
�ز��ه �وابط عموم� و امو��ین الملل دانشگاه هنر اسالم� تب�نش
�ورماه  سال ۱۴۰۰�شمـــــاره سوم  | شه

هجدهمین اجالس بین المللی تجلیل از پیرغالمان و 
خادمان حسینی با قدردانی از منتخبان در تبریز پایان 

یافت.
 مراسم اختتامیه این اجالسیه که در مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰  با حضور رئیس 

رسانه ملی در مصالی اعظم تبریز برگزار شد، ۱۵ پیرغالم برگزیده از استان های 

مختلف و هشت شاعر و مداح حسینی از کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، کنیا، 

عراق و ماداگاسکار و از خانواده ۶ مداح شهید دفاع مقدس و چهار واعظ، مداح و 

شاعر عاشورایی معاصر آذربایجان شرقی تجلیل شد. از نخستین فرش قرآنی 

بافته شده در دانشگاه هنر اسالمی تبریز و تمبر اختصاصی اجالس نیز رونمایی 

شد. در پایان مراسم اختتامیه پرچم اجالس نوزدهم تحویل استاندار کرمانشاه برای 

میزبانی اجالس سال آینده شد.

معرفی آئین های عزاداری
هجدهمین اجالسیه بین المللی پیرغالمان و خادمان حسینی تبریز در محوطه 

دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور هیات حسینی برگزار گردید.

بسم هللا الرحمن الرحیم



کسب رتبه ب نشریه علمی فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی
براساس اعالم 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 اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز رتبه 

(ب) را کسب کرد.

سرکار خانم دکتــــر مینو قره بگلـــو
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.

معرفی اساتید| دکتر لیال دوبختی
لیال دوبختی متولد ۱۳۵۵، دانشیار دانشکده چندرسانه ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

فارغ  تبریز  دانشگاه  از  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  در سال ۱۳۷۹  است. 

التحصیل، در سال ۱۳۸۷ مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی از 

دانشگاه یو ام مالزی و در سال ۱۳۹۰ مدرک دکتری تخصصی در رشته زبانشناسی 

کاربردی (حوزه تحلیل گفتمان) از همان دانشگاه دریافت نمود. حوزه تخصصی 

کادمیک و آموزش زبان می باشد. دکتر لیال  مطالعات وی، تحلیل گفتمان، نوشتار آ

دوبختی از سال ۱۳۹۱ به عنوان استادیار در دانشگاه هنر اسالمی تبریز فعالیت خود 

را آغاز و در سال ۱۳۹۷ به رتبه دانشیاری ارتقا علمی پیدا کرده است. مقاالت متعدد 

گفتمان  تحلیل  و  زبان  آموزش  حوزه  در  معتبر  المللی  بین  و  پژوهشی  علمی 

کادمیک از ایشان چاپ شده است. ایشان از سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون اداره امور  آ

آموزشی و تحصیالت تکمیلی و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به عنوان مدیر امور آموزشی 

و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مشغول به خدمت بوده است. 



مسابقه فراق اربعین . . .
مسابقه فراق اربعین در بخش های دل نوشته، نمایه های بصری، متن ادبی، شعر ویژه اساتید، 

دانشجویان و کارکنان دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار می شود و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا 

آیدی تلگرامی:  را به  تا ٤ مهر ماه ١٤٠٠آثار خود  خواهد شد. گفتنی است عالقمندان می توانند  

afsanehpiri ارسال فرمایند.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس| ازبیانات مقام معظم رهبری|
جنگ، کار پیچیده            ای است. مدیریت جنگ و فرماندهی جنگ، کار بسیار سنگین و پیچیده            ای 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 کم            سال رفتند در جبهه و 

توانستند در آنجا کارهای بزرگ از خودشان نشان بدهند. بعضی شهید شدند، بعضی هم جزو سرمایه

            های انقالب بودند، بعدها کشور از اینها استفاده کرد. حقیقتاً 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 مجموعه            ی جوان، مجموعه            ای از عناصر کارآمد و بااستعداد درست کند و تحویل بدهد؛ 

چون استعدادها در اینها شکوفا شد.
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منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده
شما همکاران عزیز هستیم.
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