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اولیــن شــماره نشــریه دانشــجویی انجمــن مطالعــات عالــی هنــر بــا حمایت بســیار 
ــای دکتــر گــودرزی و  ارزشــمند ریاســت محتــرم دانشــکده تجســمی جنــاب آق
ــاری و  ــر بلخ ــای دکت ــاب آق ــر جن ــی هن ــات عال ــروه مطالع ــرم گ ــت محت ریاس
همچنیــن همراهــی و راهنمایــی دلســوزانه اســاتید گرانقــدر دانشــکده بخصــوص 
آقایــان دکتــر اســدی، دکتــر حقیــر و دکتــر اســالمی منتشــر گردیــد. ایــن امــر 
ــا مســئولیتم  ــر دوســتان متعهــد و ب ــر همــکاری بی نظی ــود اگ ــز ممکــن نب هرگ
ــمی  ــکده تجس ــر دانش ــی هن ــات عال ــروه مطالع ــز گ ــجویان عزی ــود؛ دانش نمی ب
پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران کــه بــا عالقــه ای ســتودنی، پشــتکار، 
روحیــه همــکاری فوق العــاده و تعهــد بــه مســئولیت خــود بــرای برداشــتن ایــن 
ــر فراهــم  ــن هــدف نشــریه مطالعــات هن اولیــن گام بســیار کوشــیدند. اصلی تری
آوردن عرصــه ا ی بــرای تعامــل و همفکــری دانشــجویان حــوزه مطالعــات نظــری 
ــاالت  ــگارش مق ــات و ن ــد مطالع ــیر رش ــدم در مس ــه ق ــدم ب ــا ق ــت، ت ــر اس هن
یکدیگــر را همراهــی نماینــد و بــه یــاری خــدا در آینــده بــا کســب تجربــه هرچــه 
ــا از  ــاری مان ــر و آث ــی بی نقص ت ــروز، متون ــمندتر از ام ــی ارزش ــتر مطالعات بیش
ــر  ــن ام ــه ای ــجویم ب ــتان دانش ــه دوس ــردد. عالق ــل گ ــان حاص ــای ایش تالش ه
بســیار قابــل ســتایش اســت و نویدبخــش آن آینــده دلخــواه کــه البتــه بــا تمریــن 

ــد.                                          پریما میرلوحی                                                  و پشــتکار حتمــا محقــق خواهدگردی

حسن بلخاری                                         

پانزدهم آبانماه 1399                                          سردبیر نشریه مطالعات هنر

بیست و ششم آبانماه 1399                                                                           مدیر گروه مطالعات عالی هنر

ــوزه  ــص در ح ــجویی باالخ ــات دانش ــوزه مطالع ــد در ح ــریه ای جدی ــد نش تول
ــتکار  ــت و پش ــا هم ــن دارم ب ــم. یقی ــک میگوی ــر را تبری ــری هن ــات نظ مطالع
ــه  ــز البت ــته اند و نی ــان گذاش ــریه را بنی ــن نش ــه ای ــی ک ــجویان محترم دانش
حمایــت اســتادان فرهیختــه گــروه مطالعــات عالــی هنــر و نیــز دانشــکده هنرهای 
تجســمی ایــن نشــریه آینــده بســیار خوبــی خواهــد داشــت. بــرای همــه عزیــزان 

ــق دارم. ــی و توفی ــدرکار آرزوی تعال ــت ان دس
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