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به دنبال فرمایشات مهم مقام معظم ست که ان ایراسالمی اتخصصی هنر ه نشگادا نخستینسالمی تبریز اهنر ه نشگادا_1

رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون هنراسالمی پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی 

به ز غاآ 1۳۷۸سال  ردسال مزین به نام امام علی)ع(  در ساختمان های اهدایی معظم له )کارخانه سابق چرم خسروی(، در

 کشور دیبررکاو تخصصی ی هازفع نیای رستاان در رایرر در الین باای اوبره نشگاداین ی اشتههارکثریت نمود و افعالیت 

  .سته اشد تاسیس

ی هاادستعداشکوفایی آوری و نوبا هدف حمایت از خالقیت، سالمی تبریز اهنر ه نشگادر دانی فریرآکارویکرد قالب  _2

یک و به مرحله تولید برسانند د را خوی هاهیددانشجویان به همراه بستر حمایتی دانشگاه از ایشان باعث شده دانشجویان ا

ر در ثاآین وش افرن پایای و در ثر هنراخلق و تولید ی، حیه هنرس روساابر دازی پره یدی، اگیردیازش و موچرخه پیوسته آ

ه نشگاکارگاه کار آفرینی دانشجویان نخستین دا 100شکل بگیرد به نحوی که دانشگاه با وجود سالمی تبریز اهنر ه نشگادا

 ست.ایران اهنر زه حودر فرین رآکام نسل سو

دانشجوی در حال تحصیل و   2000با میانگین  دانشگاه هنر اسالمی تبریز از لحاظ جمعیتی سومین دانشگاه هنر کشور _۳

از کلیه نشجو ه داپذیرنددانشگاه ین مدرس مدعو است. شایان ذکر است ا 500عضو هیئت علمی ثابت و بیش از  100

 و تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه روز به روز در حال افزایش است.  ستهای کشور ااستان

که در ست امعاصر و نیته رمدری معماو با هنر ایرانی سنتی ری معمااز تلفیقی تبریز سالمی اهنر ه نشگامحل استقرار دا_ 4

اند از  ی داده شده و مورد استفاده قرار گرفتهبررکاز ماهرانه ای تغییربه طرطی بیست سال اخیر از زمان تاسیس دانشگاه 

با عنوان کارخانه چرم خسروی مربوط به  ترین این اقدامات تغییرکاربری نخستین کارخانه چرم سازی ایرانجمله شاخص

هنری است در همین راستا مختلف های .ش است که همکنون به پردیس مرکزی دانشگاه تبدیل شده و پذیرای رشته1۳1۳

بنای تاریخی(  10ای از دوران زند تا دوران پهلوی دوم )شامل  مجموعه بناهای مقصودیه در مرکز شهر تبریز که ابنیه

زه تای برر. کادانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه قرار گرفته استت به هم پیوسته مرمت شده و در اختیار صور هستند به

و ندگی و ماهیت ابنیه روح زصالت بدون خدشه دار نمودن ا معماری تاریخیاز صل صیانت ایخی با تکیه بر رتااین فضای 

 یی به آنها بازگردانده است.نواوت طر

تبریز در راستای تشویق دانشجویان برای خلق آثار فاخر هنری و جهت الگوسازی برای خلق آثار ی سالماهنر ه نشگادا_5

اقدام به راه اندازی آثار خانه هنر اسالمی نمود که شامل آثار هنری  1۳90هنر اسالمی برای الهام بخشی هنرمندان در سال 



مله: فرش، نگارگری، فلز، سفال، شیشه و چوب است و هر های مختلف دانشگاه از جمتنوعی از دانشجویان، هنرمندان رشته

 گردند.ساله بسیاری از آثار توسط دانشگاه از دانشجویان خریداری می

نمایشگاه دائمی محصوالت هنری که در تمام ایام سال پا برجاست با هدف حمایت از نسل کار آفرین دانشجویی  -6

نفر اران ساالنه هز در فضایی چند صد متری راه اندازی شده کهاه، همچنین مشاغل خصوصی خارج از دانشگ دانشگاه و

 را به دانشگاه هنر اسالمی تبریز می کشاند. ه ین نمایشگااز ا و خرید آثار هنری یدزدباای بر

 برتری قطب هااز یکی و  گرفتهت لین ها شهراوالیل مختلف به دکه بنا بر ی شهردر سالمی تبریز اهنر ه نشگادا _ ۷

ار لیل قردکه به شده است شناخته ان یردر انشگاهی دامین شهر ان دوتبریز به عنو است. قرار دارد ایران، یهنر ،رهنگیف

د سیر یک منطقه سری در گیرارقر سنتی و بناهای شاخص تاریخی را داراست به عالوهبافت ، بریشمده امسیر جادر گرفتن 

  .رودمی ر به شماان یرایستی رتوجذاب ی شهرهااز یکی ل دارد یی معتداهوآب و نیز ل سام یااترین م گردر که حتی 

 (ISCرتبه بندی دانشگاه ها )  -۸

 

 های هنری کشوررتبه بندی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در میان دانشگاه _ 

  

 1۳9۷اه های هنر کشور در  سال دانشگ دومکسب رتبه  

 1۳96کسب رتبه نخست دانشگاه های هنر کشور در  سال  

 1۳95کسب رتبه نخست دانشگاه های هنر کشور در سال  



 1۳94کسب رتبه نخست دانشگاه های هنر کشور در  سال  

 


