ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟

_1داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧخستین داﻧﺸﮕﺎه ﺗخﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ دﻧﺒﺎل فﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣهم ﻣقﺎم ﻣعظم
رﻫﺒﺮی در دﯾدار بﺎ اعضﺎی شورای عﺎلﯽ اﻧقﻼب فﺮﻫﻨﮕﯽ پیﺮاﻣون ﻫﻨﺮاﺳﻼﻣﯽ پس از ﺗﺼوﯾب شورای گستﺮش آﻣوزش عﺎلﯽ
در ﺳﺎختمﺎن ﻫﺎی اﻫداﯾﯽ ﻣعظم لﻪ (ﮐﺎرخﺎﻧﻪ ﺳﺎبق چﺮم خسﺮوی) ،در ﺳﺎل ﻣﺰﯾن بﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم علﯽ(ع) در ﺳﺎل  1۳۷۸آﻏﺎز بﻪ
فعﺎلیﺖ ﻧمود و اﮐﺜﺮﯾﺖ رشتﻪﻫﺎی اﯾن داﻧﺸﮕﺎه بﺮای اولین بﺎر در اﯾﺮان در راﺳتﺎی رفﻊ ﻧیﺎزﻫﺎی ﺗخﺼﺼﯽ و ﮐﺎربﺮدی ﮐﺸور
ﺗﺎﺳیس شده اﺳﺖ.
 _2روﯾکﺮد قﺎلب ﮐﺎرآفﺮﯾﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ بﺎ ﻫدف حمﺎﯾﺖ از خﻼقیﺖ ،ﻧوآوری و شکوفﺎﯾﯽ اﺳتعدادﻫﺎی
داﻧﺸجوﯾﺎن بﻪ ﻫمﺮاه بستﺮ حمﺎﯾتﯽ داﻧﺸﮕﺎه از اﯾﺸﺎن بﺎعث شده داﻧﺸجوﯾﺎن اﯾدهﻫﺎی خود را بﻪ ﻣﺮحلﻪ ﺗولید بﺮﺳﺎﻧﻨد و ﯾﮏ
چﺮخﻪ پیوﺳتﻪ آﻣوزش و ﯾﺎدگیﺮی ،اﯾده پﺮدازی بﺮ اﺳﺎس روحیﻪ ﻫﻨﺮی ،ﺗولید و خلق اﺛﺮ ﻫﻨﺮی و در پﺎﯾﺎن فﺮوش اﯾن آﺛﺎر در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ شکل بﮕیﺮد بﻪ ﻧحوی ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه بﺎ وجود  100ﮐﺎرگﺎه ﮐﺎر آفﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸجوﯾﺎن ﻧخستین داﻧﺸﮕﺎه
ﻧسل ﺳوم ﮐﺎرآفﺮﯾن در حوزه ﻫﻨﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
 _۳داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ از لحﺎظ جمعیتﯽ ﺳوﻣین داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﮐﺸور بﺎ ﻣیﺎﻧﮕین  2000داﻧﺸجوی در حﺎل ﺗحﺼیل و
 100عضو ﻫیئﺖ علمﯽ ﺛﺎبﺖ و بیش از  500ﻣدرس ﻣدعو اﺳﺖ .شﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾن داﻧﺸﮕﺎه پﺬﯾﺮﻧده داﻧﺸجو از ﮐلیﻪ
اﺳتﺎنﻫﺎی ﮐﺸور اﺳﺖ و ﺗعداد داﻧﺸجوﯾﺎن خﺎرجﯽ داﻧﺸﮕﺎه روز بﻪ روز در حﺎل افﺰاﯾش اﺳﺖ.
_ 4ﻣحل اﺳتقﺮار داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗلﻔیقﯽ از ﻣعمﺎری ﺳﻨتﯽ اﯾﺮاﻧﯽ بﺎ ﻫﻨﺮ و ﻣعمﺎری ﻣدرﻧیتﻪ و ﻣعﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
طﯽ بیسﺖ ﺳﺎل اخیﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳیس داﻧﺸﮕﺎه بﻪ طﺮز ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺗغییﺮﮐﺎربﺮی داده شده و ﻣورد اﺳتﻔﺎده قﺮار گﺮفتﻪ اﻧد از
جملﻪ شﺎخصﺗﺮﯾن اﯾن اقداﻣﺎت ﺗغییﺮﮐﺎربﺮی ﻧخستین ﮐﺎرخﺎﻧﻪ چﺮم ﺳﺎزی اﯾﺮان بﺎ عﻨوان ﮐﺎرخﺎﻧﻪ چﺮم خسﺮوی ﻣﺮبوط بﻪ
.1۳1۳ش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫمکﻨون بﻪ پﺮدﯾس ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒدﯾل شده و پﺬﯾﺮای رشتﻪﻫﺎی ﻣختلف ﻫﻨﺮی اﺳﺖ در ﻫمین راﺳتﺎ
ﻣجموعﻪ بﻨﺎﻫﺎی ﻣقﺼودﯾﻪ در ﻣﺮﮐﺰ شهﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ابﻨیﻪ ای از دوران زﻧد ﺗﺎ دوران پهلوی دوم (شﺎﻣل  10بﻨﺎی ﺗﺎرﯾخﯽ)
ﻫستﻨد بﻪ ﺻورت بﻪ ﻫم پیوﺳتﻪ ﻣﺮﻣﺖ شده و در اختیﺎر داﻧﺸکده ﻣعمﺎری و شهﺮﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه قﺮار گﺮفتﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎربﺮی ﺗﺎزه
اﯾن فضﺎی ﺗﺎرﯾخﯽ بﺎ ﺗکیﻪ بﺮ اﺻل ﺻیﺎﻧﺖ از ﻣعمﺎری ﺗﺎرﯾخﯽ بدون خدشﻪ دار ﻧمودن اﺻﺎلﺖ و ﻣﺎﻫیﺖ ابﻨیﻪ روح زﻧدگﯽ و
طﺮاوت ﻧوﯾﯽ بﻪ آﻧهﺎ بﺎزگﺮداﻧده اﺳﺖ.
_5داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در راﺳتﺎی ﺗﺸوﯾق داﻧﺸجوﯾﺎن بﺮای خلق آﺛﺎر فﺎخﺮ ﻫﻨﺮی و جهﺖ الﮕوﺳﺎزی بﺮای خلق آﺛﺎر
ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ بﺮای الهﺎم بخﺸﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨدان در ﺳﺎل  1۳90اقدام بﻪ راه اﻧدازی آﺛﺎر خﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧمود ﮐﻪ شﺎﻣل آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

ﻣتﻨوعﯽ از داﻧﺸجوﯾﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨدان رشتﻪﻫﺎی ﻣختلف داﻧﺸﮕﺎه از جملﻪ :فﺮش ،ﻧﮕﺎرگﺮی ،فلﺰ ،ﺳﻔﺎل ،شیﺸﻪ و چوب اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﺳﺎلﻪ بسیﺎری از آﺛﺎر ﺗوﺳط داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸجوﯾﺎن خﺮﯾداری ﻣﯽگﺮدﻧد.
 -6ﻧمﺎﯾﺸﮕﺎه دائمﯽ ﻣحﺼوالت ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در ﺗمﺎم اﯾﺎم ﺳﺎل پﺎ بﺮجﺎﺳﺖ بﺎ ﻫدف حمﺎﯾﺖ از ﻧسل ﮐﺎر آفﺮﯾن داﻧﺸجوﯾﯽ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻫمچﻨین ﻣﺸﺎﻏل خﺼوﺻﯽ خﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،در فضﺎﯾﯽ چﻨد ﺻد ﻣتﺮی راه اﻧدازی شده ﮐﻪ ﺳﺎالﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
بﺮای بﺎزدﯾد و خﺮﯾد آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از اﯾن ﻧمﺎﯾﺸﮕﺎه را بﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧد.
 _ ۷داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در شهﺮی ﮐﻪ بﻨﺎ بﺮ دالﯾل ﻣختلف بﻪ اولین ﻫﺎ شهﺮت گﺮفتﻪ و ﯾکﯽ از قﻄب ﻫﺎی بﺮﺗﺮ
فرﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﯾﺮان قﺮار دارد اﺳﺖ .ﺗﺒﺮﯾﺰ بﻪ عﻨوان دوﻣین شهﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان شﻨﺎختﻪ شده اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ دلیل قﺮار
گﺮفتن در ﻣسیﺮ جﺎده ابﺮﯾﺸم ،بﺎفﺖ ﺳﻨتﯽ و بﻨﺎﻫﺎی شﺎخص ﺗﺎرﯾخﯽ را داراﺳﺖ بﻪ عﻼوه قﺮارگیﺮی در ﯾﮏ ﻣﻨﻄقﻪ ﺳﺮد ﺳیﺮ
ﮐﻪ حتﯽ در گﺮم ﺗﺮﯾن اﯾﺎم ﺳﺎل ﻧیﺰ آب و ﻫواﯾﯽ ﻣعتدل دارد ﯾکﯽ از شهﺮﻫﺎی جﺬاب ﺗورﯾستﯽ اﯾﺮان بﻪ شمﺎر ﻣﯽ رود.
 -۸رﺗﺒﻪ بﻨدی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ()ISC

_ رﺗﺒﻪ بﻨدی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣیﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﺸور

ﮐسب رﺗﺒﻪ دوم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﺸور در ﺳﺎل 1۳9۷

ﮐسب رﺗﺒﻪ ﻧخسﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﺸور در ﺳﺎل 1۳96

ﮐسب رﺗﺒﻪ ﻧخسﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﺸور در ﺳﺎل 1۳95

ﮐسب رﺗﺒﻪ ﻧخسﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﺸور در ﺳﺎل 1۳94

