
کند:دانشکده هنر و معماری در آستانه یکصدمین سال تاسیس دانشگاه و همزمان با آغاز سال نو برگزار می  

 بهار امسال نیکوتر بخندد

در دانشگاه خوارزمی تهرانفراخوان هنرهای محیطی    

 

 مقدمه:

را به همه ما یادآور  مجدد بهار فصل نو شدن و تازگی است که با شکوفایی طبیعت نوید زندگی بهتر و تالش

های لیل عملیات ساختمانی دچار آشفتگیبه د 1396شود. محوطه دانشگاه خوارزمی در تهران در سال می

های ساختمانی قرار گرفته هایی از دانشگاه در محاصره کارگاهی زیادی شده است. از اینرو بخشبصری و محیط

تحت شعاع قرار داده است، از این محیط آموزشی را فضای دانشگاه و کارکردهای فرهنگی و اصالت که است 

معماری و شهرسازی در مقطع کارشناسی شور و  انطرفی با راه اندازی دانشکده هنر و معماری و جذب دانشجوی

ایجاد شد، هرچند که این دانشجویان همواره  در دانشگاه شاناقتضای سن و همچنین رشته تحصیلی نشاطی به

 اند. ت و ساز در دانشگاه گله مند بودهنواع مشکالت صوتی و بصری ناشی از ساخاز فضای دانشگاه و ا

دانشکده هنر و معماری با  ،با توجه به نقش دانشجویان به عنوان کنشگران عرصه اجتماعی به همین جهت و

جود های مودرصدد است تا با توجه به واقعیت های دانشگاهعاونت فرهنگی دانشگاه و سایر بخشهمکاری م

هنر محیطی،  رتابل ،های پبندی، ساخت انواع نمادها و سازهآذینفضای دانشگاه را همراه با تغییر در طبیعت با 

 ای دیگرگونه بخشد.نر زمین و هنر مفهومی رنگ و جلوهه

 :اهداف

 وامکان  ، فضای دانشگاه در نو هایتجربه و هاطرح ایجاد و خلق هایهزمین فراهم آوردن و تمهید .۱

 .هنر زبان از استفاده با هاایده اجرای قابلیت

 .های متفاوترشتهدانشجویان  بین اجتماعی تعامل ایجاد .۲

 .نو سال و بهار مقدم در اسالمی و ایرانی هایآیین و آداب فرهنگ، ترویج .۳

 .دانشگاه محیط با متناسب و متنوع بیانی هایشیوه با خالق هایایده بروز فرصت ایجاد .۴



 . ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان و انتقال آن به فضای دانشگاه5

 

 بخش های قابل ارائه:

 انواع هنرهای زمین -

 انواع هنرهای محیطی -

 انواع نمادها و سازه های مرتبط با بهار، نوروز  -

 دانشگاه خوارزمی و یکصدمین سال تاسیس دانشگاه -

 

 ها:های انتخاب طرحاولویت

 محیط، هماهنگی با فضای آموزشی. دوستداردر نظر گرفتن مسائل زیست محیطی،  -

 اسالمی –گیری از جلوه های هنر ایرانی بهره -

 های مختلف آن، هماهنگی طرح با فضا و هویت دانشگاه و قدمت آن.استفاده از فضای دانشگاه و بخش -

به طبیعت، پرتابل قابل بازگشت و بازیافت  استفاده از مواد و متریال ،هاخالقیت و ابداعی بودن طرح -

 بودن آنها.

 

 شیوه اجرا:

 اعالم فراخوان در دانشگاه خوارزمی تهران و سایت دانشگاه -

های بیرونی دانشگاه به دانشجویان از حیاط دانشگاه، فضای سبز، نردهمعرفی فضاهایی از دانشگاه اعم  -

 شرکت کننده در طرح

یی بیشتر امون هنر محیطی، هر زمین و هنر مفهومی جهت آشنابرگزاری دو کارگاه آموزشی پیر -

 .های شرکت کنندهدانشجویان و هدایت گروه

 های ارسالی و انتخاب طرح های برگزیده برای اجرا در فضای دانشگاهداوری و ارزیابی طرح -

 کمک و نظارت بر اجرا توسط گروه های منتخب -



 رونمایی از طرح ها  -

 و تشویق آنها اعالم گروه های برگزیده -

 

 تقویم برگزاری:

و اطالع رسانی ) نصب پوستر، تبلیغات محیطی، طرح در کالس درس ،  اسفند: اعالم فراخوان 22تا  12 -

 تبلیغات در فضای مجازی اعم از سایت ، کانال های دانشگاه و انجمن های علمی و دانشجویی(

یان عالقمند و معرفی محیط  اجرای اسفند: برگزاری کارگاه های اموزشی برای دانشجو 21تا  19 -

 طرحها

 : مهلت ارسال طرح هافروردین 20تا  14 -

 اعالم طرح های منتخب و قابل اجراداوری و  : فروردین 23 -

 ی ثابت: اجرای طرح هافروردین 31تا   26 -

 : رونمایی از طرح هااردیبهشت 1 -

 : اعالم برگزیده ها و اختتامیه طرح.96اردیبهشت 4 -


