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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 ۴مهر۱۴۰۰ این مراسم با تالوت کالم هللا 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 انقالب 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  مشکالت تاسیس دانشگاه صنعتی سهند در 

دوران دفاع مقدس اشاره کردند  در ادامه ایشان با بیان آمار جمعیتی خانواده شهدا و 

ایثارگران دانشگاه گفتند قریب ۲۳ درصد 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 عباسقلی زاده» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 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 اسالمی 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.

بسم هللا الرحمن الرحیم



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 ۸ بار در مسابقات قهرمانی کشور به مقام دست یابد. همچنین در رشته 

پاورلیفتینگ ۲ بار 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 کاندالس 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 ۱۳۹۵ به 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 اسالمی 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 ۲۰۲۰ توکیو و اعزام ۶ نفر 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 ابالغ 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.

موفقیت بزرگ ورزشی دانشجوی کماندار دانشگاه هنر اسالمی تبریز
مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی استان آذربایجانشرقی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۱۵۰ کماندار از 

سراسر استان در مجموعه ورزشی الله 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 ۱۰ متر و ۱۸ متر برگزار گردید، مهدی فیرزوی سعدآبادی دانشجوی 

دانشگاه هنر اسالمی 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. 

کسب رتبه ب نشریه علمی هنرهای صناعی اسالمی
مجله هنرهای صناعی اسالمی وابسته به دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز از سال ۱۳۹۵ با مجوز نشر از 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یک مجله عملی آغاز به کار نمود و تا سال ۱۳۹۹ پنج شماره از آن منتشر گردید. این 

نشریه  در اوایل مهر ۱۴۰۰ با ارزیابی از سوی  وزارت علوم به عنوان یک مجله علمی پژوهشی فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 

با افتخار به اطالع می رساند در ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰، 

نشریه هنرهای صناعی اسالمی در گروه هنر و معماری، قادر به کسب رتبه "ب" شده است. دانشکده هنرهای صناعی این 

موفقیت را حاصل تالش های 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 می داند و به حضور یکایک این عزیزان تبریک عرض می نماید.

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 ١٣٧٨ همزمان با تاسیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد.  با هدف توسعه فعالیت های دانشگاه 

در حوزه حفاظت از آثار و میراث فرهنگی، هنری و تاریخی، رشته کارشناسی مرمت آثار تاریخی در سال ١٣٨٧ در 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، 

از سال ١٣٩٩ نام دانشکده هنرهای کاربردی به دانشکده حفاظِت آثار فرهنگی تغییر یافت. با توجه به اهمیت شناخت علمی از فرآیندهای باستانی و باستان سنجی کشور، 

این دانشکده در سال ١٣٩٠ با 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 ١٣٩١ پذیرش دانشجو در این رشته  آغاز 

شد. از سال ١٣٩٦ کارشناسی ارشد باستان شناسی در گرایش دوره اسالمی و متعاقب آن در سال ١٣٩٨ کارشناسی 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 َربع 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 ١١ عضو 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 معماری

ربع آموزشی- پژوهشی باستان شناسی:

ربع باستانشناسی عهده دار مطالعات علمی و باستان شناسی محوطه های فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی است و شامل ١٠ عضو هیئت علمی اصلی و وابسته می 

باشد. از جمله مهمترین حوزه های مطالعاتی این ربع در دوره اسالمی 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 

اسالمی 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 اسالمی

-باستان شناسی پیش از تاریخ و تداوم فرهنگی آن

 ربع 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 اسالمی، گردشگری حالل و گردشگری تاریخی، ربع گردشگری و موزه داری  در سال ١٣٩٩ تاسیس گردید و اقدامات اولیه برای جذب هیئت علمی و تجهیز  زیر 

ساخت های اصلی جهت راه اندازی و تربیت متخصصین مربوطه در حال انجام است.

گرامیداشت والدت پیامبر رحمت| ازبیانات مقام معظم رهبری|
بعضی از اهل معرفت و اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع االول، به معنای حقیقی کلمه، ربیع حیات 

است، ربیع زندگی است؛ زیرا در این ماه، وجود مقدس پیامبر گرامی و همچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابی

 عبدّهللا جعفربن محمدالّصادق والدت یافته اند و والدت پیغمبر سرآغاز همه ی برکاتی است که خدای متعال برای 

بشریت مقدر فرموده است. ما که اسالم را وسیله ی سعادت بشر و راه نجات انسان میدانیم، این موهبت الهی 

مترتب بر وجود مبارک پیغمبر است که در این ماه اتفاق افتاد. حقیقتاً باید این میالد عظیم را مبدأ همه ی برکاتی 

دانست که خدای متعال جامعه ی بشری را، امت اسالمی را، پیروان حقیقت را به آن سرافراز کرده است.(بیانات 

مقام معظم رهبری دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی در ١٧ ربیع االول ١٤٣٤ )



معرفی دانشجو| پریسا جورابچی
پریسا جورابچی امیرخیزی متولد سال ١٣٦٨ و فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه 

هنر اسالمی تبریز است. جورابچی در طول دوران ارشد دبیر کانون سالمت 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 اسالمی تبریز، در حال ایجاد هسته شغلی مرتبط با رشته 

کادمیک اشاره کرد: طراحی است. عالوه بر دستاوردهای وی در بازار تجاری میتوان به موارد زیر در حیطه آ

Design Research و Graphic Engineering and Design چاپ مقاالت علمی پژوهشی در مجالت

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 اجالس دبیران همیاران سالمت روان و دبیر همیار سالمت نمونه کشوری در سال های ٩٧ و ٩٨

کسب مقام اول استانی در سال ٩٩ برای 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
تلفن:  ۰۴۱۳۵۴۰۸۰۹۷

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

منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده
شما همکاران عزیز هستیم.

مدیر مسئول: دکتر فرهاد آخوندی  | دبیر اجرائی: روح هللا تقی زاده 

 طراح گرافیک: حامد بهتاش 

دیدار مدیرکارآفرینی دانشگاه با نمایندگان آستان قدس رضوی
مدیر کارآفرینی و فناوری های نرم ، مدیر اداره بودجه و تشکیالت طرح و برنامه به همراه کارشناس امور  فناوری نرم 

در قالب نمایندگانی از دانشگاه هنر اسالمی 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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در محل دفتر مدیرکارآفرینی آستان قدس 

رضوی آقای دکتر مشیری برگزار شد که در این جلسه دکتر شهبازی مدیر اداره بودجه و تشکیالت طرح و برنامه و 

مهندس کاوه مدیر کارآفرینی و فناوری های نرم ضمن معرفی پیشرانه ها با اعمال حمایت های مالی، وام و تسهیالت 

درخواست برگزاری نمایشگاه دایمی و فصلی از محصوالت 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 ۲۴ و 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 محصوالت کارآفرینی ( محصوالت فاخر و نفیس) با برند مشترک اقدام کرد. 

بررسی امکان بهره مندی از بیمه تکمیلی برای هنرمندان و کارآفرینان ( بیمه تکمیلی بالغ بر ۸۰۰۰۰ نفر)  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 

امکان دسترسی دانشجویان و فارغ التحصیالن از سرور سایت جهت انجام کارها بدون نیاز به سیستم های رایانه ای گران قیمت    .۱

مشارکت در تولیدات چندرسانه ای   .۲

سفارش تولید توسط نیتک و انجام توسط تیم های مختلف دانشگاه   .۳


