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A
رؤسای پنج گروه  تخصصی فرهنگستان هنر منصوب شدند
گانــه از ســوی رئیــس فرهنگســتان هنــر، پنــج   طــی احکامــی جدا
گروه هــای  ریاســت  بــه  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  اعضــای  از  تــن 
»چندرســانه ای«، »هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی«، »موســیقی«، 

»نمایــش و ادبیــات نمایشــی« و »ســینما« منصــوب شــدند.

گــروه تخصصــی  طبــق ایــن احــکام، محمدعلــی کی نــژاد بــه ریاســت 
گــروه تخصصــی  »چندرســانه ای«، محمدعلــی رجبــی بــه ریاســت 
ریاســت  بــه  فرهــت  شــاهین  صنایع دســتی«،  و  ســنتی  »هنرهــای 
و  »نمایــش  گــروه  ریاســت  بــه  نصیریــان  علــی  »موســیقی«،  گــروه 
گــروه »ســینما«ی  ــه ریاســت  ادبیــات نمایشــی« و مجیــد مجیــدی ب

فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.

A 

حکم انتصاب دو مشاور در فرهنگستان هنر
بهمــن نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، طــی احکامــی، حســن 
نــواب،  سیدمحمدحســین  و  تهــران؛  دانشــگاه  اســتاد  بلخــاری، 
ــه ســمت  رئیــس مؤسســه آمــوزش عالــی هنــر و اندیشــه اســالمی، را ب

کــرد. مشــاوران خــود منصــوب 

کیــد بــر اهــداف و وظایــف اساســنامه ای  در احــکام ایشــان ضمــن تأ
ــت  ــت و هم ــا درای ــت ب ــده اس ــدواری ش ــراز امی ــر، اب ــتان هن فرهنگس
هنــر  فرهنگســتان  مشــاوران،  مضاعــف  اهتمــام  و  عــزم  و  عالــی 
بیــش از پیــش بتوانــد در تعامــل و ارتبــاط مســتمر بــا دانشــگاه ها و 
و علمــای  اســتادان  و جامعــه  تشــکل های هنــری  و  پژوهشــگاه ها 
فاضــل و عالی قــدر، از ظرفیــت پژوهشــی و هنــری آنــان در پیشــبرد 

برنامه هــا و اهــداف عالــی خــود بهره منــد شــود.

A 

تفاهم نامه همکاری بین فرهنگستان هنر و دانشگاه آزاد 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــا دانشــگاه آزاد اســالمی 
در  پژوهشــی  و  علمــی  همکاری هــای  توســعه  بــرای  تفاهم نامــه ای 

کــرد. زمینــه هنــر منعقــد 

ایــن تفاهم نامــه روز یکشــنبه، 19 اردیبهشــت 1400، بــا حضــور بهمــن 
ــی،  ــدی طهرانچ ــر، و محمدمه ــتان هن ــس فرهنگس ــق، رئی نامورمطل
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی، بــا هدف توســعه همکاری های علمی 
و پژوهشــی و هم افزایــی در پیشــبرد اهــداف مشــترک و بهره منــدی 
از امکانــات و توانمندی هــای یکدیگــر، میــان فرهنگســتان هنــر و 

دانشــگاه آزاد اســالمی در فرهنگســتان هنــر، بــه امضــا رســید.

راهبــردی  سیاســت های  پیشــنهاد  و  تدویــن  تهیــه،  در  مشــارکت 
در حوزه هــای هنــر؛ همــکاری در توســعه مطالعــات میان رشــته ای 
دوره هــای  برگــزاری  و  تأســیس  در  همــکاری  هنــر؛  کاربــردی  و 
ــر اســاس قوانیــن  تحصیــالت تکمیلــی در میــان رشــته های هنــری ب
و مقــررات؛ مشــارکت در تدویــن و اجــرای طرح هــای پژوهشــی در 
راســتای اهــداف راهبــردی و اولویت هــای پژوهشــی مشــترک؛ تبــادل 
ــه  ــی ب ــهیل دسترس ــا تس ــی ب ــی و پژوهش ــتاوردهای علم ــش و دس دان
از  مشــترک؛  اطالعاتــی  بانک هــای  و  علمــی  مــدارک  کتابخانه هــا، 

جملــه محورهــای اصلــی ایــن تفاهــم اســت.

میــان  مــدت 4 ســال،  بــه  و  بنــد  و 20  مــاده  تفاهم نامــه در 6  ایــن 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران و دانشــگاه آزاد اســالمی 

منعقــد شــد.

A
در نشست مسئوالن فرهنگستان هنر و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات عنوان شد:

افزایش همکاری ها در

 سیاست گذاری  هنر در میان نهادهای مرتبط 
پژوهشــگاه  مســئوالن  و  هنــر  فرهنگســتان  مســئوالن  نشســت 
فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، بــا هــدف افزایــش تعامــالت بیشــتر در 

شــد. برگــزار  هنــری  سیاســت گذاری 

کــه بــا حضور بهمــن نامورمطلق، رئیس فرهنگســتان  در ایــن نشســت 
هنــر؛ محمــد ســلگی، رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات؛ 
داریــوش مطلبــی، ســیده راضیــه یاســینی، علیرضــا اســماعیلی، 
ــزار شــد،  علــی تقــوی و اســماعیل پناهــی، از مســئوالن دو نهــاد، برگ
کــه هــر یــک از ایــن دو نهــاد  ضمــن معرفــی طرح هــا و برنامه هایــی 
فرهنگــی و هنــری بــر مبنــای اساســنامه و وظایــف ذاتــی خــود دارنــد، 
در جهــت هم افزایــی در زمینــه فعالیت هــا و همکاری هــای مشــترک 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.

نشســت،  ایــن  در  هنــر،  فرهنگســتان  رئیــس  نامورمطلــق،  بهمــن 
حوزه هــای  در  همــکاری  بــرای  را  فرهنگســتان  ایــن  آمادگــی 
کیــد  کــرد. او تأ کشــور اعــالم  یابــی هنــر  سیاســت پژوهی و پایــش و ارز
مرکــز  یــک  در  یابــی  ارز و  پایــش  نظیــر  حوزه هایــی  اســت  الزم  کــرد 

مــوازی اجتنــاب شــود. کار  و  تکــرار  از  تــا  متمرکــز شــود 

رئیــس فرهنگســتان هنــر حضــور اعضــای هیئت علمــی و مدیــران 
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دو طــرف را زمینه ســاز توســعه تعامــالت و هم افزایی هــای اثربخــش 
دانســت.

A
انتصاب دبیر علمی

سومین گردهمایی  »گنجینه های ازیادرفته هنر ایران« 
مهــدی مکی نــژاد طــی حکمــی از ســوی رئیــس فرهنگســتان هنــر بــه 
یادرفتــه  گردهمایــی »گنجینه هــای از ســمت دبیــر علمــی ســومین 

هنــر ایــران« منصــوب شــد.

گــروه تخصصــی  مهــدی مکی نــژاد عضــو هیئــت علمــی و عضــو 
کــه دبیــری  هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی فرهنگســتان هنــر اســت 
گردهمایــی را در دو دوره قبلــی نیــز بــر عهــده داشــته  علمــی ایــن 

اســت.

تجلیــل از هنرمنــدان حــوزه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی در اقصا 
نقــاط کشــور، ســاخت چندیــن فیلم مســتند، برپایی نمایشــگاه های 
کتــاب و مجموعــه مقــاالت، ثمــره  هنــری، چــاپ چندیــن جلــد 
و   1386 ســال های  در  گردهمایــی  ایــن  دوم  و  اول  دوره  برگــزاری 

ــت. ــوده اس 1388 ب

A 

فراخوان مشارکت در ارائه طرح ها  و برنامه های پژوهشی
پژوهشــگران  و  اســتادان  از  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معاونــت 
یــت  صاحب نظــر بــرای ارائــه طرح هــا و برنامه هــای پژوهشــی بــا محور
مســائل، چالش هــا و راهکارهــای توســعه هنــر ایرانی اســالمی دعــوت 

کــرد. بــه مشــارکت 

و  چشــم انداز  تدویــن  در  فرهنگســتان  ایــن  پژوهشــی  معاونــت 
صاحب نظــر  پژوهشــگران  و  اســتادان  از  چهارســاله  برنامه هــای 
و  راهبــردی  بنیادیــن،  برنامه هــای  و  طرح هــا  تــا  می کنــد  دعــوت 
توســعه ای پیشــنهادی خــود را در خصــوص مســائل، چالش هــا و 
راهکارهــای توســعه هنــر ایرانی اســالمی و با درنظرگرفتــن اولویت های 
منــدرج در اساســنامه فرهنگســتان هنــر بــه پســت الکترونیکــی ایــن 

کننــد. ارســال   ،honar@honar.ac.ir نشــانی  بــه  فرهنگســتان، 

A 

نمایشگاه مجازی »به رسم رمضان« 
نمایشــگاه مجــازی کاریکاتــور بــا عنوان »به رســم رمضــان« در وب گاه 

فرهنگســتان هنــر در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفت.

کشــورهایی  کاریکاتــور از هنرمنــدان ایرانــی و  در ایــن نمایشــگاه 43 
ــا مضمــون روز قــدس و مــردم  ــزی و ترکیــه، ب ــرو، برزیــل، اندون چــون پ
فلســطین، بــا همــکاری حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی بــه 

گذاشــته شــد. نمایــش 

A  

نمایشگاه مجازی آثار خوش نویسی آیت اهلل نجومی

 مرکــز هنرپژوهــی نقش جهــان آثار خوش نویســی آیت اهلل ســیدمرتضی 
یــد فرهنگســتان هنــر، را بــه مناســبت مــاه مبــارک  نجومــی، عضــو جاو

رمضــان در فضــای مجــازی بــه نمایش گذاشــت.

آثــار  مجموعــه  از  اثــر   63 دربرگیرنــده  مجــازی  نمایشــگاه  ایــن 
اســتاد  از  مانــدگار  یادگارهــای  کتــاب  از  برگرفتــه  خوش نویســی، 
وب گاه  در  کــه  اســت  نجومــی  مرتضــی  ســید  روزگار  فرهیختــه 

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان  دیــد  معــرض  در  هنــر  فرهنگســتان 

ُبعــد معنــوی هنــر خــط، رســاله التصویــر و التمثیــل، رســاله الغنــا ... 
از جملــه تألیفــات بــا ارزش ســیدمرتضی نجومــی اســت.

یــد فرهنگســتان هنــر، پــس از 81  ســیدمرتضی نجومــی، عضــو جاو
ســال عمــر ُپربرکــت، در روز 25 آبــان 1388، در منــزل شــخصی خــود 

کــرد. کــوچ  کرمانشــاه، بــه دیــار باقــی  در 

A  
هم زمان با شب های قدر به نمایش درآمد
نمایشگاه مجازی »لیله القدر« 
نمایشــگاه مجــازی »لیله القــدر«، بــه مناســبت شــب های قــدر، در 

ــه نمایــش درآمــد. وب گاه فرهنگســتان هنــر ب

نمایشــگاه مجــازی خوش نویســی و نقاشــی خط اســتاد »علــی تــن« بــا 
کــه هم زمــان بــا شــب های  عنــوان »لیله القــدر« شــامل هفتــاد اثــر بــود 

قــدر در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش گذاشــته شــد.

A 
به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( برگزار شد

نمایشگاه مجازی »هجرت آفتاب«
 بــه مناســبت ســالروز رحلــت امــام خمینــی)ره( نمایشــگاه مجــازی 
عکــس »هجــرت آفتــاب«، روایــت تصویری مراســم ارتحال امــام)ره(، 

در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش درآمــد.

از  تصویــری  روایتــی  دربرگیرنــده  اثــر،   48 شــامل  نمایشــگاه،  ایــن 
ــا  ــه ب ک ــت  ــالمی اس ــالب اس ــر انق کبی ــر  ــییع رهب ــم تش ــت و مراس رحل
مشــارکت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین، مؤسســه تنظیــم و نشــر 
آثــار امــام خمینــی)ره( و ســتاد مرکــزی بزرگداشــت امام خمینــی)ره(، 

گذاشــته شــد. در وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش 

A 

دبیر علمی هم اندیشی دیپلماسی هنر منصوب شد
دبیــر  اســماعیلی،  علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  یــزدی،  میثــم 
هنــر  دیپلماســی  هم اندیشــی  دبیــر  به عنــوان  هنــر،  فرهنگســتان 

شــد.  منصــوب 


