ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻧﺸﻪ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺰ
ﺷﻤـــــﺎره ﺳﻮم | ﺷﻬﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن و
ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرخ  ۲۵ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۴۰۰ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ

رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﻣﺼﻼی اﻋﻈﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ۱۵ ،ﭘﯿﺮﻏﻼم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺸﺖ ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺪاح ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﻨﯿﺎ،
ﻋﺮاق و ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر و از ﺧﺎﻧﻮاده  ۶ﻣﺪاح ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﭼﻬﺎر واﻋﻆ ،ﻣﺪاح و
ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ .از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮش ﻗﺮآﻧﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺗﻤﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺟﻼس ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﺟﻼس ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮای
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﺟﻼس ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﺰاداری

ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺮﻏﻼﻣﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ب ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎل ١٣٩٩ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﻋﺘﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺗﺒﻪ
)ب( را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ| دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ دوﺑﺨﺘﯽ

ﻟﯿﻼ دوﺑﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،۱۳۵۵داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۷۹در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ ام ﻣﺎﻟﺰی و در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی )ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن( از ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وی ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻧﻮﺷﺘﺎر آﮐﺎدﻣﯿﮏ و آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ
دوﺑﺨﺘﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
را آﻏﺎز و در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﯿﺎری ارﺗﻘﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن
آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ از اﯾﺸﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون اداره اﻣﻮر
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎ  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ
و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘـ ــﺮ ﻣﯿﻨﻮ ﻗﺮه ﺑﮕﻠ ــﻮ

ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮﮐﺎرﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻨﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی دارﯾﻢ.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮاق ارﺑﻌﯿﻦ . . .

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮاق ارﺑﻌﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دل ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی ،ﻣﺘﻦ ادﺑﯽ ،ﺷﻌﺮ وﯾﮋه اﺳﺎﺗﯿﺪ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ اﻫﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ٤ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ١٤٠٠آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﺪی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ:
 afsanehpiriارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس| ازﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی|

ﺟﻨﮓ ،ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﮓ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﻧﻮرس ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺸﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ،ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ
آوری اﺳﺖ؛ ﻣﻈﻬﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎﺳﺖ .ﭼﻘﺪر ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﮐﻢﺳﺎل رﻓﺘﻨﺪ در ﺟﺒﻬﻪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺟﺰو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺸﻮر از اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺪور ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﻮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ؛
ﭼﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ در اﯾﻨﻬﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻠﻔﻦ۰۴۱۳۵۴۰۸۰۹۷ :
وﺑﺴﺎﯾﺖwww. tabriziau.ac.ir :
ﺳﺮوش@tabriziau.ac.ir :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام@tiauartinfo :

ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد آﺧﻮﻧﺪی
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﺋﯽ :روح ﷲ ﺗﻘﯽ زاده
ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺘﺎش

