ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻧﺸﻪ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺰ
ﺷﻤـــــﺎره ﭼﻬﺎرم | ﻣﻬـــــﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد دﻓﺎع

ﻣﻘﺪس ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ،
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ۴ﻣﻬﺮ ۱۴۰۰اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼوت ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن  ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ( ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺒﻮد اﺻﻐﺮزاده ﺑﺮادر
ﺷﻬﯿﺪ ،رزﻣﻨﺪه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺟﺒﻬﻪ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را در اذﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﮐﯽ ﻧﮋاد ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺪا و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ در
دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ در اداﻣﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ  ۲۳درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه و
ﻧﺰدﯾﮏ ۳درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺪاح اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت  ،ﺣﺎج
ﻣﻬﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺳﻮزﻧﺎک ﺧﻮد ﺑﻪ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺎل
و ﻫﻮای ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﯾﺎرت ارﺑﻌﯿﻨﯽ در ﭼﻬﺮه ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮد.
ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار »اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽزاده« ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﺑﺮﮔﺰاری آﯾﯿﻦ
ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد و در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺟﺰو ارزﺷﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪای ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ و ﻫﺪﯾﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان
داﻧﺸﮕﺎه )ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ( ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ورزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﻤﺎﻧﺪار داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﮐﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۵۰ﮐﻤﺎﻧﺪار از

ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﻻﻟﻪ ﭘﺎرک ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن و در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی رﯾﮑﺮو و ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﺪ و در دو ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۱۰ﻣﺘﺮ و  ۱۸ﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻬﺪی ﻓﯿﺮزوی ﺳﻌﺪآﺑﺎدی داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﮐﻤﺎن اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﻤﺎﻧﺪار
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن| دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺒﺎدی

ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺒﺎدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۵۸ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ورزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ در رده
ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ راه آﻫﻦ ،ﺳﻬﻨﺪ اﯾﺪم و ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮداری روی آورد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۸ﺑﺎر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رﺷﺘﻪ
ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ  ۲ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد.
از ﺳﺎل ۱۳۷۹ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی وزﻧﻪ ﺑﺮداری و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﺑﺪﻧﺴﺎزی روی آوردو ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل ۱۳۹۰در ﮐﻨﺎر آﻗﺎی ﺧﺴﻮس ﮐﺎﻧﺪﻻس ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎب ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺴﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد .از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮی ﻫﯿﺎت
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﮐﻤﺎن اﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ" ﺑﺎ
درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺒﺎدی در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﮐﻤﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آراء ﻣﺎﺧﻮذه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۲۰ﺗﻮﮐﯿﻮ و اﻋﺰام  ۶ﻧﻔﺮ از ﮐﻤﺎﻧﺪاران اﺳﺘﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و در ﺧﻮر
ﺗﺤﺴﯿﻦ ،ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﯿﻠﺪآرﭼﺮی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺟﺪﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن اﻋﺰام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ب ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ از

وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺎره از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ در اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ  ۱۴۰۰ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ در ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل ،۱۴۰۰
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ "ب" ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺷﮑﺮﭘﻮر،
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮر ،اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،داوران ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﻤﮑﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

داﻧﺸﮑﺪه "ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی" در ﺳﺎل  ١٣٧٨ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه

در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٧در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺣﻮزه،
ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﻮر،
از ﺳﺎل  ١٣٩٩ﻧﺎم داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه
ِ
اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ در وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٩١ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ آﻏﺎز
ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ١٣٩٦ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ دوره اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل  ١٣٩٨ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﻣﺖ اﺷﯿﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮزه داری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه راه اﻧﺪازی
ﺷﻮد .داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ َر ﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
رﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﯽ:
اﯾﻦ رﺑﻊ ﻋﻬﺪه دار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و درﻣﺎن آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و  ١١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻠﯽ و واﺑﺴﺘﻪ دارد .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ،در اﯾﻦ رﺑﻊ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﻣﺖ اﺷﯿﺎء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ دو ﮔﺮاﯾﺶ آﺛﺎر و ﻣﻮاد آﻟﯽ و آﺛﺎر و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺤﻮرﻫﺎ
و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ رﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ  -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی )آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روﺷﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎریرﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ:
رﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻬﺪه دار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ١٠ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻠﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﯾﻦ رﺑﻊ در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺑﻊ رﺷﯿﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ و در دوره ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﯿﻖ ﺗﭙﻪ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺑﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در دو ﮔﺮاﯾﺶ دوره
اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ رﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﻮزه زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ دوره اﺳﻼﻣﯽﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺪاوم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آنرﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮزه داری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﻮاد و آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﺛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﻼل و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،رﺑﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻮزه داری در ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ وﻻدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ| ازﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی|

ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻫﻞ ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،رﺑﯿﻊ ﺣﯿﺎت
اﺳﺖ ،رﺑﯿﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺎه ،وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت اﺑﯽ
ﻣﺤﻤﺪاﻟﺼﺎدق وﻻدت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و وﻻدت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺳﺮآﻏﺎز ﻫﻤﻪی ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای
ﷲ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ّ
ّ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم را وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ و راه ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻼد ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﻪی ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی را ،اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ،ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ آن ﺳﺮاﻓﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ).ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ در  ١٧رﺑﯿﻊ اﻻول ( ١٤٣٤

دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﺮم  ،ﻣﺪﯾﺮ اداره ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﻨﺎوری ﻧﺮم
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻨﯿﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﺘﺎن

ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺿﺎ رﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻠﺴﻪ اول روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۱در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
رﺿﻮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺸﯿﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺒﺎزی ﻣﺪﯾﺮ اداره ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎوه ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﺮم ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﯾﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﻓﻀﺎﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎب اﻟﺠﻮاد( را ارﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﯿﺮی ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻪ  ۲۴و اﻋﻄﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻪ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻫﺴﺖ ) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﮐﻪ درﮔﺎه اﻣﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺧﺮ و ﻧﻔﯿﺲ( ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ) ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۰۰۰۰ﻧﻔﺮ( ازﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر) ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺘﮏ( ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن )ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ(
و )ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﮐﺮوﻣﺎﮐﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ( و )ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮏ ،ﮐﺪﯾﻨﮓ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ( ﺑﻪ روﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺘﻮان در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ذﯾﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
.۱

اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ

.۲

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای

.۳

ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺘﮏ و اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮ| ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻮراﺑﭽﯽ

ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻮراﺑﭽﯽ اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ١٣٦٨و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﺟﻮراﺑﭽﯽ در ﻃﻮل دوران ارﺷﺪ دﺑﯿﺮ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس در
داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ،و داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاج ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وی در ﺑﺎزار ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺣﯿﻄﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺠﻼت  Graphic Engineering and Designو Design Research
ﻣﺪﯾﺮ روﯾﺪاد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎی دﯾﺰاﯾﻦ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺗﯿﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﮑﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮی دﯾﺠﯿﺘﺎل درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﻼس دﺑﯿﺮان ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان و دﺑﯿﺮ ﻫﻤﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٩٧و ٩٨
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٩٩ﺑﺮای ﺗﯿﺰر و ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯽ ﭘﻮﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوم دوم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻨﺮی ،ادﺑﯽ ،و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺗﺮم ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
و...

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

