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نش��ه �وابط عموم� و امو��ین الملل دانشگاه هنر اسالم� تب��ز
شمـــــاره دوازدهم |  خرداد مــــاه  سال ۱۴۰۱

از نفیس ترین فرش قرآنی  آئین برش صفحاتی چند 
دانشگاه،  محترم  ریاست  حضور  با  اسالم  جهان 

شهرداران کالنشهر تهران و تبریز 
فرش تمام ابریشمی کل قرآن در ۱۶۰  رویه با رجشمار عرضی ۸۰ و طولی ۱۶۰ گره 

رنگرزی طبیعی در ۲۰ رنگ هر رویه فرش شامل ۲۸ سطر با خط ایرانی استاد احمد 

نیریزی منقوش به حاشیه در ابعاد ۹۰در ۶۰ سانتی متر می باشد هر صفحه در 

مدت حدود ۱۶ ماه با بافندگان استاد کار و ماهر بصورت دو رویه بافته شده است. 

هم اکنون بافت ۷۲  رویه از ۱۶۰ رویه کل قران به اتمام رسیده است و برای بدست 

آوردن بهترین کیفیت خط در این ابعاد و رجشمار و  تطابق نقشه فرش با اصل 

نسخه خط استاد احمد نیریزی از کامپیوتر کمک گرفته شده است. تمام مصالح بکار 

رفته در این اثر هنری از بهترین نوع ابریشم بوده و با رنگهای گیاهی و به روش سنتی 

رنگرزی شده است.

سوم خرداد ماه یادآور خون های پاکی است که برای نشاندن نهال آزادی در خرمشهر بر 

زمیـــن ایـــن دیار ریخته شـــد. هرگـــز از یاد نبریم که اســـتقالل و آزادی امـــروز ایران حاصل 

جانفشـــانی شـــهیدان و ایثارگرانی اســـت که درس آزادگی را در مکتب حســـین بن علی 

علیـــه الســـالم فـــرا گرفتنـــد و ایـــن روز یادگاری اســـت از حماســـه های آنان. ســـالروز فتح 

خرمشهر، شهر خونین را به شهروندان خرمشهری و تمام ملت عزیز ایران تبریک عرض 

می نماییم.



بازدید رییس دانشگاه آتاتورک ترکیه و هیئت همراه از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 پروفسور دکتر عمر چوماک لی  رئیس دانشگاه آتاتورک ترکیه در این دیدار گفت: دانشگاه آتاتورک یکی از ۸ دانشگاه های برتر ترکیه بوده و طی جلسه ای که با دانشگاه 

هنر اسالمی داشتیم، مقرر شد انتقال دانشجو و استاد از مقطع ارشد تا دکترا داشته باشیم. دکتر کی نژاد رییس دانشگاه هنر اسالمی تبریز نیز مهمترین دستاورد این بازدید 

را امضا تفاهم نامه همکاری متقابل این دانشگاه با دانشگاه آتاتورک ترکیه در زمینه های علمی، تبادل دانشجو، ارائه مقاالت مشترک عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت 

و فعالیت خوب دانشجویان و اساتید دانشگاه در زمینه فعالیت های هنری و صنایع دستی، بتوانیم با همکاری یکدیگر در رشد و ارتقا علمی دانشجویان و اساتید گامی 

برداشته باشیم. در این بازدید از قسمت های مختلف دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز بازدید بعمل آمد.

آیین شانزدهمین کاروان دوچرخه سواری دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه هنر اسالمی تبریز به مرقد مطهر 
امام راحل 

نهم خرداد آیین بدرقه شانزدهمین کاروان دوچرخه سواری دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه هنر اسالمی تبریز با هدف تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی 

(ره) و مقام معظم رهبری با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه 

محبوب تبریز، استاندار معظم، روسای محترم دانشگاه های استان و مسئول 

محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور حضرت حجت 

االسالم والمسلمین حاج آقا رستمی در مشهد الشهدای دانشگاه تبریز برگزار گردید.

این کاروان به همراه ۱۹ نفر از اساتید،کارمندان و دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز، مسیر ۵۶۰ کیلومتری دانشگاه تا مرقد مطهر امام راحل را رکاب زده و پس از 

عبور از شهرهای میانه، زنجان، قزوین، کرج و تهران با زیارت قبور مطهر شهدای 

گمنام این شهرها و اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی در روز ۱۳ خرداد ماه در مرقد 

مطهر امام راحل به مقام شامخ آن امام عزیز از دست رفته ادای احترام کرده و با مقام 

معظم رهبری تجدید بیعت نمودند.



معرفی دانشجو |  محمد عربی
متولـــد ســـال ۱۳۷۹/۱۱/۴در شهرســـتان مهابـــاد، دارای دیپلـــم رشـــته ریاضـــی و 

دانشـــجوی کارشناســـی چندرســـانه ای دانشـــگاه هنـــر اســـالمی تبریـــز، یکـــی از 

دانشـــجویان نمونـــه و ورزشـــکار بـــا اخـــالق دانشـــگاه مـــی باشـــد. وی در مقطـــع 

دبیرستان موفق به کسب مقام سوم شهرستان در رشته هنری داستانویسی با 

عنوان «شـــجاعت» گردید. ایشـــان حافظ و قاری قرآن کریم بوده و در مسابقات 

قرآنی در رشته های مذکور و همچنین نماز رتبه های متعدد اول و دوم را کسب 

نمـــوده اســـت. وی در کاروان دوچرخه ســـواری اعزامی به مرقـــد رهبر راحل  امام 

خمینـــی (ره) حضـــور موفـــق داشـــته و در جمیع اعضـــای کاروان بعنـــوان الگوی 

اخالقی برای سایر دانشجویان معرفی شد. 

اکران بخشی از آثار جشنواره پویانمایی در دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز و آسیفای اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز به نقل از اداره کل روابط 

عمومی و امور بین الملل کانون، فیلم هایی که در طول دوازدهمین جشنواره بین

 المللی پویانمایی تهران در سالن های غدیر و آسمان نمایش داشتند، به صورت 

شد.  اکران  نیز  اصفهان  آسیفای  و  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  در  همزمان 

همچنین نشست های تخصصی که در بخش جنبی جشنواره پویانمایی تهران 

برگزار شد، به  صورت همزمان در سایت آپارات و دانشگاه هنر اسالمی تبریز و 

آسیفای اصفهان پخش شد.

گـــزارش تصویـــری | بازدیـــد آقـــای دکتـــر علی 
اداری مالـــی و  خطیبـــی - معـــاون محتـــرم 
مدیریـــت منابـــع وزارت علـــوم و آقـــای دکتـــر 
رفـــاه  صنـــدوق  رییـــس   - گنجـــی  مســـعود 

دانشجویان از دانشگاه هنر اسالمی تبریز



گزارش تصویری/ بازدید آقای دکتر قاسم عمو عابدینی - معاون محترم آموزشی وزارت علوم از دانشگاه هنر 
اسالمی تبریز

صابرهوشیار (کارشناس تربیت بدنی ) سرپرست هیات 
بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان شرقی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز به نقل از فدراسیون بدنسازی و 

پرورش اندام، بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی و طی 

حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، صابر 

هوشیار به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان شرقی 

منصوب شد.

چهارمین نشست تخصصی دانشجویان دکترای معماری 
و شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

اسالمی  شهرسازی  و  معماری  دکترای  دانشجویان  تخصصی  نشست  چهارمین 

دانشگاه هنر اسالمی تبریز روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ درسالن معمارعلی 

تبریزی و ربع رشیدی دانشکده معماری و شهرسازی با استقبال اکثریت دانشجویان 

مقاطع تحصیالت تکمیلی برگزار گردید. در این نشست تعداد ۳۶ نفر از دانشجویان 

نسبت به ارایه آخرین یافته های علمی رساله های خود در قالب ۱۰ پانل معماری و 

شهرسازی اسالمی اقدام نمودند. رییس محترم دانشگاه هنر اسالمی تبریز در خصوص 

روند اسالمی شدن دانشگاه مطالبی را ارایه فرمودند و با تاسی از کالم رهبر معظم 

انقالب یکی از خصوصیات جمهوری اسالمی را در این می بینند که دانشگاه به عنوان 

دستگاه انسان سازی جامعه، بایستی صحیح حرکت کند و انسان متناسب با هدف

 های جمهوری اسالمی بسازد.

مسئول  عبدالهی  رسول  دکتر  االاسالم  حجت  بازدید 
نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه روسیه، اکراین و 

بالروس از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
حجت االاسالم دکتر رسول عبدالهی طی بازدید از دانشگاه، اذعان داشتند که ظرفیت 

های هنری نهفته دانشگاه می تواند پل ارتباطی و فرهنگی در حوزه قفقاز و ایران باشد. 

ایشان برای همکاری جامعه المصطفی العالمیه با این دانشگاه در زمینه علمی و 

فرهنگی اعالم آمادگی کردند.



لطفا همسرتان را به همه ترجیح دهید!!! | شهال کریمی
- شما انتخاب کرده اید با همسرتان ازدواج کنید چون او، دختر مورد عالقه تان بوده است. یعنی باید بقیه ی عمرتان با او به عنوان دوست داشتنی ترین فرد زندگی تان رفتار 

کنید. شما انتخاب کرده اید که از این به بعد با همسرتان زندگی کنید و با او 

پیمان محبت و فاداری بسته اید.

- این عهد و پیمان نه تنها ارجمند و مقدس است بلکه، پایبندی به این قول، 

کلید ایجاد روابطی محکم و پابرجاست. پس اگر دوست دارید روابط شما 

همیشگی باشد، باید همسرتان را به همه افراد در زندگی تان ترجیح دهید!

تعهد یعنی در مورد همسرتان بد صحبت نکنید.

به عنوان یک دوست وفادار حتما اجازه نمی دهید کسی در مورد دوست تان 

بد حرف بزند و شما هم پشت سر او حرف ناخوشایندی نمی زنید. 

در زندگی زناشویی هم باید در مورد همسرتان و پشت سر او، از هر گونه کالم 

منفی خودداری کنید.

تعهد یعنی اینکه تحت هر شرایطی پشت سر همسرتان خوب حرف بزنید. اگر 

مشکلی دارید که باید آن را مطرح کنید، فقط با همسرتان و در خلوت خودتان این کار را انجام دهید.

حضور دکتر سید فردین تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر وزارت عتف در دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز 

گردهمایی مدیران شاهد وایثارگر دانشگاه های منطقه ۳ کشور در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به میزبانی گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار 

شد. دکتر سید فردین تقی زاده مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، سخنرانی خود را مبنی بر اینکه نشاط دانشگاه منوط به حضور دانشجویان است، به 

بیان سایر مشکالت دانشجویان جامعه هدف پرداختند. طرح ارتقای اعضای هیات علمی بر اساس مشاوره ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، برگزاری کالس های تقویتی 

توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و منظور نمودن امتیاز اجرایی آن در ارتقای هیات علمی از جمله پیشنهادات و برنامه هایی بود از سوی ایشان مطرح گردید .

دکتر کی نژاد رییس دانشگاه هنر اسالمی تبریز  بعد از عرض خیر مقدم به مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر و مدیران منطقه، از حضور ایشان تشکر کرده و در ادامه 

اظهار نمودند که توفیق خدمت به خانواده ¬های شهدا و ایثارگران از توفیقاتی است که شامل شما مدیران گردیده و با توجه به جامعه هدف بودن دانشجویان شاهد و 

ایثارگر در این برهه زمانی از حساسیت واالیی برخوردار است. همچنین با توجه به مشکالت موجود در این زمینه توصیه نمودند که این کار بایستی برای رضای خدا و توام با 

اخالص باشد.
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دکتر کاظم قبادی
کارکنان باید به ازای هر دو ساعت کار پشت میز، حداقل یک ربع از سر 

جای خود بلند شوید، چند حرکت ورزشی سبک انجام دهید و خستگی 

عضالت و مفاصل را با کمی راه رفتن در محل کار و یا باال و پایین رفتن 

از پله ها بیرون کنید.    

بهتر است این حرکات ورزشی مفید برای کارمندان را هر روز در محل 

کارتان انجام دهید، تا در آینده دچار اسپاسم و دردهای طاقت فرسای 

در  کار،  محل  در  کارمندان  برای  ورزش  نشوید.  کارمندی  زندگی 

دسترس ترین و ساده ترین راه برای حفظ سالمتی و ساختار قامتی 

شما است. در طول روز هنگام کار می توانید حرکات ورزشی مفید زیر 

را به راحتی در محل کار انجام دهید.
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