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نش��ه �وابط عموم� و امو��ین الملل دانشگاه هنر اسالم� تب��ز
شمـــــاره هجدهم | آذرماه  سال ۱۴۰۱

برگزاری اولین نشست از سلسه نشست های آشنایی با کارآفرینان موفق در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 
اولین نشست از سلسله نشستهای آشنایی با تجربیات کارآفرینان موفق در سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به همت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه و با حضور کار آفرینان 

دانشگاه در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ در سالن آمفی تئاتر الغدیر برگزار شد. در این نشست، آقای دکتر کی نژاد رییس محترم دانشگاه در خصوص فراز و فرودهای کار آفرینی 

توضیحاتی ارایه فرمودند و در بیان تجربیات خود فرمودند: «رمز موفقیت تمام افراد موفق این است که فرصت ها و نیازها را می بینند و به ندای درون خود گوش می دهند 

و با تمام قدرت دست به اقدام و عمل می زنند؛ و البته الزمه رسیدن به نتیجه مطلوب شناخت صحیح از توانمندیها و استعدادهای خود و کسب مهارتهای الزم در این زمینه 

است». ریسک پذیری، نوآوری و خالقیت بدون کپی برداری از دیگران، نیازسنجی و شناسایی فرصتها و ظرفیت های کاری منطقه زندگی خود و بهره برداری از آنها از جمله 

مواردی است که بسیار مورد تاکید ایشان بود. ایشان در ادامه متذکر شدند که برای رسیدن به موفقیت می بایست هدف یا اهداف بلند مدت داشت و در راستای آن گام 

هایی هرچند کوچک ولی پیوسته برداشت و این باور غلط که شروع هر کسب و کاری سرمایه اولیه زیادی می خواهد را کنار گذاشت.

در پایان این جلسه نیز، مدیر کار آفرینی دانشگاه جناب آقای دکتر میر شفیعی خاطر نشان کردند که در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین و جامعه محور و تشویق دانشجویان 

به کارآفرینی، نشستهایی از این قبیل برای انتقال تجربیات کارآفرین موفق توسط این دانشگاه برگزار خواهد گردید. 

در ادامه از تالشهای جهادی برادر سعید کاوه در دوران تصدی مسئولیت تقدیر و تشکر بعمل آوردند 

کسب مدال طالی دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در بیست و هفتمین 
المپیاد علمی دانشجویی کشور

دانشجویان پرتالش دانشگاه هنر اسالمی تبریز بار دیگر حضوری موفقیت آمیز در المپیاد ملّی دانشجویی کشور داشتند. آقای "احمدرضا 

جداری کوهی" دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۷ در بیست و هفتمین المپیاد علمی طراحی صنعتی با احراز رتبه نخست انفرادی موفق به کسب 

مدال طال و آقای "پدرام حیدری" دانشجوی ورودی ۱۳۹۸ موفق به کسب رتبه نهم در همین دوره از المپیاد شدند.

دانشگاه هنر اسالمی تبریز کسب این موفقیت را صمیمانه به دانشجویان گرامی تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را در تمامی 

مراحل تحصیلی و زندگی از درگاه پروردگار منان آرزومند است.



بزرگداشت روز دانشجو 
مراسم روز دانشجو ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در سالن بعثت دانشگاه برگزار گردید. در این 

مقاطع  قبل،  اتفاقات سالیان  به  اشاره  دانشگاه ضمن  محترم  رییس  مراسم 

مختلف انقالب و نقش دانشجو در راستای حفظ نظام جمهوری اسالمی ایران و 

بیداری در قبال دشمنان کشور، بیاناتی راجع به فعالیت دانشجویان چندرسانه ای 

در فضای مجازی و اهمیت آن اهتمام ورزیدند.

مصادف با روز دانشجو، دیدار و نشست صمیمی دانشجویان فعال فرهنگی، 

بسیج دانشجویی، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویی با رییس 

محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کی نژاد به همراه پخش برخط در فضای مجازی 

این دیدار برگزار گردید.

پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور معرفی شدند
خانم دکتر مینو قره بگلو عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز بعنوان پژوهشگر برتر کشوری در گروه هنر و معماری در سال ۱۴۰۱ 

انتخاب گردید.



بیست و سومین  آئین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی همزمان با هفته پژوهش و 
فناوری در دانشگاه تبریز برگزار شد.

بیست و سومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی با حضور حجت 

االسالم و المسلمین تاج الدینی، دکتر منادی و دکتر روح اله متفکر آزاد، جهانبخش سلمانیان، معاون 

توسعه مدیریت و  منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی، روسای دانشگاه های استان، سردار 

عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا، روسای سازمان ها و ادارات  فعال در پژوهش و فناوری و 

همچنین منتخبین این  دوره، در دانشگاه  تبریز  برگزار شد.

در این آئین از ۱۴ پژوهشگر برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی، یک نفر 

دانش  آموز برگزیده ، ۳ فناور برگزیده استان از شرکت ها و واحد های فناور و همچنین یک نفر بعنوان 

پژوهشگر برگزیده دستگاه های اجرایی تجلیل شد که از دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دکتر مهدی رازانی  

پژوهشگر برگزیده دانشگاه از گروه عمده هنر ، انتخاب و تجلیل شد.

آیین بزرگداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری در دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱ در تاالر الغدیر دانشگاه، از پژوهشگران منتخب اعضای هیات علمی و دانشجویان برتر تحصیالت تکمیلی 
در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین فناور برتر در حوزه کارآفرینی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کی نژاد تقدیر و تجلیل به عمل آمد. 

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

عنوان

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه حفاظت آثار فرهنگی

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه هنرهای تجسمی

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه هنرهای صناعی اسالمی

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه فرش

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه چندرسانه ای

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه طراحی

پژوهشگر منتخب دانشگاه در حوزه معماری و شهرسازی

نام و نام خانوادگی

دکتر مهدی رازانی

دکتر ابوالفضل عبدالهی فرد

دکتر شهریار شکرپور

دکتر سیامک صفاپور

دکتر یونس سخاوت

دکتر سیدعلی فارغ

دکتر مینو قره بگلو

اعضای هیات علمی منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز ۱۴۰۱:

ردیف

۱

۲

۳

عنوان

دانشجوی دکتری رشته شهرسازی اسالمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان سنجی

دانشجوی فناور برتر در حوزه کارآفرینی

نام و نام خانوادگی

خانم پریسا قبادی

آقای حامد یعقوب زاده

خانم نعیمه محمدزاده

اسامی دانشجویان منتخب سال ۱۴۰۱: 



درنمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی از واحد فناور مرکز رشد دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
تجلیل بعمل آمد

در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان که  از تاریخ ۱۴ 

با  لغایت ۱۷ آذر ماه در محل مجتمع عصر انقالب پارک علم و فناوری استان 

استقبال پرشور برگزار می شد بعد از ظهر پنجشنبه تاریخ ۱۷ آذر ماه سال ۱۴۰۱با 

حضور معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار، مدیران مراکز رشد استان، دکتر 

منادی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده محترم مردم تبریز و 

حومه، روسا و معاونین دانشگاهی، رییس پارک علم وفناوری استان، شرکت های 

معرفی  با  داشتند  حضور  خالق  های  شرکت  و  فناور  واحدهای  و  بنیان  دانش 

واحدهای برتر، این نمایشگاه به کار خود پایان داد. واحد فناور مرکز رشد دانشگاه به 

با  نرم و صنایع خالق  مسئولیت خانم پرستو شکیب در بخش فناوری های 

دریافت لوح تقدیر و جایزه در میان واحدهای برتر این نمایشگاه مورد تجلیل قرار 

گرفت.

معرفی کتاب برگزیده سال ۱۴۰۱ استان آذربایجانشرقی
کتاب "شناخت طرح و نقش قالی های کردی خراسان" به عنوان کتاب برگزیده سال ۱۴۰۱ استان آذربایجانشرقی انتخاب شد.

از نویسندگان کتاب آقایان دکتر علی  طی مراسمی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجانشرقی 

وندشعاری ، دکتر عبداله میرزایی و سرکار خانم اکرم بخشی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. کتاب "شناخت طرح و نقش قالی 

کار  حاصل  خراسان"  کردی  های 

پژوهش میدانی مولفان نامبرده می 

باشد که از طریق انتشارات دانشگاه 

 ۱۴۰۰ سال  در  تبریز  اسالمی  هنر 

چاپ شده است.



معرفی دانشجو | پریسا قبادی
خانم مهندس پریسا قبادی متولد ۱۳۶۹ زاده شهرستان قزوین، فرزند ایثارگر و دارای دیپلم ریاضی فیزیک با معدل ۱۹/۱۳، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ( ورودی 

۱۳۸۸) در رشته معماری از دانشگاه قزوین با معدل ۱۸/۳۸ می باشد که جزء دانشجویان ممتاز رشته معماری بوده و پایان نامه دوره کارشناسی را با عنوان "طراحی موزه 

طبیعت با رویکرد بیونیک " با نمره ۱۸٫۵ با موفقیت به پایان رسانده است. 

وی در ادامه، مقطع کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی را به سال ۱۳۹۳ با کسب رتبه ۹۰ کنکور شروع و با معدل ۱۸/۳۳ و کسب رتبه سوم کل ورودی ها با گرایش 

طراحی شهری در دانشگاه هنر اسالمی تبریز با نمره پایان نامه ۱۹/۷۵ و کسب درجه عالی با موضوع "ساماندهی بخشی از محور مهران رود 

تبریز در ارتباط با بافت پیرامون با رویکرد طبیعت محور (بیوفیلیک)" به پایان رساند که پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد از طرف دو سازمان 

شهرداری تبریز و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مورد حمایت قرار گرفت. در مقطع دکتری در رشته شهرسازی با اخذ 

سهمیه استعدادهای درخشان و نخبگان علمی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز پذیرش شده و هم اکنون در حال تحصیل می باشد که در آذر 

ماه سال ۱۴۰۱ بعنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه در مقطع دکتری انتخاب گردید.

سوابق حرفه ای ایشان نیز در عرصه علمی، پژوهش، فرهنگی و همکاری با انجمن های علمی و همچنین در زمینه اجرای پروژه های عمرانی 

و مرتبط با آن چشم گیر بوده که به مواردی نظیر: همکاری با مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر تبریز در قالب تدوین طرح  پژوهشی در 

زمینه مسائل و مشکالت شهری و تدوین دو طرح پژوهشی "تحلیل پراکنش زمانی-مکانی آالینده های هوای تبریز و ارتباط آن با مولفه های طراحی شهری" و "بررسی 

تجارب موفق شهرهای پیاده محور"، همکاری با مهندسین مشاور انگاره مستطیل طالیی و ارزش آفرینان صبا در انجام مطالعات امکان سنجی پروژه تجاری، فرهنگی، 

اداری و مسکونی در محدوده استانداری تبریز در سال ۱۳۹۹، عضویت در سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۹ تاکنون و همکاری به عنوان مهندس 

ناظر (حق امضاء پایه ۳ اجرا و نظارت معماری و حق امضاء پایه ۳ شهرسازی)، مهندس ناظر معمار و هماهنگ کننده در پروژه های متعدد مسکونی و تجاری در شهرهای 

تبریز و قزوین، گذراندن دوره های صالحیت اجرا پایه ۳ و HSE، سابقه عضویت در بسیج به صورت فعال، شرکت در مسابقات طراحی از جمله طراحی باغ نظام مهندسی 

به عنوان عضوی از تیم طراحی در شرکت فرازآب، شرکت در مسابقه طراحی میدان آذربایجان به عنوان عضوی از تیم طراحی در شرکت فرازآب، ۱۳۹۴و آشنایی با نرم 

افزارها و تکنیک های تخصصی اشاره کرد.

از سوابق پژوهشی ایشان در باب مقاالت علمی و پژوهشی می توان به عناوین زیر اشاره نمود:

چاپ مقاله با عنوان تحلیل پراکنش مکانی آالینده های هوا در مرکز شهر( منطقه ۸) تبریز و ارتباط آن با محیط انسان ساخت، فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه   •

پایدار شهری، بهار ۱۴۰۱.

چاپ مقاله با عنوان تحلیل سازمان فضایی شهر قزوین در دوره صفوی مبتنی بر رویکرد مطالعات فرهنگی، نشریه علمی- پژوهشی گفتمان طراحی شهری،   •

تابستان ۱۴۰۱.

چاپ مقاله با عنوان واکاوی تاثیر فضای شهری بیوفیلیک بر میزان استرس افراد، نشریه علمی- پژوهشی گفتمان طراحی شهری، زمستان ۱۴۰۱.  •

چاپ مقاله با عنوان واکاوی تاثیر مورفولوژی بلوک های شهری بر سرعت باد، علمی – پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، پاییز ۱۴۰۱.  •

 The Effect of Urban Squares Visibility on the Psychological Security of Pedestrians; Using the Three-Dimensional Isovist  چاپ مقاله با عنوان  •

Technique (Case Study: the Saat Square and Namaz Square of Tabriz City) در نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم 

و صنعت ایران، ۱۳۹۵(مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد).

فعالیت های متعدد پژوهشی خانم مهندس قبادی و مقاالت ارائه شده وی نیز در کنفرانس های داخلی و خارجی چشمگیر بوده و از آن می توان به "پذیرش مقاله با عنوان 

 At  the Third National and First International به صورت ارائه در کنفرانس   An introduction of Urba Wind Software and its application in Urban Design

Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management ، ایران، تهران، ۱۳۹۴" اشاره کرد.

ایشان در زمینه تدریس نیز سابقه درخشان داشته و تدریس دروس مقطع کارشناسی شهرسازی از سال ۹۹ در دانشگاه هنر اسالمی تبریز و دروس مقطع کارشناسی در 

دانشگاه سراسری فنی و مهندسی بویین زهرا از سال ۱۳۹۶تاکنون، سابقه تدریس اسکیس طراحی شهری به مدت ۳ سال- دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و 

درس اتوکد و جی آی اس به مدت ۳ سال در آموزشگاه¬های آزاد و به صورت خصوصی و همچنین راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی معماری و شهرسازی از 

سال ۹۸ تاکنون را در کارنامه خویش دارد.
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ورزش و تهدیدات (بخش دوم )  | آقای دکتر کاظم قبادی| متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی
احساس نياز به فعاليت هاي بدنی در زندگی روزمره و نقش اين فعاليت ها در جلوگيري از بيماري هاي قلبي – عروقی در جوامع مختلف با توجه به پيشرفت روز افزون 

صنعت متفاوت است. در كشور هاي صنعتی كه ماشين روز به روز بيش تر جايگزين انسان می شود، ميزان مرگ و مير نيز رو به افزايش است. بخش اول از علل اصلی 

اين گونه بيماری ها و ازدياد آن ها نسبت به جوامع غير صنعی در نشریه شماره قبلی مطرح گردید که در این شماره نیز به مابقی علل پرداخته می شود:

۵- ميزان فعاليت های بدنی

به عقيده محققان عدم فعاليت های جسمانی يكی از عوامل شناخته شده در بروز ناراحتی های قلبی – 

عروقی است. داشتن برنامه های منظم ورزشی و شركت در برنامه هايی كه باعث تحرك بيش تر می شود 

الزمه زندگی در شهرهای بزرگ صنعتی است. دستگاه بدن انسان احتياج به تحرك دارد. عدم فعاليت های 

بدنی باعث بروز اختالالتی در بدن می شود كه مهمترين آنها سكته قلبی است.

توصيه ما به شما و تمام افراد خانواده شما اين است كه در برنامه كارهای روزانه خود سهمی هم به ورزش 

اختصاص دهيد و از روی يک برنامه منظم و با مشورت با متخصصان فن تربيت بدنی به اين كار بپردازيد. 

۶- مقدار كلسترول يا مواد چربی در رژيم غذايی

مصرف بيش از حد نياز غذاهای چرب و اشباع شده باعث تصلب شرايين و مويرگ ها می شود. برای 

جلوگيری از اين كار يک رژيم غذايی ساده بسيار موثر است. زياده روي در خوردن غذاهايی مثل گوشت 

گوسفند ، انواع چربی های حيوانی ، كره ، كرم های مختلف ، دل و چگر و قلوه و جز اين ها باعث می شود. 

كه سطح كلسترول خون باال برود و شخص را به بيماری های قلبی دچار كند. بهترين طريقه مبارزه با اين 

عارضه اجناب از خوردن غذاهای سرخ كرده و چرب است. 

۷- فشار خون

باال بودن فشار خون يكي ديگر از عوامل تهديد كننده قلبی – عروقی است. اگر فشار خون شخصی از حد 

معمول باالتر برود امكان بروز سكته قلبی در او افزايش پيدار مي كند. تحقيقات نشان می دهد كه اين 

عارضه در كودكان نيز مشاهده شده و در جوامع صنعتی روز به روز به افزايش است. تحرک بيش تر و 

فعاليت بدنی در پايين آوردن فشار خون بسيار موثر است.

۸- جنسیت

به طوری كه تحقيقات نشان می دهد ميزان مرگ و مير ناشی از سكته های قلبی در پسران جوان ۶ تا ۱۰ 

برابر بيش از دختران همسال آن ها است. بنابراين ، بروز سكته هاي قلبی در پسران به مراتب بيش از دختران 

است. البته اين نسبت در سنين پيری تقريبا مساوي می شود.

به منظور آگاهی دادن بيش تر و خودآزمايی ؛ متخصصان در اين زمينه اقدام به تنظيم جدولی به نام جدول 

ريسكو كرده اند. افراد می توانند با مراجعه به جدول مذكور درصد احتمال دچار شدن به سكته قلبی را در 

خود تعيين كنند. بديهی است كه آگاهی از اين امر موجب می شود كه افرادی كه خود را بيش تر در معرض 

خطر می بينند، حتی االمكان در رفع آن بكوشند.
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