعریـف و تکریم 
در  اسـالمی«  هنـر  بـاب  در 
دانشـگاه سـوره برگزار شـد
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ــت  ــل از معاون ــه نق ــوره، ب ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ *ب
پژوهشــی دانشــگاه؛ دومیــن کرســی علمــی و ترویجــی بــا محوریــت 

ــرت  ــه دک ــا ارائ ــالمی« ب ــرن اس ــاب ه ــم در ب ــف و تکری ــر تعری ــدی ب »نق

ــالمی  ــرن اس ــتی و ه ــع دس ــروه صنای ــتادیار گ ــارزاده اس ــم عط عبدالکری

ــع  ــروه صنای ــر گ ــدی مدی ــدی محم ــرت مه ــور دک ــوره و  حض ــگاه س دانش

دســتی و هــرن اســالمی دانشــگاه ســوره بــا عنــوان دبیــر کرســی و همچنیــن 

ــرت  ــرن و دک ــگاه ه ــتادیار دانش ــی اس ــگار کفیل ــرت ن ــه، دک ــدان جلس منتق

مهــدی خانکــه اســتادیار دانشــگاه آزاد، روز دوشــنبه 25 اســفندماه 1399 

ــزار شــد. ــیباد دانشــگاه ســوره برگ ــامانه س ــازی در س ــه صــورت مج ب

ــی  ــدای جلســه، دکــرت مهــدی محمــدی ضمــن عــرض خوش آمدگوی در ابت

بــه متامــی حــارضان در جلســه، جهــت برگــزاری ایــن کرســی از معاونــت 

ــه  ــارضان در جلس ــتادان و ح ــارکت اس ــوره و مش ــگاه س ــی دانش پژوهش

ــه عمــل آورد. ــی ب تشــکر و قدردان

 ســپس دکــرت عبدالکریــم عطــارزاده، معــاون آموزشــی دانشــگاه ســوره نیــز 

ــار  ــان تاریخچــه و قدمــت آث ــه بی ــن کرســی ب ــده ای ــه کنن ــوان ارائ ــا عن ب

هــرنی اســالمی پرداخــت. او همچنیــن ســیر تاریخــی آثــار هــرنی ایــران و 

ــار  ــی آث ــف و معرف ــد توصی ــرار داد و گفــت: بای اســالم را مــورد توجــه ق

ــار  ــی در آث ــی و فرهنگ ــی دین ــه مفهوم ــه از جنب ــا ک ــن مبن ــر ای هــرنی ب

هــرنی اســت مطالعــه شــود.

ــفی و  ــرش فلس ــش نگ ــنگری و افزای ــر دوره روش ــد ب ــا تاکی ــارزاده ب عط

ــات و ســینامی رئالیســم و  حکمــی در آن دوره افــزود: مکتــب هــرن، ادبی

ــورد. ــد می خ ــفی پیون ــب فلس ــه مکت ــی ( ب ــرن غرب ــم ) ه ایده آلیس
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وی ضمــن توجــه بــه پیونــد هــرن اســالمی بــا فلســفه و معرفــت فلســفی 

بــه ارائــه ســیر مراحــل تعریــف هــرن اســالمی و جایــگاه آن پرداخــت و ســه 

نگــرش کلــی بــه هــرن اســالمی را کــه بــر تعریــف هــرن اســالمی اثــر گــذار 

بــود را مطــرح کــرد و نگــرش تاریخــی، نگــرش مفهومــی و نگــرش تاریخــی- 

مفهومــی را بــه منظــور تعریــف و تبییــن هــرن اســالمی بیــان کــرد.

ــه  ــه ب ــن اســت ک ــف تاریخــی ای ــار داشــت: اشــکال تعری عطــارزاده اظه

ــدگاه  ــه فهــم آن از دی ــدان ب ــه و چن ــر هــرنی پرداخت ــت اث ــد و ماهی کالب

توجهــی نداشــته و باعــث شــده نگاه مــان بــه طــور رصف فیزیکــی و 

ســطحی باشــد.

او اضافــه کــرد: بــه نظــر می رســد اشــکال نگــرش تاریخــی و مفهومــی ایــن 

اســت کــه اغلــب بــه تکریــم پرداختــه و بــه تعریــف توجــه نشــده اســت.

ــرن  ــه ه ــوزه مطالع ــود در ح ــر خ ــا نظ ــه ب ــه در رابط ــای ارائ وی در انته

ــن  ــا از بی ــد شــود ام ــد نق ــار بای ــت: برخــی آث ــف آن گف اســالمی و تعری

نــرود. همچنیــن بــه مطالعــه قــرآن و ســنت پیامــربان و بــزرگان، حــوادث و 

اتفاقــات تاریخــی، آگاهــی از معــارف دینــی و مذهبــی، و اجبــار هرنمنــد 

بــه خلــق اثــر و مطالعــه هــرن و فرهنــگ جهــان و تاثیــر آن بــر هــرن ایــران 

تاکیــد داشــت.

ــه  ــه ارائ ــد ب ــگاه ناق ــی در جای ــگار کفیل ــز، ن ــه نی ــن جلس ــه ی ای در ادام

توضیحاتــی در بــاب پیشــینه هــرن اســالمی و تعریــف آن از زوایــای دیگــر 

پرداخــت؛ وی بــا اشــاره بــه عمــق و اثــر بخشــی هــرن اســالمی بــه ســخنان 

خــود ادامــه داد.

ــگاه  ــی و ن ــث مفهوم ــه بح ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب ــد خ ــی در نق کفیل

ــگاه ســنت گرا وجــود دارد امــا  ــزام ن ســنت گرا پاســخگو نیســت گفــت: ال

ایــن متــام ماجــرا نیســت بایــد شــاخصی بــرای تشــخیص بهــرت خروجــی ایــن 

ــا آشــکار  ــم فکــری مشــخصی وجــود داشــته باشــد ت رویکردهــا و پارادای

ســازی بهــرتی از ماجــرا صــورت بگیــرد.

ــه، پرسشــی اساســی تحــت  ــی مقال ــد محتوای ــز در نق ــه نی ــدی خانک  مه

عنــوان چــه الزامــی دارد کــه هــرن اســالمی تعریــف شــود؟ را مطــرح کــرد 

ــه ذات تعریــف  ــد ب ــوان محــدود و نیازمن و گفــت: هــرن اســالمی را منی ت

ــی را  ــد رشق و هــرن رشق ــه بتوان ــرای آن ک ــه مدرنیســم ب دانســت چــرا ک

بشناســد بــه تعریــف روی آورده کــه ایــن خاصیــت جهــان غــرب اســت.

وی در ادامــه ســخنان خــود بــه هــرن مقــدس اشــاره داشــت و تاکیــد کــرد 

ــدارد و در  ــد ن ــودن هرنمن ــه ب ــت مداران ــیوه ی رشیع ــا ش ــی ب ــه ارتباط ک

ادبیــات مــا نقــد صــورت و فــرم وجــود دارد و ادبیــات مــا را در شــناخت 

ــازد. ــون می س ــرن رهنم ه

درانتهــای جلســه نیــز، دکــرت مهــدی محمــدی در جایــگاه دبیــر کرســی از 

ــپاس و  ــوره س ــگاه س ــجویان دانش ــتادان  و دانش ــارکت اس ــور و مش حض

ــاب هــرن اســالمی،  جمــع  ــدگاه خــود در ب ــا طــرح دی ــرد و ب ــی ک قدردان

ــه داد. ــه خامت ــن جلس ــه ای ــده، ب ــان ش ــث بی ــری مباح ــدی و نتیجه گی بن

ــا موضــوع » نقــدی  *جهــت مشــاهده دومیــن کرســی علمــی ترویجــی ب

بــر تعریــف و تکریــم در بــاب هــرن اســالمی « وارد لینــک زیــر شــوید:

https://www.aparat.com/v/CMTte

107






