ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻧﺸﻪ واﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺰ
ﺷﻤـــــﺎره ﺷﺸﻢ | آذرﻣــــﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﻧﺸﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻧﺸﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮآوری

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زاده ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮآوری اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در اداره
آﻣﻮزش را دادﻧﺪ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎس ﻧﻮروزﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺒﻖ اداره آﻣﻮزش را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ راﯾﺰﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯽ ﻧﮋاد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم درﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ  ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ  ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻗﺮآن و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری  ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﭘﺎﮐﺰاد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺣﻞ
ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداری  ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺻﻞ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ  ۱۶آذر

اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری و ﻣﺠﺎزی ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اداﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

دﯾﺪار ﺻﻤﯿﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ورزﺷﯽ

ورزش ،ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﺸﺎط ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺳﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ورزﺷﯽ ﺑﻮد و از ﺧﺎﻃﺮات ﺷﯿﺮﯾﻦ دوران داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی | ﻣﺮاﺳﻢ وداع

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺳﺮاﻓﺮاز اﺳﻼم ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺻﻞ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﮐﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۴۰۰در ﺳﺎﻟﻦ
 ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار و از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺳﺎل  ۱۳۹۹در اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻌﺪاد  ۹۱ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮرد داوری ﺗﻌﺪاد  ۵ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺗﻌﺪاد ۹

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﻮ ﻗﺮه ﺑﮕﻠﻮ و
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻠﻘﺎر اردﺑﯿﻠﭽﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎدی و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﯿﻂ« و
ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی رازاﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ اﻓﺸﺎری ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﭘﺘﺮوﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﮐﺘﺎب
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺳﺨﺎوت ،ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ روﺣﯽ و دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ
ﭘﻮراﻟﻮار ﺑﺎ ﻋﻨﻮان»ﺑﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ« ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﻘﺮار ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﮐﺎوش ﺗﭙﻪ داﻟﻤﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از
ﮐﺎوﺷﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﮐﺎوش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﭙﻪ داﻟﻤﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﺮوژه ﺣﺴﻨﻠﻮ و ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۸و  ۱۹۵۹ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺮﻧﯽ و در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎﯾﻠﺮ ﯾﺎﻧﮓ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﭘﺮوژه ﺣﺴﻨﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ راﺑﺮت داﯾﺴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ در ﺑﺎزهای ﮐﻪ ﮐﺎوشﻫﺎ در ﺗﭙﻪ داﻟﻤﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮزه
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ،ﻣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ و ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺘﯿﻘﺎت اداره ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮑﺪه | داﻧﺸﮑﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای

داﻧﺸﮑﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻫﻨﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎی از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه
و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درک ﻋﻤﯿﻖ از ﻓﻨﺎوری ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن را در ﺻﻨﻌﺖ ،رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دوره ﻫﺎ ،ﭘﺮورش ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻼق ﻓﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آن ﻫﺎ در
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای دارای  ۲۴ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻠﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ در رﺑﻊ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای:
دارای رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای:
دارای رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ:
دارای رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی | ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺎد ﭘﺮوری

در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۴۰۰-۱۴۰۱از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﮐﯽ ﻧﮋاد در ﻣﻮرد ﻗﺪاﺳﺖ ﮐﺎر ِ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺬب ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری

ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ آزﯾﺘﺎ ﺑﻼﻟﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ

ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ آزﯾﺘﺎ ﺑﻼﻟﯽ،
داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون در ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را از درﮔﺎه ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺎن
اﺳﺖ.

ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( | ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﺪاﺣﺎن

اﺋﻤﻪ
ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮد ...ﻣﮑﺘﺐ ّ
اﻟﺴﻼم( و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻠﻮی و ﻓﺎﻃﻤﯽ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺒ ّﺮا اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه
)ﻋﻠﯿﻬﻢ ّ
ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪی زﻫﺮا )ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ( دو ﺧﻄﺒﻪی ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮده؛ دو ﺧﻄﺒﻪ
ی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ :ﯾﮑﯽ در ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﻣﺮدان ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ُﭘﺮ ]اﺳﺖ[ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و
اﻋﺘﺮاﺿﯽ -اﻋﺘﺮاض -و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ی زﻫﺮا )ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ( در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد ،ﻟﮑﻦ در اﯾﻦ دو
ﺧﻄﺒﻪی ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ و ُﭘﺮﺷﻮر ،ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪی ﻫﺘﮏ و زﺷﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺘﻘﻦ.
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ،
ﻧﺪارد؛ ]و ﻫﻤﻪی ﮐﻠﻤﺎت[،
ِ
ِ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺣﺪود  ۲۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،از ﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷دﯾﻤﺎه  ۱۴۰۰ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲ﺻﺒﺢ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮه ،روز اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ و
ﻧﺸﺴﺖ اول ،ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ  ۱۲در ﺗﺎﻻر ﺑﻌﺜﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار و
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ از ﻣﯿﺎن  ۵۰ﻣﻘﺎﻟﻪ
درﯾﺎﻓﺘﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ۵داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ و  ۱۲داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻠﯽ داوری
و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده اﻓﺰود :ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل در ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﺧﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
داﯾﺮ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،واﮔﺬار
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﯿﺎدی و ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻣﺮوز ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه  -آذرﻣﺎه ۱۴۰۰

در ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎﻟﻦ
اﻟﻐﺪﯾﺮ  ،از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه:
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﻮﻻﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی  /آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮش
 /ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ دوﺑﺨﺘﯽ در ﺣﻮزه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای  /آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺎﺳﺮ ﺣﻤﺰوی در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺛﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  /آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﭘﺎﮐﺰاد در ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ  /آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده در ﺣﻮزه
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ  /ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ راد در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮی زاده در ﺣﻮزه ﻓﺮش /ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ  /ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ آزﯾﺘﺎ ﺑﻼﻟﯽ اﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﯾﻮﻧﺲ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺴﯿﺞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮ | ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﺰاده

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﺰاده ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۷۵و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی
راﯾﺎﻧﻪ ای و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .وی در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را اﺧﺬ ﻧﻤﻮد .اﯾﺸﺎن
ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪد در
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎری اﯾﺸﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ
ای ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪی ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻮزه ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻮﺷﻦ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ .وی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ در
داﻧﺸﮑﺪه ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
از اﻓﺘﺨﺎرات وی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ :داﻧﺸﺠﻮی اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ /ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن /ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۹داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ /ﭘﺬﯾﺮش دﮐﺘﺮا ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﺟﺎﯾﺰه ﺷﻬﯿﺪ اﺣﺪی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن /ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪی  ۱۳۹۹و / ۱۴۰۰ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ /ﻓﯿﻨﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺪی  /۱۴۰۰ﺑﺎزی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی /ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ..اﺷﺎره ﮐﺮد.

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

ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻫﺘﻤﺎم و ﻧﻈﺎرت :دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد آﺧﻮﻧﺪی | دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﺋﯽ :روح ﷲ ﺗﻘﯽ زاده
ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻬﺘﺎش

