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کانون نگارهفعالیت های 

(92-93)

ي فعاليت کانون نگاره تنها کانون  دانشجويي دانشگاه شیراز است كه در زمينه هنرهاي تجسم•

شروع به فعالیت کرده است و در حال حاضر تمامي اعضا آن از 1379اين كانون  از سال .دارد

.  دانشجويان دانشكده هنر و معماري مي باشد

آموزش و آشنایی با هنرهای تجسمی و صنایع دستی از قبیل •

با گرافیک،نقاش ی،عکاس ی،خوشنویس ی،حجم سازی،طراحی و بافت فرش،جواهرسازی،کار 

...شیشه و فلز،سفالگری و 



شرح فعالیت و برنامه

: عنوان فعالیت 
معارفه با دانشجويان جديدالورودمراسم . 1

:برگزاری زمان
92مهرماه16

:تعداد مخاطبان 

نفر50

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

راني این برنامه شامل بخشهاي مختلفي همچون سخن
دئو مديران دانشكده،اجراي موسيقي سنتي،پخش وي
وازم كليپ و اهدائ بسته هاي فرهنگي حاوي بروشور ل

التحرير و  حواله خريد كتاب و نرم افزار به 

.دانشجويان بود



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
طراحی لوگو  کانون نگارهمسابقه . 2

:برگزاری زمان
92آبان 25

:تعداد مخاطبان 

نفر50

:مکان برگزاری 

شیرازدانشگاه

:بودجه برنامه 

تومان100000

طراحی،نگارهکانون جدیداعضایفعالیتاولین
همسابققالبدرکه.بودکانون برایجدیدلوگوی 
ورهندانشکدهاساتیدعهدهبرآثارداوری.شدارایه

بهتعلقمرایبیشترینبابرگزیدهلوگوی .بودمعماری 
کدهدانشگرافیکرشتهدانشجوی حسینیزهراخانم
.بود



برخی از آثار ارسال شده  



اثر برگزیده

:طراح 
سیده زهرا حسینی

رشته ارتباط تصویری 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
ويژه برنامه هاي عيد غدير برگزاري . 3

: برگزاری زمان
92آبانماه 1

:تعداد مخاطبان 

نفر70

:مکان برگزاری 

هنر و معماری دانشکده

:بودجه برنامه 

و به مناسبت گراميداشت ايام پر بركت دهه واليت
امامت مسابقه فرهنگي ويژه عيد سعيد غدير خم،
به توسط معاونت دانشجویی فرهنگی در روز چهارشن

در محوطه  دانشكده هنر و معماري، 1/8/92مورخ 
اين مراسم  كه شامل .ميان دانشجويان برگزار شد

روي برنامه هايي از جمله مسابقه لوگو تايپ،نقاش ي
جويان پارچه و نمايشگاه پوستر بود با استقبال دانش

در پايان آثار ارائه شده توسط . همراه گرديد
دانشجويان،داوري و به آثار برگزيده جوايزي اهدا 

.گرديد



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
"عاشورا در شهرمن"عكاس ي مسابقه . 4

:برگزاری زمان
92دي و آذر

:تعداد مخاطبان 

نفر40

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

تومان150000

گاه به مناسبت ایام محرم ، از طرف کانون نگاره دانش
شیراز مسابقه عکس با موضوع عاشورا در شهر من

عکس های ارسال شده از سوی شرکت . برگزار شد 
تا کنندگان با یک هفته تاخیر ، داوری و نفرات اول 

.سوم اعالم شدند 
: اسامی داوران مسابقه 

دی استاد شهریار اسدکتر غروی و، دکتر زارع خلیلی
: اسامی برندگان مسابقه 

. رشته ارتباط تصویری . آرزو کاغذ چی : نفر اول 
.رشته ارتباط تصویری . شکوه شعار : نفر دوم 
یری رشته ارتباط تصو . زینب آیت اللهی : نفر سوم 



برخی از تصاویر ارسال شده  



آرزو کاغذچی : نفر اول 

شکوه شعار : نفر دوم 

سیده زینب آیت اللهی : نفر سوم 

برگزیدگان  



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
روند طراحيسمينار . 5

:برگزاری زمان
92آبانماه29

:تعداد مخاطبان 

نفر50

:مکان برگزاری 
ده دانشک. تاالر کیمیا 

هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

تومان150000

1392ماهآبان29مورخچهارشنبهروزدر"طراحیروند"سمینار
ازچندآیاتیابتدا.شدبرگزارتاخیردقیقهس یبا10:30ساعت،

بالیمسرودبهمیهمانانسپسوگردیدتالوتمجیدهللاکالم
سیدینرگسخانمآنازپس.دادندفراگوشاحترامادای

راهابرنامه،مجری عنوانبهتصویری ارتباطرشتهدانشجوی 
رويهببودندبرنامهمیهمانکهراحجتیآقایجنابونموداعالم

مهادادقیقهس یوساعتیکحدودبرنامه.كردنددعوتصحنه
وندر درهاریشهگرفتننظردرقبیلازموضوعاتیوکردپیدا

بندیزمان،گروهیکاراهمیت،مناسبپردازی ایده،طراحی
،هدهندسفارشومخاطببهاحتراموتحقیقاهمیت،مناسب

اياهدباغرویدکترخانمسرکارسپس.شدگذاشتهبحثبه
درونددادپايانرابرنامهحجتيآقايبهگلیدستهوتقدیرلوح
.آمدعملبهپذیراییاساتیدودانشجویانازآخر



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
عكس محرم در باغ جهان نمانمايشگاه . 6

:برگزاری زمان
28تا 23يك هفته  از 
آذرماه

:تعداد مخاطبان 

برای عموم آزاد 

:مکان برگزاری 

باغ جهان نما

:بودجه برنامه 

و ملینتچاپ

رابطهدرشیرازدانشگاهدانشجويانبرگزيدهعكسهاي
درعاشوراعكسمسابقه"عنوانبامحرمموضوعبا

چاپA3شاس يرويبرقطعه30تعدادبه"منشهر
باغمحلدرهفتهيكمدتبهعكسهااينوگرديد
ايندهبرگزينفرسه.شدگذاشتهنمايشبهنماجهان

عارش،شكوهاول نفرچيكاغذآرزوخانمهانمايشگاه
راارآثداوري.بودندسومنفرالهيآيت،زينبدومنفر

عهدهبرمعماري وهنردانشكدههنربخشاساتيد
.داشتند



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 

عكس محرم در دانشكده هنر و معماري نمايشگاه . 7

:برگزاری زمان
دي 1آذر ماه و30

:تعداد مخاطبان 
نفر50

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

و ملینت آثار چاپ

دتمبهاينبار"منشهردرعاشورا"مسابقهعكسهاي
ربعینامناسبتبهدانشجوييبسيجهمكاري باروزدو

نمايشبهمعماري وهنردانشكدهحياطدرحسيني
هايبرنامهنمايشگاهاينكناردر.شدگذاشته
پخشوكتابنمايشگاهوعاشوراطراحيمسابقه
.شدانجامنیزنذري غذاي



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
آموزش ي شناخت احجام و مواد براي ساخت كارگاه . 8

عروسكهاي نمايش ي

:برگزاری زمان
92ديماه 4تا 1

:تعداد مخاطبان 
نفر20

:مکان برگزاری 

هنر و معماری دانشکده

:بودجه برنامه 

كارگاهانایر دانشگاهیتیاترخانههمکاری بانگارهکانون 
عروسكهايساختبرايموادواحجامشناختآموزش ي
معماری وهنردانشکدهدرروزیکمدتبهرانمايش ي
وانتمیکارگاهایندرشدهارایهمطالباز.نمودبرگزار

باارکاصول ،سازی مجسمهدرصورتآناتومیمبانیبه
اشارهآدمکساختودهیحجم،سازی مجسمهخمیر
زادعوتبهکارگاهدرکنندگانشرکتپایاندر.کرد

رایاپکارگرداندستیارومدرسپور غریببهروزاستاد
.شدنددعوتنمایشایندیدنبهعاشورا



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
فرهنگي پوستر براي كانونها و تشكلهاي معاونتطراحي . 9

دانشگاه شیراز

:برگزاری زمان

92آبان و آذر 

:تعداد مخاطبان 

:بودجه برنامه :مکان برگزاری 

كهنون كاايندانشجويانتخصصبهنظرنگارهكانون 
سترپو طراحيهستندتصويري ارتباطرشتههمگي
ابوگرفتعهدهبرراهاتشكلديگرهايبرنامه

تابآفكانون وعكس،،تئاتروسبز،فيلمكانونهاي
.اندداشتههمكاري 



برخی از پوستر های طراحی شده  



شرح فعالیت و برنامه
:عنوان فعالیت 

اقتصاد و هنرهمایش . 10

:برگزاری زمان
92اسفند 5

:تعداد مخاطبان 

نفر 100

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 
:بودجه برنامه 

ر حضو باهنرواقتصادتخصص ي-علميهمايشمهندس ی،روزاسفند،5مناسبتبه
ورهنیدانشكدهكيميايتاالردرهنرمندانودانشجوياناساتيد،ازنفر200ازبيش

هنرتانفرهنگسیپيوستهعضوسيف،هادياستاد.شدبرگزارشیرازدانشگاهمعماري 
رهايهناحيايضرورتخصوصدرمطالبيبيانبههمايشايندرايراناسالميجمهوري

يهنرهايپيشكسوتپژوهشگراین.پرداختسنتيومردمي
ّ
اينممردزماني:گفتمل

رايبرامناسبياجتماعيواقتصاديشرايطهنر،يعرصهدرتالشوكارباسرزمین
عينو بلكهنيست؛پيشهماسرزمیندرهنر:دادادامهوي .بودندكردهفراهمخويش

-هنري كتاب53ينويسنده.هاستزيباييخالقبهوصالنوعيوتعاليحقبهبازگشت
هايجامعهازشدهكپيآموزشهنر،یحوزهدرماجديدآموزش:داشتاظهارپژوهش ي

هايآموختهدانشدليل،همینبهاست؛وابستههاآنمكاتببهوباشدمیغربي
هنروگفرهنبامتناسبهنري هايفعاليتانجامبرايراالزمكاراييماهنرهايدانشگاه
ورشفیدانشكدهچراكهپرسشاينبيانباسيفاستاد.ندارندايرانكهنسرزمین
ويفرهنگمیراثروزگاري اگر:داشتبياننداريم،ايراندرمردميهنرهايیدانشكده

 رامانهنري 
 
يمخواهدستجامعهافتخارآمیزترينبهدهيم،قرارارزيابيموردمجددا

درهكخواستدانشجويانواساتيديهمهازهنرفرهنگستانیپيوستهعضو.يافت
هنرمندانگرانسنگهايتجربهازاستفادهوايرانياصيلهنرهايكردنكاربردييزمينه

،ربيعيارژنگاستادجديدكتابازهمايش،اينیادامهدر.كنندتالشپيشكسوت
مايشههايبخشديگراز.شدرونماييسنتيسراجيعنوانباسنتيهنرهايپژوهشگر

استادانعنو بهراعياحمدسيددكترازتقديربهتوانميهنرواقتصادتخصص ي-علمي
دههنچنديدليلبهسيفاستادبهتقديرلوحاهدايوهنربخشپيشكسوتونمونه

ودتوليدائمينمايشگاههمپاياندر.كرداشارهمردميهنرهاياحيايبرايفعاليت
ناي.شدافتتاح(هنرآموختگاندانشودانشجويانتعاوني)دستيهنرهايیعرضه

آبادمعاليگلدشتدرواقعمعماري وهنریدانشكدهيمحوطهدردائمينمايشگاه
هنر،باتيكهنربافي،پارچهجواهرسازي،تخصص يهايكارگاهشاملويافتگشايش
.باشدميغیرهودوزيسوزنچوب،



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
بهمن22مسابقه عکاس ی فجر با موضوع راهپیمایی . 11

:برگزاری زمان
92بهمن 

:تعداد مخاطبان 

:بودجه برنامه :مکان برگزاری 

رگزاربمسابقهاینانقالبفرهنگاعتالیراستایدر
جوایزی ونمودهشرکتنفر30مسابقهایندر.گردید

.گردیداهداسومتااول نفراتبه



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
کارگاه گچبری . 12

:برگزاری زمان
92اسفند 7

:تعداد مخاطبان 

نفر50

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

تومان150000

ربیشتوبهترهرچهآشناییهدفبانگارهکانون 
نقوشیاجراوطراحیحوزهدرمندعالقهدانشجویان

اقدامری بگچکالسیکهایتکنیکباسنتیواسلیمی
وهنردانشکدهدرعنوانهمینبهکارگاهیبرگزاری به

لوبیمطاستقبالباکه.نمودشیرازدانشگاهمعماری 
ازکارگاهاینپایاندر.شدرو روبهدانشجویاناز

هرچهبرگزاری درمنشسبحاناستادجنابزحمات
.آمدعملبهایویژهتقدیرکارگاهبهتر



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 

همایش دانشگاه پاک. 13

:برگزاری زمان
92اسفند 7

:تعداد مخاطبان 
نفر80

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 
:بودجه برنامه 

اییبرپهمچون متفاوتیبخشهایشاملبرنامهاین
اساتیدکنفرانسواعتیادازپیشگیری آموزش یکارگاه
ردبیسخنرانیهمچنینورابطهایندرهنربخش

،پخشفارساستانمخدرموادبامبارزهشورای
ارکانبادانشجویانسازی آشناوکلیپویدئو

.بودپاکجشنواره



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
نمایشگاه آثار نگارگری و تذهیب زهرا بهرامی . 14

دانشجوی رشته صنایع دستی

:برگزاری زمان
3فروردین تا 29

93اردیبهشت 

:تعداد مخاطبان 
برای عموم آزاد

:مکان برگزاری 

گالری وصال

:بودجه برنامه 

پوسترچاپ

برپاالوصنگارخانهدرهفتهیکمدتبهنمایشگاهاین
قراربازدیدکنندگانوهنرمندانتوجهموردوشد

قابلیتکنیکوکیفیلحاظازبهرامیخانمآثار.گرفت
.باشدمیعرصهاینآوراننامبامقایسه



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
بزرگداشت روز جهانی گرافیک در تاالر حکمت. 15

:برگزاری زمان
93اردیبهشت8

:تعداد مخاطبان 
نفر200

:مکان برگزاری 

تاالر حکمت

:بودجه برنامه 

تومان700000

ون کان،گرافیکجهانیروزبزرگداشتمناسبتبه
وتهبرجساساتیدازدعوتبانمادیناقدامیدرنگاره

وگرافیک،سازی تصویرهایحوزهدرسبکصاحب
،اسدیبنیعلیمحمداستادجملهازمیدانیطراحی
منانجهمکاری واسلمیاستاد،اسدیشهریاراستاد
هبرامراسمیمعماری وهنردانشکدههنربخشعلمی
اتیداسازمراسمپایاندرو.دادترتیبمناسبتهمین
.آمدعملبهتقدیر



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
برگزاری کارگاه تصویرسازی در دانشکده هنر و . 16

معماری 

:برگزاری زمان
93اردیبهشت 9

:تعداد مخاطبان 

نفر70

:مکان برگزاری 

دانشکده هنر و معماری 

:بودجه برنامه 

تومان300000

ایهپایواصولیمبانیآموزشویژهجایگاهبهتوجهبا
امردرمدرن وسنتیمتنوعرویکردهایباطراحیوگرافیک

نگیفرهمدیریتنگارهکانون ،نگارگری وتصویرسازی 
حیطهدرمدون هایبرنامهراستایدرشیرازدانشگاه
وانقدرگر استادحضور باکارگاهیبرپاییبهاقدامآموزش
یبنعلیمحمداستادجنابزمینهایندرسبکصاحب
اببیشترهرچهآشناییضمندانشجویان.نموداسدی
هایایدهاجرایوطرحبهمذکور مبانیازعملیهاینمونه
ساتیداازبرنامهاینپایاندر.پرداختندزمینهایندرخود

.آمدعملبهتقدیربرگزیدهآثارو



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
یراز در نمایشگاه آثار دانشجویان گرافیک دانشگاه ش. 17

نگارخانه وصال

:برگزاری زمان
اردیبهشت19تا 12

:تعداد مخاطبان 

برای عموم آزاد

:مکان برگزاری 

نگارخانه وصال

:بودجه برنامه 

تومان200000

ترتهشایسوبهترهرچهمعرفیراستایدرنگارهکانون 
یطراحهایرشتههنری فضایدرموجودهایتوانمندی

آثارفراخوانبامعماری وهنردانشکدهگرافیکو
،تصویرسازی وطراحیمختلفهایحوزهدربرگزیده
باانون کبهارسالیآثارداوریوپوسترطراحی،نگارگری 
هنرهایانجمنبهوابستهوصالخانهنگار همکاری 
بهزمینههمیندررانمایشگاهیفارساستانتجسمی

بیور پرشو استقبالباکهنمودبرگزارهفتهیکمدت
.بودهمراهشیرازشهرسطحهنرمندانسابقه



تصاویر 



شرح فعالیت و برنامه

:عنوان فعالیت 
طراحی پوستر برای جشنواره رویش به سفارش. 18

معاونت فرهنگی

:برگزاری زمان
93اردیبهشت 30الی 27

:تعداد مخاطبان 
تمام دانشجویان 

دانشگاه شیراز

:مکان برگزاری 
پردیس ارم

:بودجه برنامه 

گاهدانشمختلفهایکانون هایتوانمندیباآشنایی
.شیراز



تصاویر 



با تشکر فراوان از 

کسانی که ما را 

در انجام فعالیت ها 

.  یاری کردند 


