
بسم هللا الرحمن الرحیم

در ایران، روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان "هفته منابع طبیعی" نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته "روز  درختکاری" است. به همین مناسبت در ۱۵ اسفند، 

محوطه سبز دانشگاه به اتفاق رییس محترم دانشگاه به همراهی نمایندگانی از اعضای محترم هیات علمی، کارمندان معزز و دانشجویان فرهیخته، نهال کاری گردید.

آمـــد امـــت  شـــور  و  نشـــاط  ایـــام 

آمـــد حاجـــت  اخـــذ  و  ســـرور  هنـــگام 

شـــعبان مـــاه  چهـــار  و  ســـه  روز  در 

از جانـــب حـــق ســـه پیـــک رحمـــت آمـــد

میالد حسین است و ابوالفضل و علی

یعنـــی کـــه ســـه منشـــأ ســـعادت آمـــد

میخواننـــد حاجتـــش  مـــاه  کـــه  مـــاه  آن 

آمـــد امامـــت  خورشـــید  دو  بیـــن  مـــا 

نش��ه �وابط عموم� و امو��ین الملل دانشگاه هنر اسالم� تب��ز
شمـــــاره نهم | ف�ودین مــــاه  سال ۱۴۰۱



کسب رتبه اول قهرمانی توسط دانشجویان دانشکده 
معماری و شهرسازی 

کسب رتبه اول قهرمانی آقای علیرضا توانگر و خانم سارا جاهد از دانشجویان 

دانشکده معماری و شهرسازی در سطح بین المللی که در کشور انگلیس شهر 

کولفورد برای جنگل های بریتانیا (جنگل دین) برگزار شد را به دانشجویان محترم و 

خانواده شان تبریک عرض می گوئیم. 

چالش این مسابقه طراحی خانه درختی است که مکانی برای اقامت و تجربه جنگل 

به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از آن به افراد ارائه می دهد. هدف این است که مفهوم 

خانه درختی را کشف و ابداع کنیم نه تنها با درک نیازهای انسانی فضا، بلکه با 

خالقیت و تخیل طراحی شود. کانسپت این طرح از جایی آغاز شد که اجداد ما در 

طبیعت، در مکانی بی حد و مرز زندگی می کردند و فرایند زیست خود را با عناصر 

طبیعت هماهنگ ساخته بودند. با گذر زمان انسان به دل طبیعت هجوم آورده و 

برای آسایش جسمانی خود، دستاوردهای ( پیشرفت های صنعتی و فناوری) 

چشمگیری به دست آورد. اما این سفر، خالی از آثار زیان بار نبوده است. محدوده ای 

سازه ای برای خود تعیین کرد بنام خانه. این تعیین حد و مرز آدمی را از ذات زیستی 

خود یعنی زندگی در طبیعت دور ساخت. آیا او میتواند همچون اجدادش بی محابا 

در دل طبیعت زندگی کند؟ چگونه میتوانیم آن سطح از نزدیکی با طبیعت را دوباره 

تجربه کنیم؟ راه حل این پروژه در راستای پرسش مطرح شده این است: زندگی اولیه 

نامحدود بشر را باید با مختصات زندگی محدود اکنون او پیوند داد.

معرفی دانشجوی برتر| جاوید ظفری
مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر(ع) و تجلیل از جوانان 

نخبه و نمونه استان جاوید ظفری دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر 

اسالمی تبریز به عنوان كارافرين نمونه و جوان برتر استان در زمینه صنايع 

دستی معرفی شد جاوید ظفری متولد ۱۳۷۱ در استان خوزستان- شهرستان 

ایذه می باشد که در دبیرستان از رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شده که 

در آن مقطع، موفق به کسب چند عنوان ورزشی و نقاشی در سطح شهرستان 

و استان شده است. در سال ۱۳۹۰ در رشته هنر اسالمی گرایش فلز از دانشگاه 

هنر اسالمی تبریز در مقطع کارشناسی قبول شده و مقطع کارشناسی ارشد 

را با رتبه ۲ کنکور در همین رشته ادامه داد و سابقه تدریس صورت آزاد و بخش 

دولتی سازمان فنی و حرفه ای را در کارنامه خود دارد. کسب عناوین متعدد 

علمی، فرهنگی و ورزشی ایشان را از سایر دانشجویان متمایز می سازد؛ از 

جمله: دارنده نشان ملی، مقام اول جشنواره فیروزه، دریافت تندیس کارآفرین برتر از دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 

شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان آثار هنری با چیدمان مبلمان، دو دوره حضور در کاروان دوچرخه سواری 

اعضای هییت علمی و دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز اعزامی به حرم مطهر امام خمینی(ره)، شرکت 

در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز، مشارکت در برگزاری نمایشگاه بزرگ صنایع دستی ترنج، شرکت 

در جشنواره حرکت، راه یابی در بخش هنر وصنایع فلزی در دومین جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز 

در هنرهای اسالمی وصنایع دستی، راه یابی در بخش آثار تلفیقی در دومین جشنواره بین المللی خالقیت 

ونوآوری تبریز در هنرهای اسالمی و صنایع دستی و همچنین کسب مقام های متعدد اول، دوم و سوم در رشته 

و  بادی  بدمینتون، تفنگ  والیبال، دومیدانی، کشتی، دو همگانی، فوتسال، کبدی، فریزبی،  های ورزشی 

تیراندازی در سطح ملی، استانی و درون دانشگاهی. 



کسب عنوان پژوهشگر برتر در چهارمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه 
خیام توسط سرکار خانم دکتر فرزانه قلیزاده را به اساتید معزز، خانواده محترمشان و دانشجویان عزیز تبریک

می گوئیم.
پایان نامه سرکار خانم دکتر فرزانه قلیزاده با موضوع "مولفه های فرم آوا در معماری مساجد (مطالعه موردی: مساجد تاریخی شهر تبریز) به راهنمایی اساتید آقایان دکتر 

عباس غفاری و دکتر محمدعلی کی نژاد حایز رتبه برتر در چهارمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی تالیفات برتر علمی، جایزه ویژه خیام گردید که بدین اتفاق 

در  دیگری  زرین  برگ  مبارک، 

اساتید  و  دانشجویان   افتخارات 

ثبت  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه 

گردید.

آخرین جلسه قرآن در سال جاری با تدریس استاد ارجمند جناب آقای وحید شاهدینی و با حضور گرانقدر رییس محترم دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه از تالوت قاریان 

معزز و بیانات رییس محترم دانشگاه بهرمند گردید. 

جناب آقای دکتر کی نژاد - رییس محترم دانشگاه در خصوص اهمیت و شرکت در جلسات قرآن دانشگاه با حداکثر حضور همکاران معزز و اساتید گرامی و همچنین عمل 

به رهنمودهای قرآن و کارکردی کردن آیات قرآن در متن زندگی تاکید نمودند.
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چگونه به خودمان احترام بگذاریم؟؟ | شهال کریمی دخت
اگر فکر می کنی کاری اشتباهه، انجامش نده...!

در صحبت ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته...!

هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه  داری؛ 

هیج وقت...!

سعی کن هر روزچیز جدیدی یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری...!

در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن...!

هیچ وقت دست از تالش برای رسیدن به رویاهات بر ندار...!

سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

از بله گفتن هم نترس...!

با خودت مهربون باش...!

اگه نمی تونی چیزی رو کنترل کنی، بذار به حال خودش...!

ورزش در دوران کرونا   | دکتر کاظم قبادی
علی رغم وجود محدودیت ها، و جهت رعایت توصیه های کارشناسان بهداشتی، 

مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی، روش های مختلفی وجود دارد که افراد همچنان می

 توانند در طی همه گیری کووید-۱۹ فعال مانده و به فعالیت های جسمانی ادامه 

دهند. پیاده روی؛ ایمن ترین و آسان ترین گزینه است. با توجه به اینکه محدودیت های 

فعلی اجازه پیاده روی در فضای باز را می دهد. در جایی که می توانید فاصله فیزیکی 

خود را از سایر افراد حفظ کنید، حتما پیاده روی کنید. تمرینات خانگی و فیلم های 

ورزشی آنالین در طی همه گیری کووید-۱۹ محبوبیت بیشتری پیداکرده اند و می

 توانید با استفاده از آن ها در خانه ورزش کنید. چرا که ورزش منظم در دوران کرونا 

ممکن است خطر مرگ  در اثر این ویروس را تا یک سوم کاهش دهد. نتایج جدیدترین 

مطالعات انجام شده نشان می دهد که ورزش منظم باعث کاهش بیش از یک سوم 

(حدود ۳۷ درصد) احتمال مرگ در اثر بیماری های عفونی مانند کرونا می شود و ۳۱ 

درصد احتمال ابتال به ویروس را کاهش می دهد. اولین مطالعه جامع در جهان در 

مورد ارتباط بین ورزش و ایمنی در برابر بیماری کرونا نشان داد؛ که افراد باید ۳۰ دقیقه 

در روز یا پنج روز در هفته یا ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش کنند، به طوری که دفعات 

فعالیت های  برود.  باال  درصد   ۲۰ الی   ۱۵ میزان  به  حداقل  بازدم)  و  (دم  تنفس 

افزایش دهنده  تمرینات  و  دوچرخه سواری  دویدن،  پیاده روی،  شامل  پیشنهادی 

آمادگی جسمانی می شود.



باما در ارتباط باشید
تلفن: ۰۴۱۳۵۴۱۲۱۳۵ |  ۰۴۱۳۵۴۰۸۰۹۷  

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

فضیلت علم از نگاه اهل بیت علیهم السالم  | حجت االسالم داوود صابری
ْیرِ إِالÛ بُْعداً؛[۱] کسی که تالش می کند، اما بصیرت ندارد  Ûرِیِق َال یَزِیُدُه ُسْرَعُة الس Ûائِرِ َعلَى َغْیرِ الط Ûاز امام صادق سالم هللا علیه روایت شده که فرمود: اْلَعاِملُ  َعلَى  َغْیرِ بَِصیرَةٍ كَالس

و نمی داند چه کار باید بکند، همانند کسی است که می خواهد به جایی برود، اما راه را گم کرده است و از راه دیگری می رود. چنین کسی هرچه شتاب می گیرد، از هدفش 

دورتر می شود.

به سندهای متعدد از طریق شیعه و غیرشیعه نقل شده است که قال رسول هللا  صلی هللا علیه وآله: َطَلُب  اْلِعْلمِ  َفرِیَضةٌ َعلَى كُلç ُمْسلٍِم أََال َوإِنÛ هللاÛَ ُیِحبå بَُغاةَ اْلِعْلم؛[۲]  

تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان علم را دوست دارد. در این روایت ممکن است کسانی تصور کنند که چون روایت درباره نوع علم سخنی نگفته 

شامل هر علمی می شود، که پاسخ آن با استفاده از روایات بعدی  مشخص می شود.

روایت دیگری از امام صادق  سالم هللا علیه است که: َلْو َعلِمَ  النÛاُس  َما ِفی  اْلِعْلمِ  َلَطَلُبوُه َوَلْو بَِسْفِك اْلُمَهِج َوَخْوِض اللåَجج؛[۳] اگر مردم می دانستند علم چقدر ارزش دارد،  به

 دنبال آن می رفتند، ولو مستلزم ریختن خون ها و فرو رفتن در دریاها باشد. این روایت به این  معناست که اگر مردم ارزش علم را می دانستند، حتی اگر احتمال می دادند که 

در راه کسب علم خونشان ریخته شود یا زحمت هایی هم چون فرو رفتن در دریاها را متحمل شوند، باز هم به دنبال کسب علم می رفتند؛ آن قدر علم ارزش دارد که این ریسک

 ها را می طلبد.

در روایت دیگری از امیرمؤمنان سالم هللا علیه نقل شده است که َالكَْنزَ أَْنَفعُ  ِمَن اْلِعْلِم؛[۴] هیچ گنجی سودمندتر از علم نیست. خیلی ها برای یافتن گنج زحمت های بسیاری 

می کشند و گاهی سال ها به دنبال آنند. امیرمؤمنان می فرماید: نفع هیچ گنجی به اندازه نفع علم نیست. به دنبال علم برو! در روایتی دیگر امام صادق سالم هللا علیه از 

حضرت لقمان نقل فرموده است که ایشان به فرزندش گفت : یَا بَُنَی ، اْجَعلْ  ِفی  أَیÛاِمَك  َوَلَیالِیَك َوَساَعاتَِك نَِصیباً َلَك ِفی َطَلِب اْلِعْلِم، َفإِنÛَك َلْن تَِجَد َلَك تَْضِییعاً ِمْثَل تَْرِكِه.[۵] 

لقمان نصایحی به فرزندش دارد که به  دلیل مؤثر و مفید بودن آن ها، قرآن نیز بخشی از آن ها را نقل کرده است. امام صادق علیه السالم می فرماید: از جمله نصیحت ها این 

بود که فرزندم! در بین روزها، شب ها و ساعات زندگی ات بخشی را برای تحصیل علم قرار بده! که ترک تحصیل علم خسارتی است که هیچ چیز جایش را نمی گیرد.

منابع حدیث:
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نـــوروز بـــوی  و  صبـــح  بـــاد  برآمـــد 

پیـــروز بخـــت  و  دوســـتان  کام  بـــه 

مبارک بادت این سال و همه سال

همایـــون بـــادت ایـــن روز و همه روز

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروز  ۱۴۰۱ مبارک


