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گذشت  در  بمناسبت  دانشگاه  محترم  ریاست  پیام 
همکار عزیزمان؛ مرحوم آقای عباس نوروزیان

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت شادروان مرحوم عباس نوروزیان، از کارکنان دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز، موجب تأثر و تألم اینجانب و سایر استادان و همکاران دانشگاه گردید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به خانواده معزز آن 

مرحوم، سایر بستگان و همکاران اعالم و برای آن مرحوم علو درجات و رحمت 

الهی مسئلت و برای بازماندگان محترم صبر و سالمت آرزومندم.

اللهم اجعله عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهله فی الغابرین و ارحمه 

برحمتک یا ارحم الراحمین

دکتر محمد علی کی نژاد | رئیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز

برگزاری پنجمین کنگره بین المللی هنرهای اسالمی و صنایع دستی جهان اسالم در تبریز
مصاحبه دبیر علمی جشنواره

 دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی هنرهای اسالمی و صنایع دستی جهان اسالم از برگزاری این کنگره با حضور اندیشمندان و متخصصان حوزه هنرهای اسالمی و صنایع 

دستی جهان اسالم در ۱۸ و ۱۹ شهریور  سال ۱۴۰۰ در دانشگاه هنر اسالمی تبریز،خبر داد.

دکتر مهدی  محمدزاده در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در تشریح جزییات برگزاری پنجمین کنگره بین المللی هنرهای اسالمی و صنایع 

دستی جهان اسالم در تبریز، اظهار کرد: این کنگره کار مشترک مرکز پژوهش های تاریخ، هنر و فرهنگ اسالمی (ارسیکا) و دانشگاه هنر اسالمی تبریز است که به صورت 

دوساالنه و در چارچوب جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسالمی و صنایع دستی برگزار شده و امسال به دلیل شیوع کووید ۱۹ فقط بخش کنگره به 

صورت وبینار برگزار می شود. وی، هنر و صنایع دستی از منظر میراث و فرهنگ، هنر و صنایع دستی از منظر اقتصاد و گردشگری، ابعاد کارآفرینی و فرصت های شغلی 

در حوزه هنر و صنایع دستی و درآمدهای مالی آن، بازار هنر و صنایع دستی، نقش هنر و صنایع دستی در گفتگوهای فرهنگی بین ملل، رابطه هنر و صنایع دستی با عادت

 ها و سنتهای بومی، حمایت های دولتی در حفاظت و توسعه هنر صنایع دستی، رسانه های سمعی-بصری و نقش آن ها در شکل گیری نسل آگاه به اهمیت صنایع دستی، 

آموزش و تاثیر آن در شکل دهی نسل آگاه به اهمیت هنر و صنایع دستی را از جمله محورهای این کنگره برای ارسال مقاالت، برشمرد.



دکتر مهدی محمدزاده به ریاست کمیسیون هنر اسالمی ششمین کنگره بین
 المللی علوم انسانی اسالمی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسالمی، حجت االسالم دکتر 

احمدحسین شریفی دبیر مجمع، در حکمی دکتر مهدی محمدزاده استاد دانشگاه هنر اسالمی تبریز را به عنوان رئیس 

کمیسیون «هنر اسالمی» ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی منصوب کرد. دکتر مهدی محمدزاده 

استادتمام هنرهای تجسمی، معاون آموزشی وکارآفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و رئیس دانشکده هنرهای 

تجسمی این دانشگاه است. وی دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر تهران (١٣٧٧)، کارشناسی ارشد 

نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس (١٣٨١)، کارشناسی ارشد هنر و باستان شناسی اسالمی از دانشگاه سوربن پاریس، 

دکترای تاریخ هنر اسالمی از ژنو سوییس (١٣٨٧) و دکترای هنر در ادیان از سوربن-(١٣٨٧) EPHE است. 

دکتر محمدزاده در زمینه های زیبایی شناسی هنر اسالمی، تاریخ نقاشی اسالمی و تجزیه و تحلیل مکاتب نقاشی 

ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز نقد و بررسی هنرهای اسالمی معاصر و مبانی نظری هنر در ادیان توحیدی در 

مقطع دکتری به تدریس مشغول است و راهنمایی قریب به هفتاد پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را 

بر عهده داشته است. وی مقاالت متعددی در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده و در کنفرانس های مختلف 

ایران  اسالمی  هنر جمهوری  فرهنگستان  تجسمی  هنرهای  کارگروه  در  است. عضویت  پرداخته  مقاله  ارایه  به 

(١٣٩١-١٣٩٣)، شورای تحول در علوم انسانی و هنر، شورای گسترش وزارت علوم، کارگروه آموزش صنایع دستی 

کشور، شورای انتخاب شهرهای جهانی صنایع دستی، دبیر علمی چندین همایش ملی و بین المللی مثل همایش 

ملی فرهنگ و هنر قاجار در تبریز، همایش ملی هنرهای عاشورایی و چهار دوره کنگره بین المللی هنرهای اسالمی و 

صنایع دستی تبریز به سال های ٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٧ و ٢٠١٩ و نیز دبیر کل جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز 

در هنرهای اسالمی و صنایع دستی بخشی از سوابق علمیـ  اجرایی او می باشد. دکتر محمدزاده همچنین سابقه 

عضویت در هیات داوری چندین جشنواره بین المللی در حوزه هنرهای اسالمی و صنایع دستی در کشورهای 

آذربایجان، ترکیه، تونس، فرانسه و ایران را دارد. وی طراح سرفصل و موسس دوره دکترای هنرهای اسالمی، و رشته 

نقاشی ایرانی در ایران نیز می باشد. کمیسیون هنر اسالمی شانزدهمین کمیسیون ششمین کنگره بین المللی علوم 

انسانی اسالمی است که به تازگی تشکیل شده است.

دانشگاه هنر اسالمی تبریز در بین ۱۰ دانشگاه برتر ایران در حوزه کارآفرینی و نوآوری
به گزارش پایگاه یونیرف شاخص های کارآفرینی و نوآوری دانشگاه های کشور برای اولین بار درمهر ماه ۱۳۹۸ توسط این پایگاه و با همکاری مجموعه سیویلیکا و 

اکوسیستم کارآفرینی ایران معرفی شد.

 طبق گزارش ارائه شده رتبه و شاخص کارآفرینی دانشگاه های برتر ایران درحوزه کارآفرینی و نوآوری استخراج شد، که نام دانشگاه هنر اسالمی تبریز با کسب باالترین تراز 

(A+) در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور در حوزه کارآفرینی و نوآوری قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و به نقل از مدیریت هنرآفرینی و ارتباط با جامعه: با توجه به اینکه می بایست خود گروه های فعال کارآفرینی مستقر 

در دانشگاه اطالعات و مدارک  شرکت یا استارت آپ خود را با نظارت مجموعه اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت میکردند، تا به این لحظه ۵۰ درصد گروه ها مدارک خود را 

بارگزاری نموده اند. که با پیگیری این مدیریت مابقی واحدها نیز در حال ارسال مدارک خود می باشند که قطعا خود این امر جایگاه دانشگاه هنر اسالمی تبریز را در حوزه 

کارآفرینی و نوآوری بهتر نمایان خواهد کرد.

مدیریت هنرآفرینی و اتباط با جامعه دانشگاه افزود: نکته قابل توجه قرارگیری دانشگاه هنر اسالمی تبریز در کنار دانشگاه های جامع و صنعتی همچون دانشگاه صنعتی 

شریف، دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های برتر کشور و هم ترازی با این دانشگاه ها می باشد، که می تواند نگاه جدیدی در بین مسئوالن و سیاستگذاران کشور در راستای 

اهمیت رشته های هنری برای ایجاد اشتغال در کشور به همراه داشته باشد.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به تمامی اعضای محترم هیات علمی،کارکنان و دانشجویان دانشگاه به ویژه دانشجویان کارآفرین تبریک عرض می نماید.



آئین اختتام سی و دومین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور

«مرکز مشاوره و سالمت دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز» برای 
پنجمین سال متوالی به عنوان مرکز مشاوره و سالمت برترکشوری در 

سال تحصیلی ٤٠٠-١٣٩٩ انتخاب و معرفی گردید.
در آئین اختتام سی و دومین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور که در 

تاریخ ١٨خرداد ماه سال تحصیلی جاری با حضور جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی (معاون محترم وزیر و رئیس 

سازمان امور دانشجویان) و جناب آقای دکتر محمد رضا علم (معاون محترم دانشجویان داخل سازمان امور 

دانشجویان) و جناب آقای دکتر صفارنیا (مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان) و 

نیز روسای محترم مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور در محل سازمان امور دانشجویان برگزار گردید، به 

گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، همزمان با برگزاری سی و دومین گردهمایی ساالنه  روسای 

مراکز و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاهها، اسامی مراکز مشاوره  نمونه، برتر  و فعال که براساس ارزیابی 

فعالیت ساالنه انتخاب شده اند معرفی شد. در این مراسم که با حضور، دکتر صدیقی ، ریاست سازمان امور 

دانشجویان، دکتر علم معاون امور دانشجویان داخل و دکتر صفاری نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت این 

سازمان برگزار شد،  مرکز مشاوره دانشگاه تهران به عنوان مرکز ممتاز کشوری معرفی و رئیس این مرکز نشان 

حامی را دریافت کرد. «مرکز مشاوره و سالمت دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز» برای پنجمین سال 

متوالی به عنوان مرکز مشاوره و سالمت برترکشوری در سال تحصیلی ٤٠٠-١٣٩٩ انتخاب و معرفی گردید و با 

اعطای لوح تقدیر و تندیس یادبود از برنامه ریزی و اجرای برنامه های اثربخش و فعالیت های مفید اداره 

بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویان این دانشگاه قدردانی بعمل آمد. گفتنی است نشان حامی برتر به خانم 

شهال کریمی دوخت رئیس اداره بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویان این دانشگاه به عنوان مشاوره نمونه 

اداره  رئیس  کریمی  شهال  خانم  سرکار  به  تبریک  عرض  ضمن  دانشگاه  عمومی  روابط  گردید.  اعطای 

بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویان دانشگاه، بخاطر کسب عنوان مشاوره نمونه ، موفیقت روزافزون برایشان 

خواستار است.

«آنتراکت»  های  نشست  مجموعه 
دانشکده هنرهای تجسمی

این نشست ها با هدف ایجاد فضای صمیمی و دوستانه و 

خارج از جِو  کالسی در دوران شیوع پاندمی کرونا با اساتید 

دانشکده هنرهای تجسمی است که اجرای آن را حامد بهتاش و 

رضا شغیعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی 

دانشکده بر عهده دارند. این نشست ها تا به حال در شش 

جلسه میزبان اساتیدی چون:  دکتر مهدی محمدزاده، دکتر 

استقبال  اند.  شده  و...  امیرفرید  دکتر  شمیلی،  فرنوش 

دانشجویان و اساتید از فضای دوستانه و اتمسفر سواالت  در 

این نشست ها باعث شده مخاطبین زیادی هر جمعه ساعت 

٢١ مخاطب این نشست ها باشند.



مراسم اهدای خون اساتید و کارکنان دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز

کارشناسان  حضور   با  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  کارکنان  و  اساتید 

سازمان انتقال خون در محوطه دانشگاه، در این امر خداپسندانه شرکت 

کردند.

مراسم گرامیداشت ٣١ خرداد
در طی مراسمی به صورت آنالین، ٣١ خردادماه سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و همچنین 

روز ملی بسیج اساتید با حضور مهندس مهدی چمران گرامی داشته شد.

کسب مقام برگزیده کانون شعر و ادب خواهران
کسب مقام برگزیده شایسته تقدیر توسط کانون شعر و ادب خواهران در جشنواره ملی رویش

کانون شعر و ادب خواهران دانشگاه در جشنواره ملی رویش مقام برگزیده شایسته تقدیر را کسب نموده 

اند روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به اعضای کانون شعر و ادب خواهران جهت کسب این مقام و 

آرزوی موفقیت روز افزون از زحمات تمامی دست اندرکاران تشکر و قدردانی دارد.



باما در ارتباط باشید
تلفن:  ۰۴۱۳۵۴۰۸۰۹۷

 www. tabriziau.ac.ir :وبسایت
@tabriziau.ac.ir  :سروش
@tiauartinfo  :اینستاگرام

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده
شما همکاران عزیز هستیم.

معرفی دانشجو | سید متین هاشمی
سید متین هاشمی متولد ١٣٧٧ تبریز. سید متین دیپلم خود را در رشته ریاضی مدرسه خیام عجبشیر دریافت 

کرد و در رشته کارشناسی مولتی مدیا (چند رسانه ای) دانشگاه هنر اسالمی تبریز قبول شد. وی از کودکی 

سرکارش با دوربین بوده و معموال با دوربین خانگیشان فیلمبرداری میکرده. سید متین در ترم ٣ کارشناسی برای 

درس مقدمات عکاسی با مشورت استاد مرتضی تیموری یک دوربین عکاسی میخرد و از آن روز اقدام به 

عکاسی میکند. سید متین هاشمی اکنون دانشجوی ترم ٢ کارشناسی ارشد هنر های رایانه ای، گرایش تولید 

بازی است. او در کنار تحصیل به صورت مجزا در کنار اساتید برجسته کشوری عکاسی کرده و در این سالها 

افتخارات بسیاری را کسب کرده.  او عضو اصلی انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان دانشجویی بین الملل، 

عکاس حوزه هنری آذربایجان شرقی، عکاس اصلی آژانس عکس مستند سو تهرآن است. وی سابقه همکاری با 

آژانس nvp کانادا و sdn آمریکا و خبرگزاریهای ایسنا، صدا و سیما، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان میزان را داشته.  

او در بهمن ماه ٩٨ اولین کتاب خود را با موضوع روایت تصویری از تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی با عنوان 

"سرو روان" در انتشارات کتاب پرگار تهرآن به چاپ رسانید. سید متین هاشمی در این مدت ٤ ساله در  بسیاری 

از جشنواره های بین المللی و داخلی شرکت کرده و در بسیاری از آنها حائز رتبه و برگزیده شده است از جمله:

مدال نقره جشنواره Cpoy آمریکا ٢٠٢٠ در بخش  مجموعه covid ١٩ ، تقدیر جشنواره Cpoy آمریکا ٢٠٢٠ در 

 ،٢٠٢٠ self isulation فینالیست جشنواره عکس سال مطبوعاتی لیتوانی با موضوع ، Sport بخش مجموعه

فینالیست جشنواره استنین روسیه در بخش مجموعه  ٢٠٢١ Sport، کسب تندیس و دیپلم افتخار جشنواره 

تصویر سال جایزه محسن رسول اف ١٣٩٩و... سید متین هاشمی در آخر قدر دان اساتیدش میباشد و عکاسی 

پایه را مدیون زحمات استاد تیموری از اساتید برجسته دانشگاه هنر اسالمی میداند. و از دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز و اساتید محترم تقاضا دارد برای تسهیل راهش و رسیدن به مقام های واال و درخشش و بلند کردن نام ایران 

و دانشگاه هنر اسالمی حمایت های الزم را مبذول فرمایند.

مدیر مسئول: دکتر فرهاد آخوندی  

دبیر اجرائی: روح هللا تقی زاده 

 طراح گرافیک: حامد بهتاش 


