
با سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
 کارتونیست ها پررنگ تر 

از کاریکاتوریست ها
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
در رشته های ســرامیک، کارتون و گرافیک با آثار 
متنوعی همراه اســت. »طوبای زرین« نام بخش 
اصلی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که به 
شکل رقابتی برگزار می شود. به گزارش هنرآنالین، 
در بخش کاریکاتور و کارتون سیزدهمین جشنواره 
هنرهای تجســمی فجر ۴۷ اثــر از ۳۸ هنرمند به 
نمایش درآمده است که در این میان تعداد اندکی 
از آثار به کاریکاتور چهره اختصاص دارد و باقی آثار 
را کارتون های موضوعی تشــکیل می دهند. علی 
پاک نهاد از همدان و مهدی مصطفــوی از تهران 
کاریکاتورهایی از ترامپ کشیده اند و حمیدرضا ساده 
از قم، آلبرت انیشتین را سوژه کار خود کرده است. 
حسین محمدی از محالت به جای آنکه چهره یک 
نفر را سوژه کارش کند، صحنه ای را چیده تا بتواند 
تعدادی از افراد مشهور را هم زمان در کادر نشان دهد. 
او با الهام از سریال »هزاردستان« نمایی از گراندهتل 
را نشان داده اســت که در آن هنرپیشه هایی مانند 
داوود رشیدی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان 
و... با همان شکل و شــمایل بازی در سریال، دیده 

می شوند.
مرضیه تاجی زادگان از اصفهان، درگیری مردم 
با کرونا را سوژه اثرش قرار داده و در کارتون »یلدای 
کرونایی« با خطوط ساده ســیاه، خانواده ای را دور 
کرسی نشان داده اســت، درحالی که لحاف روی 
کرسی به ویروس کرونا شباهت دارد. علیرضا ذاکری 
نیز به موضوع کرونا پرداخته و شخصی خیابان خواب 
را به تصویر کشیده است که باالی سر او پوستر »در 
خانه بمانید« دیده می شود. محمد جعفری از یزد هم 
راه مقابله با کرونا را نشان داده است، به این ترتیب که 
یک مگس کش شبیه خانه، مانعی در برابر ویروس 

کرونا شده است.

علی محمد خلجی به آلودگی محیط زیست توجه 
داشته و کره زمین را پوشیده از سطل های زباله نشان 
داده است، به گونه ای که تصویر نهایی شباهت به یک 
ویروس بیماری زا دارد. حســین امیدی وابستگی 
انسان امروز به وسایل ارتباط جمعی را موردتوجه 
قرار داده و شــخصی را به تصویر کشیده است که 
موبایل به دست دارد و سیم هندزفری مانند طنابی 
دور دستان او پیچیده است. هیبت احمدی از کرج 
نیز به تکنولوژی های جدید توجه داشــته و پنل 
برق خورشــیدی را تبدیل به ابزاری برای آشپزی 

کرده است.
محمد راعی از اصفهان در یک تصویر پنج بخشی 
به رابطه میان همسران پرداخته و دور شدن آنها از 
یکدیگر را در طول سال های متمادی نشان می دهد. 
محمود نظری از همدان به مسئله مهاجرت توجه 
داشته و آدم هایی را در حال ورود به یک پاکت نامه، به 
سمت مقصدی نامشخص نشان می دهد. اسماعیل 
بابایی از رشــت نیز در اثری با عنوان »همبستگی، 
وحدت« آدم هایی را نشان می دهد که اجتماع آنها 
در کنار یکدیگر ابتدا به یک طناب و بعد به یک زنجیر 

آهنی تبدیل می شود.
هیبت احمدی، محسن اسدی، محمد افالک، 
حســن امیدی، مجید امینی، محمدحســین 
اکبری سیستانی، اســماعیل بابایی، علی پاک 
نهاد، مرضیــه تاجی زادگان، محمــد تقی پور، 
محسن جعفری، رضا حمیدی مطلق، محمدعلی 
خلجــی، علیرضا ذاکری، علی راســترو، محمد 
راعی، سجاد رافعی، حسین رحیم خانی، فرهاد 
رحیم قراملکی، شیدا سردشتی، نیما شاه میری، 
علی شعبانی، سعید صادقی، عماد صالحی، ساالر 
عشــرت خواه، امین فامیل باغســتانی، سپیده 
فرامرزی، شیرین قلیپور، مهدی مصطفوی، فروغ 
موسوی فرد، علی میرایی، عباس ناصری، محمود 
نظری، سیدایمان نوری نجفی، باقر همتی، پوریا 
کرمانی نــژاد، علی پاک نهاد، حمیدرضا ســاده 
و حســین محمــدی شــرکت  کنندگان بخش 
کاریکاتــور و کارتون ســیزدهمین جشــنواره 

هنرهای تجسمی فجر هستند.
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بیش از یک ســال از بحران کرونا و 
مصائب حاصل از آن می گذرد. در میان 
همه هنرها و مشاغل مرتبط با آن ها شاید 
موسیقی بیش از بقیه از این پاندمی آسیب 

دیده است. 
به گــزارش خبرنگار ایلنــا،  بیش از 
یک سال است کنســرتی برگزار نشده 
و برگــزاری برنامه های آنالین و مجازی 
نیــز دردی از فعاالن عرصه موســیقی 
درمان نکرده است. شــاید در این میان 
تهیه کنندگان، کنسرت گذاران و برخی 
خوانندگان پاپ که در مواقع عادی برای 
هر اجرا مبالغ کالن می گیرند نســبت 
بــه آهنگســازان، تنظیم کننــدگان 
و نوازنــدگان که بــا مبلغ ناچیــز و گاه 
توهین آمیــز به فعالیت هــای تولیدی 
و اجرایی می پردازند، وضعیت بســیار 
بهتری داشته اند اما واقعیت این است که 
موسیقی فقط سبک پاپ نیست و تعداد 
فعاالن سبک های مختلف )با احتساب 
خوانندگان، آهنگسازان، تنظیم کنندگان 
و دیگر عوامل( بسیار بیش از آن چیزی 
اســت که تصور می کنیم. افزون بر تمام 
مشکالت و مصائب، اتفاقی که به تازگی رخ 
داده و انتقاد و گالیه برخی آموزشگاه داران 
و هنرمندان و مدرسان را در پی داشته، 

نحوه برگزاری آزمــون تایید صالحیت 
مدرسان توسط خانه موسیقی است. در 
فراخوان دعوت مدرســان موسیقی به 
آزمون صالحیت تدریس، آمده اســت: 
»این آزمون طبق تفاهم نامه همکاری بین 
معاونت امور هنری و موسسه فرهنگی 
هنری خانه موسیقی ایران با نظارت دفتر 
برنامه ریزی و توسعه آموزش های هنری 

برگزار می شود.«
این اتفاق به خودی خود بد نیســت 
به این دلیل که اعضــای هیئت داوران 
بخش های مختلف، از میان هنرمندان 
و اســاتید متخصص و شناســنامه دار 
موسیقی کشــور انتخاب می شوند و در 
ادامه تایید صالحیت مدرسان موسیقی 
بــر اســاس ویژگی هــای آکادمیک و 
اســتانداردهای الزم صورت می گیرد. 
ظاهرا خانه موسیقی قصد دارد با ایجاد 
رویه ای هدفمند به وضعیت مدرســان 
و در نگاه کلی تــر به اوضاع نابســامان 
آموزشــگاه ها رســیدگی کند و در این 
رابطه به راه انــدازی کانالی تلگرامی نیز 
اقدام کرده اســت. کانال مذکور حاوی 
اطالعاتی اســت که مدرسان سازهای 
مختلف را از چند و چون برگزاری و تاریخ 
آزمون ها مطلع می کند، اما تبصره های 

موجود در فراخوان منتشر شده در سایت 
وزارت ارشاد و خانه موسیقی باعث انتقاد 
مدرسان و آموزشگاه داران شده است. طی 
فراخوان مذکور همه مدرسان و اساتید، 
چه آن هایی که قبال برای تدریس تایید 
صالحیت شده اند و چه آن هایی که برای 
اولین بار اقدام کرده اند باید برای دریافت 
مجدد کارت در ســایت خانه موسیقی 

ثبت نام کنند. 
دریافت مبلغ از متقاضیان حضور 
در آزمون تایید صالحیت تدریس

اما اتفاق دیگر، دریافــت مبالغی از 
متقاضیان آزمــون صالحیت تدریس 
اســت. در ســایت وزارت ارشــاد طی 
فراخوانی با چند بند، درباره مبلغ واریزی 
برای صــدور کارت صالحیت تدریس 
موســیقی آمده اســت: »واریــز مبلغ 
۲۰۰۰۰۰ ریــال وجه ثبت نام توســط 
متقاضی به حساب جاری شماره ۳۶۱۲ 
بانک ملی ایران شــعبه صبا به نام خانه 
موســیقی« این در حالی است که خانه 
موسیقی در کانالی تلگرامی که مختص 
به ثبت نام های کارت صالحیت تدریس و 
اخبار مربوط به آن تاسیس شده، شرایط 
مالی دیگری را برای متقاضیان در نظر 

گرفته است. 

در فراخــوان خانه موســیقی آمده 
اســت: »متقاضیان برای آزمون در هر 
گرایش می بایست مبلغ ۱۰۰ هزار تومان 
به کارت »۶۰۳۷۷۰۱۱۹۹۵۰۲۴۱۷« 
خانه موســیقی ایران پرداخت کنند و 
۵۰ هزار تومان از طریق سایت نوبت دهی 
واریز، و عکس فیش را در واتساپ برای ما 
ارسال کنند.« الزم به یادآوری است که 
آزمون های سازهای مختلف به صورت 
مجازی برگزار می شوند که این موضوع 
نیز به دلیل اتفاقات مختلف از جمله کندی 
اینترنت و دیگر مشکالت سخت افزاری و 
نرم افزاری با بی نظمی هایی همراه است. 
اساتید دانشگاه به چه دلیل باید 
آزمون تایید صالحیت بدهند؟!

نستوه رمضانی، نوازنده تار و سه تار، 
مدرس دانشــگاه و نویســنده، به نحوه 
برگزاری آزمون هــای تایید صالحیت 
مدرسان و در نهایت ارائه کارت تدریس 
توسط خانه موسیقی انتقادهایی را مطرح 
کرد. او گفت: اولین انتقاد من درباره نحوه 
هماهنگی سیستم ها و ارزیابی افراد است 
که باید بهتر و دقیق تر صورت گیرد. من در 
دانشگاه های علمی کاربردی و دانشگاه 
گیالن تدریس می کنــم، حال چگونه 
است که صالحیت من برای تدریس در 
دانشگاه محرز اســت، اما برای تدریس 
در آموزشگاه ها که نسبت به دانشگاه ها 
سطح پایین تری دارند باید آزمون تایید 
صالحیت تدریس بدهم! این تناقض به 

چه معناست.  
افراد دارای کارت صالحیت 

تدریس به آزمون مجدد نیار ندارند 
امیرپــدرام طاهریــان، موســس، 
سرپرســت و رهبر ارکستر سمفونیک 
»رسانه هنر« و ارکستر زهی هنرستان 
موسیقی پسران و یکی از آموزشگاه داران 
تهران نیز با اشاره به اینکه ارشاد در مقطعی 
خودش این آزمون ها را می گرفت، گفت: 
به لحاظ کیفی این که خانه موســیقی 
آزمون های تایید صالحیت را می گیرد 
اتفاق درست تری است؛ زیرا به هر حال 

نهادی تخصصی است. 

وی درباره آزمون مجدد متقاضیانی 
که قبال کارت صالحیت دریافت کرده اند، 
گفت: تا آنجا که می دانم افراد دارای کارت 
صالحیت تدریس به آزمون مجدد نیار 
ندارند و صرفا باید بــرای تمدید کارت 
خود اقدام کنند.  طاهریــان ادامه داد: 
نحوه دریافت کارت صالحیت تدریس 
تنها یکی از موضوعات اســت که نام آن 
را معضل نمی گذارم. اما مســئله ای که 
وجود دارد موضوعات جانبی است. مانند 
مالیات ها، ســخت گیری هایی که برای 
برگزاری کنسرت ها وجود دارد. هر روز 
قوانین جدیدی صادر می شود. مثال اینکه 
مدرس آقا نمی تواند به شاگردان خانم 
درس دهد که برعکس این نیز وجود دارد. 

هدف از ثبت نام دوباره مدرسان 
دریافت مالیات است

شــهریار صدیق، مدرس موسیقی و 
سرپرست گروه »راســت مغام«، که در 
شهر تبریز آموزشگاه دارد، درباره برگزاری 
آزمون های تاییــد صالحیت تدریس و 
دیگر مشکالت صنفی آموزشگاه داران 
گفت: من برای دریافــت یا تایید کارت 
صالحیــت تدریس مجددا در ســایت 
مربوطه ثبت نام کرده ام زیرا گفته بودند 
همه باید ثبت نام کننــد. اما تا آنجا که از 
مدیران دیگر آموزشگاه ها )آن هایی که 
پروانه کسب به نامشان است(، شنیده ام، 
چنین افــرادی به آزمون مجــدد نیاز 
نداشته اند و گویا با ثبت نام کارت تدریس 
برایشان صادر می شود. به نظرم آن هایی 
که رزومه کافی نداشته اند باید دوباره در 

آزمون ها شرکت کنند. 
مسئوالن با آزمون مجدد از اساتید 

دوباره کاری می کنند
ناصر نظر، موســیقیدان، آهنگساز 
و موسس و رهبر ارکســتر »پارس« نیز 
درخصوص برگــزاری این آزمون گفت: 
از مبالــغ دریافتی در نظر گرفته شــده 
بی اطالع هســتم و نمی دانم مبلغ ۱۵۰ 
هزار تومان به چه دلیــل از متقاضیان 
دریافت می شود و مسئوالن مربوطه باید 

در این باره توضیح دهند.

وی ادامه داد: به نظــرم اینکه خانه 
موسیقی مسئولیت برگزاری آزمون ها را 
به عهده گرفته کار درست تری است،  زیرا 
زمانی که آموزش هنری اختیار این بخش 
را به عهده بگیرد، امور مربوطه آنطور که 
باید انجام نمی شود به این دلیل که افراد 
این بخش به هیچ وجه متخصص نیستند 
و بیشتر در چارچوب اداری کار می کنند.

این آهنگساز افزود: با وجود اتفاقات 
مثبتی که تا به حال رخ داده،  اما واقعیت 
این است که آموزش هنری وزارت ارشاد 
برای ارائه کارت صالحیت، مدرســان 
آموزشگاه من و دیگر مراکز را با مشکالتی 
مواجه کرده اند. مثال یکی از مدرسان فوق 
لیسانس موسیقی از دانشگاه هنر است، 
اما باید برای دریافــت کارت صالحیت 
تدریس در آزمون ها شرکت کند. به نظرم 
این رویه غلط است و مسئوالن مربوطه به 
واسطه این دوباره کاری ها، کار خودشان 
را زیاد می کنند. به طور منطقی نیز فردی 
که تحصیل کرده و متخصص موسیقی 
است و قبال کارت صالحیت دریافت کرده 
با گذشت زمان تجربه اش کمتر نمی شود 
که به واســطه این اتفاق مجــددا برای 

دریافت کارت صالحیت آزمون دهد!

چرا خانه موسیقی آزمون تایید صالحیت برگزار می کند؟ 

مشکالت دامنه داِر مدرسان و آموزشگاه داران موسیقی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

مرتضی احمدیان

انتخاب استراتژی مناســب در امر تدریس، 
یعنی انتخاب مجموعه ای از مواد آموزشــی و 
شیوه های عملی که برای ارتقای یادگیری به کار 
برده می شود. در انتخاب استراتژی مناسب در امر 
تدریس باید مشخص شود که کدام روش تدریس، 
در چه زمان هایی و با چه محتوایی در نظر گرفته 
می شود تا اهداف آموزشی تحقق یابد. مدرسین 
باید مناســب ترین روش ها را با توجه به محتوا، 

زمان و فراگیران انتخاب کنند.
آموزش رو در رو، فعالیتی اجتماعی اســت 
که متناسب با سطح فرهنگ و تمدن هر جامعه 
شــکل می گیرد. این روش تدریس، از اولین و 
تأثیرگذارترین انواع آموزش است. در این روش، 
از آنجا که بیشــتر زمان کالس به گفت و شنود 

می گــذرد، آموزش دهنــده و آموزش گیرنده 
مهارت های ارتباطی خود را تقویت می کنند و 
از آن در دستیابی به بهترین موقعیت ممکن سود 
می برند. در مقابل، آموزش الکترونیک را داریم 
که در آن عالوه بر استفاده از روش های سابق، از 
ابزارهای اینترنتی و رایانه ای نیز استفاده می شود. 
آمــوزش الکترونیکی پــس از ناکارآمدی 
آموزش های حضوری معمول، برای پاسخگویی 
به نیازهای روزافزون به وجود آمد. هدف از توسعه 
روش های آموزش مجازی، دستیابی به روشی 
بود که بتوان در هر زمان و با هزینه کمتر، به تعلیم 
تعداد بیشتری دانشــجو پرداخت. این روش، 
معایبی نیز دارد که یکــی از آن ها عدم چهره به 
چهره شــدن و در نتیجه کاهش هیجان هنگام 

یادگیری است. 
توســعه و به کارگیــری آموزش هــای 
الکترونیکــی، بــه آمــوزش از راه دور محدود 
نمی شــود، بلکه نظام آموزش حضــوری را نیز 

تحت تأثیر قرار می دهد. در آموزش متداول، برای 
ارتقای اثربخشی و کارآمدی آموزش، از فن آوری 
اطالعــات و ارتباطات، اســتفاده های فراوانی 
می شود که خود گواهی بر کارکردهای انکارناپذیر 
آن در توسعه آموزش علوم است. اینجاست که 

مقوله ای به نام آموزش تلفیقی شکل می گیرد. 
آموزش تلفیقی در تعریف ایده آل خود به نوعی 
آموزش گفته می شود که از ترکیب آموزش های 
حضوری و الکترونیکی پدید می آید و این ترکیب 
ویژگی ها و مشــخصات آموزش تلفیقی را رقم 
می زند. شکل این ترکیب به عوامل گوناگونی مانند 
سن فراگیران و شخصیت آن ها،  ویژگی محتوای 

آموزشی، موضوع تدریس و میزان نو بودن تجربه 
در موسسات بستگی دارد. آموزش تلفیقی به طور 
کلی روشی است که در آن روش های تدریس و 
سبک های یادگیری مختلف با یکدیگر ترکیب 
می شوند. با توجه به سرعت تولید و انتشار علوم 
و تغییرات فراوان در سطوح مختلف آموزشی، 
مراکز باید روش های آموزشی خود را بر مبنای 
تلفیقی از روش های یادگیــری طراحی و اجرا 
کنند تا با محتوای آموزشــی مناسب به اهداف 

خود دست یابند. 
پیش شرط بهره گیری از فن آوری اطالعات 
و ارتباطات، آشنایی آموزش دهندگان با فنون 
اســت. با توســعه ابزارهای آموزش رایانه ای و 
اینترنت از روش آموزش تلفیقی بهره می برند که 
در آن ترکیبی از تجهیزات و ابزارهای رایانه ای و 
اینترنتی و روش های آموزش سنتی، در کنار هم 

استفاده می شود. 
برخی عوامل در این نحوه آموزش، تأثیرگذار 
هســتند و برخی دیگر عامل بازدارنده به شمار 
می آیند که متغیرهایی چون ناآگاهی مدرسین و 
دانشجویان از مزایا و کاربردهای آموزش تلفیقی 

در تدریس، کمبود امکانات الزم برای برگزاری 
کالس های مجازی، نبود محتوای آموزشــی 
استاندارد، عدم دسترسی به اینترنت و ابزارهای 
اینترنتی و رایانه ای کافی در فضاهای آموزشی 
و آسان بودن روش های سنتی تدریس نسبت به 
روش های الکترونیکی، از جمله این عوامل است. 
بررسی ها نشان می دهد که عامل اول به نام 
موانع شــخصی، مهم ترین دلیل بازدارنده در 
این مسیر اســت. عامل دوم موانع زیرساختی 
و تجهیزاتی هســتند. پس از آن نیز می توان به 
موانع اقتصادی و نبــود مهارت های مدیریتی و 
سازمانی اشــاره کرد. در این راستا راهکارهایی 
مانند برنامه ریزی بــرای ایجاد نگرش مثبت در 
متصدیان امر آموزش و توسعه دانش و آگاهی از 
اصول و مفاهیم آموزش های مجازی و تلفیقی، 
تجهیز مراکز آموزشــی، توسعه زیرساخت ها و 
طراحی و تدوین محتوای آموزشی مناسب، توجه 
به توسعه مهارت های مدیران مراکز و موسسات در 
زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی 
براســاس مؤلفه ها و مبانی آمــوزش تلفیقی، 

می تواند سودمند باشد.

پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت روش آموزش تلفیقی

مدیرکل هنرهای نمایشی روز گذشته به خبرگزاری 
مهر گفته است با همکاری شــهرداری و میراث فرهنگی، 
حصارکشی مجموعه تئاتر شهر تا پایان سال جاری انجام 
می شود.  قادر آشنا  درباره وضعیت حصارکشی مجموعه 
تئاتر شــهر و مراحل طی شــده در این خصوص، گفت: 
خوشبختانه جلسات و گفتگوها در خصوص حصارکشی 

مجموعه تئاتر شــهر به خوبی پیش می رود و مسیر مورد 
نیاز در حال طی شــدن اســت.   بحث حریم تئاتر شهر از 
مســائل قدیمی این بنای فرهنگی اســت.  در دهه ۷۰ با 
تصمیم شهردار وقت تهران برای برچیدن حصار پارک ها، 
حریم تئاتر شهر و پارک دانشجو مشترک شد و این موضوع 
با صدماتی به پوسته بیرونی تئاتر شهر همراه شده است. با 

این حال برخی با کشیدن حصار به دور تئاتر شهر مخالفند 
و می گویند موجب گسست بنا با جامعه عمومی می شود. 
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره زمان آغاز حصارکشی 
مجموعه تئاتر شهر، بیان کرد: خیلی عالقمند و امیدواریم 
 که حصارکشــی مجموعه در ایام باقیمانده از ســال ۹۹

 انجام شود.  آشنا درباره شکل برپایی حصار یا تعیین حریم 
چیزی نگفته است، اما منتقدان بر این باورند حصارهای 
فلزی همانند تاالر وحدت نتیجه معکوســی بر زیبایی و 

جذب مخاطب دارد.

حصارکشی یا تعیین حریم  »تئاتر شهر«  تا قبل از عید نوروز 
تئاتر

نحوه برگزاری آزمون 
تایید صالحیت مدرسان 

توسط خانه موسیقی، گالیه 
برخی آموزشگاه داران 
و هنرمندان و مدرسان 

را در پی داشته است زیر 
براساس فراخوان این مرکز، 

همه مدرسان و اساتید، 
چه آن هایی که قبال برای 
تدریس تایید صالحیت 

شده اند و چه آن هایی 
که برای اولین بار اقدام 

کرده اند، باید برای دریافت 
مجدد کارت در سایت خانه 

موسیقی ثبت نام کنند 
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