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مطالب درج شده در نشريه صرفاً نظريات و ديدگاه هاي نويسندگان   
محترم بوده و نشريه هيچ مسؤوليتي در قبال ديدگاه نويسندگان ندارد.

در افسانه های تاريخی داستانی از پسر و پدری دانا 
وجود دارد. پسر می پرسد »خدا چيست« و پدرش به او می گويد 
»خدا درون تو است«، پسر تکرار می كند »خدا درون من است« و 
به اين ترتيب پسر كليد زندگی را به دست می آورد. با كمی تامل بر 
اين داستان در می يابيم كه طبيعت به عنوان بخشی از خلقت از قديم 
مورد احترام انسان های اوليه بوده است و نتيجه استعمار اين بود كه اين 

احترام از ميان رفت. اگر ما به اصل خود بازگرديم، درک می كنيم كه جزئی از 
خلقت هستيم ، توجه به خود  را بايد به محيطمان نيز معطوف كنيم. امروزه 
مشکالت زيست محيطی رو به رشد بوده و فعاالن محيط  زيست نيز ايده هايی 
برای حفظ اكوسيستم ارائه می كنند و با اين كه تالش هايی در جهت حفظ 
زمين از فاجعه زيست  محيطی صورت گرفته است اما تهديد اكوسيستم از 

جهات مختلف هم چنان ادامه داشته و ممکن است در نهايت موجب از بين رفتن آن شود. 
 UN World زيست  محيط  جهانی  روز  با  است  مصادف  ژوئن   5 راستا  اين  در 
Environment Day )مخفف انگليسی: WED( كه از سوی سازمان ملل برای افزايش 
آگاهی مردم برای نگهداری محيط زيست و تحريک سياستمداران در گرفتن تصميماتی برای 
رويارويی با تخريب محيط زيست و گونه های زيستی جانوری، به عنوان روز ميحط زيست 
انتخاب شده  است. تاريخچه روز جهانی محيط زيست به سال 1۹۷2 يعنی 44 سال پيش بر 
می گردد. در آن سال برای اولين بار، سازمان ملل متحد كنفرانسی را با موضوع انسان و محيط 
زيست در شهر استکهلم سوئد برگزار كرد. همزمان با برپايی اين كنفرانس مجمع عمومی 
سازمان ملل قطعنامه ای را تصويب كرد كه منجر به تشکيل UNEP )برنامه محيط زيست 
سازمان ملل( شد. هم اكنون 44 سال است كه UNEP در سراسر جهان مراسم ويژه ای را به 
مناسبت اين روز برگزار می نمايد وهر سال نيز يکی از مسايلی كه به شدت محيط زيست را 
تهديد می كند به عنوان موضوع اين روز انتخاب می شود و در اين شرايط شايد بسياری فکر 
كنند وظيفه فعاالن محيط زيست است كه اكوسيستم را حفظ كنند، اما اين اشتباهی بزرگ 

است.
بايد توجه داشت كه امنيت انسانی عناصر گوناگونی دارد، امنيت جوامع، سالمت، اقتصاد، 
امنيت شخصی، غذا و محيط زيست. تمامی اين عناصر به چگونگی زندگی بشر و احساس 
امنيت وی اشاره دارد. همه ما نياز داريم تا هوايی سالم تنفس كرده و آب سالم بنوشيم. همه 
ما نياز داريم تا در امنيت زندگی كنيم. همه ما نياز داريم تا بتوانيم برای خانواده خود زندگی 

پايداری را رقم بزنيم.
آقای بان كی مون، دبيركل سازمان ملل متحد در رابطه با حفظ محيط زيست معتقد 
است : » هيچ برنامه ی دومی وجود ندارد، زيرا سياره ی دومی وجود ندارد! ». اين پيامی است 
الهام بخش و در عين حال هشدار دهنده. اين هشدار را می توان با عنوان »امنيت انسانی« و 

چالش های آن تفسير كرد.
مفهوم امنيت انسانی به امنيت و توسعه انسان ها می پردازد نه قلمرو و سالح. اين يک 
واقعيت ساده است. سياره ی زمين نيازمند بشريت نيست بلکه ما نيازمند كره ی زمين هستيم. 
محيط زيست ديگر تنها مربوط به موضوع سرسبزی و زيبايی صرف نيست. اين مسئله ديگر 
به عنوان يک بخش لوكس در دستور كار ملی كشورها مطرح نيست. اين يک موضوع پيرامون 
امنيت جهانی  است، ساده و شفاف. يک موضوع در ارتباط مستقيم با » امنيت انسانی« و چيزی 

كه در نهايت در معرض تهديد است، »تمدن انسانی« است.
در اين ميان دانشگاه علمی كاربردی يکی از توانمندترين پتانسيل های دانشگاهی 
كشور است كه با توجه به بيشترين زمان بندی و محوريت درسی بر واحدهای مهارتی و 
كارآفرينی می تواند در نهادسازی حفظ محيط زيست در ميان دانشجويان خود مسيری 

جدی و پويا را پايه گزاری كند. به طور مثال در واحد درسی همچون »خالقيت در 
هنر« كافيست پروژه ای خالقانه برای پرورش گياهان در مواد بازيافتی از دانشجويان 

درخواست شود يا مواردی در كارورزی و ساير دروس مشابه، بدين ترتيب اندک 
اندک می توان تاثيرات اجتماعی و فرهنگی اين دروس را درسطح 

كشور مشاهده نمود.
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داشتن نگرش مثبت
بين  آدم خوش  نالد  باد می  از جهت  بدبين  آدم 
منتظر تغيير جهت باد می ماند و آدم واقع بين، 
جهت بادبان ها را تغيير می دهد. احساس منفی 

انگيزه شما را می کشد!

داليل ايجاد نگرش مثبت
يا به  * نگرش مثبت می تواند يک فرد را به عرش ببرد 

فرش
* نگرش وقتی در معرض نگرش مشابه قرار می گيرد ، هم 

افزايی ايجاد می كند.
* نگرش منفی اگر به حال خود رها شود،همه چيز را می 

گنداند.
سه عنصر نگرش

* ادراک)افکار( : درس من خيلی جالب است .
* احساس : من عاشق مطالعه هستم.           

* رفتار)كنش و واكنش ها(: صبح ها با لبخند برنامه ام را 
شروع ميکنم   

       
مثال  باشيد،  داشته  تحصيل  به  مثبتی  نگرش  شما  اگر 
دانشگاه را فرصتی برای بدست آوردن دانش و آمادگی برای 
شغل دلخواهتان ببينيد، در خود ايجاد انگيزه خواهيد كرد. 
و  هايتان  كالسی  هم  تحصيلتان،  به  مثبت  نگرش  وجود 
اساتيدتان به شما در ادامه دادن به تحصيل تا مقاطع باالتر 

كمک خواهد كرد.
مديريت تغذيه 

از  شماری  بی  عوارض   ، صبحانه  غذايی  وعده  حذف 
جمله افت شديد قند خون، سستی و بی حالی، عصبانيت، 
افسردگی و عدم انگيزه مطالعه و در نتيجه افزايش ميزان 
استرس فرد را به دنبال دارد. تغذيه در دوره قبل از امتحان 
و  اعصاب  آرامش  فکری،  قدرت  تقويت  موجب  تواند  می 

روان و افزايش قدرت ايمنی بدن شود.
كم خونی يکی از داليل عدم يادگيری و تمركز است. كمبود 
آهن و ويتامين B12 هر دو اين عارضه را به دنبال دارند. 
به اين دليل است كه در اين دوران مصرف مرتب گوشت 
زيرا  شود،  می  توصيه  ساردين  خصوص  به  ماهی  و  قرمز 
ساردين عالوه بر مواد ياد شده، سرشار از اسيدهای چرب 
امگا-3 نيز هست كه برای تقويت فعاليت های ذهنی مفيد 

است.
اصول برنامه ريزی

*رقيب اصلی هر فرد خودش است.
*واحد زمانی برنامه ريزی=يک هفته

برای  تری  مناسب   زمانی  واحد  هفته  می رسد يک  نظر  به 
برنامه  ريزی باشد. اگر ما رفتار خود را در طول يک هفته 
بررسی نماييم بهتر می توانيم به عدم تعادل كارهای خود پی 
ببريم و افراط و تفريط ها را در كار خود بشناسيم. در عمل 

هم قابليت اجرايی بهتری دارد.
*برنامه بايد بر اساس واقعيات موجود - تواناييهای فردی ، 

محدوديتهای جانبی بنا شود. 
*برنامه ای واقع بينانه ، نه خوش بينانه

*تنوع درسی، به جای مطالعه يک درس، روزانه حداقل 3 
درس مطالعه شود، تک درسی ذهن راخسته می كند.

*اصل تعادل، همه ما اگر به حال خود رها شويم كارهايی 
انجام می دهيم كه به آنها عالقه بيشتری داريم و اگر  را 
قرار باشد درس بخوانيم، درس هايی را می خوانيم كه در 

آن ها موفق تر هستيم.

چرا از برنامه نتيجه دلخواه گرفته نمی شود؟
اثر  در  وسواس   - خود  توانايی  از  بينانه  غيرواقع  انتظار   -
اضطراب - مطالعه سطحی- حل تمرين كم و غير اصولی 
-عدم عالقه و عدم انگيزه - نداشتن مرور و خالصه نويسی 

- كندخوانی
برنامه ريزی براساس زمان

برنامه ريزی  ساعتی:) دانشجو بايد بداند در هر ساعت چه 
چيزی را و به چه ميزان مطالعه كند.(

را  مباحثی  در طول يک هفته چه  ريزی هفتگی:)   برنامه 
مطالعه كند .(

برنامه ريزی براساس موضوع
چه موضوعاتی را در روز يا هفته مطالعه كرده، بازخوانی و 

مرور كند.

نحوه ارزيابی برنامه و کيفيت مطالعه
- چه قدر مطالعه كرده ايد؟

    - آيا مطالعه دروس مختلف متناسب با معيارها و
متعادل بوده است يا خير؟

نوين  رويکردهای  و  گرايش ها  از  يکی  سبز  معماری  چکيده: 
عده   توجه   مورد   اخير  سال های  در   كه   است   معماری  
زيادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. 
اين معماری كه برخاسته از مفاهيم توسعه پايدار می باشد، در 
پی سازگاری و هماهنگی با محيط زيست، يکی از نيازهای 

اساسی  بشر درجهان صنعتی كنونی است. 
پايدار، محيط زيست،  واژگان کليدی: معماری سبز، معماری 

معماری معاصر، تخريب زمين .

تعريف معماری سبز )معماری پايدار(:
        گرم شدن كره زمين، نازک شدن اليه ازن به علت 
استفاده از انواع آالينده ها، افزايش آلودگی محيط زيست و 
انقراض گونه های زيستی، باعث شده است تا ضرورت توجه 
به مسائل زيست محيطی بيشتر گردد. در اين ميان توسعه 
به عنوان يکی از بزرگترين عوامل تغيير محيط زيست و در 
نتيجه آن، ساخت و ساز، به عنوان يک صنعت بزرگ كه 
طبق آمار50 درصد ذخائر سوختی را صرف می كند، باعث 
آلودگی  خاک،  فرسايش  كشاورزی،  زمين های  تخريب 
بهداشت  و  انداختن سالمتی  مخاطره  به  و  زيست  محيط 
مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند. بحران افزايش 
آلودگی محيط زيست در اواسط دهه1۹۷0 ، سبب تشکيل 
گروه های طرفدار و حامی محيط زيست گرديد و مفهوم 

گسترده ای تحت عنوان پايداری پيگيری شد.
بار  نخستين  برای   )sustainable( پايدار  اصطالح   
محيط  گسترش  جهانی  كميته  توسط   1۹86 سال  در 
حاضر  عصر  نيازهای  با  »رويارويی  عنوان  تحت  زيست 
مقابله  برای  آينده  نسل  منابع  انداختن  مخاطره  به  بدون 
نيازهايشان« مطرح گرديد كه هدف كلی اين طرح ها  با 
حفاظت از منابع انرژی با در نظر گرفتن شرايط و ويژگی 

های محل و كاربران ساختمان، جوامع و … می باشد.
فرآيند پايدار يا سبز در زمينه معماری سابقه ای كهن دارد 
استفاده  به  نشين  غار  های  انسان  بردن  ،پی  آن  مثال  و 
محيط  دمای  لحاظ  از  غارها،  مناسب  سمت  و  جهت  از 
،زيبايی  »استحکام  معماری  اصول  بررسی  يا  و  باشد  می 
از ديدگاه »ويترويوس«، معمار سده های پيش  فايده«  و 
از ميالد، كه كماكان به عنوان شاخصه های كلی معماری 

پايدار يا سبز عنوان می شوند.
 هدف كلی معماری سبز يا پايدار، كاهش آسيب بر محيط 
و منابع انرژی و طبيعت است، يعنی ساختمانی كه كمترين 
و  خود  پيرامون  طبيعی  محيط  با  را  مغايرت  و  ناسازگاری 
در پهنه وسيع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراين معماری 
شناسی،  زيبايی  دارد:  بر  در  ارزشی  چند  تركيبی  پايدار 
به عبارتی طراحی و ساختمان  اجتماع، سياست و  محيط، 

سازی هماهنگ با محيط. 
معماری سبز چيست؟

قبل از اين كه يک ساختمان سبز خلق شود مانند هر چيز 
ايجاد  يعنی  موضوع  اين  دارد.  احتياج  خالق  به يک  ديگر 
محيط  در  و  آن  در  كه  فردی  سالمت  به  سبز  ساختمان 
او  از  و  كرد  خواهد  كمک  كند  می  زندگی  آن  اطراف 
پشتيبانی خواهد كرد و باعث رضايت مندی و سودمندی 
دقت  با  كاربرد  نيازمند  موضوع  شد.اين  خواهد  آنان 
استراتژی های تصديق شده در معماری است مانند استفاده 
از طبيعت بادوام و منبع مواد با كفايت و تکيه بر خورشيد 
برای استفاده گرمايی، نيروی برق، روشنايی روزانه و دوباره 
استفاده كردن از ضايعات و...   يک اتحاد و يکپارچه سازی 

ساختمانی ظريف اين استراتژيها را توليد می كند. 
البته بايد توجه داشت كه تبديل فرهنگ بشر به يک پايه و 
تغيير ساختار اساسی به روح و سرشت انسان بستگی دارد. 
ما بايد يکی شدن، به هم پيوستن و وابستگی به يکديگر 
را با يک چيزی خيلی وسيع تر از خودمان را دوباره كشف 
كنيم. جهان طبيعت قلم رويی است روحانی كه نسبت به 

همه چيز برتری می يابد.
اصول معماری پايدار

معماری پايدار مانند ساير مقوالت معماری، دارای اصول و 
قواعد خاص خود است و اين سه مرحله را در برمی گيرد:

•صرفه جويی در منابع
•طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

•طراحی برای انسان

از  بيشتر  درک  به  را  معمار  تدابير،  اين  مطالعه  و  شناخت 
محيطی كه بايد طراحی آن را انجام دهد، می رساند.

صرفه جويی در منابع
 Economy of( منابع  در  جويی  صرفه  اصل 
Resources( از يک سو به بهره  برداری مناسب از منابع 
در  فسيلی  سوخت های  مانند  ناپذير  تجديد  انرژی های  و 
جهت كاهش مصرف می پردازد و از سوی ديگر به كنترل 
و به كارگيری هرچه بهتر منابع طبيعی به عنوان ذخايری 

تجديد پذير و ماندگار توجه جدی دارد.
به عنوان مثال، يکی از منابع سرشار و ناميرا، انرژی حاصل 
از نور خورشيد است كه امروزه توسط تکنولوژی صفحات 
در  مصرفی  برق  و  آب  كردن  فراهم  برای  فتوولتاييک  

ساختمان، از آن استفاده می شود.
برای كنترل منابع، سه نوع استراتژی می تواند مورد توجه 
مواد  حفظ  و  آب  حفظ  انرژی،  حفظ  شامل  كه  گيرد  قرار 
سه  براين  تمركز  می شود،  مشاهده  كه  گونه  همان  است. 
اداره ساختمان  و  اهميت آن ها در ساخت  به دليل  منبع، 

است.
طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

 Life( زندگی  چرخه  به  بازگشت  برای  طراحی  اصل 
Cycle Design( دومين اصل از معماری پايدار است 
و بر اين فکر و يا نظريه استوار شده است كه ماده از يک 

شکل قابل استفاده، تبديل به شکل ديگری می شود، بدون
از سوی  باشد.  رسيده  آسيبی  آن  بودن  مفيد  به  كه  اين   
ديگر به  واسطه اين اصل، يکی از وظايف طراح، جلوگيری 

از آلودگی محيط است.
مرحله،  سه  در  منظور  اين  به  رسيدن  برای  نظريه  اين 
به  مراحل  اين  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  ساختمان 

ترتيب عبارتند از:
مرحله پيش از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس 

از ساخت.
بايد توجه داشت كه اين مراحل به يکديگر مرتبط بوده و 
مرز مشخصی بين آن ها وجود ندارد. برای مثال، می توان 
ساختمان  يک  ساخت  از  پس  مرحله  در  بازيافتی  مواد  از 
ديگر  ساختمانی  مرحله ساخت  در  اوليه  مصالح  عنوان  به 

استفاده كرد.
طراحی برای انسان

 ،)Humane Design( اصل طراحی برای انسان
آخرين و شايد مهم ترين اصل از معماری پايدار 
است. اين اصل ريشه در نيازهايی دارد که برای 
اکوسيستم  زنجيره ای  عناصر  نگهداری  و  حفظ 
الزم است که آن ها نيز به نوبه خود بقای انسان 

را تضمين می کنند.
اين اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع 
طبيعی، طراحی شهری-طراحی سايت و راحتی 
هم  افزايش  بر  تمرکزشان  که  است  انسان 
زيستی بين ساختمان و محيط بيرون از آن و بين 

ساختمان و افراد استفاده کننده از آن هاست.
در واقع می توان گفت كه برای رسيدن به معماری پايدار، 
يک  كننده  تعريف  كه  را  اصول  و  مراحل  اين  بايد  طراح 
را در طرح خود  پايدار است  برای طرحی  اصلی  چارچوب 

لحاظ و برحسب مورد، تركيب و متعادل كند.
اصول ساختمانی معماری پايدار:

زمره  در  ساختمان  يک  تا  شود  رعايت  بايد  كه  اصولی 
بناهای پايدار طبقه  بندی شود به شرح زير است:

•اصل اول:حفظ انرژی
بنا بايد طوری ساخته شود كه نياز ساختمان به سوخت های 

فسيلی را به حداقل برساند.
•اصل دوم: هماهنگی با اقليم

انرژی  منابع  و  اقليم  با  كه  شود  طراحی  طوری  بايد  بنا 
موجود در محل احداث هماهنگی داشته و كار كند.
•اصل سوم:کاهش استفاده از منابع جديد

ميزان  كه  شوند  طراحی  گونه ای  به  بايستی  ساختمان ها 
در  و  داده  تا حد ممکن كاهش  را  منابع جديد  از  استفاده 
به  خود  جديد،  بنای  ساختن  برای  خود  مفيد  عمر  پايان 
برآورده  پايدار  به كار روند. در معماری  عنوان منبع جديد 

از اهميت خاصی  نيازهای روحی و جسمی ساكنان  شدن 
برخوردار است.

•اصل پنجم:هماهنگی با سايت
بنا بايد با ماليمت در زمين سايت خود قرار گيرد و با محيط 

اطراف سنخيت داشته باشد.
•اصل ششم:کل گرايی

كه  كامل  پروسه  يک  در  بايد  پايدار  معماری  اصل  تمام 
منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم می شود، تجسم 
يابد به طور مثال می توان طراحی سبز را در درون مثلثی 
در نظر گرفت كه در سه رأس آن انرژی، اقليم و اكولوژی 

قرار دارد.

اهداف معماری پايدار
اهميت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن 
در حال و آينده، كاربرد مصالحی كه چه در هنگام توليد و يا 
كاربری و حتی تخريب با محيط خود همگن و پايدار باشند، 
حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حد اكثر بکارگيری 
بهبود  زيست،  محيط  تخريب  حداقل  طبيعی،  انرژی های 

فيزيکی و روانی زندگی انسان ها و كليه ی موجودات زنده 
و هماهنگی با محيط طبيعی.

بر روی  آسيب  اين ساختمان ها كاهش  از طراحی   هدف 
قوانين  شامل  كه  است   طبيعت  و  انرژی  منابع  محيط، 

زير می باشد:
•كاهش مصرف منابع غيرقابل تجديد

•توسعه محيط طبيعی
•حذف يا كاهش مصرف مواد سمی و يا آسيب رسان بر 

طبيعت، در صنعت ساختمان سازی
تأمين  جهت  در  تالشی  سازی  ساختمان  تکنيک های 
محيطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظر  از  يکپارچه،  كيفيت 
است. استفاده معقول از منابع طبيعی و مديريت مناسب 
ساختمان سازی به حفظ منابع طبيعی محدود و كاهش 
مصرف انرژی كمک نموده و باعث بهبود كيفيت محيطی 

می شود.
مطلوب  كيفيت  می باشد.  پايدار  طراحی  اساس  كيفيت   
بدون توجه به طبيعت فراهم نمی شود و همچنين استفاده 
نظر  در  بايد  نيز  طوالنی  ماندگاری  قابليت  با  مصالح  از 
گرفته شود. رسيدن به استانداردهای باالی كيفيت، امنيت 
و آسايش كه در واقع سالمت انسان ها را تأمين می كند از 
مهم ترين اهداف معماری پايدار است كه رسيدن به چنين 
گيری  كار  به  و  كارآمد  مديريت  از  استفاده  با  شرايطی 

آخرين تکنولوژی ها صورت می گيرد.
بر اين اساس اصولی كه بايد در اين معماری به كار بست 

شامل  اين موارد است:
•ادراک حس مکان، فضای هستی و عدم مزاحمت درآن

خورشيدی  انرژی  مانند  طبيعی،  انرژی های  از  •استفاده 
و باد

•كاربرد مصالح طبيعی و بومی، قابل بازيافت و بادوام
•جمع آوری و استفاده از آب به ويژه آب باران و بهره گيری 

از آب درياچه يا دريا و ...
•عايق بندی حرارتی، صوتی و ايزوله مناسب ساختمان

•قابليت تهويه طبيعی به كمک سقف
•نور گيری صحيح و طراحی صحيح بازشوها

زهرا زارعي 
كارشناس ارشد روانشناسي و مشاوره

یاسمن احمدی فرد
كارشناسی ارشد معماری

ی
س
نا
ش
وان

ر شماره 
شانزدهم

    اهد اف من چيست؟ 
برای خود   مکتوب  و  روشن  به طور  را  وقتی هد فی       
را  تان  د رونی  استعد اد   مشخص،  هد ف  می كنيد،  تعيين 
بيرون كشيد ه و شما را مجبور می كند  تا با تمام نيرو و توان  
نه تنها د ر جهت به د ست آورد ن آن هد ف، بلکه برای  به 
كار گيری استعد اد های بالقوه تالش  كنيد و برای د ست يابی 
به آن ها احساس مسووليت كرد ه و برايش زمان و انرژی 

بگذاريد. 
»راهبرد يادگيری« يعنی روشی كه با آن يادگيری آسان تر 
می شود و مقصود از »سبک يادگيری« روش هايی است 

كه هر كس برای ياد گرفتن به كار می گيرد.
مديريت زمان

وقتی احساس می كنيد كه كارهای زيادی برای انجام دادن 
داريد ولی وقتتان محدود است، خواه ناخواه دچار استرس 
می شويد. همين طور اگر زمانی كه داريد صرف كارهای كم 
اهميت شود دلهره و استرس به سراغتان می آيد. مديريت 
دست  به  را  امور  كنترل  تا  می كند  كمک  شما  به  زمان 

بگيريد و بدين ترتيب احساس آرامش بيشتری بکنيد.
پيامدهای استرس

جسمانی :
-خستگی مزمن-كم خوابی يا بی خوابی-بيمارشدن زود به 

زود و كسلی-فشار خون-ريزش مو
روانی و احساسی:

-خشم-اضطراب و افسردگی-رويکرد كوتاه مدت و بحران 
غلط-بزرگ  های  انگيزگی-قضاوت  بی  و  زده-سستی 

كردن مسائل-كم شدن تمركز-كم شدن اعتماد به نفس
درسی:

-بهره وری كم-دوری از مطالعه-تصميم گيری ضعيف 
-از دست دادن تعهد به برنامه-از دست دادن خالقيت

-كاهش يادگيری،عدم مشورت با مشاور

آفت های زمان
- مزاحمت های الکترونيک مثل تلفن- كارهای شخصی 

- كارهايی كه بايد به ديگران محول شوند- طفره رفتن و 
ترديد در تصميم گيری- اهداف و الويتهای مبهم- فقدان 
ناتوانی در گفتن واژه  برنامه ريزی- استرس و خستگی- 

»نه«-عدم وجود نظم و ترتيب
مديريت خود در زمان

افراد موفق می دانند ارزش زمان با آن چه كه در آن بازه 
زمانی به دست می آورند، برابر است. برای استفاده بهتر از 
قرار     مدنظر  را  زير  نکات  آن،  اتالف  از  جلوگيری  و  زمان 

دهيد:
÷                        

امور مهم فوری: 
های  -تمرين  ضروری  و  مبرم  های  درس   - -امتحانها 

ضرب االجلی
امور مهم غير فوری: 

-تمرين ها ،تست ها و يا درس های مربوط به امتحانات 
آتی) كارهای كالسی( - برنامه ريزی در اوقات فراغت

امور بی اهميت فوری:
- بعضی درس ها، بعضی تمرين ها، بعضی تست ها ،
 بعضی مالقات ها، درس های تقريبا ضروری مدرسه

امور بی اهميت غير فوری: 
تلفن  بعضی  ها،  درس  بعضی  اهميت،  بی  -كارهای 

ها،اتالف كننده های وقت، فعاليت های سرگرم كننده

برنامه ريزی بر اساس تفاوتهای فردی 
* بهره هوشی
* پايه درسی

* نقاط قوت و ضعف  در دروس مختلف درسی
* اهداف آموزشی

* عادت ها و روش های مطالعه
* محيط و شرايط زندگی و تحصيل
* ميزان اعتماد به نفس و خودباوری

شرايط و بهداشت محيط مطالعه  که بايد به آن 
دقت شود شامل :

* دما * ساعت * لباس * وضعيت بدن ،كمر،پا،صندلی 
* خودكار،كتاب و وسايل مور نياز * تنفس * نور * صدا

مراحل مطالعه
* پيش مطالعه * سوال طرح كردن * خواندن * تمرين  

* ارزيابی * آزمون

افزايش بهره وری در مطالعه

وار روزنامه  به صورت  خواندن  مطالعه *  رفتار  اصالح   *
نويسی  وخالصه  برداری  يادداشت   * كردن  تمرين   *
* مشخص كردن كلمات و جمالت كليدی * سازماندهی 
مطالب * توجه به استاد در كالس * شيوه مطالعه هر درس

ذهن  در  پرسش  ايجاد  و  مفهومی  و  دقيق  مطالعه   *
پيش   : ختام  )پس  تقطيع  اصل   * تصويرسازی   *
) كردن  ،تفکر،مرور  گفتن،سوال  حفظ  از  ،خواندن  خوانی 

* تمرين معلمی)كارگروهی،بحث و گفتگودر كالس،ايجاد 
عالقه و انگيزه( * بررسی تقويم آموزشی و تطبيق آن با

امتحانات * حل پرسش های تشريحی و  زمان  و  برنامه 
نمونه سواالت امتحانات قبلی * آشنايی با روش تصحيح 
اوراق توسط استاد و طرز پاسخدهی به سئواالت امتحان 
* تکاليف هر جلسه را يک به يک انجام دهيد * انتخاب 
لذت كسب  برای  مطالعه   * خوب  آموزشی  سيستم  يک 
* تقسيم مطالعه به زمانهای كوتاه * طبقه بندی  مطالب

داشتن برنامه مشخص مطالعه، نيروي تمركز حواس را زياد 
براي شب  درسي  مطالب  انباشته شدن  از  مانع  و  مي كند 

امتحان مي شود. 

یسبزمعمار
ها و

معماری
پایدار Architectureیا

Green
Sustainable
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منابع:
محمودی، محمد مهدی. توسعه- مسکن همساز با توسعه پايدار. انتشارات دانشگاه تهران

ض مهدوی
كتاب طراحی اقليمی اصول نظری و اجرايی كاربرد انرژی در ساختمان. نام نويسنده كنت لبز، دونالد واتسون، وحيد قباديان، محمد في

كتاب معماری پايدار نويسنده سيد احسان صيادی و سيد مهدی مهدوی. فصلنامه معماری و شهر سازی سال بيستم شماره 68
كتاب معماری پايدار تأليف سيد احسان صيادی - سيد مهدی مداحی - علی محمدپور

راهبـــرسبک

وره
شا

م

یا
ی

یدد
گير ها

 
 کارها بيش از حدی که گمان می کنيد وقت

 می گيرند ،از اين رو قبل از تعيين زمان ختم برنامه 10 تا 30  
درصد بر مدت آن بيافزاييد.

مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه علمی 
کاربردی فرهنگ  و هنر واحد 47 تهران

با حضور مشاور صميمی  و چهارشنبه  يکشنبه  روز های  در   
مركز سركار خانم زهرا كمالی نسب و با تعيين وقت از واحد 

دانشجويی فرهنگی پذيرای دانشجويان عزيز خواهد بود.
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12۹4، ايران به عضويت اتحاديه جهانی پست درآمد. مدتی 
بعد با پشتکار »ميرزا علی  خان امين الدوله« ، وزير پستخانه، 
اداره ثبت و تمبر دولتی اعالم كرد: از اين پس تمام اسناد 
معامالت از قبيل نقدی و جنسی، ملکی و تجارتی و كليه 
نوشته جات از عرايض و احکام تا قبوضات … موافق قانون 

مخصوص بايد به ُمهر و تمبر و ثبت اداره مذكور برسد.
با توجه به اينکه انتشار تمبر در انحصار دولت بود، پيام ها و 
در  را  حکومت  رسمی  ديدگاه های  تمبر،  روی  تصاوير 
عرصه های اجتماعی و فرهنگی و سياسی بيان می كرد. در 
دوره قاجار، نقش شير و خورشيد يا تصوير شاه تنها تصوير 

تمبرها بود و فقط اين دو، نماد ايران به شمار می آمدند.
در دوره پهلوی، برخی اقدامات عبارت بود از چاپ تمبرهای 
فراوان با نقوش معماری باستانی ايرانی و تصاوير شاهان 
هخامنشی و ساسانی، اعالم تغيير نام پِرشيا به ايران و انتشار 
دوره تمبر با تصاوير ورزش های باستانی، بزرگداشت مفاخر و 

مشاهير ايرانی همچون سعدی، رودكی و ابن سينا.
بارزترين ويژگی تمبرهای دوره پهلوی، اختصاص داشتن آنها 
به شاه و خانواده سلطنتی بود. بزرگداشت ازدواج، تولد فرزند 
و تاجگذاری، مضمون بسياری از تمبرهای اين دوره و چهره 

شاه، تصوير غالب تمبرهاست.
با پيروزی انقالب اسالمی در سال 135۷، تصاوير و مضامين 
از  پس  تمبرهای  نخستين  شد.  دگرگون  كاماًل  تمبرها 
انقالب، كه در فروردين 1358 منتشر شد، تصاويری از قيام 
مردم داشت. وقايع 15 خرداد 1342، 1۷ شهريور 135۷ و 
21 و 22 بهمن 135۷، بر تمبرها ترسيم شد، كه به نوعی 
بيان  انقالب  پيروزی  تا  را  مردم  مبارزه  گوناگون  مراحل 
می كرد. ته نقش تمبرهای ايران در ارديبهشت 1360 به 

عبارت »جمهوری اسالمی ايران« تغيير يافت.

آيين نامه شورای تمبر جمهوری اسالمی ايران
     آيين نامه شورای تمبر كشور، به شرح زير، در 8 ماده و چهار 
تبصره در 12 ديماه 1364 به تصويب مسئولين نهادهای 

عضو شورای تمبر كشور رسيده است:
نامه شماره 16542 مورخ 1362/5/۹  بر اساس تصويب   .1
هيئت وزيران، به منظور سياستگزاری، برنامه ريزی، بررسی 
و تصويب كليه امور مربوط به چاپ و انتشار تمبرهای جاری 

و يادبود پستی، شورای تمبر تشکيل می شود.
و  تمبرهای جاری  انتشار  از  2. هدف 
ياد بود عالوه بر تامين نيازهای پستی 
كشور، طرح موضوعاتی است كه 
با اهداف متعالی فرهنگ و انقالب 
ها  سياست  اساس  بر  اسالمی، 
موافقت داشته باشد و شامل اين 

موارد است:
*  مناسبت های مهم مربوط به 
اسالم:  تاريخ  و  اسالمی  فرهنگ 
مبعث حضرت رسول )ص(، عيد 
قربان،  عيد  فطر، 
حج، عيد غدير و...

رويدادهای    *
انقالب  مهم 
تاريخ  و  اسالمی 
روز  ايران:  معاصر 
اسالمی  جهوری 
فروردين(،   12(
روز قيام امت )15 
خرداد(، جمعه سياه 
)1۷ شهريور(، دهه 

فجر و...
*  معرفی ميراث 
فرهنگی و تجليل از مفاخر ارزنده 
اسالم، ايران، جهان و رويدادهای مهم فرهنگی در چارچوب 

ارزشهای اسالمی و انسانی.
*  وقايع مهم بين المللی كه ضمن برخورداری از اعتبار و 
با  اقتصادی،  ارزش واالی فرهنگی، اجتماعی، سياسی و 
شئون و ارزش های اسالمی و سياست خارجی جمهوری 
اسالمی ايران مغايرت نداشته باشد )از قبيل آزادی قدس، 

حقوق بشر و...
اقتصادی و جغرافيايی جمهوری  *  معرفی اوضاع طبيعی، 

اسالمی ايران و پيشرفت های مربوط به آن

غزاله خاکپور 
دانشجوي كارشناسي گرافيک

مهسا پرتوی نيا
كارشناسی ارشد تصويرسازی

گرافيکگرافيک
شماره 
شانزدهم

شماره 
شانزدهم

چکيده:
تَمبر يا تمبر پستی مدركی چاپی است كه نشان دهنده ی پيش  

پرداخت مبلغی برای خدمات پستی است.
تمبر معمواًل به صورت كاغذی كوچک و چهارگوش تهيه 
می شود كه در چهار سوی آن كاغذ حالت داندانه  دار دارد و 
در پشت آن چسبی ماليده شده كه با برخورد آب خاصيت 

چسبندگی پيدا می كند.
چسباندن تمبر به يک نامه يا بسته ی پستی نشان دهنده ی 
اين است كه فرستنده، مبلغ الزم برای ارسال محموله را به  
طور كامل يا بخشی از آن را پرداخته  است. در صورتی  كه 
ارزش تمبر الصاقی كمتر از بهای خدمات پستی مربوطه 

باشد گفته می شود كه محموله »كسر تمبر« دارد.
واژگان کليدی: تمبر پستی، محموله، پستخانه،

تاريخچه و انتشار تمبر
از زمان های بسيار دور كه انسان ها زندگی اجتماعی را قبول 
كرده و به تشکيل يک نوع زندگی دسته جمعی موفق شدند 
احتياج به برقراری ارتباط ميان قبايل دور از هم نيز آشکار 

بود.
در هندوستان افراد پيغام رسان را بنام »داک« می خواندند. 
داريوش پادشاه بزرگ هخامنشی چابک سواران دولتی را 
تربيت كرده بود به نام »چاپار« كه نوشته های دولتی را 
ايستگاه به ايستگاه برده به چاپار بعدی می رساندند، بدين 
از اخبار  ترتيب به بوسيله ی اين چابک سواران هميشه 
دورترين نقاط كشور مطلع می شد . جمله ی معروف او كه 
»نه برف و باران نه گرما نه تاريکی شب نمی تواند پيک 
های تند رو را از حركت باز دارد« در باالی سر در ساختمان 

اداره ی پست شهر نيويورک به چشم می خورد.
در ابتدا استفاده از سيستم ارتباطات در اختيار روسای قبايل 
»سزار  زمان  در  بود  امپراطوران  و  پادشاهان  بعدها  و 
اگوست« چيزی شبيه به سيستم پستی امروزی به وجود 
آمد »گراسوس پاپليکوس« جاده های مشخصی در سراسر 
امپراطوری روم به وجود آورد و پيک ها مجاز بودند پيغام 
افراد ممتاز رسمی دولتی را به افراد مورد نظر برسانند . از اين 

زمان بود كه كلمه ی »پست« مصطلح شد. 

تاريخچه تمبر در ايران
نخستين بار در سال 12۷۹ با تأسيس 

انگلستان  پستی  دفتر 
بوشهر«  »ريشهِر  در 
تمبر  از  استفاده  و 
هندوستان در محموالت 
ايران  در  تمبر  پستی، 

رواج يافت.
از  هيئتی   ،1282 سال  در 
ايران رهسپار پاريس شد 
تا با مقامات پست فرانسه 
تمبر  سفارش  برای 
مذاكره كند. فردی به نام 
منظور  از  كه  »ريستر«، 
هيئت ايرانی با خبر شده 
بود، كليشه هايی با نقش 
تهيه  خورشيد  و  شير 
چاپ  نمونه های  و  كرد 
شده آن را به نمايندگان 
چون  داد.  نشان  ايران 
نگرفته  اجازه  قباًل  وی 
بود، هيئت ايرانی آن را 
به  و شخصی  نپذيرفت 
اين  دار  »بار«عهده  نام 

كار شد.
مقامات ايرانی با نمونه تمبرهای بار با طرح شير و خورشيد 
موافقت كردند، اما استفاده از تمبر به سبب بی  سر و سامانی 
افتاد. در سال  ايران تا مدتی به تعويق  تشکيالت پستی 
1285، از روی همين كليشه ها تمبرهايی چاپ شد و در 
اختيار پستخانه ها قرارگرفت. از اين تمبرها، كه به »سری 

باقری« معروف بود، تا 12۹6 استفاده شد.
در سال 12۹3، توزيع تمبر از انحصار دفاتر پستی خارج شد و در 

3. به منظور حفظ اهميت و ارزش تمبرهای پستی كشور، 
رعايت ضوابط زير الزامی است:

*  سری تمبرهای جاری در هر سال دو بار منتشر می شود.
ياد  تمبرهای  ها  آن  مناسبت  به  ساله  همه  كه  مواردی   *
بودی چاپ و منتشر خواهد شد، عبارتند از: عيد نوروز )اول 
فروردين(،   12( ايران  اسالمی  جمهوری  روز  فروردين(، 
ميراث فرهنگی )11 بهمن(، مبعث حضرت رسول اكرم )21 
رجب(، روز جهانی ارتباطات )2۷ ارديبهشت(، تولد حضرت 
مهدی و روز جهانی مستضعفان )15 شعبان(، روز قيام امت 
)15 خرداد(، روز جهانی پست )1۷ مهر(، ميالد پيامبر اسالم 
)ص( و حضرت صادق )ع( و هفته وحدت )12 تا 1۷ ربيع 
االول(، سالگرد پيروزی انقالب اسالمی و دهه فجر )12 تا 
22 بهمن(، والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن )20 

جمادی الثانی(
*  طرح های مربوط به تمبرهای ياد بود و جاری بايد با ضوابط 
هنری مطابقت داشته و حتی المقدور از هنر اسالمی بهره 

مند باشد.
4.  اعضای شورای تمبر عبارتند از:

*  نماينده تام االختيار وزارت پست و تلگراف و تلفن )شركت 
پست جمهوری اسالمی ايران(

*  نماينده تام االختيار وزارت امور اقتصادی و دارايی
*  نماينده تام االختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

*  نماينده تام االختيار وزارت امور خارجه
*  نماينده تام االختيار سازمان تبليغات اسالمی

كارشناسان،  از  ضرورت  صورت  در  تواند  می  شورا  تبصره: 
صاحبنظران و اساتيد هنری جهت شركت در جلسات شورا 

)بدون حق رای( دعوت به عمل آورد.

انواع تمبرها :
1. تمبر جاری )پستی( :

به تمبرهائی می گويند كه تحت عنوان موضوعی خاص، در 
تيراژی نامحدود برای مصارف عمومی پست منتشر می شود. 

2. تمبر يادگاری :
تمبری است كه به مناسبتی خاص و برخالف تمبرهای جاری 

در تيراژ محدود منتشر می گردد.
3. تمبرهای خيريه ) نيکوكاری ( :

به سازمان های خيريه و آسيب  نوع تمبر جهت كمک  اين 
ديدگان چاپ و به مصرف پست می رسيد.

4. تمبر امانات :
ديگر  شهر  به  شهری  از  پستی  محموله های  ارسال  جهت 
روی بسته ها و يا قبوض رسيد پستی تمبر امانات را الصاق 

می كردند تا محموله های مورد نظر به مقصد برسد.
5. معرفی تمبر شخصی

حتی با پيشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتباطات و مهيا بودن 
ارسال نامه به روشهای پيشرفته و الکترونيکی باز هم استفاده 
از نامه به همان شيوه سنتی ادامه دارد و همچنين استفاده 
از تمبر نيز در ميان عموم مردم رواج داشته و كلکسيونرهای 

بسياری به دنبال جمع آوری تمبر می باشند.
در فرآيند توليد يک تمبر، شركت پست تنها يکبار آن تمبر را 
چاپ كرده و پس از نشر و توليد آن، كليه لوازم توليد آن را 
از قبيل فيلم و زينک چاپ و نمونه اصلی آن از بين می برد. 
اين عمل باعث با ارزش شدن تمبر گرديده و موجب شده تا 

كلکسيونرها به جمع  آوری تمبر اقدام كنند.
در كشورهايی نظير ايالت متحده و برخی كشورهای اروپايی 
اين امکان از طريق پست در اختيار مردم قرار داده شده تا 
بتوانند از تمبرهای قديمی بطور اختصاصی استفاده كنند اما 
نه به تنهايی كه باعث از بين رفتن ارزش تمبر شود بلکه 
در كنار يک عکس دلخواه از فرد سفارش دهنده. اين كار 
باعث می شود تا همگان بتوانند عکس خود را در كنار يکی 
از معتبرترين تمبرهای تاريخی كشور خود به عنوان يک 
تمبر شخصی در اختيار داشته باشند و برای ارسال نامه های 

خود از اين گونه تمبرها استفاده نمايند. 
شما می توانيد با مراجعه به اين سايت عکس دلخواه خود را در 
كنار تمبر دلخواه خود كه از آلبوم تمبر موجود در شركت 
پست انتخاب می نماييد قرار داده و بعنوان تمبر شخصی بر 
روی نامه های ارسالی خود به دوستان و آشنايان استفاده 

نماييد.

بهنجاری ها رشد می كنند و رشد در شرايط نا بهنجار رفتار افراد را 
تحت تأثير قرار می دهد. اگر خيابان های شهر ما زيبا باشد و حقوق 
شهروندی رعايت شود بر رفتار و الگوی عمل ما مؤثر خواهد بود 
و از فشار های روانی ناشی از محيط  نابهنجار كاسته خواهد شد.

هدف زيباسازی، انتقال پيام در راستای ايجاد امنيت خاطر 
است؛ نوعی آرامش برای افرادی كه در معرض محيط  قرار 
می گيرند. از سوی ديگر بايد دانست كه هر طرح گرافيکی بر افراد 
جامعه تأثير می گذارد و اگر هارمونی جامعه به شکلی زيبا رعايت 
شود اين هارمونی زيبا ساير بخش ها را تحت تأثير قرار می دهد.

اهداف و محتوای تبليغات محيطی به عنوان ابزار فرهنگ 
سازی و تأثير بر افکار عمومی  نيز حائز اهميت است. می توان 
از گرافيک محيطی به عنوان مقدمه ای برای تبليغات 
محيطی ياد كرد. تبليغات  محيطی حوزه  گسترده  تری از 
گرافيک محيطی را در بر می گيرد. در گرافيک محيطی 
امر مهم ، ديده شدن است اما در تبليغات محيطی نه 
تنها ديده شدن هدف است بلکه انتقال انديشه ای كه در 
پيام تبليغاتی نهفته است و درک پيام از سوی 
است. برخوردار  بااليی  اهميت  از  مخاطب 

تبليغات محيطی تبليغاتی است كه در محيط 
عمومی عرضه می شود و بسترها و ابزارهای تبليغاتی خاص خود 
را دارد. تبليغاتی كه در بنرها، بيلبوردها، بدنه اتوبوس ها و … 
ديده می شود. اين ابزارها و بسترها هر يک كاركرد خاص خود 
را دارد و با توجه به مکان مورد نظر مورد استفاده قرار می گيرد. 
طراحی تبليغات محيطی سه مرحله را شامل می شود:

نخست، بايد گرافيک و طرح به خوبی ديده شود. آنچه در 
اين مرحله اهميت دارد »خوب ديده شدن« است. گرافيک بايد 
به گونه ای طراحی شود كه ديده شود. برای اين كار ترفندهای 
گرافيکی بايد در آن  به كار رود كه شما آن را ببينيد. 

مرحله دوم، انتقال پيام است.
به  اثر  در  نهفته  انديشه  بايد  سوم،  مرحله 
تبليغات محيطی  گفتيم،  چنانچه  درک شود.  خوبی 
انديشه  كه  اين  و  می گردد  باز  انديشه  و  هدف  به 
بگذارد. تأثير  شما  ذهن  و  مغز  بر  اثر،  در  نهفته 

با  كه  است  بازاريابانی  به  مربوط  تبليغات  واژه 
ارتباطات و سرمايه خود با رويکرد  تجاری و اقتصادی 
چنين فعاليت هايی را خصوصا به عنوان امری رايج در جامعه انجام 
می دهند. البته پروپاگاندا نوع ديگری از تبليغات است كه در اختيار 
منافع قدرت و دولتمردان است و در پروپاگاندا و تبليغات تجاری  
نهايتا دولت ها و كمپانی های تبليغاتی تصميم گيرنده هستند.
نبايد فراموش كرد كه گرافيک محيطی جنبه  زيباشناسانه 
نيست.  مدنظر  تبليغاتی  جنبه  آن  در  وجه  هيچ  به  و  دارد 
استاد » قباد شيوا« معتقد است كه: »ما زمانی می توانيم 
كنيم  فراهم  محيطی  تبليغات  زمينه  در  را  مطلوب  شرايط 
كه نياز آن در جامعه ما ايجاد شود. ايجاد كاال و محصوالت 
گرافيکی مناسب به خاطر نيازی است كه در اين زمينه احساس 
می شود. اگر كشورهای غربی به تکنولوژی های الزم در اين 
زمينه دست يافتند به سبب نيازی است كه در آن كشورها 
مطرح می شود. تا زمانی كه نياز به تبليغات مطلوب در جامعه 
ما  تبليغات و گرافيک محيطی  شرايط  يقيناً  ايجاد نشود  ما 
فعاليتی  گرافيکی  امر  رسيد. يک  نخواهد  مطلوبی  به وضع 
ارتباطی است. امر ارتباطی به مانند هرمی  سه ضلعی است كه 
از سه وجه برخوردار است. گرافيک محيطی زمانی می توانند 
به حد متعالی برسند كه عناصر اين هرم نظير: »فرستندگانی 
آگاه، ارتباط گر يا طراح آگاه و جامعه  آگاه« را داشته باشيم«.

چکيده:
     امروزه گرافيک به عنوان يکی از مهم ترين عوامل » تبليغ، 
پيام رسانی و نشر دانش سياسی، اجتماعی و فرهنگی « است و 
در جوامع پيشرفته از مهم ترين اركان تشکيل دهنده يک زندگی 
اجتماعی است. طراحی گرافيک در اعالن های تبليغاتی و تجاری 
تلويزيون، سينما، بسته بندی كاالها، عالئم راهنمايی و رانندگی، 

ويترين مغازه ها، تزيين خيابانی و مکان عمومی نظير هتل 
ها، فرودگاه ها و مترو ها، رستوران ها و پارک ها، فروشگاه 
ها و اماكن مختلف ورزشی هنری و فرهنگی، نوشته ها و 
تبليغات بدنه ساختمان ها و وسايل نقليه مثل اتوبوس ها، ترن 
ها و هواپيماها بيل بردها و گرافيک در ابعاد بزرگ و نقاشی 
ديواری، پيکتو گرام ها و عالئم نمادين، نقش عمده ای دارد. 

واژگان کليدی: تبليغ، پيام رسانی، گرافيک 
محيطی، اصول و مبانی بيان بصری، ارتباط تصويری

»گرافيك محيطی« 
به عنوان يکی از شاخه های گرافيک در رسيدن 
به اهداف باال نقش به سزائی دارد و بخش عمده ای 
از فعاليت های تبليغاتی و تجاری را در بر می گيرد. 
محيط اطراف ما خانه ای كه در آن زندگی می كنيم، 
خيابانی كه درآن تردد می كنيم، فضای سبزی كه 
درآن قدم می زنيم، پاركی كه برای تفريح به آنجا می 
رويم، همه نياز به برقراری روابط منطقی فرمی و روابط 

سازمان بندی دقيق بر مبنای اصول و مبانی بيان بصری دارند.
انسان به واسطه گرافيک محيطی با محيط پيرامون خود سخن 
می گويد و با ديگران ارتباط برقرار می كند. گرافيک محيطی در 
ايجاد فضايی مطلوب و دلنشين برای افراد جامعه نقش موثردارد.
محيط مناسب يعنی فضايی كه بشر در آن بتواند فارغ 
از فشارهای ناخواسته روانی رشد كرده و شکوفا شود و اين 
از خواسته های عقالنی و منطقی هر جامعه است. گرافيک 

است. فضا  مطلوب  هماهنگی  و  نظم  و  بصری  زيبايی  محيط 
مقصود از تمام طرح های گرافيکی برای محيط داخلی و خارجی 
- ايجاد فضايی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع كننده است.
 گرافيک محيطی را می توان به دو گونه گرافيک محيطی 
كرد. تقسيم  حجمی«  يا  بعدی  سه  و  يامسطح  بعدی  دو   «

مشخص كردن يک مکان از مکانی ديگر، زيبا سازی، نظم 
و انسجام بخشيدن به فضای شهری و گسترش حيطه فعاليت 
رود. می  شمار  به  محيطی  گرافيک  اهداف  از  گرافيک،  هنر 
گرافيک محيطی می تواند جنببه های مختلفی داشته باشد:
- جنبه اطالع رسانی و يا حالت تاكيد و يا هشدار نسبت به موضوعی 
- جنبه فرهنگی ، مانند تبليغات شهری در مورد تئاتر وسينما و غيره

- جنبه آموزشی 
- جنبه تبليغاتی 

- جنبه اجتماعی، مانند تبليغات بر عليه مصرف سيگار در سطح شهر
محيط.  سازی  زيبا  صرفا  و  هنری  و  زيبايی  جنبه   -
پيدايش گرافيک محيطی به قرن بيستم باز می گردد. گرافيک 
ساختمان ها  طراحی  كه  می كند  توجه  نکات  اين  به  محيطی 
چگونه باشد؟ چرا كه اين ساختمان و نما در معرض ديد افراد 
قرار می گيرد و نظر افراد خودآگاه يا نا خودآگاه به سمت اين بناها 
جلب می شود. در واقع طراحی محيط عمومی  و آنچه در بستر 
جغرافيايی خاص نظير طراحی ميدان ها، كناره های خيابان ها و 
غيره است و البته فضاهای مورد نظر می تواند »باز يا بسته« باشد.
كاربرد اين نوع گرافيک در آن است كه محيط زندگی بر رفتار 
های ما تأثير می گذارد. اگر نمای خيابان ها از نظر زيبايی بصری 
مناسب باشد و ارتباط عناصر حاضر در محيط در ارتباط با يکديگر 
رعايت شود، افراد خيلی راحت  تر و آسوده  تر زندگی می كنند.

اگر از لحاظ زيبايی بصری ناهنجاری وجود داشته باشد و ارتباط 
صحيح بين عناصر در محيط بر قرار نباشد، طبيعتاً افراد در اين نا 
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ياسمن احمدی فرد هستم . 
دوران متوسطه را در تهران  و در رشته رياضی و فيزيک به پايان 
دانشگاه  و  دانشگاه های سراسری  در  رساندم سپس همزمان 
آزاد، در دو رشته مهندسی معماری و رياضی محض پذيرفته 
شدم و با توجه به عالقه ی وافرم به رشته معماری در دانشگاه 
سراسری رشته مذكور را ادامه دادم و در سال 1386 فارغ 

التحصيل شدم. 
همچنين پس از ممارست های پيگيرانه در دوره 

های رايانه و زبان انگليسی تا مرحله پيشرفته، 
ای  حرفه  اشتغال  دنيای  به  ورود  به  تصميم 
گرفتم و با شركت دكوراسيون داخلی »شمسه 

و  طراح  مديره،  هيات  عضو  عنوان  به  پارسه« 
ناظر معمار آغاز به كار كردم كه تجربيات خوبی 

را برای من به همراه داشت و همزمان برای دور 
عالقه  كه  دانشگاهی  و  علمی  فضای  از   نماندن 

هميشگی ام بوده است به مدت يک سال در آموزشگاهی به تدريس زبان انگليسی 
مشغول شدم و سپس به مرور تدريس خود را در دانشگاه های آزاد اسالمی، علم و 
صنعت ، سوره و علمی كاربردی به عنوان مدرس تخصصی معماری گسترش دادم.
 آشنايی من با واحد4۷ به سال 13۹1 باز می گردد ، كه به عنوان مدرس و با دعوت 
سركار خانم مهندس معدوليت آغاز شد و پس از گذشت سه سال از آغاز همکاری 
ام به عنوان مدرس با توجه به اشتياقم نسبت به محيط گرم و دوستانه واحد 4۷ 
جشنواره  چون  هم  دانشگاهی  فرهنگی  مختلف  های  فعاليت  در  مستمر  و حضور 
موازات  به  پاتوغ  و جشنواره  هنر  و  فرهنگ  دانشجويی  توليدات  آثار  و  دستاوردها 
تدريسم  به پيشنهاد و تشخيص جناب آقای دكتر فرزانه، رئيس محترم هيات مديره، 
تغيير سمت داده و مديريت واحد دانشجويی، فرهنگی و اجتماعی  و همچنين مشاور 
پژوهشی مركز  4۷ را عهده دار شدم  و از شهريور ماه سال ۹4 تا كنون مشغول 
خدمت رسانی به دانشجويان بوده و بسيار خرسندم كه به واسطه اين همکاری می 
توانم گامی هر چند كوتاه و ناچيز در جهت خدمت رسانی به جامعه علمی، دانشگاهی 

و دانشجويی بردارم.

بهزاد فيضی فيض آبادی هستم .     
متولد خرداد 1368 در تهران .ابتدا دانشجوی نرم افزار       

در  دانشجو  عنوان  به  از سال 13۹0  و   كامپيوتری  
.به  كردم  فعاليت   به  شروع   4۷ واحد  معماری  رشته 
دليل عالقه بسيار زياد به رشته معماری از همان 
سال های ابتدايی تحصيل به عنوان »دبير 
معماری  رشته  دانشجويی  علمی  انجمن 
كردم  دانشکده  با  همکاری  به  شروع   »
. پس از اتمام دوران تحصيل در مقطع 
كاردانی و كارشناسی  و كسب مهارت 
و  دانشگاه  در  هايی  موفقيت  و  ها 
محيط كار، شروع به همکاری شغلی  با 
واحد  در  همکاری  اين   . كردم  مركز4۷ 
»دانشجويی فرهنگی« شروع و تا كنون با 

لطف رييس و مديران دانشکده ادامه دارد . 
در سال 13۹5 با هدايت و همراهی استادان معماری دانشگاه توانستم در 
معماری  رشته  در  تحصيل  به  شروع  و  قبول  تکميلی   تحصيالت  مقطع 
-معماری نمايم . بهترين دوران زندگی ام  را در مركز 4۷ گذرانده ام و با 
قاطعيت می توانم بگويم با حضور و پيوستن به خانواده بزرگ 4۷ موفقيت 
های زيادی كسب كرده و افتخار می كنم  يک چهل و هفتی هستم . از 
تالش های مدير گروه معماری سركارخانم مهندس معدوليت ، استادان  ، 
معاون آموزش سركار خانم نادردل محترم  و رياست محترم مركز 4۷ جناب 

آقای دكتر فرزانه كمال تشکر را دارم.

عليرضا طوسی هستم .
در  ماه سال 1355  بهمن  روز 14  من در صبح 

بيمارستان اقبال خيابان آذربايجان تهران به دنيا آمدم .
پدر و مادرم تهرانی و بزرگ شده خيابان های خوش و 
بازنشسته  نيروی هوايی  سينا هستند. پدرم سرهنگ 

ارتش و مادرم  خانه دار است .
در  سپس  و  اقتصاد  رشته  در   13۷4 سال  در  بنده 
هنر  با  شهيد  دانشگاه  حسابداری   كارشناسيی 
.همچنين  شدم  تحصيل  به  موفق  كرمان  
به علت عالقه وافرم به دامه تحصيل در 

مقطع كارشناسی ارشد پرداختم.
در همين سالها در يکی از سازمان 
رييس  عنوان  به  دولتی  های 
حسابداری مشغول به كار شدم  كه 
اين سمت  در  است  اكنون 1۷ سال  هم 
مشغول به فعاليت هستم .در كنار تمام فعاليت 
برنامه ی    در  ورزش  ، هميشه  ام  دانشگاهی  و  علمی  های 
زندگی ام قرار داشته است و در همين راستا موفق به كسب كمربند 

قهوه ای  جودو و مدرک مربيگری B در همين رشته شده ام .
در سال 1383ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج دختری به نام طناز است 
علمی  دانشگاه  با  آشنايی   ، من  زندگی  اتفاقات  بهترين  از  يکی  .همچنين 
ابتدا  با سمت  كاربردی واحد 4۷ تهران در سال 13۹2 بوده است كه در 
بازاريابی  مشاور مالی دانشگاه و سپس مدير گروهی رشته كسب و كار و 
احترام  سايه  در  دوستانه  ارتباط  و  پويا  آموزشی  .فضای  است  يافته  ادامه 
و موقعيتی  برای من جايگاه  واحد 4۷ هميشه  تا  باعث شده است  متقابل 

خاص را رقم زند . و به فعاليت در اين فضا افتخار كنم.
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و  مضر  بسيار  كارشناسی  و  متولی  دستگاه  نظرتخصصی 
مخرب است، الزم به ذكر است رشته های علمی كاربردی 
اگر به نياز جامعه و كشور در زمينه مهارت ها كمک نکند 
اصال كاربردی نيست و در صورتی كه رفع نياز در مهارت 
های گوناگون را داشته باشد هم علمی است، هم كاربردی 
، اتفاقا رفع نياز كشور در حوزه مهارت های گوناگون مطابق 
منويات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است. بنظر 
تواند در عدم  از سازمان ها و مراكزی كه می  بنده يکی 
وابستگی به اقتصاد وابسته و دانش های غير بومی به نياز 
كشور كمک موثر نمايد، مهارت های علمی و كاربردی است 
مشروط بر اين كه از متخصصين امر در حوزه مربوطه به 

عنوان كارشناس خبره استفاده شود.

 - موقعيت دانشگاه جامع  علمی کاربردی را 
ارزيابی می  وزارت علوم چگونه  نظام علمی  در 

کنيد؟
نظام  در  درستی  نگاه  فناوری  تحقيقات  علوم  وزارت 
علمی كاربردی داشته و دارد ، ماهم اين نگاه را منطقی و 
كارشناسی می دانيم و معتقد هستيم كه رشد بی رويه مراكز 
علمی كاربردی به كيفيت آموزش های مهارتی لطمه می 
زند اما برخورد های سليقه ايی مديران آفتی است كه حركت 
علمی كاربردی را با كندی مواجه نموده است و در صورتی 
كه برنامه ريزی مدون و مبسوطی از سوی وزارت علوم در 
اين حوزه انجام نشود با جابجايی مديران اين آفت هم چنان 
گريبانگير دانشگاه جامع علمی كاربردی و مراكز آن خواهد 
بود. مع هذا فعاليت دست اندركاران علمی كاربردی )مديران 
و كارشناس خبره( عامل موثری است كه اهداف مغفول مانده 

علمی كاربردی را در توليد علم و مهارت شکوفا نمی كند.

-آيا انجمن صنفی هنوز هم بر هدف اصلی خود 
مبنی بر کارآفرينی دقت و نظارت کافی را دارد؟

حقيقتا كارآفرينی و توليد شغل در حوزه علمی كاربردی 
از اهداف مهم اين مدل آموزش هاست . آموزش های مهارتی 
بدون توجه به بهره برداری آن در كارافرينی  اتالف  سرمايه، 
انرژی و منابع ملی است. توليد دانش  علمی كاربردی در گرو 

كارآفرينی در اقتصاد مقاومتی است .

-رقابت دانشگاه علمی کاربردی را در جذب 
دانشجو با ساير دانشگاه های کشور چگونه می 

بينيد؟
توصيف رقابت  ميان  دانشگاه های كشور حتی  االمکان 
در دانشگاه علمی كاربردی نگاه و توصيف درستی نيست. 
دانشگاه های گوناگون رسالت های متفاوتی دارند و اهداف 
خاصی  را دنبال می كنند ، به نوعی هركدام نياز جامعه و 
كشور را مرتفع می سازند و با همين ديدگاه در دانشگاه علمی 
كاربردی امورش های مهارتی و كاربردی مورد توجه است و 

اصال اين موضوع رقابت ميان  دانشگاه هاست. 
رسالت دانشگاه علمی كاربردی تامين و توليد تکنسين 
فارغ  واقع  در  و  است  عملی  و  كاربردی  متخصصين  و 
های  آموزش  اتمام  از  پس  كاربردی   علمی  التحصيالن 
مهارتی در كارآفرينی نقش مهمی را ايفا می نمايند و اتفاقا 
كاربردی بودن آموزش های مهارتی نه تنها نياز جامعه و 

كشور را مرتفع می نمايد 

بلکه توليد شغل و حرفه را در چرخه  اقتصاد 
پويا را نيز بر عهده خواهد داشت و حقيقا 

آموزش  در  كارگاهی  و  عملی  ساعت 
بردی  كار  علمی  مهارتی  های 
و  است  آموزشی  ساعت  بيشترين 
همين موضوع وجه متمايز آموزش 

های علمی كاربردی است و اين 
نگاه موثر در اساسنامه دانشگاه 
علمی كاربردی در بدو  تاسيس 

مورد توجه قرار گرفته است .

می بايستی جامعه و مردم را با مهارت های علمی كاربردی 
و اهداف آن آشنا نمود ، هم چنان كه دانشگاه ها و مراكز آموزشی 
رسالت خود را از طريق رسانه ها انتفال می دهند، آموزش های 
مهارتی  ضرورت آن برای جامعه بازگو شود تا اين آموزش ها در 

جامعه بارور تر و شکوفا تر از گذشته گردد.

چکيده:
امروزه شـــايد در خصوص شهادت محيط بانان و حافظان 
درخصوص  يا  مجاز  غير  شکارچيان  توسط  زيست  محيط 
بانانی كه بر اثر وظيفه خود با شکارچيان  مجازات محيط 
مسلح برخورد می كنندو بعضا حتی به قصاص نيز محکوم می 
شوند مطالبی را در اخبارصدا وسيما ديده  يا شنيده و يا در جرايد 
مورد مطالعه قرارداده باشيد ممکن است بااين سوال روبرو 
شده باشيد كه محيط بان كيست و چه وظايفی دارد و توسط 

چه دستگاه يا سازمانی مورد حمايت قرار می گيرند ؟
محيط  شکار-  بان-  کليدی: محيط  واژگان 

زيست-سازمان محيط زيست 

بانان  اولين گام برای شناخت وظايف محيط  در 
از  قانون  تعريف  به  بايد  مطروحه كشوری  قوانين  در 
محيط بان بپردازيم در تعريف كالسيک، محيط  بانان 
افرادی هستند كه دراستخدام سازمان حفاظت محيط 
زيست به امور حفاظت و كنترل  طبيعت و حيات وحش 
كشور مشغول هستند.  محيط بانان سازمان حفاظت 

محيط زيست  كارمند دولتی محسوب می شوند. 
وضعيتی  خويش  كاری  شرايط  به  توجه  با  اما 
دارند. نظامی  شبه  يا  انتظامی  نيروهای  شبيه 
كشورما  بانان  محيط  اساس  براين  پس   
وظايفی بيش از افرادی كه در كشورهای ديگر 
 »PARK RENGER  « عنوان      به 
دارند.  برعهده  شوند  می  ياد  ها  آن  از 
است  الشمول  عام  كلمه  بان يک  محيط 
جنگل  شامل  بان  محيط  كه  معنی  اين  به 
)درامورشيالت  بان  صيد   - شکاربان   – بان 

هرآن  بان  نگاه  بان  محيط  كلی  طور  به  و  بان  مرتع   )
باشد.اين  زيست  محيط  به  مربوط  كه  است  چيزی 

بهسازی محيط  و  قانون حفاظت  ماده 18  از  برگرفته  امر 
: داشته  عنوان  كه  بوده   1355 سال  مصوب  زيست 

خواهد  گاردی  دارای  سازمان   -  18  ماده 
الزم. تجهيزات  و  متحدالشکل  لباس  با  بود 
محيط  ما  منظور  بان  محيط  مقاله  اين  در  اما 
و  وحش  حيات  نگهداری  و  حفظ  در  كه  است  بانانی 
از  قبل  ما  نمايند كه  انجام وظيفه می  گونه های حيوانی 
. شناختيم  می  شکاربان  عنوان  به  را  آنان  قانون  اين 
براساس  كه  شکاربانی  سازمان   1353 سال  در 
بود  شده  تاسيس   1346 سال  در  شکار  كانون  انحالل 
سازمان  در  شکاربانی  سازمان  آن  جای  به  و  منحل 
گرديد. ادغام  زيست  محيط  بهسازی  و  حفاظت 
در  بار  اولين  ما  نظر  منظور  بانان  محيط  فلذا  
حمايت  مورد   1346 مصوب  وصيد  شکار  قانون 
قانون   1۹ ماده  موجب  به  و  گرفته  قرار  قانونی 
گرفتند. قرار  دادگستری  ضابطين  زمره  در  اخيرالذكر 

 -  1346 مصوب  وصيد  شکار  قانون  در   1۹ ماده 
مأمور  شکاربانی  سازمان  طرف  از  كه  شکاربانی  مأمورين 
كه  در صورتی  فوق الذكر می شوند  تعقيب جرائم  و  كشف 
زير  مخصوص  كالس  در  را  دادگستری  ضابطين   وظائف 
نظردادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجرای 
اين قانون در رديف ضابطين دادگستری محسوب می شوند.

ماده  براساس  است  ضروری  نکته  اين  يادآوری 
 )1388 مصوب  كيفری)  دادرسی  آيين  قانون   15
تحت  كه  هستند  مامورانی  دادگستری  »ضابطين 
نظارت و تعليمات مقام قضايی در كشف جرم و بازجويی 
از فرار و  آثار و داليل جرم و جلوگيری  مقدماتی و حفظ 
تصميمات  اجرای  و  اوراق  ابالغ  و  متهم  شدن  مخفی 

فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به  تفتيش، 
يا ساير  و  احکام قضائی  اجرای  و  تحقيق و كشف جرائم 
مأموريت های محوله، مجاز به حمل و بکارگيری سالح هستند.

اين امر با توجه به اينکه در خصوص ضوابط بررسی 
وظايف ضابطين تحليل های متفاوتی وجود دارد و از طرفی 
اعمال قانون در شرايط خاص محيطی باعث اتخاذ تصميم 
های آنی توسط محيط بان ميگردد خالء های قانونی است كه 
قانون گذار در حمايت از محيطبابان بايد در نظرداشته يا حداقل 
سازمان حفاظت از محيط زيست به عوان متولی حمايت از 
محيطبانان اصالح قوانين و يا تنقيح آن  را در اين راستا بخواهد.

قانونی  قانونی وعدم حمايت كافی و وافی  اين خالء 
تسليح  عليرغم  ايشان  كه  ميشود  باعث  بانان  محيط  از 
از جان خود به  عنوان سپری  از سالح استفاده ننموده و 
برای دفاع از شکار در مقابل شکارچی استفاده نمايند. اين 
امر باعث تجری خاطيان شده وايشان با جسارت كامل با 
پخش فيلم های كه از شکار غيرقانونی خود گرفته و در 
رجزخوانی  به  ميگذارند  نمايش  به  مجازی  های  شبکه 
آن  )نمونه  گيرند  می  سخره  به  را  بانان  ومحيط  پرداخته 
خبری كه در سايت خبری تسنيم آمده و آن خبر اين است :

بعد از اين كه تعدادی از اراذل  و اوباش مازندرانی با انتشار 
ويدئوهايی در فضای مجازی اقدام به قدرت  نمايی و تهديد 
رقيبان خود كردند، اين بار شکارچيان غيرقانونی در بوشهر 
با انتشار فيلمی يک مدير محيط زيست را تهديد كرده اند.

مجازی  فضای  در  اخير  روزهای  در  كه  فيلم  اين  در 
به فردی  از شکارچيان خطاب  تعدادی  منتشر شده است، 
زيست  محيط   مدير  هستند  مدعی  كه  »نوروزی«  نام  با 
می كنند  اعالم  است،   » بوشهر  استان   بوشکان   « شهر 
كه : » امروز 30 دی  ۹4 است و ما به منطقه شما آمديم. 
بگيری.« مرا  بخواهی  كه  نيستی  كسی  )نوروزی(  تو 
اين شکارچی با نشان دادن شکارهايی كه مقابل دوربين 
قرار دارند، می گويد: » كل های منطقه شما را نابود كرده ام. 
می خواستم  البته  است ؛  شکار  هشتمين  و  نود  شکار،  اين 
ميش ها را هم بزنم اما دلم برای آنها سوخت نه برای تو.«

اين  از  پيش  تسنيم،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  ترس  بدون  غيرقانونی  شکارچيان  از  تعدادی  نيز 
در  خود  قانون  خالف  اقدامات  انتشار  به  اقدام  واهمه، 
بودند. كرده  گسترده  صورت  به  اجتماعی  شبکه های 

عزيز  مخاطب  آگاهی  در جهت  مقاله  اين  است  اميد 
از مشکالت قانونی حفظ محيط زيست كه در پيش روی 
بانان است گامی برداشته  و سازمان محيطزيست  محيط 
نيز با همکاری ساير دستگاه های مربوطه نسبت به تصحيح 
و تنقيح قوانين مربوط به حفظ محيط زيست اقدام نموده تا 
شاهد حمايت از محيط بانان در راستای حفظ حيات وحش 

بی نظير كشورمان باشيم .

سوال  نخستين  عنوان  به  محمدی  آقای   -
بفرماييد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت انجمن 
صنفی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی چگونه 

پيش بينی شده است؟
مطابق  انجمن  اهداف  صنفی  انجمن  اساسنامه  در 
نيازهای اعضاء و مراكز علمی كاربردی با رعايت قوانين و 

مقررات تبيين شده است.
  اهداف  انجمن عبارتند از توسعه كمی و كيفی مراكز 
و   ) )علمی كاربردی  آموزش های مهارتی  ارتقاء سطح  و 
همچنين رفع نياز كشوردرمهارت های كاربردی در مشاغل 
دولتی و خصوصی و حضور فعال اعضا در تولد علم فناوری و 
بهره گيری از دانش روز دنيا در فرايند مهارت های جديد، رفع 
موانع ، پيشنهاد راهبردی و نيز تقديم  لوايح و آيين نامه های 
موثر و نيز ايجاد رشته های نوين در حوزه علمی كاربردی از 

اهم  فعاليت های بلند مدت اين انجمن است.
مسائل  فراخور  به  نيز  مدت  كوتاه  گزاری  هدف  در   
وموضوعات موجود و تسهيل در مقررات و آيين نامه های 
اجرايی و هماهنگی مديران مراكز با سياست های كلی و 
اجرايی نظام علمی كاربردی جهت روان سازی آموزش های 
مهارتی از جمله  اهداف اين انجمن صنفی  پيش بينی شده 

است .
صنفی  انجمن  فعلی  دغدغه  بزرگترين   -

پيرامون دانشگاه علمی کاربردی چيست؟
دغدغه اعضا انجمن در موضوع  وعنوان متغير 
در  دانشگاه  تغييرمديريت  مثال  عنوان  به  است 
دوره های کوتاه مدت و عدم برنامه ريزی مدون 
بلند مدت در هدف گزاری علمی کاربردی باعث 
بی ثباتی برنامه ها  و تصميمات شده است. ديگر 
دغدغه اصلی انجمن تغيير زمان بندی و تقويم  
موضوع  همين  و  است  جامع  دانشگاه  آموزشی 
باعث دور شدن مراکز از کيفيت مطلوب خواهد 

شد .
دانشگاه  های  رشته  از  بسياری  حذف  با   -
جامع علمی کاربردی کشور،چه آينده ای برای آن 

ها پيش بينی می شود؟
متفاوت  نگاه  با  را  كاربردی  علمی  های  رشته  حذف 
ارزيابی می كنيم . نگاه اول: حذف رشته ها بدليل عدم نياز 
كشور و يا بدليل عدم جذب دانشجو  بنظر منطقی است و در 
عين  حال  چابک سازی را  به ارمغان می آورد ، اتفاقا موافق 
نظر اعضا انجمن است و برنامه ريزی اين چنين برای 
رفع نياز های ضروری كشور ، جامعه و حتی توليد 
دانش جديد امری مهم غير قابل اجتناب است ليکن 
)نگاه دوم( سليقه ايی برخورد نمودن و يا بدون رفتار 
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از: عبارتند   ، می نمايند  اقدام  قانون  موجب  به  قضايی 
ايران اسالمی  جمهوری  انتظامی  نيروی  1ـ 
2ـ روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان

پاسداران  سپاه  بسيج  مقاومت  نيروی  مامورين  3ـ 
انقالب اسالمی كه به موجب قوانين خاص و در محدوده 
می شوند. محسوب  دادگستری  ضابط  محوله  وظايف 

4ـ ساير نيروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی 
نيروی  بودن  ضابط  وظايف  از  برخی  يا  تمام  ملی  امنيت 
كند. محول  آنان  به  را  انتظامی 

5ـ  مقامات و مامورينی كه به موجب 
قوانين خاص در حدود وظايف محوله 
می شوند. محسوب  دادگستری  ضابط 

دادگستری  ضابطين  گزارش 
موثق  كه  است  معتبر  صورتی  در 
باشد«.  قاضی  اعتماد  مورد  و 
ضابطين  بر  نظارت  و  رياست 
كه  وظايفی  حيث  از  دادگستری 
دارند  عهده  به  ضابط  عنوان  به 
 3 ماده  ب  بند  است  دادستان  با 
دادگاه های  تشکيل  قانون  اصالحی 
در  نيز   1381/۷/28 مصوب  انقالب  و  عمومی 
اين خصوص مقرر شده » رياست و نظارت بر 
به  كه  وظايفی  حيث  از  دادگستری  ضابطين 
عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است«.

بنابراين محيط بانان براساس وظايف در 
گرفتند  قرار  دادگستری  زمره ضابطان خاص 
اما اين امر نمی تواند به عنوان حمايت جامع 
محيط  حفظ  خاطر  به  كه  افرادی  از  مانع  و 
طور  به  كه  است  ميراثی  تنها  كه   ( زيست 
امانت از گذشتگان به ما رسيده است و مانيز 
بايدآن را به آيندگان واگذار نماييم ( جان خود را در دست 
گرفته و خواب را بر خود حرام دانسته اند در نظر گرفته شود.

و  قانونی  غير  شکارچيان  و  شکنان  هنجار  كه  چرا 
متجاوزين به حياط وحش كمترين وسيله ای كه در دست 
دارند سالح شکاريست و از طرفی ترسی از بکارگيری آن در 
مقابل محيط بانان به خود راه نمی دهند و برای فرار از دست 
قانون بی محابا به سوی ايشان شليک می كنند كه وجود 
بيش از يکصد شهيد محيط بان گواه بر اين امر می باشد.

تبادل آتشی فی مابين  از طرف ديگر چنانچه  و 
پذيرد  صورت  غيرقانونی  شکارچی  و  بان  محيط 
هيچ  بگيرد  قرار  گلوله  اصابت  مورد  شکارچی  و 

مرجعی محيط بان را مورد حمايت خود قرار نمی 
دهد چرا كه براساس قانون بکارگيری حمل 

سالح مأمورين مسلح موضوع اين قانون 
امنيت  و  نظم  استقرار  منظور  به  كه 

از  وجلوگيری 

ی
صار

ا ان
يم

 س
به:

اح
ص

م

6
۷

- سخن آخر



9 8

بندی

بندی

چکيده:
      بحث را با تعريف ساده ای از عکاسی خيابانی شروع 
ميکنم :نوعی ثبت از موضوعات به شيوه صريح و بی هوا در 
بخواهيم عکاسی  اگر  است. حال  مناظر شهری و عمومی 
خيابانی را با عکاسی شهری مقايسه كنيم ،بايد عکاسی شهری 
را مورد بحث قرار دهيم تا بتوانيم به وجه تمايز آن اشاره كنيم. از 
عکاسی خيابانی معموال به عنوان عکاسی موضوعی يا عکاسی 

از مردم در فضای شهری به صورت مستند ياد می شود. 
خيابانی،  عکاسی  شهری،  عکاسی  کليدی:  واژگان 

مستند، فضاهای شهری

       عکاسی شهری معموال به يک دوره طاليی از عکاسی 
از دهه 18۹0تا دهه 1۹۷0 در زمانی كه دوربين های منقول 
)قابل انتقال( مد بود گفته می شود. مطمئنا اكثر عکاسانی 
كه به عکاسی شهری عالقه مند هستند، اساتيدی چون” 
كارتيه برسون” ، “ويج” )عکس هايش از صحنه های جرم( 
و همچنين ديگران مثل “رابرت فرانک” ، “آرتور ليپزيک” 
و “گری وينوگراند” و تمام كسانی كه تصوير مردم را ثبت 
كردند را می شناسند. همچنين ديگر استادان شهری مانند 
“براسای” )مشهور برای پروژه پاريس در شب( “لی فريد لندر” 
و “اوژن اتژه” كه اكثر كارهايشان مربوط به مناظر شهری با 

جمعيت كم يا كامال خالی است و مشکالت از اينجا شروع می 
شود. با تجديد حيات عکاسی خيابانی به عنوان يک ژانر، به 
نظر می رسد يک دوگانگی بين آنچه “عکاسی خيابانی جديد” 
ناميده می شود و “عکاسی خيابانی سنتی” وجود دارد. عکاسی 
جديد خيابانی صرفا به سمت عکاسی از مردم در وضعيت های 
مختلف آن ها می رود و اين می تواند خوب باشد.همان طور كه 
عکاسان زيادی در اين موضوع فعاليت می كنند كه كارهايشان 

نيز بسيار عالی است.
 اما موضوع اين است كه اين عکاسی به اصطالح جديد 
كم كم به سويی می رود كه كامال جنبه های سنتی همچون 
فضاهای شهری، اشياء و سورئال را ناديده می گيرد و فضاهای 
انسانی و موقعيت های مختلف ادم ها را جايگزين آن ها كرده 
و نوعی گستاخی، مضحکه كردن و خنده را نسبت به عکاسی 
خيابانی سنتی در خود جای داده است. فرمی در يک جامعه 
پست مدرن سرمايه داری بدون واسطه و مستقيم شکل گرفته 
است، آسودگی و راحتی، سرگرمی كم عمق و ساده كه باعث 
شده عکاسی خيابانی عمق خود را از دست بدهد و تبديل به يک 
مصرف سريع برای نگاه توده های مردم شود. يک جايگزينی 
پيش پا افتاده و روز مره. اگر صادق باشيم هيچ چيز غلطی در 
اين موضوع وجود ندارد، اما به دليل اين كه ما بايد يا آنچه كه 
روزی قسمت اعظمی از انديشه عکاسی خيابانی را در بر گرفته 
بوده را اصالح كنيم و يا اين كه بايد از يک دوره جديد در جايی 

كه هست حمايت كنيم.
وارد عکاسی شهری شويد. شبيه آن چيزی كه عکاسی 
به دنبال  بوده است.عکاسی شهری در واقع  شهری سنتی 
سوژه هايی است كه نبايد تنها مردم را در نظر گرفت و اشياء 

و فضاهای شهری و سورئال نيز قسمتی از آن است. عکاسی 
شهری بايد از نگاه سطحی فاصله بگيرد و با نگاهی انتقادی به 
بررسی اشياء ، موضوعات و چگونگی ارتباط و عدم ارتباط آن 

ها با ساختار شهری بپردازد. 
عکاسی شهری صرفا نمايش تصويری يک ايده نيست، 
عکس گرفتن از لحظه ايی تعيين كننده كه بتواند شرحی از 
زندگی معاصر در فضای زيست محيطی داشته باشد و اين 
از آن جايی بسيار اهميت دارد چون كه بيش از 50 درصد 
جمعيت جهان در حال حاضر در شهرها )مناطق شهری( زندگی 
می كنند. عکاسی خيابانی جديد هنوز محاسن زيادی دارد و 
البته افراد زيادی در اين زمينه فعاليت دارند. “نيلز يورگنسن” ، 
“نيک تريپين از اوكالهما” ، “مالنی اينزيگ” “بروس گيلدن 
از مگنوم” و “داكوويچ ». موضوع اين است كه اين سبک جديد 
از عکاسی خيابانی سنتی فاصله گرفته و به عکاسی موقعيتی 
تبديل شده است و برای اين منظور تاكيد بر استفاده از سبکی 
كه در باال پيشنهاد شد داريم تا بتواند در بر گيرنده روند رو 
به رشد عکاسی به سبک مستند كه قبال به عنوان عکاسی 
خيابانی شناخته شده بود باشد اما در مفهوم مدرن نيز شامل 
فضای شهری )مناظر، معماری، داخلی/بيرونی(، و اشيا )آيتم 
های ثابت(، مفاهيم موضوعی و متحرک )مردم ، حيوانات، 

وسايل نقليه و اشياء متحرک( .
پس بنابراين ما می توانيم تعريفی جديد از 

عکاسی شهری داشته باشيم و عکاسی خيابانی را نيز به عنوان 
يکی از جنبه های عکاسی شهری دانسته و با تركيب آن ها به 

تعريف جديد “عکاسی موقعيت شهری” برسيم.
به طور خالصه عکاسی شهری چيزی بيشتر از عکاسی 
خيابانی است و شامل تماميت شهر می شود: فضاهای شهری، 

افراد، اشياء و هر آنچه در آن )شهر( وجود دارد.
عکاسی شهری بايد نگاهی عميق تر از چيزی به عنوان 
خنده دار و مضحک و مصرفی داشته باشد. قدرت بينايی وجود 

دارد و بايد با استفاده از آن نگاهی منتقدانه به شهر داشت.
ديد يك عکاس به فضای شهری

           من عاشق شهر ها هستم. در عين اين كه از 
فضاهای باز گسترده در حومه شهر لذت می برم، طرفدار پر 
و پا قرص فشار ها و شلوغی زندگی درون شهری هم هستم. 
همه افراد اين گونه نيستند، اما من اين مناطق را از نظر زندگی 
شخصی و نيز برای عکاسی فضای جالبی برای گذران اوقات 
می دانم. بعضی از مردم ممکن است با ديدن رنگ خاكستری 
بتن، آسمان خراش ها و ديوارهای پوشيده از گرافيتی افسرده 
شوند، اما من چنين عناصری را سرشار از پتانسيل های عکاسی 
می بينم. عکاسان مناظر شهری، اين پتانسيل های عکاسی را 
در مناطق شهری كه ما در آن زندگی و كار می كنيم جستجو 

می كنند.
من دريافته ام كه برای عکاسی شهری معموال همراه 
داشتن دو لنز كفايت می كند. طول های كانونی بيشتر برای 
ثبت جزييات ساختمان ها و صحنه های خيابانی به كار می 

آيند)حواستان باشد كه عالوه بر آن، عکس را مسطح هم می 
كنند(. اما »لنز های وايد« برای ثبت تصاوير بزرگ عالی هستند 
و »عمق ميدان « بزرگتری به دست می دهند كه می تواند به 

عکس های شما جذابيت و حس خوبی اضافه كند. 
عکاسی از مناطق شهری از ثبت يک نمای بزرگ از شهر 
كه اغلب تميز و جال داده شده است، فراتر می روند.اين عکاسان 
به ساختمان ها و سبک معماری آن ها كمتر عالقه دارند، بلکه 
بيشتر عالقمندند اتفاقاتی كه درون اين ساختمان ها و اطراف 

آن ها رخ می دهد را ثبت كنند. 
شواهد حضور مردم

حتی اگر شما رويکرد حذف مردم از عکس هايتان را 
انتخاب كنيد، باز هم آن ها به وسيله چيزهايی كه از خود باقی 
می گذارند، تقريبا هميشه در عکس شما حضور دارند. مناظر 
شهری هميشه مستقيما مردم را در خود جای نمی دهند، اما 
درباره نحوه زندگی ما چه خوب و چه بد حرف هايی برای 
گفتن دارند. اگر به دنبال شواهد حضور مردم در صحنه های 
شهری بگرديد و بتوانيد آن ها را ثبت كنيد، تاثير قدرتمندی در 
عکس های خود ايجاد خواهيد كرد. با اين كار شما به عکس 
های خود اليه هايی از جذابيت اضافه كرده و آن ها 

را پوياتر می سازيد.
چالش هميشگی برای عکاسان مناظر شهری 
تجمع  به طور طبيعی محل  است كه شهرها  اين 
مردم هستند. البته ما با مردم مشکلی نداريم، اما چه 
بخواهيد و چه نخواهيد، در عکاسی شهری آن ها به 
نقطه كانونی عکس تبديل می شوند. نظر من در مورد 
مردم در عکاسی شهری اين است كه شما 
يا با اين واقعيت كه مردم در عکس ها 
حضور دارند كنار می آييد و آن ها را به 
نقطه كانونی عکس تبديل می كنيد و يا 
اگر ممکن باشد، آن ها را از عکس حذف می 

كنيد، راه ميانه ای وجود ندارد. 
گرچه در مناطق شهری 
تنوع بسياری وجود دارد، اما 
عالوه بر آن می توان در آن 
ها تم های تکراری زيادی در 
مورد زندگی پيدا كرد. به عنوان مثال من اخيرا از يک نمايشگاه 
عکس مناظر شهری بازديد كردم كه مکان های زندگی مردم 
در شهر را كاوش كرده بود. اين عکس ها شامل مجموعه ای از 
خانه های مردم بود: از نيمکت پارک تا انبارهای تغيير كاربری 
داده شده و خانه های قديمی. ديدن اين مکان ها در كنار هم 

تاثير بسيار قدرتمندی در بيننده ايجاد می كرد.

با فرا رسيدن غروب و روشن شدن چراغ ها، شهر ها به 
شکلی باورنکردنی تغيير می كنند. صحنه ای كه ممکن است 
در طول روز يکنواخت و خسته كننده باشد،در غروب حال و 

هوای متفاوتی پيدا كند. 
من از عکاسی در هوای گرگ و ميش در زمان بين روز 
و شب لذت می برم، زمانی كه نور هنوز در آسمان وجود دارد، 
اما تاثير نورهای شب نيز در عکس به چشم می خورد. ، اما 
بيشتر آنچه نوشته ام می تواند در حومه شهر های ما يا حتی 
شهرستان های كوچکتر نيز مورد استفاده قرار بگيرد. چرا كه 
مناطق شهری در حقيقت جايی هستند كه مردم در آنجا جمع 
شده و كنار هم زندگی می كنند، حال چه بزرگ باشند و چه 

كوچک.

سپهر ميرزايی 
دانشجوی كاردانی عکاسی 

چکيده:
 )Minimalism :ساده گرايی يا مينيماليسم )به انگليسی    
، كمينه گرايی يا هنر موجز يک مکتب هنری است كه 
اساس آثار و بيان خود را بر پايه سادگی بيان و روش های 
ساده و خالی از پيچيدگی معمول فلسفی يا شبه فلسفی 
 abc جنبش  اين  ديگر  نام های  از  گذاشته است.  بنيان 

art و هنر تحت اللفظی )literalist art( است.

كمينه گرايی،  مينيماليسم،  ساده گرايی،  کليدی:  واژگان 
هنرهای تصويری، عکاسی

زاييده  می توان  را  هنر  در  مينيماليسم  يا  ساده گرايی     
روسيه  اكتبر  انقالب  از  پس  ی  دوره  روس  هنرمندان 
دانست كه ساختارگرا بودند و به خالصه نمايی و اشکال 
هندسی گرايش داشتند. مينيماليسم در اياالت متحده به 
سرعت تبديل به يک جنبش هنری تازه شد كه بيشتر 
بود.  همراه  بعدی(  دو  جای  )به  بعدی  سه  آثار  خلق  با 
مينيماليسم پس از جنگ جهانی دوم، در هنر غرب به 
وجود آمد و بيشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی 
 1۹۷0 دهه  اوايل  و   1۹60 دهه  اواخر  در  آمريکايی 
ميالدی، گسترش پيدا كرد. مينيماليست ها بر اين باورند 
كه با زدودن حضور فريبنده تركيب  بندی و كاربرد موارد 
ساده ، اغلب صنعتی كه به شکل هندسی و ساده شده  
، باشند، می توان به كيفيت ناب رنگ، فرم، فضا و ماده 

دست يافت.
حجم،  تصويری،  هنرهای  تمامی  در  ديگر  عبارت  به     
را جستجو نمود  توان مينيمال  معماری و موسيقی می 
و در بيانی صريح  مينيماليسم در شکل های مختلفی از 
طراحی و هنر، به ويژه در هنرهای تجسمی و موسيقی 
استفاده می شود و عکاسی خود به عنوان هنری تصويری 

ازتاثير اين جريان مستثنی نخواهد بود. 
آثار هنرمندان مينيماليست گاه كاماًل تصادفی پديد می آمد 
بود.  مکرر  و  ساده  هندسی  شکل های  ی  زاده  گاه  و 
بيانگر  و  دارد  خود  در  را  ايجاز  از  نمونه ای  ساده گرايی 
 Less is more است:»  براونينگ«  »رابرت  سخن 

كمتر غنی تر است«. 
   عکاسی مينيماليسم :

  عکاسی مينيماليستی يک هنر كمتر شناخته شده است. 
كادر  ساختن   متمركز    ، آرام  تصاوير  از   گيری  بهره 
در عناصر اصلی برای خلق تركيبی بی نقص، صراحت 
عکاسی  از  سبک  اين  های  ويژگی  از  سادگی  و  بيان 
 minimalist( است. به نظر من عکاسی مينيماليستی
photography( عکاسی از ايده های كليدی است 
هنگام  بينيد.  می  تصوير  در  كه  اشيا  از  تعدادی  نه  و 
مختلف  افراد  مينيمالی،  های  عکس  چنين  مشاهده 
فوق  اين  و  بينند  كرده، می  را حس  متفاوتی  چيزهای 

العاده ترين كاری است كه مينيماليسم انجام می دهد.

ويژگی های يك عکس مينيمال: 
1- توجه بيننده را به شدت جلب می كند

 برای تاكيد بر روی يک سوژه يا قسمت كوچکی از عکس، 
از جمله كم كردن عمق   ، راه های مختلفی وجود دارد 
نقاط  كردن  كادر حذف  از  مثل  كدام  اما هيچ   ، ميدان 
ديگری كه توجه بيننده را از سوژه ی اصلی پرت می كنند 

جواب نمی دهد.
2- اين عکس ها از نظر تجاری حکم طال را دارند

 اگر اهل فروش عکس هايتان هستيد بدانيد كه عکس های 
مهم ترين  از  يکی  دارند.  خريدار  خيلی  مينی ماليستی 
داليلش اين است كه عکس های مينی مال فضای كافی 

برای افزودن متن تبليغاتی را دارند.
3- عکاسی مينيماليستی چالش برانگيز است

هر كسی می تواند يک دوربين بردارد و برای خودش پشت 
سرهم و بی وقفه از اين طرف و آن طرف عکس بگيرد. 
عکس  يک  گرفتن  نيت  به  منظره  يک  با  برخورد  اما 
مينی ماليستی سخت  تر است. بايد محل درست را پيدا 
كنيد، نقشه بکشيد و درست زمان بندی كنيد تا سوژه ی 
موارد حتی  اين  بگيرد.  قرار  مناسب  در جای  اصلی تان 

برای عکاسان باتجربه هم چالش  برانگيزند.

   عکاسی مينيمال در منظره
 MINIMALIST LANDSCAPE PHOTOGRAPHY 

    از فضای خالی در تركيب بندی های خود استفاده كنيد.  
زمستان كه رنگ های زنده را از چشم اندازها بيرون می 
كشد، بهترين فرصت برای ثبت مناظر خالی مينيماليستی 
است، چرا كه صحنه ی زيبای برفی با سفيد نمودن عناصر 
كه  آورد  می  وجود  به  طبيعت  در  انتزاعی،  كادر،  اضافی 
مجالی برای  ثبت صحنه ی موجز و مينيمال 

برای عکاس ايجاد می كند .
   شما برای ايجاد يک عکس منظره قابل قبول، به 
كامل  نور طاليی  در  و چشمگير  يک صحنه گسترده 
نياز نداريد. اغلب سادگی زمين خالی، با تمركز بر روی 

جزئيات و بافت های ظريف تر، می تواند جذاب باشد.
   آسمان تيره و تون رنگ های ساده می توانند چشم 
ما را به سمت نقطه كانونی هدايت كنند. غبار و مه در 
پنهان كردن پس زمينه برای به حداقل رساندن يک 
يک  با  ابری  آسمان  حال،  اين  با  هستند.  عالی  زمينه 

محيط مناسب نيز موثر است.
پس  يک  با  مشخص  و  تنها  ی  سوژه  يک  دنبال  به 
)بی  ايستا  اشياء  با  دريايی  مناظر  باشيد.  ساده  زمينه 

حركت( نقطه شروع خوبی هستند.
به  توان  نيز می  را  نسبتا غير جذاب  حتی يک منظره 
يک تصوير انتزاعی جذاب تبديل كرد. برخی از تکنيک 
عکس  يک  ايجاد  به  كه  دارند  وجود  دوربين  های 

مينيماليستی كمک می كنند.
    به سوژه ها اهميت دهيد، شما بايد تاكيد عکس خود 
اين  قرار دهيد.  تعداد كمی شی  يا  را روی يک سوژه 
اولين گام برای برجسته كردن سوژه در عکس است. 
به پس زمينه توجه كنيد چرا كه شما بايد پس زمينه 
المان های حواس  انتخاب كنيد كه  را  های ساده ای 

پرت كن نداشته باشند. 
   از به كار بردن رنگ ها نترسيد، شما می توانيد از 
های  رنگ  كنيد.  استفاده  متضاد  يا  مشابه  های  رنگ 
شاد و روشن باعث می شوند عکس شما تاثيرگذار تر 
شود و سوژه شما در مقابل پس زمينه برجسته شود. اگر 
نتايج فوق  استفاده كنيد  از درجات مختلف يک رنگ 
العاده ای خواهيد گرفت. عناصر غير ضروری را حذف 
كنيد، اگر فکر می كنيد در عکس شما حواس پرت كن 
ايمنی  به گونه  را  توانيد آن ها  هايی وجود دارند، می 
سوژه  به  روی  بايد  توجه  همه  نماييد.  يا حذف  كراپ 

اصلی برگردد.
  عکس های زيادی بگيريد. از يک سوژه عکس های 
دو عکس محدود  يا  به يک  را  بگيريد، خود  متعددی 

نکنيد. نورپردازی ها، زوايا، فاصله های كانونی و 
نوردهی های مختلف را امتحان كنيد .

   اگر می خواهيد عکاسی مينيماليستی را امتحان كنيد، 
كشتزارها و اقيانوس ها بسيار مناسب هستند. در فصل 
سفيد  زمينه  پس  در  درختی  تک  از  عکاسی  زمستان 
برفی يک ايده جالب مينيماليستی است. همچنين می 

توانيد از مه به عنوان پس زمينه عکستان استفاده 
و  سازد  می  دراماتيک  فضای  يک  اين  نماييد. 
حواس پرت كن ها را از چشم دوربينتان مخفی 

می كند.
   نوردهی طوالنی آسمان را تار يا مات كرده، 
و يک پس زمينه نرم برای تاكيد بر روی سوژه 
ايجاد می كند، درحالی كه يک ايزوی پايين 
حواس  اثرات  گونه  هر  زياد  ميدان  وعمق 
برای  پرت كننده را حذف می كند. سپس 
ساده تر كردن زمينه، ما می توانيم عکس 
رنگ  تا  كنيم  تبديل  سفيد  و  سياه  به  را 

های يکسان را بيشتر كنيم.

در  شما  سوژه  كه  هنگامی  كار  اين 
يا  نيست  ای  عالی  نوری  شرايط 
از رنگ ها را ندارد، به  طيف خوبی 
داريم  قصد  كند.  می  كمک  شما 
 Adobe قدرتمند  پالگين  از 
فتوشاپ   Camera Raw
تصوير  تبديل  برای   CC

استفاده كنيم.
هميشگی  داشتن  همراه 

دوربين می تواند شانس ثبت عکس مينيمال بيشتری را 
برای شما بوجود بياورد، لذا ديدن صحنه های مينيمال 
خواهد  ما  اطراف  محيط  در  كنکاش  الزمه  آن  ثبت  و 
بود .مبانی هنر های تجسمی  و دانسته های تجسمی 
برای ثبت تصاوير مينيمال تاثير گذار خواهد بود.عکاسان 
مينيمال  جنس  از  هايی  عکس  خود  آرشيو  در  هميشه 

دارند و صحنه هايی كه خود از ثبت آن متحيرند.
ذهن  که  عملکرديست  نمايی  ساده  و  ايجاز 
انگاری  دنبال خالصه  به  آن  عکاس خالق در 

است .
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        چکيده:
      »معماری پايدار« در دهه ۷0 ميالدی در نتيجه آگاهی بشر 
نسبت به مسائل زيست محيطی بوجود آمد. يکی از مهم 
ترين اهداف توسعه پايدار حفظ محيط زيست و طبيعت 
است و برای تبديل معماری متعارف به پايدار  ، بستری از 
آموزش در زمينه های منابع طبيعی  ، اصول اخالقی  ، ارزش 
ها و مهارت های توسعه پايدار و لزوم جلب مشاركت مردمی 
بايد مد نظر قرار گيرد. در به نتيجه رسيدن اين اهداف 

واژگان کليدی: معماری پايدار، منابع طبيعی، محيط زيست 
و طبيعت

فرهنگی،  اجتماعی  -  توسعه  اساس  بر  پايدار  توسعه  تعريف 
اقتصادی و محيطی صورت می گيرد. از طرفی حل مشکالت 
اجتماعی   - فرهنگی، اقتصادی و محيطی و پيوستگی اين 
موضوعات به هم ما را به سمت معماری بومی سوق می 
دهد ،  تا آموزه ای برای طراحی مدرن امروزی ايجاد گردد.

پايدار  معماری  راه  برسر  اغلب  که  مواردی 
زيرهستند: شرح  به  گيرند  می  قرار 
راهکارهای  نشده  نقد  رشد  نتيجه  كه  هايی  سياست   .1
كنند. می  مشکل  ايجاد  خود  كه  هستند  پايداری 

معمارانه  حس  و  درک  كه  شناسانه  زيبايی  های  برنامه   .2
به  يا  را  پايداری  های  ويژگی  اما  دارند  ای  ماهرانه  و 
اند. يا تنها به ساختن فرم بسنده كرده  اند  حاشيه رانده 
طريق  از  توان  می  كه  صواب  نا  فرضيه  اين  داشتن   .3
پايداری  به  نمادين  صورت  به  ها  تکنولوژی  تلفيق 
ناپايدار است. بنا  رسيد در حالی كه هم چنان مجموعه 
لذا به اشتباه گاهی اين طور تصور گرديده كه معماری پايدار 
تنها يک تکنولوژی است كه به هر منطقه ای قابل انتقال 
است و به ضرورت بومی شدن آن توجهی نشده است.
به  توانند  می  زير،  قسمت  در  شده  اشاره  های  ويژگی 
پايدار،  معماری  فرآيند  در  تکرارپذير  هايی  ارزش  عنوان 
گيرند. قرار  توجه  مورد  امروز،  سازهای  و  ساخت  جهت 
پايداری با وجود شعارهای فراگير و جهانی اش كه حفظ زمين 
را هدف قرار می دهد  ، برای دستيابی به اهداف واقع بينانه ، 
رويکرد محلی را توصيه می كند و شعار »جهانی فکر كنيد 
و منطقه ای عمل كنيد«  را سرلوحه كار خود قرار می دهد. 
يک تکنولوژی معتبر در يک مکان ممکن است در مکانی 
ديگر ناكارامد قلمداد شود. بنابراين بايد پيش از بکارگيری  ، 
به امکانات  ، فرايند ها و سيستم های آن تکنولوژی توجه 
نمود كه آيا در محل مورد نظر قابل پياده سازی هست يا 
خير. بررسی ها نشان می دهد كه ضوابط و معيارهای زير 
می توانند پايه صحيحی برای ارزيابی معماری پايدار باشند:

*استفاده از مصالح موجود و حمل و نقل محلی
*استفاده از منابع محلی به شرطی كه موجب نابودی محيط 

نشود
*عدم وابستگی به تجهيزاتی كه مهيا نيستند

*استفاده از مهارت های قابل توسعه و پرورش در همان 
محيط

*پاسخگويی به آثار آب و هوايی بومی
*انعطاف پذيری و انطباق پذيری باال با ويژگی های بومی

*قابليت تکرار پذيری توسط مردم بومی
طراحی بومی نبايد با طراحی سنتی يا اقليمی اشتباه گرفته 
شود. روش های سنتی در گذشته منجر به ايجاد سرپناه شده 
كه در طی قرن ها پايدار بوده اند ، اما ممکن است امروزه از 
عهده مرتفع سازی نيازها بر نيايند. فاكتورهايی مثل تغيير 
فضای روستايی به شهری  ، كم شدن يا تهی شدن منابع 
طبيعی  ، تغييرات در انتظارات و شيوه های زندگی  ، قابليت 
های زيست پذيری سنتی را ممکن است ناكارامد نمايد و 
لذا بايد به دنبال يک گزينه جايگزين بود. در اين راستا  ، در 
نظر گرفتن روش ها و مهارتهای قابل دسترس و تکرار 
پذير در منطقه  ، در كنار درک فعاليتهای انسانی و جوابگويی 
معنوی  های  خواسته  راستای  جامعه)در  نيازهای  به 
گيرد. قرار  معماران  و  طراحان  كار  سرلوحه  بايد  انسان( 

مصالح ساختمانی پايدار: 
جای  به  تجديدپذير  منابع  از  پايدار  سازی  ساختمان  مواد 

منابع تجديدناپذير تشکيل شده است و سازگار با محيط 
است:  زير  به شرح  پايدار  ويژگی مصالح  زيست هستند. 
 ، طبيعی   ، فراوان  بازيافت،  يا  مجدد  استفاده  قابل  مواد   *
تجديدپذير، محصوالت توليد شده باعث كاهش مصرف 
انرژی،كاهش گازهای گلخانه ای، محلی، بادوام، غيرسمی، 

مقاوم در برابر رطوبت،عايق.
كمتر  و  تزئينی  بيشتر  سنتی  معماری  به  گرايش  امروزه، 
عناصر  ترتيب  بدين  است.  عملکردی  و  محتوايی 
حياط  گنبد،  بادگير،  مانند  سنتی  معماری  در  كالبدی 
مركزی، شوادان، زمهرير، طاق ها و مانند اين كه دارای 
ساختمان  نياز  و  بودند  توجهی  قابل  محيطی  عملکرد 
را تا حد زيادی به سوختهای متعارف كم می كردند در 
اند.  گرفته  قرار  توجه  مورد  كمتر  معماری  های  آموزش 

شوادان و شبستان: 
زير ساختمان های  در  در  شوادان يک فضای ساخته شده 
مسکونی )سنتی( دو شهر »شوشتر و دزفول« است ، كه در 
عمق 15 الی 25 متری زمين تعبيه شده و برخی از آن ها به 
دو قسمت تقسيم می شود : قسمت اول ، شبستان ناميده می 
شود كه عمق آن تا سطح زمين به 1 الی 15 متر می رسد .
قسمت دوم ، شوادان است كه عميق تر و تا عمق 25 متر 

هم می رسد . شوادان ها اطاق هايی نسبتاً بزرگ 
و عميقی بوده كه گاهی پله های آن ها به حدود 
55 عدد می رسد . شوادان در زمستان نسبتاً گرم و 

درتابستان خنک است و هوای آن 25 درجه 
سانتی گراد نسبت به هوای بيرون تفاوت دارد.  
بسياری از اين شوادان ها دارای ارتباطی زير 
زمينی با يکديگرند . بدين شکل يک ارتباط 
همسايگی در زير زمين شکل می گيرد . اين 
بخش  كه  زمينی  زير  های  داالن  مجموعه 
بزرگی از خانه های شهر قديم شوشتر را در 
زير به هم وصل ميکند و در نهايت از طريق 
رودخانه  جوار  هم  های  خانه  های  شوادان 
شود.  می  متصل  رودخانه  اين  به   ، كارون 

باد گير: 
از عناصر معماری سنتی كه بر اساس طراحی 

كه  است  بادگير  شده،  نهاده  بنيان  اقليمی  زيست 
كار  به  با  كند.  می  عمل  باد  تجديدپذير  انرژی  با 
انرژی  مصرف  در  توان،  می  بادگير  مفهوم  گيری 

های تجديد ناپذير صرفه 
شدن  پاک  به  و  جويی 
محيط زيست كمک كرد. 
از  گيری  بهره  با  بادگير 
و  موثر  نقش  باد،  انرژی 
مستقيم در تنظيم شرايط 
سرمايش  و  محيطی 
دارد. كهن  بناهای 

گنبد ها: 
در  كه  ای  برجسته  نکات  از 
مورد فرم های ساختمانی 
اشاره  آن  به  بايد  گنبدی 
ايستايی  خاصيت  نمود 
های  ساختار  نوع  اين 
كه  گنبدها  است.  سنتی 
بنا به تعريف دارای شکل 

نيروهای   ، هستند  دوجانبه  انحنای  با   ، دورانی  هندسی 
وزن وساير نيروها را اساسا با مکانيسم نيروهای غشايی 
گنبدها  هندسی  فرم  كنند.  می  منتقل  ها  گاه  تکيه  به 
دارای اين ويژگی است كه معموال كمترين تنش كششی 
در اين فرم ها بوجود می آيد. بنابراين ساختن گنبدها با 
قابليت  كه  آجر،سنگ(  )گل،  پايدار  ساختمانی  مصالح 
است.  پذير  امکان  ندارند  را  خمشی  نيروهای  تحمل 
ساباط ها:  به شکل پل، دو طرف كوچه را به هم وصل 
از زير آن عبور می كنند و روی آن هم  می كند و مردم 
اتاقکی ساخته شده  بااليی،  يا در قسمت  است  يا خالی 
اعضای  شدن  جمع  محل  اوقات  از  بسياری  در  كه 
اين،  بر  است.  عالوه  محل  بزرگ  منزل  در  محله  يک 
شمار  به  محله ها  از  بسياری  ورودی  دروازه  ساباط  ها، 
فضای  به  ورود  برای  غريبه  افراد  معمواًل  و  می رفتند 
نمی كردند.  گذر  آن  زير  از  محله،  درون  عمومی  نيمه 

حياط مرکزی:
 نتايج حاصل از پژوهش حاكی از آن است كه در معماری 
در  اساسی  نقشی  ی  مركز  حياط  الگوی  كوير،  بومی 
تحقق اصول پايداری ايفا كرده است. بر اساس يافته های 
پژوهش، فضاهای باز در دل بناها به صورت حياط مركزی، 
نارنجستان و گودال باغچه نه تنها خود، واجد خصوصيات 
پايداری محورهستند بلکه موجبات دست يابی به معمار 
ی پايدار وهمگرايی با اصول پايداری را فراهم كرده اند . 
مشهود است كه مالک صرفاً تقليد از معماری گذشته نيست 
بلکه هدف پايداری بنا در زمان و مکان خود و درک ارزش 
های امروزی در كاربرد و اجرايی متناسب و  هنرمندانه  
است. با استفاده از مفاهيم و راهکارها می توان به گونه ای 
از معماری دست يافت كه همچون معماری های گذشته 
و  داشته  را  مکان خود  و  زمان  متناسب  كاركردی 
نيز در امتداد معماری سنتی و بومی آن محل باشد.

ماسوله، نمادی از معماری پايدار
ميانی كوهپايه  بافت شهری در قسمت  استقرار    
گيری  - جهت  منطقه  اقليمی  شرايط  با  متناسب 
شهر به سمت جنوب وجنوب شرقی متناسب يا شيب 
طبيعی زمين بدليل استفاده هر چه بيشتر از گرمای 
خورشيد در زمستان های سرد وبرفی ماسوله - بافت 
شهری مطبق )پله كانی(. تراكم زياد وگسترش خانه 
ها در ارتفاع با حداقل مساحت هماهنگ با شيب 
ارتباطی  مسيرهای  گيری  شکل   - زمين  طبيعی 
متناسب  شهری  فضاهای  بين  جنوبی   - شمالی 
مصالح  از  استفاده   - زمين  طبيعی  توپوگرافی  با 
طبيعی  های  سنگ  خشت،  چوب،  مانند  بومی 
زيستی  فضاهای  طراحی  وسازه-  معماری  در  و... 
منابع  از  -استفاده  زيستی  تابستانی)تاالر(وفضای 
طبيعی مانند چشمه های طبيعی آب جهت تامين 
با  شيبدار  سقف  طراحی   - شهروندان  مصرفی  آب 

دفع  جهت  ماليم  شيب 

آب باران و رطوبت ناشی از آن - وجود عايق های حرارتی 
برای مقابله با سرما درفصول سرد و عايق رطوبتی برای 
جلوگيری ازنفوذ باران - استفاده از شيارهای طبيعی كوه به 

عنوان كانالهای دفع فاضالب شهری.
معماری بومی و اصول معماری پايدار در تمامی مکان های 
وتکنولوژی  طبيعت  و  زيبائی  تلفيق  حاصل  كه  قديمی 
كه  شده  انتخاب  ای  گونه  بنابه  استقرار  نحوه  از  است. 
اشعه  معرض  در  قرارگيری  عدم  و  نورگيری  لحاظ  از 
گيرد.  قرار  مطلوبی  وضعيت  در  تابستان  مزاحم  های 
مصالح به كار رفته در بنا به نحوی است كه از مصالح 
با  متناسب  ساخت  نحوه  است.  دسترس  در  و  بومی 
است.  اطرافشان  طبيعت  با  هماهنگی  در  و  بنا  محيط 
است. شده  پرداخته  پايدار   معماری  به  گونه  اين  و 

شماره معماري
شانزدهم

سالومه حسينی پور
دانشجوی كارشناسی معماری داخلی

سهيم كند«.
سال2006 »مجله يو تی ان ای« امريکا نادعليان را 
به عنوان هنرمند محيطی سال انتخاب كرد و نوشت »او 
انسانی است كه به سنگ ها و آب عشق می ورزد و همانند 

يک ماهی مرزهای بين المللی را می شکند«.
با  مصاحبه  نتيجه  گرانده«  كی  »جان  سال200۷ 
و  كرد  چاپ  گوناگونی«  در  »گفتگو  كتاب  رادر  نادعليان 

در باره او نوشت »آب 
حياطی  عنصر  يک 
به مجسمه  كه  است 
می  معنی  او  های 
بسياری  و  بخشد 
او  كه  نمادهايی  از 
بکار می گيرد و نقش 
اسطوره  از  زند  می 
آئين  باستانی و  های 
باستان  تمدن  های 
اند،  شده  برگرفته 
نمادهايش  ديگر  و 
معاصر  زبانی  مبين 

است كه برخاسته از فن اوری جديد هستند«.
سال 2008 »رابرت سی مرگان« نادعليان را در مجله 
نوشت  او  با  ارتباط  در  و  كرد  معرفی  نيويورک  مجسمه 
»كارهای نادعليان معرف آميزه ای از هنر غارهای ديرينه 
سنگی و ايران باستان است. او مستقيما بر روی زمين و 
بيشتر بر شن و سنگ های سواحل يا بركه های كم عمق 
رودخانه ها، آبگيرها و جويبارها كار می كند و در حقيقت  
اين مجموعه بيانگر يک تمثيل زمان است كه می توانست 

قرن ها پيش انجام شده باشد«.
منتقد و هنرمند زيست محيطی در  داوون«  »ابيگل 
ارتباط با نادعليان می گويد » من معتقدم هركس كه چنين 
آثار و محيط اميد بخش آن را تجربه كرده، ممکن است كه 
باور داشته باشد كه آن ها راه حل هايی هستند برای همه 
بيماری های محيطی و كشمکش هايی كه در اين دنيا با 

آن مواجه هستيم«.
نويسد  می  نادعليان  با  ارتباط  در  پيگان«  »هرمان 
نمادگرايی  از  ادراكش  براساس  نادعليان  آثار  »چگونگی 
در هنر قرار گرفته و درک خاصش از نمادگرايی به وضوح 

تاثير فرهنگ كشورش را نشان می دهد«. 
»باربارا راكس«، احمد نادعليان را شفاعت كننده زمين 
می داند و می نويسد» يک چيز خيلی شگفت آور در مورد 
كار احمد نادعليان رسالتش برای به هم گره زدن گذشته 
و آينده دنيای طبيعی است كه در حال جدا شدن از هم 

هستند«.
منتقدان بی شمار ديگری همچون »سوزان  و 
المانی زيبيل كالف«  بوبر وهنرمند  ، مارتين  لوموتو 

نيز مقاالتی در رابطه با آثار وی رقم زده اند.
در سال 200۹ اثر »جشنواره خليج فارس« احمد 
كه  امريکا  سال  همان  محيطی  تقويم  در  نادعليان 
ويژه هنر معاصر در دنيای طبيعی است انتشار يافت.

كدی«  »جان  امريکايی  شاعر   2010 سال  در 
»مادر  جهانی  اور  پيام  »نادعليان  نوشت  او  باره  در 

زمين« است«.
در سال 2011 نويسنده »بابارا استيف« در كتاب 
خود به نام »خاک ، دريا، آفتاب و آسمان  -  هنر در 
طبيعت«  آثاری از نادعليان را منتشر كرد و خطاب 
به وی نوشت »شما هنر را نمی سازيد بلکه با هنر 

زنده هستيد«. 

كارگاه واقعی نادعليان تمام بستر رودخانه های جهان 
هستند. او از يک كشور به كشور ديگری سفر می كند و 
اثرات انسانی را برصخره های بستر رودخانه ها ،اقيانوس 
ها و بركه ها حجاری می كند ، آثار او بر اساس ادراكش 
ازنمادگرايی و درک خاص و تاثيرات فرهنگ كشورش است 
، اما نمادهای او برای تمام مردم جهان با هر اعتقاد و آئينی 
قابل درک است، او همين كه به طبيعت می رود چيزی يا 
اثری كه از قبل انجام داده باشد را با خود نمی برد، تفکرات 
او در مسيررودخانه ها پرورده و توسعه می يابد. ماهی های 
حجاری شده را به عنوان هدايايی به بركه ها، رودخانه ها و 
اقيانوس ها می سپارد و يا به اميد اين كه توسط مردم محل 
كشف شوند جا می گذارد. اين كار برای او كه رودخانه محل 

كودكی اش تخريب شده است، نوعی التيام و شفاست.
دوره  در  لول  چاپ  فن  از  او  شن  روی  های  چاپ 
برای خلق  )استوانه ای سنگی حکاكی شده  هخامنشيان 
طراحی ها و نقوش پی در پی و تکراری( ،الهام گرفته است.

و  لطيف  بافت  بدليل  را  بركه  های  سنگ  ابتدا  در 
تصميم  كه  موقعی   ، كرد  انتخاب  كار  ی  آماده  سطحی 
گرفت آنرا در دل طبيعت رها كند ماهی را مناسب و خيال 
انگيز و پرسش برانگيزترين نقش ديد .سنگ نگاره های او 
آرزوهای خوب برای كل زمين را به نمايش می گذارد. در 
دهه گذشته در سفرهای متعدد به گوشه كنار جهان همانند 
يک آيين، سنگ هايش را رها می كند. او می گويد »من می 
خواهم ماهی كه در فرهنگ های مختلف نماد باروريست 

وبا كمترين آلودگی نابود می شوند،ماندگار بماند«.  
او سادگی آثارش را وام دار نگارگری ايران می داند، 
سنگ  نوع  و  طبيعت  در  كار  و  ابزار  نوع  آن  از  فراتر  اما 
را ، نادعليان معتقد است كاری كه در طبيعت انجام می 
شود بايد به طبيعت بازگردد و به خود اجازه بوجود آوردن 
پيچيدگی روی آن را نمی دهد و الزم می داند كه طبيعت 
آن  كه  گردد  سنگ  بر  قالب  نبايد  اثر  شود.  حفظ  سنگ 
بماند.  محفوظ  بودن سنگ  طبيعی  بايد  كند،  دگرگون  را 
سنگ های او به طور كامل سنگ باقی می مانند، بافت 
وكليتش هيچ تغييری نمی كند وبه سنگ تحميلی صورت 
نمی گيرد،بلکه فقط فرم وشکل سنگ، ذهن را به تکاپو می 

اندازد تا آنچه در آن نهفته و پنهان است ، مشاهده گردد.

احترام به طبيعت با ديدی انسانگرايانه موجب بوجود 
آمدن حجم هايی سه بعدی می شود، كه در همان حال 

انتزاع و سادگی باطبيعت همسو هستند.
از طرفی ديگر اگر آثار فاخری هرچند 
های  ادم  آيد  بوجود  نقطه  دورترين  در 
طماعی پيدا می شوند كه آن را از جا بکنند، ببرند ويا حتی 

آن را تخريب كنند.
آثار نادعليان مورد توجه بسياری از منتقدين برجسته 
جهان قرار گرفته و آثار و نام او در مجموعه و كتاب های 
زيادی به چاپ رسيده است، عالوه بر اين ها بسياری از 
مطبوعات داخلی وساير كشورهای جهان فعاليت های او 

را گزارش نموده اند.
نادعليان سال 2003 در ايتاليا صخره های جزيره ليدو 
را حجاری كرد و رابرت سی مورگان درباره او نوشت »فکر 
كار كردن با نشانه های بدوی يا نشانه های ريشه ای آئينی 
كه متضمن معانی جهانی هستند در اين صحنه مخدوش 

كنونی بسيار مهم است، و وجه حياتی هنر امروز است«.
معرفی شد  امريکا  سبز  موزه  در  آثارش   2005 سال 
»بواسطه  نوشت  او  درباره  موزه  در سايت  باور«  و »سام 
يا ديگر اشکال برروی  حجاری اشکال ساده ی ماهی و 
سنگ های كوچک نادعليان اميدوار است روح ناديده گرفته 
شده جويبارها و رودخانه های سرزمينش ايران و جهان را 
اين گنج ها  با  را  آينده  اين كه نسل های  يادآور شود و 

فهيمه صالحی فيروز
كارشناسی ارشد نقاشی
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ش
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شانزدهم
چکيده:

هنر محيطی يکی از شاخه های هنر جديد و از جمله 
گرايش های هنر معاصر است كه در همه جای دنيا دارای 
مخاطبان عام وخاص است  گاهی مخاطب می تواند خود 

جزئی از فرايند هنر  محيطی گردد.
هنر  های  گرايش  محيطی،  هنر  کليدی:  واژگان 
 ، هنرترميمی  شناختی،  بوم  هنر  طبيعت،  در  هنر  معاصر، 

هنر محيطی
       هنرمحيطی دارای گرايش هايی چون » هنر بوم 
 Art in  هنر در طبيعت  Eco Art شناختی  
 Restordion ART  هنرترميمی Nature
و...« است . هنر محيطی در بهبود مخاطب با محيط می 
كوشد و در احيا وبازسازی محيط های آسيب ديده قرار می 
دهد، در اين راستا هنرمند با افزودن ، كاستن و تغييراتی در 
عناصر طبيعت به خلق اثر و ارائه و بيانی جديد از محيط 
می پردازد، وجه تمايز اين هنر محل ارائه آن در برابر مکان 
هايی متعارف ، هم چون موزه و گالری ها است. اكثر اين 
آثار ميرا و ناپايدارند و به علت دور افتاده بودن مکان های 
اجرای دور افتاده آن، اين آثار از طريق رسانه هايی چون 
می  برقرار  و...ارتباط  اينترنت  عکس،  ويدئويی،  نوارهای 

كنند.
مهم ترين نقشی كه هنرمند به عهده دارد، بازنمای 
كه  صورتی  به  است  جديد  اشکال  در  آشنا  موضوعات 

مخاطبان را متوجه بحران های زيست محيطی كند. 
و  انديشی  باز  همراه  به  طبيعت  در  حضور 
بازنمايی در ارائه جديد است. هنرمندان محيطی 
را  طبيعت  به  بازگشت  چيز  هر  از  بيش  معاصر 

نشان می دهند نه طبيت ايده ال را.
 از گذشته تا به امروز هنرمندان زيادی بوده اند كه آثار 
هنری خود را با الهام از طبيعت و دنيای اطراف خود خلق 
كرده اند ، برای اين كار از مواد و مصالح كامال طبيعی و 
سازگار با محيط زيست بهره برده اند . در واقع آثار خلق 
شده توسط اين هنرمندان و روند كاری شان چيزی بوده 
هم نوا با محيط و در راستای حفظ و ارزش گذاری ان . 
اين دسته از هنرمندان ، با شور و عشق به طبيعت و محيط 
زندگی ،همواره دغدغه ها و احساسات  خاص خود را از 
زاويه ای  درست غيرسودجويانه  به منابع طبيعی ابراز داشته 
اند  و خلق آثار هنری خود را رسالتی هم سو با اين هدف 
انگاشته اند. از جمله اين هنرمندان »استاد احمد نادعليان« 

هنرمند معاصر كه آثارش با همين نگرش خلق شده است.

های  دانشکده  مدرس  و  هنری  منتقد  نقاش،  هنرمند،  او 
هنری و چهره ای شناخته شده در عرصه بين المللی است.

 دكتر احمدنادعليان  تنها هنرمند ايرانی است كه در 
عرصه بين المللی به صورت حرفه ای به هنر محيطی می 
پردازد و شهرت جهانی دارد. آثارش در بيشتر از چهل كشور 

جهان پراكنده است.  
آثار نادعليان معرف آميزه ای از هنر غارهای ديرينه 
های  سنگ  بر  مستقيما  او  است.  باستان  ايران  و  سنگی 
و  ابگيرها  ها،  رودخانه  عمق  كم  های  بركه  يا  سواحل 
جويبارها  كار می كند كه گويای تمثيل زمانی است كه می 
توانسته قرن ها پيش انجام شده باشد، اما دراين دوره ی 

پسا مدرن حجاری شده است.
يکی  عنوان  دارند«،  ماهی  هنوز  ها  »رودخانه 
ازنگاره های اوست و اشاره به واقعيت كه آلودگی و تغييرات 
آب و هوايی كه رودخانه های جهان را به شکلی تغيير می 
دهد كه تهديدی برای تمامی گونه های موجود در زمين 

است . 
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معماریراهکار
بومی با رويکرد پايدار
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منابع:
1.پير محمدی،محمد،احمدی،مهرداد،جايگاه معماری پايدار در رابطه با معماری بومی 

ش ملی عمران و معماری با رويکرد توسعه پايدار، 13۹4
متناسب با اقليم،هماي

س معماری 
ش آن در معماری پايدار،كنفران

2.علی اكبری،پريا،مصالح ساختمانی پايدار و نق
و عمران و مديريت پايدار 

شهری،گرگان،13۹3
گ، نيما، توكلی،شفق،)13۹3( بادگير ايرانی سازه ای بومی، در همخوانی با 

3.ولی بي
ش ها با محوريت 

س بين المللی توسعه پايدار، راهکارها و چال
انرژی تجديد پذير باد كنفران
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           جهانی شدن وهنرجدید
نويسنده: ادوارد لوسی اسميت

مترجم: :عليرضا سميع اذر
داراي 128 صفحه،  همراه با جلد شوميز

قطع: وزيري 
انتشارات:نظر

اين كتاب تصوير جامعی از گوناگونی جريان های هنر جديد بدست می 
دهد و در تکميل كتاب جنبش های هنری قرن بيستم نوشته شده وقطعا 
پشتوانه نظری خوبی برای تمامی دانشجويانن وهنرمندان خالق كشورمان 
فراهم می سازد  تا در رسيدن به تجربيات جديد همسو با مقتضيات فرهنگی 

و ارزش های ملی حركت كنند.

بایونیک معماری 
نويسنده: محمود گالبچی -  مرتضی خرسند نيکو

داراي 350 صفحه 
قطع:رحلی با جلد شوميز

انتشارات: دانشگاه تهران
در اين كتاب سه ديدگاه مختلف مواجهه با طبيعت در معماری و نحوه 
تعامل انسان، معماری و طبيعت از گذشته تا كنون را بررسی كرده است    .      
)معماری بر طبيعت  -  معماری با طبيعت  - معماری از طبيعت  ( هم چنين 
اصول معماری پايدار را به همراه نمونه های اجرا شده به تفصيل شرح داده 
است .در ادامه به شرح دو واژه »بيونيک و علم بيونيک« پرداخته است و زير 
مجموعه های ان را از قبيل: »بايونيک ساختاری، بايونيک فرايندی، بايونيک 
اطالعاتی، بايونيک كنترلی و .......را توضيح داده است. همچنين در بخش 
ديگری از كتاب مراحل الهام از طبيعت و روش طراحی و حل مسيله را با نمونه 

های موردی به نمايش گذاشته است .

دایره المعارف هنر
نويسنده: گوردون لويس

مترجم : امير حکمت حکيمی
قطع: رحلی با جلد شوميز 

انتشارات: آبان
دارای 144 صفحه

افسون و جذابيت عکاسانی خيابانی، روش های كار، موقعيت ها و رويدادها 
در عکاسی خيابانی، سبک ها و عوامل موثر در ايجاد يک تصوير شايسته ی 
خيابانی، نگاهی بر تصاوير عکاسانی چون آنری كارتيه برسون، اليوت ارويت، 
گری وينگارد، رينزی رويز و .... تنها قسمتی از مباحثی است كه  در اين كتاب 

مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. 

تمرین طراحی گرافیک
نويسنده:  كارولين نايت

ترجمه : مهدی شفقتی
قطع: رقعی با جلد شوميز

انتشارات:  يساولی
سال نشر:13۹2 نوبت چاپ:اول 

     دارای 244 صفحه
طراحان گرافيک هميشه مشتاق آن هستند كه از لحاظ خالقيت هنری،در 
وضعيت های چالش برانگيزی قرار گيرند.تمرين های اين كتاب،همگی به نحوی 
طراحی شده اند كه آتش خالقيت هنری را در شما بيفروزند و مهارت های 
گرافيکی تان را گسترش دهند.  اگر اين تمرين ها را به منزله رهنمودهايی عملی 
برای توسعه طرح های گرافيکی خودتان تلقی كنيد،چه بسا در خالل انجام شان، 
با تحوالتی غير منتظره و احيای برخی ظرفيت های آفرينشی معطل مانده در 

خويشتن رو به رو شويد كه به نوبه خود راه را برای ورودتان به عرصه های تازه 
و نويد بخش در بازار كار هموار سازند..

ـ  اندیشگان مكتوبـــــ
جلسات  كلی  ميان  در  و  كاری  شلوغ  روز  يک  نيمروز  در 
موسسه  در  اصوال  كه  طوالنی  كاری  های  مالقات  و 
آموزش عالی فرهنگ و هنر عادی و اجتناب ناپدير به 
خدمت  در  تا  شد  ايجاد  مغتنم  فرصتی  رسد،  می  نظر 
معاونت آموزشی موسسه، جناب آقای دكتر..... آشنا برسم 
و مصاحبه ای طوالنی با ايشان داشته باشم. اما نکته ای 
اين مصاحبه نظر مرا به شدت جلب  كه در تمام طول 
كرد، نگاه متعصبانه، دلسوزانه، تخصصی و علمی ايشان 
به مراكز علمی كاربردی به ويژه شاخه فرهنگ و هنر 
آرامشی  با سعه ی صبری كم نظير و در  ايشان  است. 

مدبرانه، تمامی طول مصاحبه ما را ياری دادند.

پرسش  نخستين  عنوان  به  آشنا،  دکتر  آقای   *
آيا موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر برای 
گسترش رشته ها در دانشگاه علمی کاربردی 

برنامه ای پيش بينی کرده است؟
       ما معتقديم حوزه فرهنگ و هنر، هم حوزه متنوع و 
گسترده ای هست و هم صاحبانش گسترده هستند، يعنی 
هم هنرمندان و هم جامعه هدف و مخاطبانش، در حالی 
كه در بعضی از رشته ها و مشاغل ديگر، اصوال مخاطبين 
خاصی وجود دارد اما همان طور كه شاهد هستيد شاخه 
فرهنگ و هنر جامعه ی هدف بسيار گسترده ای دارد. 
از وزير و رئيس جمهور تا استاد دانشگاه و مجتهد حوزه 

علميه مخاطب حوزه فرهنگ و هنر هستند، لذا چنين 
طلبد.  می  را  های خاص خودش  فعاليت  گستردگی 
هم اكنون ما 163 رشته مصوب داريم ولی معتقديم 
با تغيير ذائقه ها و تغيييرات حوزه فرهنگ و فکر در 
جهان و به تبع در كشور ما و همچنين ورود فضای 
مجازی و دنيای انفورماتيک می طلبد دنبال تصويب 
رشته های جديدتر و نوتر باشيم، مضاف بر اين كه ما 
در كشوری زندگی می كنيم كه تنوع و طبع نظر در 
آن بسيار باال است و علی القاعده سليقه ها هم اندكی 
باال است، پس ما چاره ای نداريم جز اين كه هم به 

صورت كلی به افزايش رشته هايمان فکر كنيم و هم به 
صورت منطقه ای. به طور مثال استان های ما خواهان 

رشته هايی هستند كه در منطقه خاص خودشان 
استقبال بيشتری دارند هم اكنون رشته ای كه 
در كردستان دارای مخاطب خاص هست همان 
مخاطب  اصال  اصفهان  يا  بندرعباس  در  رشته 
ندارد. به ويژه اين كه از دوران رياست آقای دكتر 
سلطانی فر ايشان به تصويب رشته های بومی و 
تخصصی تاكيد بسياری فرموند و اين مساله هم 
موسسه  در  ما  مجموعه  های  اولويت  در  اكنون 
محسوب می شود به طوری كه ما در همين زمان 
حدود 15رشته جديد را در دست اقدام، تصويب و 
اجرا داريم و بقيه رشته های جديد هم در صف 
مجوز و شرح درس نويسی و برنامه نويسی درسی 

هستند.
* در واقع به نظر می رسد موسسه به سوی بومی 

سازی حرکت می کند درست است؟
               ما بخشی از رشته هايمان را حتما بايد به اين 
سمت ببريم در غير اين صورت گام مفيدی برای جذب 
نياز در استان ها برنداشته  رشته های مورد 
ايم والبته بايد توجه داشت كه عليرغم 
نيازی كه در مناطق مختلف وجود 
نقاط  از  بسياری  در  ما  دارد، 
دانشگاهی  واحد  كشورهنوز 
به  اما  نداريم.  كاربردی  علمی 
طور مثال در حوزه ی موسيقی 
هم  جامعه  اقشار  همه  برای  كه 
كه  موسيقی  است،  جذاب 
هرمزگان  دراستان 
در  دارد  جذابيت 
كرمانشاه يا شيراز 
و  صورت  به 
ای  گونه 
ی  يگر د
يا  است 
اين كه 
در  ما 

موسسه با توجه به نياز واحدهای استانی رشته سازهای 
جهانی يا كالسيک را تصويب كرديم و در استان های 
كرمانشاه، اصفهان و تهران و چند واحد ديگر در حال اجرا 
قرار می  استقبال  اول هم مورد  است و همان روزهای 
گيرد وظرفيت آن ها تکميل می شود و البته گاهی اوقات 
هم ما در برخی رشته ها حركت می كنيم كه بين رشته 
ای هستند و به جای اين كه به اين رشته ها ورود پيدا 
كنيم از آن ها پرهيز می كنيم مثل رشته های مالکيت 
معنوی آثارفرهنگی و هنری يا حقوق اطفال و يا وبالگ 

نويسی فرهنگی و هنری. 
در هر صورت خوشبختانه در وزارت علوم هم، تصويب رشته 
های جديدی در اولويت است و اگر تصويب بشود به آن 

مراكز سقف دانشجو بيشتری داده خواهد شد.
* در مسير فعلی بزرگترين هدف موسسه آموزش 

عالی فرهنگ و هنر چيست؟
       ما همانند ساير موسسات علمی كاربردی، هدف اصلی 
مان تربيت نيروهای حاذق و تحصيلکرده ای است كه 
جذب بازار كار شوند و نياز بازار را جواب دهند. دانشگاهی 
كه مهارت محور باشد در مقابل دانشگاه هايی كه نظری 
محور هستند. ما خواهان ايجاد مهارت وبازار كار و شغل 
بوده و هستيم. امروزه دنيا هم اين گرايش را به صورت 
جدی دنبال می كند و هدف اصلی دانشگاه های جهان 

بر آن نهاده شده است.

عنوان  به  موسسه  در  شما  دغدغه  بزرگترين   *
معاونت آموزشی چه هست ؟

       ما چند دغدغه و نگرانی مهم داريم، اول اين كه حوزه 
ماموريت های تخصصی ما در فرهنگ و هنر برای جامعه 
ناشناخته است و حتی برای كسانی هم كه بعضا تصميم 
گيرندگان اصلی هستند، هم ناشناخته است به طور مثال 
همه در تعريف از حوزه فرهنگ وهنر از احساس، روان، 
روح و جان انسان صحبت می كنند و آن را در ارتباط  با 
روحيات لطيف انسان ها بيان و تعريف می كنند و اين 
كه هنر اولويت و اوليت است و اين جمالت را هم خيلی 

با تب و تاب خاصی مطرح می كنند.
اما واقعيت اين است كه اگر قرار است ما نيروی ماهر و كار 
بلد تربيت كنيم كه هدف اصلی ماست نيازمند مشوق و 
حامی هستيم. ما اگر می خواهيم بازيگرحرفه ای تربيت 
او  نيستف  سياه  تخته  و  و صندلی  ميز  نيازمند  او  كنيم 
فقط  كه  فضايی  يعنی  است،  تاتر  تمرين  پالتو  نيازمند 
و  دكور  و  نور  و  بدهيد  اختصاص  او  به  منظور  اين  به 
وسايل خاص خودش را می طلبد و ديگران اين را نمی 
دانند و می گويند فرهنگ و هنر كه قلم و كاغذ است و 
اين بسيار برای من آزار دهنده است و به تبع همين به 
طور مثال در رشته انيمشن كه كلی دوربين و تجهيزات 
در هر  پيانو  تهيه  برای  كه  موسيقی  رشته  يا  است  نياز 
ها  رشته  اين  از  كدام  هر  كند  هزينه  كلی  بايد  كالس 
حداقل به 20 ميليون تومان به باال تامين مالی نيازمند 
است ومتاسفانه به ما تاكيد می شود در حوزه ماموريت و 
هدف حركت كنيد و ما همين قصد را داريم اما شخصا 

كنم  می  هنرعرض  و  فرهنگ  عرصه  در  ام  تجربه  تبع  به 
كه با اين درآمدهای كنونی مراكز امکان پذير نخواهد بود 
واين  دهد  نمی  انجام  زمينه  دراين  حمايتی  علوم  وزارت  و 
حركت نادرست است. وزارتخانه ميفرمايد اين حوزه فرهنگی 
حيطه كاری شماست و خودتان بايد تامين مالی بفرماييد اما 
ميراث  سازمان   ، ارشاد  وزارت  آيا  كه  است  اين  من  سوال 
فرهنگی، سازمان تبليغات اسالمی، كتابخانه ها  و نهاد های 
كتاب كشور، وزارت ورزش وجوانان و.... تمام درآمدهايشان 
را در حيطه فرهنگ سرمايه گذاری می كنند؟ يا بخشی از 
و  كنند  پشتيبانی سازی می  و  را سرمايه گذاری  ها  هزينه 
بخشی از هزينه ها را عملياتی و اجرايی می كنند؟ اين مراكز 
نام برده اصوال 80 درصد درآمدشان را صرف تجهيزات سالن 
ها، امکانات، نقليه و....می كنند و تنها  20 درصد آن صرف  
فعاليت های فرهنگی  می كنند كه حمايت های مالی دولتی 
را هم دارند اما توقع اين است كه ما در حوزه فرهنگ و هنر 
صد درصد  به صورت تخصصی درآمد زايی كنيم  و صد در 
صد هزينه كنيم  و اين نياز كامال اشتباه است.  به نظر ميرسد 
ضرورت اين مسئله با آن كه  در لفظ و كالم گفته می شود 

كامال ناشناخته است. 
نبايد بگوييم چون من در  را خوب بشناسيم  اين حوزه  اگر  ما 
ام  رشته  است  نرسيده  نصاب  حد  به  دانشجويم  تاتر  رشته 
را تعطيل كنم اين تصميم غلط است، چون به اين صورت 
هرگز درآن رشته نيرو ماهرتربيت نخواهد شد بلکه ما بايد به 
عنوان يک انقالبی ايرانی اسالمی از واحدهايی كه چنين 
شجاعت و مسووليتی را می پذيرند حمايت كنيم و چند 
رشته پشتيبان برای آن ها در نظر بگيريم كه بتوانند هزينه 
های چنين رشته های گران و پر هزينه ای را تامين كنند، 
حتی بعضی از رشته های متولی خاص هم ندارند و اگر 
كمکی از دانشگاه های ما به صورت پشتيبان انجام نشود 
هيچ دانشگاهی اين بين رشته ها را حمايت نخواهد كرد و 

به مرور نابود خواهند شد.
ما  به  هزارنفر  يک 2۷  و  يک 3۷هزارنفر  گذشته  ترم  دو  در   
دانشجو داده اند در طول يک سال جمع اين ها  می شود 
64هزار دانشجو در همين ترم هم 31هزارنفر دانشجو يعنی 
حدود 4۷ درصد سال گذشته. از طرفی ديگر سهميه را هم 
نصف می كنيم بنابراين با اين كاهش دانشجو مراكز در خطر 

آسيب جدی خواهند بود.
 ما روسای مراكز را مجبور به خريد ملک كرديم همه آن ها يا 
ملک خريدند يا ساختند. هر مركز حداقل  30 نفر كارمند دارد 
و با كلی هزينه روبرو هستند و از سوی ديگر با اين شرايط 
جذب دانشجو نمی توانند از پس مخارج داخلی دانشگاه ها و 
رشته های مهارتی بر بيايند و با تعطيل شدن دانشگاه ها كلی 
نيروی كار و مخاطب در جامعه بيکار و بدون مهارت خواهند 

ماند كه به نظر تمهيد مناسبی به نظر نميرسد.
* برای بخش نظارتی دانشگاه های فرهنگ و هنر 
چه برنامه ای در نظر گرفته شده است؟ به نظر 
می رسد که واحدهای دانشگاهی فرهنگ و هنر به 
صورت يکدست و يکنواختی اين تخصص گرايی 

مورد تاکيد موسسه را اجرا نمی کنند .
و چون حوزه  داريم  نظارت مشکل جدی  در حوزه   ما        
را  خودمان  وظايف  ما خوب  معتقدم  است  بنده  خود  شغلی 
انجام نمی دهيم و علت آن هم اين است كه واحد نظارتی 
تهران  استانی  واحد  است.  زياد  كاربردی  دانشگاه علمی  در 
يک نظارت دارد ، دانشگاه جامع به عنوان سيستم نظارتی 
باال دست هم يک نظارت دارد و ماهم در موسسه نظارت 
خودمان را داريم. البته نظارت آن ها از نظارت ما در موسسه 
دقيق تر است. البته موسسه آرام  آرام در حال جدی شدن 
در بخش نظارتی مراكز است به خصوص اقای دكتر سلطانی 
فر بسياربراين مساله تاكيد دارند و حدود  پنج ماهی است 
خيلی دقيق تر از قبل به اين مهم پرداخته است. اكنون ما 
يک ليست كامل ازمراكزی را تهيه كرده ايم كه از سال ۹0 
اين هستيم  بررسی  تا كنون حکم نظارتی دارند و در حال 
آيا  يا خير،  است  رفع شده  اند،  نظارتی گرفته  رای  كه چرا 
اصالحات را انجام داده اند يا خير، در حال تالش هستيم تا 
پايان سال اين مساله كامال بررسی و رفع شود و مراكز ما از 

رای نظارتی پاک شوند.
* اين نظارت در مورد مدرسين به چه صورت هست؟

 ، نيستم  دانشگاه  جای  به  پاسخگويی  خواهان  خيلی         
اعتقاد دارم سيستم جذب استادان ما سيستم مناسبی نيست 
و موسسات هيچ نقشی در آن ندارند. مراكز افراد را معرفی 
می كنند و دانشگاه جامع آنان را در سيستم تاييد می كند  و 
هيچ استعالم تخصصی از موسسات گرفته نمی شود و ما از 
جذب استاد هيچ اطالعی نداريم و متاسفانه هيچ غربالگری 
صحيحی در زمينه استادان قبلی و جديد صورت نمی گيرد 

در شرايط  و  مرتبط  غير  تحصيلی  مدارک  با  استادانی  بعضا  و 
نادرست ديده می شوند كه نه خود دانشگاه جامع نظارتی دارد و 
نه ما می توانيم اين كار را انجام دهيم. سيستم سنجش درستی 
در جذب استادان  ديده نمی شود. به نظرم بهتراست جايگاهی 

برای موسسات در اين زمينه ديده و در نظر گرفته شود .

* به نظر ميرسد سر فصل دروس بعضا بسيار قديمی 
کنونی  روزگار  در  ها  روز رسانی رشته  به  و  هستند 
هم خوانی ندارند موسسه آيا در اين زمينه فعاليتی 

داشته است؟
       خوشبختانه ما  با دانشگاه  جامع در اين زمينه همکاری بسيار 
خوبی  داريم. در شورای برنامه ريزی درسی دانشگاه جامع از 
قبل تعدادی از شرح درس ها بازبينی شده است و تعدادی از 
آنها  هم در حال باز بينی مجدد است و همچنان  ادامه دارد و 

استان ها هم در حال انجام اين مساله هستند.
* در بخش کار افرينی دانشجويان هم آيا برنامه ريزی 

صورت گرفته است؟ 
      ما در بخش كار آفرينان با اهداف دانشگاه جامع پيش می 
برگزار  در حال  و  دانشجويان  ميان حوزه  داريم  رابطی   ، رويم 
بازار  به  را  دانشجويی  توليدات  و  دوره های تخصصی هستيم 

هدف ارائه كنيم.
ما در سال های قبل شاهد حركت بسيار خوبی از سوی موسسه 
برای ارائه توليدات دانشجويی در شکل جشنواره های سراسری 
تعويق  به  اين جشنواره  كه   يکسالی هست  متاسفانه   ، بوديم 
دانشجويان  را در  زيادی  بسيار  افتاده است در حالی كه شوق 
زمينه  اين  در  را  نظر خودشان  وزير  ميکرد، حتی جناب  ايجاد 
اعالم كردند . بنده هميشه در شاخه ی فرهنگ و هنر كار كرده 
ام ، بسيار از اين جشنواره ها استقبال می كنم وبا آنها موافق 
و  فرهنگ  های  رشته  اين  مهم  های  ويژگی  از  يکی  هستم. 
هنری رويت مردم و مخاطبين است ، به ويژه اين كه سبب خود 
باوری واعتماد به نفس،  شادی و نشاط  می شود. دانشجو از 
ديدن آثار خودش ، احساس غرور می كند  و البته ما در استان 
ها و مراكزمان نمايشگاه ها و جشنواره هايی داشتيم ، كار بسيار 
ارزشمندی بود ، ولی متاسفانه سال گذشته  نتوانستيم انجامش 
امسال  البته  بود  منابع مالی  تامين  تنها دليلش عدم  دهيم كه 
در شورای موسسه تصويب شد كه اين جشنواره  برگزار گردد 
و البته دستور دكتر جنتی را  در هيات امنا داريم كه فرمودند 
در دهه  فجرانجام پذيرد و در تالش هستيم كه امسال بتوانيم 
برگزاركنيم به ويژه اين كه جناب وزير فرموده بودند: وزراتخانه 
تامين مالی نمايد و موسسه را حمايت كند و در دوره های قبل 
هم مراكز بسيار همکاری كرده بودند  ، اميدواريم امسال هم با 
تامين بخشی  از مسائل مالی از سوی وزارتخانه،  موسسه  و 

مراكز، شاهد  برگزاری مجدد اين جشنواره ملی باشيم .
*  سخن اخر:

می خواهم بگويم، اگر ما حرمت حوزه علم و دانشگاه و فرهنگ را 
خودمان نگه نداريم و بخواهيم منتظر رای نظارتی و حراستی و 
. . . باشيم، هيچ مشکلی حل نخواهد شد.  چنانچه 60 درصد از 
ايرادات و شکاياتی كه دانشگاه جامع  از واحدهای ما گرفته اند و 
ما بازديد كرده ايم مورد تاييد ما هم بوده است ، بقيه هم اختالف 
نظر بوده است اما زيبنده مراكز فرهنگ و هنر ما نيست چون اگر 
برخی اشکاالت برای همه مراكز بد است در حوزه فرهنگ و هنر  
بسيار بدتر است ، چون متولی فرهنگی جامعه هستند ، ما بنا 
داريم فرهنگ سازی و انسان سازی كنيم. قصد ما صرفا تربيت 
انسان آچار به دست يا قلم به دست نيست ، بلکه  ما قصد تربيت 
نيرويی رو داريم كه صاحب فرهنگ و منش واالی اخالقی و 
اجتماعی  باشد. رفتارهای غير فرهنگی در مراكز فقط به حوزه 
فرهنگ و هنر آسيب نمی زنند بلکه به كل جامعه آسيبش را 
وارد خواهند كرد لذا مراكز ما در رعايت قوانين و مقررات دقت 
با ساير مراكز و ديگر رشته ها  بايد رفتار و كنش ما  فرمايند. 
و  گفتمان  نوع  باشد.  تفاوت  و  تشخيص  و  رويت  قابل  كامال 
گفت وگوی ما بايد واقعا تاثيرگزار باشد. برخی مراكز ما بسيار 
خوب و فعال هستند و برخی مراكز واقعا هيچ فعاليتی در زمينه 
فرهنگ سازی ندارند. بايد تالش كنيم  برای دانشجويان رشته 
های فرهنگ و هنر خاطره ساز و تفکر ساز باشيم و با شيوه 
های مختلف بايد طوری عمل كنيم كه در گرفتن رشته ها با 
افتخار رشته ها را در اختيار ما قرار دهند. بايد از توانمندی ها، 
جذابيت ها و تنوع های موجود در شاخه ی فرهنگ و هنر بهره 
ی بيشتری ببريم. اين پتانسيلی است كه مورد توجه مراكز ما 
قرار نميگيرد در صورتی كه اگر به آنها اهتمام بورزيم مشکالت 
و دغدغه های رشته های ديگر گريبان گير مراكز ما نمی شود.

مصاحبه: سيما انصاری
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معاونت آموزش و دانشجويی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
فرهنگ وهنر وزارت ارشاد اسالمی.

از  سياسی  انديشه  گرايش  با  سياسی  علوم  دکترای  دانشجوی 
دانشگاه عالمه طباطبايی هستند.

قلب  بر  سال   8 مدت  به  را  اسارت  سخت  سالهای  نشان  ايشان 
خويش دارند . وی سالها همچون مديری دلسوز و فداکار

مديريت کل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مديريت کل فرهنگ و ارشاد کهگيلويه و بوير احمد و البرز.

جهاد  اسالمی  انقالب  و  امام  دانشجويی  و  مرکزفرهنگی  رئيس 
دانشگاهی.

مشاور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
خدمت  به  مشغول  ديگر  هنری  و  فرهنگی  مديريت  پست  دهها  و 
و  آموزشی  سيستم  و  ايران   اسالمی  جمهوری  نظام  به  رسانی 

فرهنگی کشور هستند.
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عليرضا طوسی
كارشناسی ارشد مديريت بازارگانی

سيماچعبی ويسی نژاد
 دانشجوی دكتری مديريت منابع 
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مهيار صدري
دكتراي معماري سيستم هاي كامپيوتري

همکاری سامسونگ با مرسدس بنز 
شركت سامسونگ با همکاری غول خودروسازی دنيا، 
» مرسدس بنز « كليد ديجيتالی هوشمندی برای دارندگان 
گوشی های گلکسی توليد كرد. اين فناوری در »نمايشگاه 
برلين« به نمايش گذاشته شد. هر گوشی هوشمند گلکسی 
مجهز به فناروی» NFC«  می تواند به يک كليد هوشمند 
خودرو تبديل شده و برای باز يا قفل كردن خودرو استفاده شود. 
اكوسيستم خودروهای  از رشد  اين همکاری مثال ديگری 
مرتبط با سامسونگ بوده و نشان دهنده گام ديگری بسوی 

گوشی های هوشمند آينده می باشد.
تکنولوژی جديد سامسونگ آسان و قابل اعتماد برای 
كه  برنامه  يک  طريق  از  جديد  تکنولوژی  است.  استفاده 
توسط مرسدس بنز ارائه شده راه اندازی می شود و كاربران 
قادر خواهند بود با استفاده از گوشی هوشمند خودرو را باز و 
بسته كنند. فناوری جديد اين امکان را به كاربران می دهد ، 
حتی هنگامی كه گوشی آن ها خاموش است با استفاده از » 

NFC-ESE « بتوانند خودرو را باز كنند.
برداشت نادرست از اتصال دائم لپ تاپ به 

برق
باتری يکی از قطعات حياتی لپ تاپ است و هميشه اين 
سؤال برای كاربران پيش می آيد كه آيا اتصال دائم لپ تاپ به 
برق موجب آسيب ديدگی باتری آن می شود يا اين كه بايد هر 

از گاهی شارژ باتری به صورت كامل تخليه شود؟ 
باتری های لپ تاپ از ساختار» ليتيوم يون يا پليمر يون 
« تشکيل شده است و اين قابليت را دارند كه بارها و بارها 
شارژ شوند. روند شارژ شدن اين باتری ها پس از شارژ كامل 
متوقف می شود . امکان شارژ بيشتر آن وجود ندارد. به اين 
ترتيب اتصال دائم لپ تاپ به برق و به عبارت ديگر اتصال 
لپ تاپ به برق پس از شارژ كامل آسيبی به باتری نمی رساند 

ولی ممکن است عمر مفيد باتری را كاهش دهد.

با وجود اين كه اتصال دائم لپ تاپ به برق آسيبی به 
باتری نمی زند اما باعث افزايش حرارت سخت افزار لپ تاپ 
می شود ، اين می تواند باتری را تحت تأثير قرار دهد. اتصال 
لپ تاپ به برق در صورتی كه دمای هارد ديسک يا سی پی يو 
دستگاه در حدود چهل درجه باشد ايرادی ندارد . بنابراين اگر 
می خواهيد فعاليت های سنگينی را با لپ تاپ خود انجام دهيد 

بهتر است باتری را جدا كنيد.
در برخی از لپ تاپ ها امکان جداسازی باتری وجود ندارد. 
اين شيوه در همه لپ تاپ ها عملی نخواهد بود. در اين گونه 
از لپ تاپ ها بهترين راه اين است كه هميشه شارژ باتری را 
بين 40 تا 80 درصد حفظ كنيد. زمانی كه باتری به صورت 
كامل شارژ می شود ممکن است تعداد دفعات شارژ آن تا 500 
بار كاهش پيدا كند اما اگر باتری را تا حداكثر 80 درصد شارژ 
كنيم عمر مفيد باتری افزايش می يابد و امکان شارژ باتری تا 

2000 بار فراهم می شود.
دوچرخه بوش 

در  تردد  معمولی،  های  دوچرخه  انواع  از  بسياری  در 

چکيده
با شروع قرن بيستم و آغاز رشد اقتصادی در اين دوره، 
فناوری به عنوان پايه مهم رشد اقتصادی مطرح گرديده و 
همچنين پيامدهای منفی بسياری زيادی همانند: تخريب اليه 
ازن، گرم شدن كره زمين، آلودگی هوا و بسياری از مسائل 
زيست محيطی را با خود به ارمغان آورد. بدين روی به دليل 
بروز مشکالت فراوان، فعاليت های وسيعی در زمينه حفاظت 
از محيط زيست توسط شركت ها صورت پذيرفته است كه اين 
فعاليت ها مستلزم صرف هزينه های سنگينی است. در اين 
راستا مفهوم جديدی به نام حسابداری محيط زيست مطرح 

گرديده است. 
واژگان كليدی: حسابداری محيط زيست، مزايا، معايب، 

)AHP( فرايند تحليل سلسله مراتبی
مقدمه

حسابداری محيط زيست به تازگي وارد قلمرو حسابداری 
شده است و قدمت و سابقه آن به سختی به بيش از 30 سال 
می رسد. شايد بتوان مبدأ توجه به اين نوع حسابداری را به 
موضوع اولين كنفرانس سازمان ملل متحد درباره »انســان 
و محيط زيست« نسبت داد كه در سال 1۹۷2 در استکهلم 
برگزار گرديد و منجر به تدوين برنامه محيط  زيست سازمان 
ملل متحد گرديد و توجه دولت ها را به مسايل مربوط به محيط 
زيست به ويژه »افزايش گازهای گلخانه ای، صدمه ديدن اليه 
ازن، تخريب جنگل های استوايی و گرم شدن كره زمين جلب 
كرد. اين روند موجب بازنگری در نقش و مسئوليت دولت ها 
در سطوح مختلف بين المللی، ملی، محلی و صنعت گرديد و 
انگيزه دولت ها و سازمان های مختلف را جهت تالش برای 
در  زيســت  محيط  های  ونگرانی  مســايل  دادن  دخالت 

برنامه ريزی ها و سياست گذاری ها و فعاليت ها افزايش داد.
با  مرتبط  هزينه های  كه،  دريافته اند  مديران  امروزه   
محيط زيست به شرط آنکه به درستی شناسايی، اندازه گيری 
و تخصيص داده شوند به صرفه جويی و ايجاد سود بالقوه 
می انجامند. اغلب به طور سنتی، هزينه های محيطی را به 
عنوان هزينه های اداری و به صورت هزينه های غير عادی و 
غيرمنتظره در نظر می گيرند كه سبب بروز مشکالتی در كار 
شناسايی و اندازه گيری می شوند. لذا حسابداران مديريت 
تالش های زيادی در حوزه حسابداری مديريت محيط زيست 
)EMA( نموده و نشان دادند در اين حوزه امکان بيشتری 
برای تأكيد بر حسابداری اجتماعی وجود دارد. درحسابداری 
مديريت محيط زيست فرض بر آن است كه بايد هزينه خريد 
مواد اوليه ضايع شده را در كل هزينه های زيست محيطی 
منظور نمود و هزينه محيط زيست بايد داخلی شوند. در حال 
حاضر اين هزينه ها برون سازمانی تلقی می گردند، زيرا محيط 
زيست يک متاع عمومی است كه جامعه هزينه فعاليت های 
زيان بار شركت ها در مورد محيط زيست را می پردازد. ساز و 
كار حسابداری محيط زيست، بکارگيری هزينه يابی بر مبنای 
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مسيرهای سربااليی، خسته كننده است، به طوری كه طی 
يک مسير حدود 10 كيلومتری، باعث از نفس افتادن دوچرخه 
سوار می شود ، در حالی كه طی همين مسافت و حتی بيشتر 
با دوچرخه برقی، نه تنها باعث بروز خستگی نمی شود، بلکه 
حتی يک قطره عرق روی پيشانی دوچرخه سوار نيز نمی 

نشيند.
از  بعد  هم  آن  برقی  دوچرخه  با  سواری  اولين  تجربه 
چندين سال سواری با يک دوچرخه كورسی 10 دنده، همانند 
آن است كه از يک قايق بادبانی زمينی سوار يک خودرو تسال 
شويد، البته به شرط آنکه دوچرخه برقی شما مجهز به سيستم 

»eBike« ساخت بوش باشد .

سيستم ابداعی بوش كه در سال 2014 به معرض نمايش 
و معرفی گذاشته شده، از يک موتور برقی دقيقا روی پدال ها 
برای افزايش نيروی پدال زدن استفاده می كند و چيز ديگری 
وجود ندارد. محل نصب باتری 500 كيلووات ساعت آن روی 
شاسی در جايی است كه معموال دوچرخه سواران ظرف آب و 

يا قفل را در آن نصب می كنند.
دوچرخه بوش eBike يک صفحه نمايشگر كوچک، 
در بخش ميانی فرمان دوچرخه، اطالعات مربوط به سرعت 
را به نمايش می گذارد و ضمنا به دوچرخه سوارخاطر نشان 
می سازد كه كدام يک از چهار حالت سواری را كه عبارتند از 
» eCO،Tour، Sport, turbo  « انتخاب كند 
و همين طور ساير اطالعات، مانند ميزان مسافت طی شده و 
باقيمانده ميزان شارژ و ذخيره باتری، با عنايت به حالت حركت 

انتخاب شده را به اطالع سواركار می رساند.
مدل درآمد اپليکيشين رايگان

بخشی  واتس اپ«   و  »تلگرام  نظير  ها  پيام رسان 
كم كم  و  شده اند  امروزی  بشر  زندگی  شيوه   از  جداناشدنی 
دارند جای خدمات پيام كوتاه را می گيرند. شركت های بزرگ 
فناوری هم هرچند دير، ولی هر كدام با معرفی حداقل يک 
اپليکيشن به اين خواست همگانی جواب داده اند. اما تا حاال به 
اين فکر كرده ايد كه هزينه های اين خدمات عمدتا رايگان از 

كجا تامين می شود.
آيا به اين فکر كرده ايد كه چرا پيام رسان هايی مثل » 
الين، وی چت، كيک، فيسبوک مسنجر« ورود به انواع خدمات 
از ارسال پول گرفته تا درخواست تاكسی را در دستور كار خود 
قرار داده اند؟ موضوع پيچيده نيست، پول در آوردن از يک 
سرويس پيام رسان رايگان خيلی سخت است! در اين شرايط 
بسياری از اين شركت ها چاره را در »تنوع« يافته اند؛ تنوع 
خدمات و به تبعش تنوع منابع درآمدی. آن ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه تنها با يک مدل نمی توان منفعت كافی داشت 
برای همين به جای يک منبع درآمدی بزرگ به چند منبع 

درآمدی كوچک روی آورده اند.
تجارت  انگليسی،  موسسه ی  يک  پژوهش  اساس 
 )SMS( جهانی ارسال پيام با احتساب بخش سنتی پيامک
مثل  فوری  پيام رسان های  همه  و  مخابراتی  اپراتورهای 
واتس اپ طی سال های پيش رو از 113/5 ميليارد دالر در 
2014 به 112/۹ ميليارد دالر در 201۹ تقليل خواهند يافت. 
در اين زمان، ميزان استفاده از اپ های پيام رسان سه برابر 
شده و تا 100 بيليون پيام باال می رود؛ اما درآمدها با اين 
سرعت رشد نمی كنند. به عبارت ساده تر ميزان باالی استفاده 
از پيام رسان ها به معنای ميزان باالی درآمد آن ها نبوده و 
گريبان گير  هم  آينده  سال های  در  كه  است  مشکلی  اين 

پيام رسان ها خواهد بود.
در گزارش همين موسسه ی پژوهشی آمده : در سال 
201۹ درآمدزايی از ارسال متن در اپ هايی مثل واتس اپ 
و الين فقط 1 درصد از كل بازگشتی پيامک ها و ترافيک 

فعاليت برای تخصيص صحيح تر هزينه های زيست محيطی 
به محصوالت مختلف می باشد. 

رابطه حسابداری و محيط زيست
       عالقه ی زيادی به حفاظت از محيط زيست در 
تمام سطوح وجود دارد كه اين امر با صدور مقرارت زيست 

محيطی در بسياری از كشورها نمود يافته است. دولت ها 
برای جلوگيری از تخريب محيط زيست در جستجوی 
راه حل های جديدی هستند. واضح است كه حفاظت از 

محيط زيست به سيستم مديريتی مستقلی نياز دارد.
 سيستم اطالعات حسابداری نيز به عنوان يکی 

از بخش های مهم سيستم اطالعات مديريت 
می تواند نقش بسزايی در ارائه اطالعات زيست 
محيطی ايفا نمايد. حرفه  ی حسابداری می تواند 
اطالعات مناسبی را با افشای مناسب چگونگی 
و  محيطی  زيست  بدهی های  و  دارايی ها  ارائه 
برای  شده  مصرف  مخارج  انعکاس  چگونگی 
محيط زيست به مديريت ارائه نمايد. كانون توجه 
زيست  محيط  اقتصادی  جنبه های  حسابداری 
است. ورود محيط زيست به سيستم حسابداری 
می انجامد  اقتصادی  شاخص های  اصالح  به 
تا  می سازد  قادر  را  مختلف  استفاده كنندگان  و 

تصميماتی اتخاذ نمايند كه پشتوانه  ی توسعه پايدار است. 
همچنين حسابداری محيط زيست دارای مضامين مختلف 
و كاربردهای زيادی می باشد. در اين راستا حسابداری محيط 
زيست می تواند پشتوانه »حسابداری منابع طبيعی« در سطحی 
گسترده و وسيع تر، »حسابداری بوم شناسی« در سطح ادارات 
محلی و حسابداری مالی، حسابداری صنعتی يا حسابداری 

مديريت در سطح كوچک باشد.
عوامل بازدارنده ی توسعه ی حسابداری محيط زيست

      با توجه به رشد روزافزون جمعيت و محدود بودن منابع 
طبيعی در دسترس، مسئله حفاظت از محيط زيست از مهم 
ترين مسائل جامعه بشری مطرح گرديده است. حفظ محيط 
زيست محدود به مرزهای سياسی و جغرافيايی نيست بلکه 
تالش همه ساكنان كره زمين را می طلبد. با نگرش سيستمی 
مسئله حفظ محيط زيست نيازمند يک سيستم مديريت زيست 
محيطی است كه به صورت يکپارچه با ساير سيستم های 
مديريتی به اجرا درآيد. سيستم اطالعات حسابداری به عنوان 
جز مهمی از سيستم اطالعات مديريت می تواند نقش بسزايی 
در كمک به حفاظت از محيط زيست از سوی شركت های 

توليدی آالينده برعهده گيرد. 
اين نکته كه مخارج مصرف شده برای محيط زيست 
منعکس  شركت  حساب های  در  چگونه  شركت  سوی  از 
می گردد و يا اين كه نحوه افشای اين مخارج چگونه باشد، 
مسائلی است كه حسابداری می تواند با پرداختن به آن ها 
رويه و اطالعات مناسبی برای مديريت ارائه نمايد. اما الزمه 

پيام ها را تشکيل خواهد داد؛ بخش اعظم 113 ميليارد دالری درآمد 
پيام های موبايلی هنوز هم در دست ارسال پيامک های سنتی از 

طريق شبکه های مخابراتی خواهد بود.
20 درصد از درآمد الين از فروش استيکر به دست می آيد؛ در 
مقابل، بازی ها 60 درصد از عايدی اين شركت را تامين می كنند. 
نيز كمتر  برآوردها  از  اين وجود مثال در 2014 درآمد شركت  با 
شد، تا جايی كه سود خالص آن در اين سال ۷6 درصد كاهش 
داشت. وی چت هم با مشکل مشابه دست  به  گريبان است؛ اگر 
تحقيقات اخير را مبنای تحليل  مان قرار دهيم اين وضعيت مادامی 
كه شركت ها و موسسات به استفاده گسترده از خدمات اختصاصی 
شركتی روی نياورند ادامه می يابد. فيسبوک مسنجر و كيک در اين 
 ApplicationياA2P « زمينه پيشتازند؛ چيزی كه به آن

to Person«می گويند.
و  امنيت  به  و شركت ها  موسسه ها  بانک ها،  آوردن  روی  با 
اطمينانی كه از اين طريق فراهم می شود احتماال رويه تغيير می كند. 
مثال حدود 10 ميليون از كاربران عمدتا جوان پيام  رسان كيک 
از  بات های شركت های مورد نظر خود استفاده می كنند. فيسبوک 
مسنجر هم از كسب  وكارها دعوت به ساخت حساب رسمی كرده تا 
با مشتريان خود ارتباط كامل  تری داشته باشند. چند وبگاه فروش در 

اين مسير پيشگام شدند و نتايج خوبی هم گرفتند.
موسسان واتس اپ تا چندی پيش و قبل از خريدش به  وسيله  
فيسبوک تالش داشتند تا حد ممکن اپليکيشين خود را ساده و 
تقريبا منحصر به قابليت پيام  رسانی نگه داشته و برخالف ديگر 
رقيبان، مثل الين، كاكائوتاک، وی چت و وايبر، از هرگونه تبليغات 
دوری كنند، در عوض از ابتدای سال دوم از كاربر مبلغی اندک 
دريافت كردند. اما با اين شيوه نمی توان به درآمدهای كالن رسيد 
و علی رغم كاربران ميلياردی واتس اپ عايدی آن از پرداختی های 
ساالنه مشتركان از چند ميليون دالر تجاوز نمی كرد. با مالکيت 
فيسبوک بر اين پيام رسان، موسسان آن اعالم كردند كه مسائل 
مالی اولويت شان نيست و با توجه به مالک جديد و ثروت شركت، 

از همان پرداخت ساالنه نيز  می گذرند تا بر رشد كمی خود بيفزايند، 
البته هم  زمان سياست های فيسبوک مسنجر در واتس اپ هم اعمال 
شد تا بنگاه ها به استفاده از امکان »پيام های تجاری« ترغيب شوند.

البته وضعيت تلگرام، پيام رسان محبوب ايرانيان كمی متفاوت 
است. »پاول دورف« )Pavel Durov( موسس شركت در 
مصاحبه های خود به صراحت اعالم كرده اعتقادی به درآمد زايی 
اپ های پيام رسان ندارد. به نظر او به  محض ورود اين اپ ها به 
حوزه  ی پول  سازی بايد فاتحه  امنيت و حريم خصوصی كاربران با 
خطر مواجه خواهد شد. دورف معتقد است هزينه سر پا نگه داشتن 
پيام  رسان ها را بايد به شيوه هايی ويکی  پديا تامين كرد يا نهايتا 
حامی مالی با شرايط سخت داشت. خبرهای جسته  وگريخته ای از 
مذاكره های دورف با افرادی از گوگل و مايکروسافت منتشر شده 
و الاقل تاكنون موافقت دورف جلب نشده است. بايد ديد او تا چه 

زمانی در برابر وسوسه ی مالی مقاومت خواهد كرد.
اگر بخواهيم فهرست  وار شيوه های درآمد زايی اپ های پيام 
رسان را بر شماريم، می توانيم آن ها را در 11 مورد جای دهيم:  
دريافت هزينه اشتراک، تبليغات، فروش استيکرها، استيکرهای با 
حامی مالی، فروش كاال و لوازم مرتبط ، فيلترها، وال پيپرها، تم ها 
و انواع محتوا، بازی های رايانه ای و فروش درون  برنامه ای بازی ها 
و برنامه ها، عمليات پرداخت،  استريم موسيقی از داخل اپ های 

پيام رسان، درخواست تاكسی و ....
»الو  و  اپل«   )iMassage( »آی مسيج  ميان  اين  در 
)Allo( گوگل « بی هزينه و بی تبليغات مستقيم در اختيار كاربران 
قرار می گيرند. اين شركت ها هزينه ی ساخت پيام  رسان ها را به 
شيوه های ديگر )اپل بيشتر با فروش سخت افزار آيفون و گوگل 
با نگه  داشتن كاربردربستر اين شركت و استفاده غيرمستقيم از 

اطالعات او برای ارائه ی تبليغات هدفمند( تامين می كنند.

چنين امری مستلزم وجود قوانين و مقرارت جهت 
حفاظت ازمحيط زيست برای شركت های توليدی 
از سوی  ايجاد رهنمودهای حسابداری  وهمچنين 
مجامع حرفه  ای حسابداری است. از سويی ديگر 
كنترلی  سيستم های  به  مديران  اهميت  و  آگاهی 
در شركت می تواند موجب كاهش  زيست  محيط 
آلودگی های احتمالی شود. روابط نزديک اقتصادی، 
سياسی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی و آموزشی ايران 
با برخی از كشورهای پيشرفته جهان سبب شده است 
كه دامنه  ی پيشرفت و توسعه  ی فناوری كشور ما 

را نيز در برگيرد.
نتيجه گيری

امروزه بسياری از شركت ها با مسائل زيست محيطی 
روبرو هستند و در جستجوی شيوه ای مناسب برای گزارش  
دهی و افشای اطالعات برای عموم مردم هستند. مساله ی 
آلودگی محيط زيست از مهم ترين معضالت جامعه بشری 
امروز و در ايران به قدری شدت يافته كه پايتخت آن به عنوان 
يکی از آلوده  ترين شهرهای جهان شناخته شده است. اين 
امر لزوم به كارگيری حسابداری محيط زيست را به عنوان 

تالشی در جهت حفاظت از محيط زيست توصيه می نمايد.
بدون ترديد در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری 
بازوی  می توانند  حسابداران  كشور،  در  زيست  محيط 

قدرتمندی برای دولت در ارتباط با كنترل های اقتصادی و 
مالی باشند، برای رسيدن به اين هدف بايد اهداف و وظايف 
حسابداری محيط زيست مشخص و بطور دقيق تعريف و 
استانداردها و ضوابط و معيارها بر اساس اصول منطقی و 
عملی پايه گذاری و تدوين گردد. از اين رو مجامع حرفه ای 
ذيصالح بايد كار تدوين و تنظيم ضوابط حرفه ای و به ويژه 
استانداردهای حسابداری محيط زيست را به عهده گيرند تا از 
اين طريق شركت ها ملزم به رعايت رويه های مصوب باشند.

دولت نيز از طريق اصالح قوانين موجود، تصويب قوانين 
جديد و وضع مجازات های قانونی برای شركتهای آلوده كننده 
محيط زيست می تواند، موجبات كاهش آلودگی را فراهم سازد. 
عالوه بر اين متوليان مسائل زيست محيطی بايد در انديشه 
نهادينه نمودن فرهنگ رعايت مقرارت زيست محيطی در 
جامعه باشند. به خصوص اگر صاحبان و مديران صنايع نسبت 
به مسائل زيست محيطی ديدگاهی مثبت و توأم با طرفداری 
از بهبود عملکرد زيست محيطی داشته باشند و آن را از نظر 
مالی و منابع انسانی حمايت كنند، موجب می گردد تا كاركنان 

نيز در قبال محيط زيست حساس و متعهد باشند.
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Telegram.me/acrobot
Telegram.me/urbanity_bot
Telegram.me/gis_bot
Telegram.me/shahrsazbot

سایتهایمهمعلمی،پژوهشی:
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

بانکهایاطالعاتی:
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

پایاننامههایداخلیوخارجی:
www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org

مقاالتفارسی:
www.urbanity.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

اطالعاتعمومیکشورها:
www.worldatlas.com

پایگاهاطالعاتاسالمی:
www.seraj.ir

مقاالترایگانکتابداریواطالعرسانی:
www.infolibrarian.com

کتابخانهالکترونيک:
www.digital.library.upenn.edu/
books

دانشنامهآزاداینترنتی:
www.wikipedia.org
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