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بسم هللا الرحمن الرحیم

نشست ریاست محترم دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت توسعه  پژوهش و کار آفرینی
در این نشست  جناب آقای دکتر پیر بابایی از فعالیت ها و پیشرفت های مدیریت پژوهش و کار آفرینی دانشگاه گزارشی ارائه نمودند و در ادامه ریاست محترم دانشگاه 

ضمن تشکر از مجموعه کارکنان معاونت اظهار امیدواری نمودند بتوانیم در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و تعالی پژوهش و کار آفرینی باشیم.

نشست ریاست محترم دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت آموزشی و نوآوری
در این نشست جناب آقای دکتر محمد زاده گزارشی از معاونت آموزشی و نوآوری ایراد نمودند و در ادامه ریاست محترم دانشگاه قول مساعد بر رفع مشکالت در اداره 

آموزش را دادند  و اظهار امیدواری کردند با کمک یکدیگر و با راهکارهای نوین الکترونیکی بتوانیم مشکالت  آموزشی دانشجویان را در اسرع وقت انجام دهیم. همچنین 

کارکنان معاونت آموزشی در انتهای جلسه یاد و خاطره مرحوم عباس نوروزیان، کارمند اسبق اداره آموزش را گرامی داشتند.



نشست ریاست محترم دانشگاه با کارکنان حوزه  معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی
در این نشست صمیمی کارکنان معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی در مورد فعالیت های فرهنگی و دانشجوئی رایزنی نمودند و جناب آقای دکتر کی نژاد تاکید 

برحضور مداوم درسالن تربیت بدنی ،  نماز جماعت ، کالس های قرآن و ارتباط نزدیک با دانشجویان را داشتند.

نشست ریاست محترم دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه
در این جلسه دکتر سجاد پاکزاد به بیان گزارشی از مجموعه تحت مدیریت را ارائه نمودند در ادامه جلسه مدیران قسمت ها ی مختلف دانشگاه به بیان مشکالت و راه حل 

ها پرداختند سپس ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از مجموعه معاونت اداری ، مالی و عمرانی توصیه نمودند روحیه جهادی را سرلوحه کار قرار داده تا بتوان بر 

مشکالت غالب شد در پایان جلسه، یاد و خاطره مرحوم سید ابوالفضل حسینی اصل، معاون مدیر طرح و برنامه دانشگاه گرامی داشته شد.

نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه  با تشکل های دانشجویی بمناسبت روز دانشجو ۱۶ آذر
این نشست که بصورت حضوری و مجازی بمناسبت بزرگداشت روز دانشجو انجام پذیرفت نمایندگان تشکل های دانشجویی مشکالت خود را بیان نمودند در ادامه ریاست 

محترم دانشگاه به حمایت های رهبر معظم انقالب از دانشجویان اشاره نمودند و یاد و خاطره شهدای دانشجو گرامی داشته شد.



دیدار صمیمی ریاست محترم دانشگاه با فعاالن ورزشی
ورزش، شادابی و نشاط توام با موفقیت درسی از توصیه های جناب آقای دکتر کی نژاد به فعاالن ورزشی بود و از خاطرات شیرین دوران دانشجوئی و دوچرخه سواری به 

بیان خاطره پرداختند

گزارش تصویری | مراسم وداع 
همکار گرامی جانباز سرافراز اسالم مرحوم سید ابوالفضل حسینی اصل

سومین جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی
سومین دوره کتاب سال استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ در سالن 

۲۹ بهمن تبریز برگزار و از مجموع کتب منتشره سال ۱۳۹۹ در انتشارات استان 

آذربایجان شرقی تعداد ۹۱ کتاب مورد ارزیابی و داوری قرارگرفت که از مجموع 

کتابهای مورد داوری تعداد ۵ عنوان کتاب به عنوان کتاب برگزیده منتخب و تعداد ۹ 

عنوان کتاب نیز شایسته تقدیر، مورد تجلیل قرارگرفتند.

از دانشگاه هنر اسالمی تبریز کتاب تالیفی مشترک سرکار خانم دکتر مینو قره بگلو و 

خانم مهندس ایلقار اردبیلچی با عنوان «مبادی و مبانی شناخت معنای محیط» و 

کتاب ترجمه مشترک آقای دکتر مهدی رازانی و خانم حکیمه افشاری نژاد با عنوان 

«پتروگرافی سرامیک در علوم باستان شناختی» به عنوان کتاب برگزیده و کتاب 

ترجمه مشترک آقایان دکتر یونس سخاوت، مهندس صمد روحی و دکتر کاظم 

پورالوار با عنوان«بازی هوشمندانه» با دریافت لوح شایسته تقدیر، مورد تجلیل 

قرارگرفتند.



گزارش تصویری | کارگاه استاد پروری
در اولین جلسه سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از  این کارگاه  که با حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار شد، دکتر کی نژاد در مورد قداست کارِ معلمی، سختی های این 

مسیر و همچنین ساز و کارهای موجود در جذب هیأت علمی در دانشگاه های کشور ونیز مباحث فنی در مدیریت کالس مطالبی ارائه کردند. این نشست بصورت حضوری 

معرفی دانشکده | دانشکده چندرسانه ای
دانشکده چندرسانه ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تنها دانشکده چندرسانه ای در کشور می باشد که به عنوان قطب هنر دیجیتال در کشور شناخته می شود. این دانشکده 

با راه اندازی رشته کارشناسی چندرسانه ای و کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای با گرایش های هنرهای چندرسانه ای، تولید بازی های رایانه ای و هم چنین طراحی شبیه 

ساز هوشمند گام بزرگی در شناساندن و معرفی این رشته در کشور برداشته است. این رشته ها با هدف آموزش طیف گستردهای از مهارت های چندرسانه ای ایجاد گردیده 

و دانش آموختگان این رشته ها عالوه بر درک عمیق از فناوری چندرسانه ای می توانند نیازهای کاربردی آن را در صنعت، رسانه و موضوع های دیگر شناسایی، تحلیل، 

طراحی و پیاده سازی کنند. هدف از برنامه ريزی دوره ها، پرورش نيروهای خالق فنی دانشجويان براساس بينش اسالمی و آگاهی های تخصصی و مهارت های آن ها در 

زمينه هنر چند رسانه ای رايانه محور با کسب مهارت های طراحی هنری و طراحی رایانه ای و ترکیب این مهارت ها در اجرای پروژه های عملی و کسب تجربیات می باشد.

دانشکده هنرهای رایانه ای دارای ۲۴ عضو هیات علمی اصلی، وابسته و عمومی در ربع های سه گانه آموزشی-پژوهشی به شرح زیر می باشد.

ربع آموزشی-پژوهشی هنرهای رایانه ای:

دارای رشته کارشناسی چندرسانه ای و کارشناسی ارشد هنرهای چندرسانه ای می باشد.

ربع آموزشی-پژوهشی بازی های رایانه ای:

دارای رشته کارشناسی ارشد تولید بازی های رایانه ای و کارشناسی ارشد طراحی شبیه ساز هوشمند می باشد.

ربع آموزشی-پژوهشی علوم شناختی:

دارای رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی، با گرایش های طراحی و خالقیت و همچنین گرایش رسانه می باشد.

استقرار تیم باستان شناسی دانشگاه هنر اسالمی 
از  پس  سال  شصت  دالما  تپه  کاوش  برای  تبریز 

کاوشهای آمریکایی ها
کاوش های انجام گرفته در تپه دالما در راستای پروژه حسنلو و برای یک دوره کوتاه 

مدت در طی سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ توسط چارلز برنی و در سال ۱۹۶۱ توسط 

کایلر یانگ به انجام رسید. پروژه حسنلو که به سرپرستی رابرت دایسون انجام می 

گرفت در بازه ای که کاوش ها در تپه دالما آغاز گردید بصورت مشترک و مابین موزه 

دانشگاه پنسیلوانیا، موزه هنری متروپولیتن و مرکز عتیقات اداره باستان شناسی 

ایران به انجام رسید.



کسب عنوان پژوهشگر برتر استانی توسط خانم دکتر آزیتا  باللی اسکوئی
طی مراسمی با حضور استاندار و شخصیت های علمی از عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی 

در تاالر وحدت دانشگاه تبریز تجلیل بعمل آمد.

روابط عمومی دانشگاه هنراسالمی تبریز ضمن تقدیر از فعالیت های پژوهشی سرکار خانم دکتر آزیتا باللی، 

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، پیشرفت روز افزون در قله های علمی را از درگاه باری تعالی خواهان 

است.

مقام  بیانات  گزیده   | (س)  زهرا  حضرت  شهادت 
معظم رهبری در ارتباط تصویری با مداحان

بدزبانی، بد گویی و مانند اینها بایستی در جامعه جمع بشود... مکتب ائّمه

  (علیهم الّسالم) و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرّا است. شما نگاه 

کنید فاطمه ی زهرا (سالم هللا علیها) دو خطبه ی طوفانی ایراد کرده؛ دو خطبه

 ی به معنای واقعی کلمه طوفانی: یکی در مسجد در میان انبوه متراکم 

مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه که ُپر [است] از مطالب بسیار مهم و 

اعتراضی -اعتراض- و تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته ی اسالمی که فاطمه

 ی زهرا (سالم  هللا  علیها) در مورد آنها خطر را احساس میکرد، لکن در این دو 

خطبه ی مهم و بزرگ و ُپرشور، یک کلمه ی هتک و زشت و توهین آمیز وجود 

ندارد؛ [و همه ی کلمات،] کلماِت محکم و مستحکم،  بیاناِت متین و متقن.

دانشگاه هنر اسالمی تبریز میزبان کمیسیون هنر ششمین کنگره بین 
المللی علوم انسانی اسالمی

نشست های تخصصی چهارگانه کمیسیون هنر اسالمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی، با حضور 

متخصصان و صاحب نظران این حوزه با ارائه شفاهی حدود ۲۰ مقاله بصورت نشست های تخصصی 

چهارگانه، از شنبه ۴ تا سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰ هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح برگزار خواهد شد. بنا به گفته 

دکتر مهدی محمدزاده، رییس کمیسیون هنر اسالمی کنگره، روز اول برنامه بصورت مراسم افتتاحیه و 

نشست اول، بصورت حضوری از ساعت ۹ صبح روز شنبه تا ۱۲ در تاالر بعثت دانشگاه هنر اسالمی برگزار و 

نشست های سه گانه بعدی بصورت مجازی برگزار خواهند شد. مقاالت منتخب جهت از میان ۵۰ مقاله 

دریافتی دبیرخانه از محققین و متخصصین ۵ دانشگاه خارجی و ۱۲ دانشگاه و مرکز تحقیقات داخلی داوری 

و انتخاب شده اند.

دکتر محمدزاده افزود: کنگره بین المللی علوم انسانی که توسط مجمع عالی علوم انسانی اسالمی طراحی و 

اجرا می شود، امسال در ششمین دوره خود، برای اولین بار کمیسیون هنر اسالمی را نیز بصورت مستقل 

دایر کرده و میزبانی آنرا به دانشگاه هنر اسالمی تبریز، بعنوان مرکز دانشگاهی متخصص در این حوزه، واگذار 

نموده است. ایشان ابراز امیدواری کردند که طرح مباحث بنیادی و نظری در حوزه هنر اسالمی، در این نوع 

برنامه ها، بویژه در شرایط خاص امروز، نسبت به تکمیل و تبیین فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی 

دانشگاه در حوزه هنر اسالمی مثمر ثمر باشد.



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.

اهتمام و نظارت: دکتر فرهاد آخوندی  | دبیر اجرائی: روح هللا تقی زاده 

 طراح گرافیک: حامد بهتاش 

معرفی دانشجو | فرشته علیزاده 
فرشته علیزاده متولد سال ۱۳۷۵ و فارغ التحصیل کارشناسی چندرسانه ای، کارشناسی ارشد تولید بازی 

رایانه ای و دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، گرایش هوش مصنوعی دانشگاه تبریز است. وی در 

سال ۱۳۹۹ عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اسالمی تبریز در مقطع کارشناسی ارشد را اخذ نمود. ایشان 

مؤلف چندین مقاله در مجالت و کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی بوده و برنده جوایز متعدد در 

جشنواره های بازی های کامپیوتری و فرهنگی است. زمینه های تحقیقاتی و کاری ایشان بازی های رایانه 

ای، بازی های جدی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، محاسبات عاطفی و نیز حوزه گرافیک و موشن 

گرافیک است. وی عضو کمیسیون بازی های رایانه ای تبریز است و هم اکنون به عنوان استاد مدعو در 

دانشکده چندرسانه ای دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال فعالیت است.

از افتخارات وی می توان به: دانشجوی استعداد درخشان در دوره کارشناسی/ پذیرش کارشناسی ارشد 

با سهمیه استعداد درخشان/ پژوهشگر برتر مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز/ پذیرش دکترا با سهمیه استعداد درخشان و جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان/ کسب رتبه در 

رقابت هکاتون بازی های جدی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  /جشنواره ملی صنعت هنرهای دیجیتال تبریز/ فینالیست 

جشنواره جایزه بازی های جدی ۱۴۰۰/ بازی منتخب ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و 

هوشمند سازی/ مقاله برتر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و.. اشاره کرد.

مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه -  آذرماه ۱۴۰۰
در طی مراسمی با ریاست و اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سالن 

الغدیر ، از پژوهشگران برتر دانشگاه:

 آقای دکتر اصغر موالیی در حوزه معماری و شهرسازی / آقای دکتر عبداله میرزایی در حوزه فرش 

/ خانم دکتر لیال دوبختی در حوزه چندرسانه ای / آقای دکتر یاسر حمزوی در حوزه حفاظت آثار 

فرهنگی / آقای دکتر سجاد پاکزاد در حوزه طراحی صنعتی /  آقای دکتر مهدی محمدزاده در حوزه 

هنرهای تجسمی /  جناب آقای رضا رفیعی راد در حوزه هنرهای صناعی اسالمی / سرکار خانم 

فاطمه باقری زاده در حوزه فرش/ جناب آقای یحیی جمالی در حوزه معماری اسالمی /  خانم 

دکتر آزیتا باللی اسکویی به عنوان منتخب گروه هنر و معماری استان آذربایجانشرقی و آقای دکتر 

یونس سخاوت به عنوان پژوهشگر منتخب بسیج در حوزه علم نافع  تجلیل شد. 


