
   نشست هاى آزاد تخصصى مدرسه ويژه

طى چند ماه گذشته به همت تعدادى از اساتيد گرانقدر،
 نشست هاى آزاد تخصصى زير به طور رايگان در مدرسه ويژه 
برگزار شد كه مورد استقبال و تقدير هنرجويان واقع شد :

    2طراح ، 2 فرهنگ ، يك تصوير
(2Designer, 2Culture, 1vision )

توسط Sashcha Rossaint از آلمان با عنوان " لطفا 
تغيير را دوست بداريد" و مهرداد محمد زاده از ايران با 

 Z  تا A عنوان " دستور كار يك پروژه طراحى از
 

    طراحى گرافيك انتشارات و مطبوعات توسط  
     كوروش پارسا نژاد

   Motion Graphic توسط رضا علوى 

توسط  (Type Face)    طراحى فونت فارسى
      دامون خانجانزاده

    Comic Strip ، هنر ناشناس مانده ( مهجور) 
       توسط  دكتر نورالدين زرين كلك 

   (New Media in Art ) رسانه هاى نو در هنر   
توسط  على  بخشى

 
    ايده در گرافيك پست مدرن توسط 

      احسان  رضوانى
 

     تصويرسازى مطبوعاتى - كاريكاتور و كارتون  
       توسط هادى فراهانى 

    شناخت ادبيات و هنر معاصر ايران توسط 
      دكترجواد  مجابى

   ا  نيميشن   
دكتر  توسط  انيميشن  طراحى  كالسهاى  دوره  اولين 
نورالدين زرين كلك در ترم پاييز امسال آغاز شد. در اين 
دوره 18 هنرجوى عالقه مند شركت كرده اند كه قرار است 
دوره اول خود را در 14 جلسه 3 ساعته پشت سر گذاشته 
و دوره تكميلى و تخصصى آن را پس ازپايان اين دوره پى 

بگيرند  .

   شناخت ادبيات و هنر معاصر ايران 

دكتر جواد مجابى - نويسنده و منتقد سرشناس در حوزه 
فرهنگ و هنر ، از ابتداى ترم پائيز كالسهاى شناخت ادبيات و 

هنر معاصر ايران را در مدرسه ويژه آغاز نمود.
در اين كالس ها دكتر مجابى قصد دارد هنرجويان را با  ادبيات 
و هنر معاصر ايران آشنا ساخته   و ارتباط  پويايى  بين  ادبيات  
( قديم و امروز )  ايران را با هنرهاى تجسمى خاصه رشته 
گرافيك وتاثير ات آن در تبليغات به روشنى و دقت مشخص 
نمايد. تا از اين طريق عالقه مندان بتوانند با درك بهترى از 
فرهنگ و هنر غنى ايرانى در خالقيت و توليد آثار هنرى خود 

بهره ببرند.

   تصوير سازى مطبوعاتى - كارتون    و كاريكاتور 

هادى فراهانى،  تصوير ساز مطبوعاتى و طراح كاريكاتور كه 
پس از سال ها كار در كانادا و خلق آثار ارزشمند براى چاپ در 
مطبوعات معتبر كانادا ،  آمريكا و اروپا به ايران بازگشته است، 
پس از برگزارى نمايشگاهى بسيار موفق در خانه هنرمندان ايران 
( 25 - 20 مهرماه 87 ) و نشست آزاد در مدرسه ويژه، كالس 
هاى خود را با عنوان " تصوير سازى مطبوعاتى - كارتون و 

كاريكاتور" در ترم پائيز آغاز نمود.
اميد است اين كالسها كه با  استقبال هنرجويان عالقه مند 
مواجه شده است در صورت تمديد اقامت هادى فراهانى در 

تهران ، در ترم هاى آينده نيز تشكيل شود. 
او اميدوار است كه با همكارى چند تن از دوستان و همكاران 
خود ، دوره هاى پيوسته يكساله را در اين شاخه از كار طراحى 

در مدرسه ويژه برنامه ريزى كند. 

   كالسهاى نرم افزار گرافيك   

ريزى  برنامه  و  طرح  شوراى  گيرى  تصميم  اساس  بر   
آموزشى " دوره پايه و اصول طراحى گرافيك " كالس هاى 
براى   InDesign, Illustrator, Photoshop افزارى  نرم 
آموزش تخصصى هنرجويان دوره ياد شده با بهره گيرى 
از حضور اساتيد؛ كورش قاضى مراد، مسعود نجات و فريبرز 
سيامك نژاد در ترم پائيز 87 تشكيل شد. مدرسه ويژه 
نيز با خريد 10 دستگاه كامپيوتر حرفه اى براى استفاده 
هنرجويان ، يك دستگاه كامپيوتر پيشرفته براى مدرس 
و يك دستگاه پروجكشن اقدام به تجهيز اين كالسهاى 

تخصصى نموده است.

   سايت الكترونيكى ويژه 

سايت الكترونيكى" موسسه فرهنگى هنرى ويژه پردازان سبز"  كه صاحب امتياز رسمى " آموزشگاه آزاد  هنرهاى تجسمى ويژه "  
است با آدرس www.vijecorp.com راه اندازى شد.

طراحى كلى گرافيك اين سايت را "رضا عابدينى " و اجراى طراحى صفحات را " مريم صيادى" انجام داده كه به لطف و همت 
"ساسان بهزادى" توسط " شركت پارس پيك " ساخته و پرداخته شده است.

درحال حاضر در سايت ويژه ، كليه بخش ها و دوره هاى " مدرسه ويژه " معرفى شده و به طور جامع كليه اطالعات مورد نياز را در 
دسترس عالقه مندان قرار مى دهد.

به زودى اطالعات واحد هاى ديگر زير مجموعه اين موسسه از قبيل " نشر ويژه نگار" نگارخانه ويژه" ، و يژه فيلم" و " كانون تبليغاتى 
فرهادى"  نيز در سايت ويژه راه اندازى خواهد شد.

پست   الكترونيكى مدرسه ويژه  vsvc@vijecorp.com  و پست الكترونيكى موسسه فرهنگى هنرى  ويژه پردازان سبز  
info@vijecorp.com است.

خبرها  ى  
تصويرسازى مطبوعاتى -  هادى  فراهانى

 ComicStrip دكتر نورالدين زرين كلك


