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نشریه کارتون اوایل ترم پیش به کوشش ایمان 
با هدف معرفی  را  و فعالیت خود  تاسیس  لطفیان 
نیز  و  دامغان  دانشگاه  هنر  دانشکده  هنرجویان 
هنرهای  زمینه  در  متنوع  اخبار  و  برتر  آثار  ارایه 

دیجیتال آغاز نمود.
عزیز  لطفیان  آقای  گروه  که  بود  پیش  ترم  اواخر 
داشتند  را  نشریه  از  شماره  اولین  چاپ  بر  سعی 
کندی  و  ترم  پایان  امتحانات  با  تالقی  خاطر  به  که 
کار جمع آوری مطالب متأسفانه اولین دوره انجمن 
نتوانستند  دیجیتال  هنرهای  و  تلویزیون  علمی 

اولین شماره خود را به چاپ برسانند.
خود  جلسه  اولین  در  اعضا  انجمن  دوم  دوره  در 
در شروع ترم سال تحصیلی جاری مصمم به چاپ 

نشریه کارتون شدند.
با رویکرد جدید تصمیم بر این شد که اولین شماره 
از نشریه به آثار هنری دانشجویان رشته تلویزیون 
و هنرهای دیجیتال دانشکده هنر دانشگاه دامغان 

اختصاص یابد.
لذا با اطالع رسانی از همه دانشجویان رشته جهت 
دریافت آثارشان اقدام شد، بخاطر رساندن نشریه 
بدست دانشجویان جدید الورود در دومین همایش 
معارفه انجمن، زمان اختصاص یافته برای دریافت 
آثار محدود به یک هفته شد؛ بنابراین یکسری از 

اما  اند  آثار دوستان بوده که قابلیت چاپ داشته 
اختصاص  صفحات  تعداد  و  وقت  کمبود  خاطر  به 
یافته برای چاپ آثار، امیدواریم بقیه دوستان نیز 
اقدام  تصویری  فایل  قالب  در  خود  آثار  ارائه  به 
نمایند تا بتوانیم در شماره های بعدی نشریه و در 
سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال به 

نشانی www.tvart.ir درج نماییم.
ارائه  و  طراح  عنوان  به  آرتک  طراحی  گروه  هدف 
هنر  و  فرهنگ  گسترش  کارتون  نشریه  دهنده 
مدرن  های  رسانه  از  کمک  و  دامغان  دانشگاه  در 
برای حمایت از دانشجویان دانشکده هنر بصورت 
معرفی آثار یا رزومه آنها است و نیز ارائه مطالب 
هنری، اخبار بروز دنیای هنر، معرفی کتاب و مجالت 

هنری ایرانی و خارجی است.
مطمئناً نشریه کارتون برای توسعه و پایداری خود 
های  حمایت  نیازمند  بعدی  های  شماره  چاپ  برای 
شما و ارائه انتقادات و پیشنهاد های شما عزیزان 
هست. امید است با یاری اساتید بزگوار دانشکده 
اعتالی  راه  در  کوچک  هرچند  گامی  بتوانیم  هنر، 

هنرهای دیجیتال برداریم.
سردبیر موقت )!(

جاوید قدیمی

به نام یگانه خالق زیبایی ها
سخن را با نام خداوند متعال شروع می کنیم باشد که با الطاف الهی به سر مقصود خدا پسندانه 

برسیم. 
در آغاز راه دومین سال انجمن تازه تأسیس تلویزیون و هنرهای دیجیتال بر آن هستیم تا با نگاه 
مدبرانه و آگاهانه به گذشته، حال و آینده بتوانیم با همتی واال به اهداف عالی خود که همانا، ارتقاء 
سطح کمی و کیفی امکانات و بستر سازی برای کشف و احیای استعدادها در جهت توسعه سواد 

علمی و بصریست، برسیم.
انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال سعی دارد، فضایی آرام و به دور از افکار منفی ایجاد 

کند؛ تا شما بتوانید از آن استفاده کنید و در آن سهیم باشید.
در پایان امیدواریم اعضای انجمن، که متشکل از همه ی دانشجویان این رشته می باشد، با حضور 

فعال خود در برنامه های پیشنهادی، ضمن استفاده از آن، در بهبود شرایط فعلی دخیل باشند.

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان در راستای باال بردن سطح سواد بصری 
و اطالع رسانی اخبار بروز دنیای گرافیک و انیمیشن تصمیم به قرار گیری قفسه مطبوعات در محل 
دانشکده هنر نموده است. لذا از شما دانشجویان عزیز تقاضامندیم برای گرفتن اشتراک مجالت 

مناسب مشخصات مجالت پیشنهادی خود را با ما از طریق پل های ارتباطی زیر در میان بگذارید.

50002207880 سامانه پیام کوتاه:  
www.tvart.ir وب سایت انجمن:  
info@tvart.ir پست الکترونیک:  

 ان شاء اهلل
دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال

مدیر مسئول نشریه کارتون

به نام هنرمند خلقت

نظرسنجی
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ثریا حیدرزاده
نقاشی دیجیتال

ثریا حیدرزاده
نقاشی دیجیتال

جاوید قدیمی
طراحی لوگو و آرم گروه طراحی آرتک

اکرم گلکار
طراحی لوگو نام هنرمند

سهیال ایزدی
طراحی لوگو شرکت ریما

جاوید قدیمی
next it طراحی لوگو و آرم
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سعید ابراهیمی
یکی از دانشجویان فعال و مستعد   
دانشکده هنر دانشگاه دامغان که از سال 
7۹ شروع به انجام کارهای هنری بخصوص 

طراحی رنگ روغن نموده اند.
از سال 8۳ عالقمند به کارهای سه بعدی 
شده و شروع به انجام کارهای ۳D در نرم 

افزارهای مختلف نموده اند.
ایشان با ورود به دهه ۹0 شروع به انجام 
طراحی دیجیتال به صورت ذهنی نموده و 
کارهای در خور توجهی را در قالب طراحی 
)کانسپت(  سازی  فضا  انیمیشنی،  کاراکتر 

ارائه کرده است.

عرفان سلیمان زاده
عکاسی هنری
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بیتا خاقانی
تصویرسازی کودک

رویا آقابابایی
تصویرسازی

حاجی آقا از منم عکس میگیری؟
     !.... چـــــــشم، یه لحظه..... بیا...
یکی دیگه ...
خب..... یکیم از این ور...
اوکی... حله.

حاجی جــــان دستت درد نکنه، ما خودمانم بعد 
میتانیم ببینیم این عکساره؟
بعدن!  بیا همین االن بهت نشون بدم، ایناهاش...

اااااا.... کاره خدارو ببین... تکنولوژی کجاها 
مــــــیره!!! 
ها هه ههه.... سره من اینفد بزرگه؟!!
بـابا خوشتیپی دیگه ..... .

ههه . ها هه... دستت درد نکنه حاجی آقا 
نوکرم بابا کاری نکردم که، راستی پشت در تو 
بایستاده بودی نون میخاستی؟
آره. راءس ساعت 11 باید نان بدن..
هــــا.... حاال چن وقتی هس ک اینجایی؟
وقتی نگذشته تازه 2ماه میشه.
2ماه! خانم دکتر میگفت 6 ساله ک اینجایی؟
نه حاجی آقا 2 ماهه اینجام
خیله خب... با من کاری نداری؟ من برم؟
دســـــتت درد نکنه حاجی جان نه برو به سالمت
خیله خب خداحافظ پس.

حسام الدین گل محمدی
عکاسی هنری  

امیر اصالحچی
عکاسی هنری
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جاوید سلطانی      
انیمیشن کالغ و چراغ
)طراحی.اجرا.کارگردانی.انیمیت(

جاوید سلطانی
نقاشی دیجیتال

سعید محمودی
طراحی شخصیت های تخیلی

)گارگویل(

)ساریوسکا(
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شادی علیپور
تصویرسازی کتاب کودک

علیرضا انصاری فر
طراحی دیجیتال

فاطمه امیری
نقاشی دیجیتال

مریم رحیمی
تصویرسازی کتاب کودک
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خالصه فیلم کوتاه خانم نیلوفر نصر:
فیلم کوتاِه ساخته خانوم نصر رمضان امسال از برنامه »ماه عسل« شبکه سه سیما پخش شد و موجب خوشحالی 
دانشجویان دانشکده هنر دامغان گردید؛ شادیمان زمانی دو چندان شد که ایشان موفق به دریافت تندیس و 

جایزه نقدی برنامه ماه عسل سال ۹۳ شدند
نقل قول: موضوعی که انتخاب کرده بودم موضوع روز بود، زبان ساده و دنیای بی آالیش کودکان این موضوع 
را ملموس کرده بود و اعتقاد دارم و مطمئن هستم که اول خواست خدا و بعد نفس های پاک بچه هایی که با 
من همکاری کردند باعث شد که جز هشت نفر انتخابی از بین ده هزار نفری باشم که فیلم ارسال کرده بودند 

چون کارم بسیار ساده بود و حرفه ای و… ساخته نشده بود.

      محمد بلقدر
دامغان  این سه سال حضور خود در شهرستان  ایشان در  نمایش،  زمینه  از دانشجویان فعال در  یکی 
نمایش های مختلفی به روی سن بردند که از مهمترین  آن می توان به حجله در دجله و نمایش اخیر ایشون 
به نام »من و نازی و یک پرتره« نام برد که با استقبال بی نظیر در سه روز نمایش آن در سالن شاهچراخی 

اداره ارشاد دامغان روبرو شد نام برد.

نیلوفر نصر
فیلم کوتاه

مجموعه ای از نمایش ها و تئاترها با بازی مهدی قربانی
به خاک سپاری قطرات باران

فیلم کوتاه سنگ
فیلم کوتاه زمانی که جا ماند

تئاتر حجله در دجله
نمایش کالس آخر
نمایش خاکستری

روبری هر کس به وقت خیرگی
نمایش تمام دوران تاریکی

نمایش زندگی در پاره ای از اوقات

مهدی قربانی

مرضیه خورشیدی
عکاسی هنری

مریم جعفریان
تصویرسازی کتاب کودک
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مژگان ابریشمی فر
تصویرسازی

فاطمه جوکار
تصویرسازی

مینا مریدی
عکاسی هنری

رسول کیوان نژاد
پوستر.جلد.لوگو.سی دی
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مدیر  مقدم  ضرابی  خانم  صحبت های  پای  امروز 
و  کم  از  تا  نشستیم  نمایشی  ادبیات  رشته  گروه 
کیف راه اندازی کتابخانه تخصصی ویژه دانشکده 

هنر دانشگاه دامغان جویا شویم.
طرحی که اواسط سال تحصیلی پیش مطرح شد و 
در جشن تئاتر امسال که در اردیبهشت ماه ویژه 
دانشجویان عزیز ادبیات نمایشی برگزار شد؛ قوت 
گرفت و رئیس دانشکده هنر دامغان جناب آقای 
هفتمین  و  بیست  از  کتاب  خرید  از  مومنی  دکتر 
کتابخانه  برای  تهران  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 

تخصصی دانشجویان هنر خبر دادند.
کتابخانه  پیگیر  تا  رفتیم  امروز  خاطر  همین  به 
تخصصی ویژه دانشجویان و اساتید دانشکده هنر 
باشیم و از خانم دکتر ضرابی مقدم مسئول اجرایی 
شدن این طرح در مورد خرید کتاب های تخصصی و 

زمان و مکان افتتاح آن پرسیدم:
سوال: کتاب ها در چه زمینه های هستند؟

نیاز  به  بنا  شده  خریداری  کتب  بیشتر  پاسخ: 

حوزه  این  در  نمایشی  ادبیات  رشته  دانشجویان 
هستند و بخاطر اینکه دانشجویان رشته تلویزیون 
و هنرهای دیجیتال به کار عملی بیشتر می پردازند 
کمتر  تئوری  های  بحث  برای  کتب  به  نیازشان  و 
برای  آقابابایی  دکتر  آقای  از  درخواست  با  هست 
ارائه لیست مورد نیاز برای دانشجویان تلویزیون 

اقدام به خرید کتاب نموده ایم.
علی  مشترک  و  تخصصی  کتب  جهت  همین  به 

الخصوص نمایش نامه های جدید تهیه شده است.
کتابخانه  مسئولین  شده،  انجام  های  پیگیری  با 
طول  در  که  دادند  مساعد  قول  دانشگاه  مرکزی 
سال تحصیلی جاری بنا به فراخور نیاز دانشجویان 

و اساتید باز کتب مورد نیاز خریداری شود.
سوال: چه زمان قرار است این کتابخانه تخصصی 
افتتاح شود و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار 

بگیرد؟
نشده  تجهیز  کامل  طور  به  هنوز  کتابخانه  پاسخ: 
برای  از معرفی شخصی  کتابخانه  و مدیریت  است 

مسئول  فرد  که  گوید  می  سخن  کار  این  انجام 
این زمینه  از تحصیالت در  کتابخانه تخصصی هنر 
کتب  شایسته  نحو  به  بتوانیم  تا  باشد  برخوردار 
اختیار دانشجویان هنر قرار  بندی و در  را دسته 

دهیم.

سوال: مکان این کتابخانه تخصصی کجا خواهد بود؟
طبقه  در  هنر  دانشکده  تحصصی  کتابخانه  پاسخ: 
دوم کتابخانه مرکزی واقع هست که در کنار ارائه 
]مدیر  گلبهار  دکتر  پیگیری های  با  تخصصی  کتب 
گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال[ موافقت شده 
است که بخشی سمعی و بصری از آرشیو فیلم و 
… در کنار آن ایجاد گردد تا به دانشجویان خدمات 

دهد.
هر چند مکان فعلی اتاق کوچکی هست ولی برای 

شروع کار مناسب است.
سوال: آیا کتب خریداری شده تک نسخه می باشند 

یا نه؟
چند  دارای  شده  خریداری  کتب  بیشتر  پاسخ: 

نسخه می باشند؛ تا بنا به این که هر ساله بر تعداد 
عزیزان  پاسخگویی  می شود،  اضافه  دانشجویان 

باشد.
از طرفی بیشتر کتب خریداری شده که بر اساس 
سرفصل های شورای آموزشی خریداری شده اند، 
تعداد  به  لذا  و  داشت  خواهند  درسی  استفاده 
مناسب از هر کتاب خریداری شده اند حتی کتبی 
هم که قبال در کتابخانه مرکزی بودند برای برخی از 

آنها نسخه های جدیدی هم خریداری شده است.
سیستم  با  آیا  تخصصی  کتب  گرفتن  برای  سوال: 
جداگانه  کتاب ها  این  یا  بود  خواهد  کتابخانه  کلی 

تعریف شده اند؟
پاسخ: در حال حاضر دریافت این کتب هم از طریق 
سیستم کلی کتابخانه بود ولی می خواهیم بصورت 
کتابخانه  ویژه  اختصاصی  سیستم  در  جداگانه 

تخصصی هنر ارائه گردد.
انجمن  اختیار  در  را  ارزشمند خود  اینکه وقت  از 
دادید  قرار  دیجیتال  هنرهای  و  تلویزیون  علمی 

بسیار سپاس گذاریم.

راه اندازی کتابخانه تخصصی رشته هنر
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گزیده ای از مطالب سایتنمایی از سایت تخصصی انجمن

طراحی کاراکترهای دیجیتالی توسط: هیروشی یوشی
هیروشی یوشی)Hiroshi Yoshi( یکی از هنرمندان برجسته و تحسین برانگیز در حوزه ی تصویرسازی 
دیجیتال در ژاپن است. او یکی از پیشگامان استفاده از  Corel Painter برای ساخت تصویر دیجیتال در 

دنیای تصویر سازی ژاپن می باشد.
کاراکتر هایی که وی طراحی و اجرا کرده است از برنامه های اصلی تلویزیونی و تبلیغاتی گرفته تا وب 
سایت های شرکت های بزرگ و حتی کمپین های انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفته است. وی در طراحی 
شخصیتی که مستقیما درمسیر نیاز سفارش دهنده باشد بسیار خبره عمل می کند. شخصیت های سه 

بعدی وی ترکیبی از زیبایی، طنز و سادگی را به وجود آورده اند.
این کاراکترهای مجازی قابلیت بسیار خوبی برای استفاده در اپلیکیشن ها ،انیمیشن ها و اسباب بازی ها 
دارند. در ادامه ی مطلب کلکسیونی از کاراکترهای جذاب یوشی را خواهید دید که با تکنولوژی پرینت 

سه بعدی تولید شده اند. 
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گروه طراحی آرتک
www.artek.ir

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
www.tvart.ir

 سامانه پیام کوتاه:   50002207880


