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به نام خالق زیبایی ها

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در راستای اهداف بلند مدت خود ،با همیااری هنرمنادان ،پژوهشا ران ،صااب نراران،
داوری نهایی مقاالت خود را برای همایش ملی " 5اسفند  "9313با عنوان:
" مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران در سه دهه اخیر با رویکرد جامعه شناسی "
در دفتر انجمن دانش اه هنر الزهرا (س) برگزار نمود .ضمن قدردانی از کلیه عزیزانی که تا کنون در پی فراخوان انجمن علمای
هنرهای تجسمی ایران ،برای برگزاری دومین همایش بیش از  07چکیده مقاله توسط نویساندگان و پژوهشا ران مرتاره باه
دبیرخانه همایش ارسال گردید ،پس از داوری اولیاه بادود  07چکیاده همساو باا اهاداف هماایش تشادی

داده زاد و از

نویسندگان آنها درخواست گردید تا اصل مقاالت را ارسال فرمایند.
پس از دومین مربله داوری ،از بین مقاالت ارسال زده تعداد  55مقاله مورد تایید نهایی هیئات مرتاره داوران قارار گرفات.
(هشت مقاله برتر از این مجموعه توسط نویسندگان آنها در روز همایش ارائه خواهد زد).
الزه بذکر است چکیده مقاالت پذیرفته زده در مربله اول طی مجلدی در اختیار زرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و ماتن
کامل مقاالت پذیرفته زده در مربله نهایی نیز در آینده نزدیک (با فره سی دی) به چاپ خواهد رسید.
همایش فوق با مروریت انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و همکاری " دانش اه الزهارا (س) ،معاونات فرهن ای امتمااعی
دانش اه الزهرا (س)،گالری آنالین و  "...مورخ  5اسفند  ،9315از ساعت  8الی  ، 95در "پژوهشا اه علاوه انساانی و معالعاات
فرهن ی" ،سالن بکمت برگزار خواهد زد.
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