
  

اولين دوره پيوسته « پايه واصول طراحى گرافيك » بر 
اساس برنامه درسى تدوين شده كه در خبرنامه شماره 
11آمده بود . در مهر ماه  1387  در دو كالس در مدرسه 
ويژه آغاز به كار كرد . دروس تدريس شده و اسامى مدرسين 

در ترم اول اين دوره عبارتست  از :

طراحى:•   عليرضا جدى 
فرم 1:•  مريم كهوند

بهرام كلهر نيا  تفكر در فرهنگ ايرانى:  • 
پيدايى گرافيك: •  آريا كسايى 

الزم به ذكر است ، هنرجويان اين دوره افرادى هستندكه 
پس از شركت در مصاحبه حضورى و ارزيابى هاى جدى در 

اين دروه پذيرفته شده اند. 

هنرجويان اين دوره نيز عبارتند از : 
   طاهره احمدى    گلرخ بحرى    ايمان جاللى 

   الله حكيمى زاده    فاطمه خلخال    نازگل خويلو 
   على رجبى   مريم رهنما    مرجان سلمان زاده 

   سعيده سيدزاده    سيدعمادالدين سيد نا
    مهناز شوقيان    سهيال صالحى    سارا طبرستانى    
  يلدا فريور صدرى    رامش عرشيان   نيما عاليى    

   محسن فروتن    شيرين فيروز دهقان 
   آسيه محمدى       شيرين نعمت زاده    

چند روز پيش از شروع كالس ها ، اساتيد دوره در يك 
نشست تخصصى طوالنى شركت كرده و ديدگاه ها و نقطه 

نظرات خود رابه تفصيل بيان كردند. 
عالوه بر اساتيد دوره ، ( طاهره محبى تابان -  مريم كهوند-
بهرام كلهرنيا -   مسعود سپهر - عليرضا جدى - پژمان 
رحيمى زاده - مريم خونسارى - آرياسب دادبه -  فرهاد 
فزونى - ايرج انوارى - بهراد جوانبخت - آريا كسايى و كورش 
قاضى مراد)  آقايان ابراهيم حقيقى و مصطفى اسدالهى نيز 
به دعوت مدرسه ويژه در اين جلسه شركت كرده و سخنانى 

ايراد كردند كه بخش هايى از آن را نقل مى كنيم : 
 مصطفى اسدالهى : خوشحالم كه اين دوره را راه اندازى 
كرده ايد ، از آنجائى كه گرافيك زندگى حرفه اى من است 
و به اين رشته خيلى عالقه دارم ، خوشحالم كه گروه 
دلسوزترى تشكيل شده و مى خواهد آموزش را بعهده 
بگيرد . آموزش كار دشوارى است. اميدوارم و ايمان دارم كه 
اين دوره مى تواند موفق باشد و موفق هم خواهد شد. مثل 
همه كارهاى آقاى فرهادى كه  در گذشته حرفه اى بودند، 
در بخش آموزش هم حاال دستى باال زده اند تا وضعيتى كه 
در آن هستيم و  شرايط خاصى كه داريم را   بهبود ببخشند. 

صد درصد هم اينگونه خواهد شد . من در اين جلسه شركت كردم تا  
خوشحالى خودم را ابراز كنم . قطعا" براى اين دروه برنامه ريزى هايى 
شده است كه قرار است شروع بشود.  مى دانيم براى طراحى گرافيك  
نيازمند برنامه ويژه اى هستيم  كه مساله را با عمق و دقت بيشترى دنبال 
كند. متاسفانه فضاى آلوده اى بر گرافيك مملكت حاكم است ، مشكالت 
اساسى در گرافيك داريم در نتيجه  يك چنين رويدادها و اتفاقهايى 
جاى تامل و خوشحالى دارند. اگر از من كمكى بر مى آيد با كمال ميل 

در خدمتتان هستم. 

اسداللهى : من در اين جلسه شركت كردم تا 
خوشحالى خودم را از راه اندازى اين دوره ابراز 

كنم .
ابراهيم حقيقى: براى من اين موضوع، فى نفسه خوشحال كننده 
است ، نيرويى جمع شده است و قطعا" مى تواند  سنگى را تكان 
بدهد ، حاال تا چه حد مى تواند اين كار را انجام بدهد؟  تجربه اى كه 
شخصا"  داشتم و همه شما هم تجربه كرده ايد ، كال" در هنر،  در 
هركالسى  اينطور است و مى دانيد شايد با  پيش نويس ها و برنامه 
ريزى ها كار درست نشود ، اما  مى رويد جلو و مى بينيد با گروهى  
كار مى كنيد كه انرژى مضاعف به شما مى دهد و بعد، سال ديگر 
گروهى  مى آيد كه اين انرژى را نمى دهد،  بايد تالش كنيد آنها 
را عوض كنيد و آن رخوت را از آنها بگيريد . رخوتى كه دركارهاى 
فرهنگى و هنرى جامعه حاكم است. اما بگذاريد خودتان با انرژى آن 
ده دوازده نفرى كه دور هم  جمع مى شوند،  مواجه بشويد.  صحيح 
است كه انرژى را بايد بسازيم انرژى را بايد پر رنگ تر كنيم ، قطعا" 
با توانمندى هاى هر يك از شما ها  مى شود يك بخش  كوچكى 
از آنها را بيرون كشيد و پر رنگ كرد و يك پله باال برد، هميشه اين 
تجربه به من  جواب داده است ، وقتى در آموزش هنر،  شاگردها را 

شناسايى مى كنيم و دستشان را مى گيريم و يك پله مى بريم 
باالتر ، هفته بعد با اين اميد سر كالس مى آيند كه مى دانند با 
نيرويى كه در كالس هست در يكسال آينده هفت ، هشت پله را 
باال خواهند رفت. امروز، در اين جمع از اين نيروى جمعى مثبت،  
احساس خوشحالى مى كنم . نيروى جمعى مثبتى كه حتما" 

تكانى به اين سنگ سنگين خواهد داد.  
 مريم كهوند: شخصا" خوشحالم از اينكه قصد داريم دوره اى 
را شروع مى كنيم كه اهدافش با دوره هايى كه در دانشگاهها 
و مراكز آموزش عالى برگزار مى شود،  تفاوت دارد. مى دانيم كه 
براى تربيت يك طراح گرافيك ، يكسال كافى نيست.  ما هم نمى 
خواهيم بعد از يكسال،  طراح گرافيك در بازار كار آماده به كار 
باشد ولى حداقل مى تواند در آتليه گرافيك از يك جايى شروع 
بكند يعنى فقط با اجرا و يا تجربه صرف شروع بكار نكند. ويژگى 
خاص اين دوره، نگاه متفاوت آن  به درسهاى تئورى و نظرى 
است يعنى سعى شده  از دروسى  كه در دانشگاه به صورت 
خيلى كالسيك برنامه ريزى شده اند، فاصله گرفته شود. خيلى 

خوشحالم كه اين اتفاق دارد رخ مى دهد.

حقيقى:   از اين نيروى جمعى مثبت احساس 
خوشحالى مى كنم نيروى مثبتى كه حتما 

تكانى به  اين سنگ سنگين خواهد داد.
بهرام كلهرنيا: به نظر من آموزش، ارگانيسم زنده اى دارد و 
از اتفاق هاى بهم پيوسته بسيار نيرومند و هدفمندى شكل 
گرفته است . نظام دانشگاهى و آموزش دولتى ما مدتهاست 
اين ويژگيها را از دست داده است.  گاهى اوقات به دليل حضور 
معلمى خاص، دانشجوى خاص كه جنم خاصى دارد،  اتفاق 
خاصى رخ مى دهد. اما اين به آن معنا نيست كه با چند هزار 

آغاز به كار دوره پيوسته يكساله

كالس طراحى - عليرضا جدى 


