
بسم هللا الرحمن الرحیم

پیام تشکر و قدردانی ریاست محترم دانشگاه
بسم هللا الرحمن الرحیم 

انا لله و انا الیه راجعون 

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

با قلب پر اندوه در فقدان مادر، حضور همکاران عزیز دانشگاهی را در مراسم تدفین و ترحیم 

مادرم ارج می نهم و شرمنده ی همه عزیزانی هستم که  علیرغم شرایط دشوار و تهدید بیماری 

از سر لطف و محبت و برای ابراز همدردی و التیام خاطر بازماندگان، در این برنامه ها مشارکت 

فرمودند. 

پیشانی شکر بر آستان کبریایی حضرت ربوبیت ساییده و دست دعا به امید اجابت به درگاهش 

بلند می کنم و سالمتی و توفیق همه شما عزیزان بویژه مقام معظم رهبری را مسئلت می 

نمایم. 

محمدعلی کی نژاد

ضمن عرض تسلیت محضر بنیانگذار و موسس دانشگاه هنر اسالمی تبریز جناب آقای دکتر کی نژاد،از  پیام های تسلیت  دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

محبوب شهر تبریز حجت اال اسالم والمسلمین دکتر آل هاشم، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی،  وزیر علوم، از طرف هیت عالی جذب،  رییس دانشگاه علوم پزشکی، 

رییس دانشگاه بناب و سایر نهاد دولتی به دفتر روابط عمومی ، تشکر و قدردانی می کنیم.

نش��ه �وابط عموم� و امو��ین الملل دانشگاه هنر اسالم� تب��ز
شمـــــاره هشتم | بهمن مــــاه  سال ۱۴۰۰



پیام امام خمینی به مردم تبریز بعد از قیام ۲۹ بهمن 
۱۳۵۶

قیام تبریزی ها در دوره استبداد صغیر و شکست محمدعلی شاه و قیام ۲۹ بهمن 

۱۳۵۶ علیه محمدرضا پهلوی هردو تأثیر انکارناپذیری در روند تاریخ معاصر به جا 

گذاشته اند. در بررسی مسیر حوادث منجر به پیروزی انقالب اسالمی، قیام ۲۹ 

بهمن تبریز نخستین حلقه زنجیره  ای بود که قیام ۱۹ دی قم را به قیام های پی

 درپی ایران زمین متصل کرد که سرانجام آن در چهلم شهدای قیام مردم قم است.  

در پی قیام خونین مردم تبریز که توسط عمال رژیم سر سپرده به خاک و خون 

کشیده شد، مردم برای برگزاری تظاهرات آماده بودند که با شهادت محمد تجال 

(اولین شهید قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز) قیام کردند و ۱۴ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ 

نفر مجروح شدند.  امام خمینی (ره) پیامی که به تعبیر ایشان «غمنامه» بود 

صادر کردند.

ایشان در این غمنامه گفتند: «سالم بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز. درود 

بر مردان برومند و جوانان غیرتمند تبریز. درود بر مردانی که در مقابل دودمان 

بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد «مرگ بر شاه» خط بطالن بر گزافه 

گویی های او کشیدند.

 زنده باشند مردم مجاهد عزیز تبریز که با نهضت عظیم خود، مشت محکم بر 

دهان یاوه گویان زدند. من نمی دانم با چه زبانی به اهالی محترم تبریز و به مادران 

رژیم  این  آثار  خدا  یاری  به  بگویم،  تسلیت  پدران مصیبت کشیده  و  داغدیده 

ضداسالمی محو خواهد شد»

ارتباط تصویری اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ با رهبر معظم انقالب
حضرت آیت هللا خامنه ای استمرار انقالب و حرکت انقالبی بر اساس سیره امام را یکی از مهمترین مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشور دانستند و سپس به تبیین 

مفهوم و مصادیق استمرار انقالب پرداختند. رهبر انقالب اسالمی، با تأکید بر اینکه استمرار انقالب به معنای در نظر داشتن اهداف و آرمان ها و تأمین نیازهای کوتاه مدت و 

بلندمدت برای رسیدن به این اهداف است، گفتند: هدفهای انقالب عبارتند از پیشرفت واقعی و همه جانبه مادی و معنوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل 

جامعه اسالمی و در نهایت شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسالمی.

ایشان سپس به برخی مصادیق که زمینه ساز استمرار انقالب و رسیدن به 

اهداف هستند و همه باید در حد توان خود آنها را انجام دهند، اشاره کردند و 

دانشگاه،  و  حوزه  علمای  تالش  پژوهشگران،  و  دانشمندان  تالش  افزودند: 

فعالیت کارآفرین و کارگر، کوشش جواِن دانش پژوه در دانشگاه و حوزه، فعاالن 

عرصه خدمات اجتماعی، فعاالن میدانی کمک های مؤمنانه، فعاالن حوزه دفاع 

نظامی، فعاالن جهاد تبیین، کارکنان خدوم حکومتی، روشنگری های روشنگران 

سیاسی در رسانه های مختلف و فضای مجازی و بویژه در رسانه ملی، کمک 

به مراکز مقاومت در منطقه و دنیای اسالم، و کسانی که آماده حضور در میدان

 های حوادث گوناگون همچون دفاع از حرم و یا ۹ دی هستند، همه اجزاء یک 

حرکت عمومی با نگاه به هدفهای بلند انقالب هستند که زمینه ساز استمرار 

انقالب می شوند.

ایشان برخی از این تالش ها را مربوط به امروز و برخی را هم مربوط به آینده دانستند و با تأکید بر اینکه مردم عموماً حرکت و نیازهای امروز را تشخیص می دهند و سریع و 

هوشیارانه وارد میدان می شوند، گفتند: نمونه بارز این حرکتها دفاع مقدس است که با یک اشاره امام بزرگوار سیل جمعیت به سمت میدان های نبرد روانه می شد و در 

قضایای بعدی مانند دفاع از حرم، مقابله با ضدانقالب و حضور حماسی در ۹ دی سال ۸۸ نیز این هوشمندِی ملت واقعاً خیره کننده بود.

ایشان فعالیت های علمی را یکی دیگر از میادین حضور مؤثر ملی دانستند و افزودند: در قضیه کرونا جوانان دانشمند بالفاصله نیاز روز را تشخیص دادند و مشغول به کار 

شدند که نتیجه آن تولید انواع واکسن و بی نیاز شدن از دست دراز کردن مقابل دیگران شد و اگر این تولید ملی نبود، واکسن را نیز به ایران نمی دادند.



معرفی اساتید | دکتر عاطفه فاضل
عاطفه فاضل مقطع کارشناسی را در رشته صنایع دستی(سال ۱۳۸۸) از دانشگاه 

کاشان فارغ التحصیل شد و سپس مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه 

هنراسالمی تبریز در رشته هنرهای اسالمی به اتمام رساند. وی فعالیت خود را در 

حوزه سفال و سرامیک از سال ۱۳۸۸ به صورت حرفه ای آغاز کرد و تا هم اکنون به 

فعالیت خود ادامه می دهد. 

در سال ۱۳۹۷ با سفر سه ماه به کشور ژاپن به طور تخصصی و حرفه ای در زمینه 

سفال زرین فام مشغول به فعالیت شد و هم اکنون از افراد انگشت شمار در این 

زمینه است.

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ دانشگاه هنراسالمی تبریز

دکتری ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ دانشگاه هنراسالمی تبریز

وضعیت جذب هیئت علمی سال ۱۳۹۸

معرفی دانشکده|دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی
تاریخچه: دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی در سال مزین به نام حضرت امام علی (ع) (۱۳۷۸) همزمان با تأسیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز فعالیت  علمی و 

آموزشی خود را با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در رشته كارشناسی معماری و ۷۱ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد  معماری )میهمان از دانشگاه صنعتی سهند( و با خرید و 

مرمت سه خانه قدیمی در بافت محله قدیمی مقصودیه تبریز شروع كرد.

کاروانسرای  یک  دیگرو  قدیمی  خانه   ۷ از  بیش  توسعه  با  حاضر  درحال 

مسکونی، دانشجویان در مقاطع کارشناسی (دو رشته معماری و شهرسازی) 

، کارشناسی ارشد (چهار رشته معماری،معماری اسالمی،طراحی شهری، 

تاریخی) و دکتری (دو رشته  بناهای  فناوری معماری و استحکام بخشی 

معماری اسالمی و شهرسازی اسالمی) مشغول تحصیل و تحقیق می 

باشند.

ربع آموزشی و پژوهشی معماری: شامل ۱۴ عضو اصلی وابسته است. این 

معماری  ارشد  کارشناسی   ، معماری  کارشناسی  های  رشته  شامل  ربع 

اسالمی و دکتری معماری اسالمی میباشد. محورها و حوزه های پژوهشی در 

این ربع شامل نقد و نظریه پردازی در معماری و معماری اسالمی ،روشها و 

رویه ها در طراحی معماری ، فرهنگ و معماری زیبازشناسی در معماری و 

منظر ، روان شناسی و رفتارشناسی محیطی (مسکن فضاهای باز اموزشی 

درمانی) ، باغ ، منظر و فضای شهری ، خالقیت و کاربرد علوم شناختی در معماری اسالمی و شهرسازی اسالمی و .... میباشد.

ربع آموزشی و پژوهشی شهرسازی: جمعا شامل ۱۰ عضو اصلی و وابسته میباشد. این ربع شامل رشته های کارشناسی شهرسازی ، کارشناسی ارشد طراحی شهری 

و دکتری شهرسازی اسالمی میباشد. محورها  حوزه های پژوهشی شامل پایداری فرهنگی اجتماعی در شهرسازی ، ارزیابی منظر شهری و طبیعی ، چالش های معاصر 

محط های شهری ، فضای عمومی ، زندگی روزمره و تعامالت اجتماعی ، نهاد وقف در شهرسازی اسالمی ،پدیدارشناسی و نشانه شناسی در فضاها و مکان های شهری 

، باز طراحی و باز زنده سازی بافتهای فرسوده طراحی پیاده مدار و فضاهای شهری و اثرات توسعه شهر بر محیط زیست و.... می باشد.

ربع آموزشی و پژوهشی فناوری معماری: شامل ۵ عضو اصلی و وابسته بوده و رشته های کارشناسی ارشد معماری دیجیتال، استحکام بخشی بناهای تاریخی، معماری 

و انرژی را شامل میباشد. محورها و حوزه های پژوهشی در این دپارتمان شامل معماری حرکتی و سازه های متحرک ، سیستم نوین سازه ای با تاکید بر سازه های خاص 

(سازه های فضا کار) ، مدوالرسازی و سیستم های نوین پیش ساخته ، معماری بیومتیک / بیونیک در معماری ، آکوستیک در بناهای سنتی و نو ، نور و صوت در معماری 

و شهرسازی ، کاهش اثرات زیست محیطی در معماری / معماری زیرو کربن ، طراحی بهینه انرژی در ساختمان ، ممیزه انرژی در ساختمان های معاصر تاریخی در حال 

طراحی ، معماری الگوریتمیک با تاکید بر مفاهیم نوین و مقاوم سازی سازه های تاریخی و معاصر، مرمت اثار تاریخی و با ارزش ، مستند سازی معماری و سازه های سنتی 

و ... می باشد.



رجب؛ ماه فضیلت
ماه رجب ماه پر خیر و برکتی است که با انجام چند عمل مجوز ورود به بهشت برای کسی که خودسازی کرده باشد صادر و درهای رحمت و بخشش الهی به روی هر کسی 

میالد  الرغائب،  لیله  مانند  ای  برجسته  مناسبت های  که  ماهی  می شود؛  باز 

امیرالمؤمنین(ع) و شکافته شدن کعبه و مبعث رسول خاتم(ص) در آن است و اعمال 

ویژه ای مانند اعتکاف و ادعیه خاصی برای استفاده از فرصت های این ماه وارد شده 

است. یکی از ماه های پرفضیلتی که توجه به اعمال آن در روایات بسیار تأکید شده 

است ماه رجب است که اعمال مستحب فراوانی ازجمله نمازها، دعاها و روزه برای این 

ماه عزیز سفارش شده است.

در حدیث قدسی آمده است: ماه رجب را ریسمانی بین خودم و بندگان مقرر کردم و 

هرکسی چنگی به آن بزند به وصال من می رسد.

در احادیث آمده است که نهری در بهشت برین جاری است که آبش از شیر سفیدتر و 

مزه اش از عسل شیرین تر است هر کس فقط یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد از آن 

خواهد نوشید اسم این نهر «رجب» است. ماه رجب ماه پر خیروبرکتی است ماهی 

است که با انجام چند عمل مجوز ورود به بهشت برای هرکسی صادر می شود و درهای رحمت و بخشش الهی به روی هرکسی باز می شود 

مراسم پیاده روی بمناسبت دهه فجر انقالب اسالمی
در راستای افزایش فعالیت های جسمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه، همایش پیاده روی بمناسبت گرامیداشت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز، با حضور 

رییس محترم دانشگاه، کارکنان و اعضای هیأت علمی در محوطه دانشگاه برگزار گردید. در این همایش فرهنگی ورزشی که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی صورت 

گرفت به قید قرعه به سه نفر از همکاران شرکت کننده جوایزی اهدا گردید.

ورزش و کرونا | دکتر کاظم قبادی
بسیاری از شهروندان در کشورهای مختلف جهان این روزها به دلیل شیوع نوع جدید 

ویروس کرونا یا به طور کامل در قرنطینه به سر می برند و یا رفت و آمدهای خود را 

به شکل گستردهای محدود کرده اند. یکی از مهمترین اقدامات جلوگیری از مضرات 

و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، انجام ورزش منظم است. کاهش قدرت عضالت و پایین آمدن توان 

قلبی- عروقی و ریوی به دنبال بی حرکتی خصوصا در جمعیت مسن و افراد دارای 

بیماری های زمینه ای است. پس باید چه کاری انجام دهیم که بتوانیم خودمان را 

قوی و با نشاط پرورش دهیم؟

بنابراین پیشنهاد می شود سازمان های ورزشی در ارائه ی برنامه های مدون تربیتی 

و آموزشی کوشا باشند و با آگاهی رسانی صحیح به افراد، زمینه را برای فعال ماندن 

افراد جامعه هموار سازند. 

فقط به شما توصیه می کنیم روزی ۳۰ دقیقه در روز را به فعالیت های جسمانی بپردازید.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  مطالب ُمفیــــــــد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



باما در ارتباط باشید
تلفن: ۰۴۱۳۵۴۱۲۱۳۵ |  ۰۴۱۳۵۴۰۸۰۹۷  

 www. tabriziau.ac.ir :وبسایت
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منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده
شما همکاران عزیز هستیم.

اهتمام و نظارت: دکتر فرهاد آخوندی | دبیر اجرائی: دکتر مسعود موذنی

 طراح گرافیک: حامد بهتاش | همکار نشریه: روح هللا تقی زاده 

روش های مقابله با استرس | شهال کریمی دخت
روش های مقابله با استرس را می توان به دو روش سالم و ناسالم دسته بندی کرد.

روش های ناسالم

روش های ناسالم مقابله با استرس عبارتند از: مصرف دخانیات/ مصرف افراطی 

با  کار  یا  تلویزیون  الکل/ مصرف بی رویه غذاهای فست فود/ تماشای ممتد 

کامپیوتر برای ساعت های متوالی/ دوری گزیدن از دوستان، خانواده و فعالیت های 

فیزیکی/ مصرف خود-تجویزانه قرص ها و داروهای آرامبخش/ زیاد خوابیدن/ به 

تعویق انداختن کارها طفره رفتن دائمی از مشکالت/ خالی کردن استرس روی 

دیگران (از طریق خشم، خشونت فیزیکی یا کالمی)

روش های سالم:

در مقابل، روش های سالم تر مقابله با استرس به طور خالصه عبارتست از: داشتن 

ارتباطات  برقراری  داشتن)/  تحرک   - کردن  (ورزش  منظم  فیزیکی  فعالیت 

با شرایط  اجتماعی/ روشهای مدیریت استرس/ تغییر در نحوه رویایی رویی 

(ابرازگری به جای خودخوری - قدرت نه گفتن - افزایش سازگاری)/ پذیرفتن مواردی که غیرقابل تغییرند/ اختصاص دادن زمان هایی برای تفریح و سرگرمی/ تغییر 

باورهای استرس زا/ انتخاب سبک زندگی آرام/ انتخاب سبک غذایی مناسب/ یادگیری روش های مدیریت استرس با شرکت در دوره های آموزشی.

کالم وحی |  اخّوت و برادری؛ صلح و آشتی | تفسیر نور – تفسیر نمونه
انÆَما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوهٌ َفأَْصِلُحوا بَْیَن أََخَوْیُکْم َو اتÆُقوا ّهللاَ َلَعلÆُکْم ُتْرَحُموَن « ۱۰ حجرات »

همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند،پس میان برادران خود، (در صورت اختالف و نزاع) صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا مورد رحمت قرار گیرید.

طرح برادری واُخّوت وبکارگیری این واژه از ابتکارات اسالم است که قانونى را در بين مسلمانان مؤمن تشريع مى كـنـد و نـسـبـتـى را بـرقرار مى سازد كه قبال برقرار نبود، و آن 

نسبت برادرى است كه آثارى شرعى، و حقوقى قانونى نيز دارد. بنابراین برای اصالح رفتار فرد و جامعه باید مبنای فکری و اعتقادی آنان را اصالح کرد. با این که عمل به 

سوگند، واجب و شکستن آن حرام است، اّما اگر کسی سوگند یاد کند که دست به اصالح و آشتی دادن میان دو نفر نزند، اسالم شکستن این سوگند را مجاز می داند.

پیام ها:

òَما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوهٌ»  رابطه برادری،در گرو ایمان است. (مسائل اقتصادی،سیاسی،نژادی، جغرافیایی،تاریخی و...نمی تواند در مردم روح برادری به وجود آورد.) «إِن  •

òَما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوهٌ» برادری بر اساس ایمان، مشروط به سّن،شغل،سواد و درآمد نیست. «إِن  •

هیچ کس، خود را برتر از دیگران نداند. «إِْخَوهٌ» (آری،میان والدین و فرزند برتری است،ولی میان برادران،برابری است.)  •

برای برقراری صلح وآشتی، از کلمات محّبت آمیز و انگیزه آور استفاده کنیم. «إِْخَوهٌ َفأَْصلُِحوا»  •

جلوگیری از نزاع و اقدام برای اصالح و برقراری صلح، وظیفه ی همه است، نه گروهی خاص. «َفأَْصلُِحوا»  •

اصالح کننده نیز خود را برادر طرفین درگیر بداند. «َفأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَوْیکُْم»  •

اصالح و آشتی دادن،آفاتی دارد که باید مراقب بود. َفأَْصلُِحوا ... َو اتòُقوا ّهللاَ  •

صلح و صفا، مقّدمه ی نزول رحمت الهی است. َفأَْصلُِحوا ... ُترَْحُموَن  •

•  جامعه بی تقوا،از دریافت رحمت الهی محروم است. «اتòُقوا ّهللاَ َلَعلòکُْم ُترَْحُموَن»


