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معرفی تبریز
ــران و مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی اســت.  ــز یکــی از  کالن شــهرهای ای تبری
ــب  ــوده و قط ــان( ب ــمال غرب )آذربایج ــه ش ــهر منطق ــن ش ــهر بزرگ تری ــن ش ای
ــن  ــی ای ــی و نظام ــی، فرهنگ ــی، صنعت ــی، علم ــی، سیاس ــی، بازرگان اداری، ارتباط
ــای  ــیاری از کارخانه ه ــای دادن بس ــل ج ــه دلی ــز ب ــود. تبری ــناخته می ش ــه ش منطق
ــس از تهــران-  ــران -پ ــی ای ــن شــهر صنعت ــی در خــود دومی ــزرگ صنعت ــادر و ب م

به شــمار مــی رود.
ایــن شــهر همچنیــن بــه دلیــل فرهنگــی بــودن، یکــی از مهم تریــن شــهرهای جــاذب 
ــتخانه،  ــن پس ــهرداری، اولی ــن ش ــه، اولی ــن چاپخان ــود. اولی ــوب می ش ــور محس کش
اولیــن ســینمای عمومــی ایــران، اولیــن شــهدای محــراب، و… در تبریــز بوده انــد و 

ــده می شــود.  ــا نامی ــز شــهر اولین ه ــل متعــدد، تبری ــه  دالی ب
به جهت ریشه کنی تکدی گری از تبریز، این شهر به عنوان شهر بدون گدا شناخته 
می شود. سازمان بهداشت جهانی تبریز را به عنوان سالم ترین  شهر ایران برگزیده 

ــد  ــوان »مه ــه عن ــی ب ــش خصوص ــرمایه های کالن بخ ــذب س ــل ج ــه دلی ــت. ب اس
ســرمایه گذاری ایــران« شــناخته می شــود؛ آن چنــان کــه بــه مــدت 5 ســال متوالــی،

پارک و عمارت ائل گولی تبریز

ــت.  ــوده  اس ــور ب ــهرهای کش ــن ش ــرمایه در بی ــذب س ــت ج ــه نخس ــده رتب  دارن
ــی و تعــدادی دانشــگاه  ــه علــت داشــتن 9 دانشــگاه مطــرح دولت ــز ب ــن تبری همچنی
ــس از تهــران- دارای  ــران -پ ــن شــهر دانشــگاهی ای ــوان دومی ــه عن ــی، ب ــر دولت غی

ــی باشــد. ــی م ــگاه رفیع جای
همچنیــن در ســال 1500 میــالدی بــا دارابــودن ۲50 هــزار نفــر جمعیــت، چهارمیــن 

ــان محســوب می شده اســت. ــزرگ جه شــهر ب

تبریز و مسیر تاریخی جاده ابریشم  
بــه علــت موقعیــت جغرافیایــی بی نظیــر تبریــز، بایــد  ایــن شــهر را یکــی از شــهرهای 
مهــم در مســیر جــاده ابریشــم در دوران گذشــته دانســت  و بواســطه قــرار گرفتــن 
در ایــن مســیر و جاده هــای ارتباطــی بســیار مهــم شــرقی–غربی و شــمالی–جنوبی، 

از موقعیــت ویــژه ای در طــول تاریــخ برخــوردار بــوده اســت.

مسیر جاده ابریشم
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اهمیــت ایــن جــاده در آن اســت کــه صنعت ابریشــم  بــه عنــوان گرانبهاتریــن کاالی 
ایــن جــاده، در تبریــز و اطــراف آن گســترش یافــت و باعــث رونــق ابریشــم بافــی و 

بــه تبــع آن فــرش بافــی اهالــی ایــن شــهر و مناطــق اطــراف شــد.
ــوزه  ــداث م ــز، اح ــجد تبری ــوی مس ــی گ ــه تاریخ ــی از محوط ــظ بخش های ــا حف ب
ــای مســیر  ــای زیب ــز، بخش ه ــت تبری ــان تربی ــا و ســنگفرش خیاب عصــر آهــن، احی
تاریخــی جــاده ابریشــم از جملــه بازارچــه سرپوشــیده  ایپــک یولــی در پشــت گــوی 

ــی باشــند. ــی دیگــر از جــاده ابریشــم م ــای بخش های ــال احی ــه دنب مســجد ب

معرفی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
ــال فرمایشــات مهــم مقــام معظــم رهبــری در  ــه دنب ــز ب ــر اســالمی تبری دانشــگاه هن
ــا اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی پیرامــون هنراســالمی پــس از  دیــدار ب
تصویــب شــورای گســترش آمــوزش عالــی در ســاختمان هــای اهدایــی معظــم لــه 
ــام علــی)ع( )1378(  ــام ام ــه ن ــن ب ــه ســابق چــرم خســروی(، در ســال مزی )کارخان

تاســیس شــد.

دانشگاه تخصصی:
دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز دارای دانشــکده هــای تخصصــی در حــوزه هنــر بــوده 
و اکثــر رشــته هــای موجــود در ایــن دانشــگاه بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور راه 
ــی  ــردی و مهارت ــع نیازهــای تخصصــی، کارب ــدازی شــده اســت. در راســتای رف ان
دانشــجویان، کارگاه هــای تخصصــی و مجهــز در دانشــکده هــا راه انــدازی شــده 
ــه ارتبــاط دانشــجو  اســت. دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز در سیاســت هــای خــود ب
ــا هنرهــای ســنتی و شــکوفا نمــودن اســتعدادهای درخشــان، تربیــت دانشــجویان  ب
ــا  ــود ب ــن ب ــاص داده و مطمئ ــت خ ــی اهمی ــه کار و کارآفرین ــه ب ــه و توج فرهیخت
همــکاری و همیــاری اســاتید محتــرم، کارکنــان شــریف و دانشــجویان عزیــز بتوانــد 
بعنــوان دانشــگاهی کارآفریــن بــا سیســتم اداری کامــال الکترونیکــی بهتــر و پــر بــار 
تــر بــه ایفــای نقــش بپــردازد. در ایــن زمینــه طــوری برنامــه ریــزی شــده اســت کــه 
ــک روز در  ــان، ی ــک روز در می ــورت ی ــه  بص ــول هفت ــد در ط ــجویان بتوانن دانش

کالس درس حضــور داشــته باشــند و روز دیگــر آموختــه هــای خــود را در عرصــه 
کار و تولیــد ارائــه نماینــد. 

پردیس دانشگاه واقع در کارخانه چرم خسروی سابق

پردیس دانشگاه واقع در کارخانه چرم خسروی سابق



1011

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

بافت تاریخی دانشگاه:
ــه حفــظ،  ــوان ب ــز مــی ت ــر اســالمی تبری از دیگــر رســالت هــای مهــم دانشــگاه هن
ــه  ــز اشــاره کــرد ب ــای تاریخــی کالن شــهر تبری ــا ه ــای برخــی از بن ــت و احی مرم
ــا و  ــه ه ــد ابنی ــا خری ــن منظــور دانشــگاه در جهــت توســعه فضــای فیزیکــی ب همی
خانــه هــای قدیمــی نســبت بــه مرمــت آنهــا اقــدام نمــوده و عمــال وظیفــه خــود را در 
قبــال احیــای ایــن ابنیــه هــا انجــام داده و ســپس آنجــا را بــرای دانشــکده و برگــزاری 

کالس هــای آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد.
 پردیــس مرکــزی دانشــگاه کــه قبــال کارخانــه چــرم ســازی خســروی بــود اولیــن 
کارخانــه ی راه انــدازی شــده در تاریــخ صنعــت ایــران اســت. ایــن محــل در ســال 
ــخ  ــور  تاری ــن ژنرات ــه، اولی ــن کارخان ــرق ای ــور ب 131۲ تاســیس شــده اســت ژنرات
صنعتــی ایــران اســت کــه در  ســال 1935 میــالدی در شــهر لینینگــراد روســیه ســاخته

ــز  ــرق بخشــی از شــهر تبری ــد ب ــی آن تولی ــوع شــش ســیلندر دیزل شــده اســت و ن
ــار تاریخــی و  را برعهــده داشــته اســت کــه توســط دانشــجویان گــروه مرمــت آث

ــه ــلف تغذی ــد و در س ــت ش ــازی و حفاظ ــال 139۲ پاکس ــنجی  در س ــتان س باس

پردیس دانشگاه واقع در کارخانه چرم خسروی سابق

دانشــجویان و مجموعــه ورزشــی دانشــگاه  قــرار دارد. اطالعــات ســایر ابنیــه هــا و 
خانــه هــای تاریخــی دانشــگاه در بخــش دانشــکده هــا آورده شــده اســت.

اولین دانشگاه نسل سوم )کارآفرین در حوزه هنر(
در تقســیم بندی دانشــگاه هــا می تــوان دانشــگاه ها را نســل اول )آمــوزش  محــور(، 
دوم )پژوهــش محــور( و ســوم )کارآفریــن( بیــان کــرد کــه ایــن دانشــگاه در کنــار 
ــی در  ــه کارآفرین ــژه ب ــی وی ــا نگاه ــش ب ــوزش و پژوه ــای آم ــام ماموریت ه انج
ــز و راه  ــه تجهی حــوزه هنــر هــای صناعــی اســالمی در ســطح آکادمیــک نســبت ب
انــدازی کارگاه هــای متعــدد کارآفرینــی هنــر توســط دانشــجویان اقــدام کــرده و 
خــود را بــه عنــوان اولیــن دانشــگاه نســل ســوم )کارآفریــن در حــوزه هنــر( مطــرح 

کــرده اســت. 
ــد  ــگان توانمن ــش آموخت ــدان مســلمان ســایر کشــورها دان ــا هنرمن ــت ب ــرای رقاب ب
ــه  ــورت حرف ــود را بص ــری خ ــوالت هن ــت، محص ــوآوری و خالقی ــا ن ــگاه ب دانش
ای در کارگاه هــای کارآفرینــی دانشــگاه تولیــد کــرده و بــه فــروش مــی رســانند. 
دانشــگاه در گامــی دیگــر بــرای تعامــل دانشــجویان بــا هنرمنــدان جامعــه و آمــوزش 
هــای حرفــه ای و تبــادل تجربیــات و حمایــت از کارآفرینــان و شــاغلین خصوصــی 
مشــاغل خانگــی و هنــری در ســاختمان شــماره یــک پردیــس،  نمایشــگاه دائمــی 
ــا  ــرده ت ــم ک ــتان فراه ــدان اس ــارکت هنرمن ــا مش ــری را ب ــوالت هن ــروش محص ف
زمینــه عملــی فــروش محصــوالت ایشــان محقــق شــود و ضمنــاً دانشــجویان بتواننــد 

در نمایشــگاه هــای ســایر کشــورها شــرکت نماینــد.
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جشنواره بین المللی ارسیکا 
دانشــکده هنرهــای صناعــی اســالمی دانشــگاه حســب رســالت خــود بــا همــکاری 
ــیکا(  ــه ارس ــوم ب ــالم )موس ــان اس ــر جه ــخ و هن ــگ، تاری ــات فرهن ــز تحقیق مرک
ــه ســازمان همــکاری اســالمی و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی  وابســته ب
در جهــت بحــث، تبییــن، تبــادل آراء و ارائــه راهــکار پیرامــون هنرهــای اســالمی و 
صنایــع دســتی مســلمانان صاحبنظــران و متخصصیــن ایــن حــوزه را از کشــورهای 

جهــان در ایــران گــرد هــم مــی آورد.
دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز در همیــن راســتا بــا توســعه روابــط بیــن الملــل خــود با 
برگــزاری »جشــنواره بیــن المللــی خالقیــت و نــوآوری تبریــز در هنرهــای اســالمی 
ــه تجــارب عملــی کســب  ــر مســئله و ارائ ــرای طــرح جــدی ت و صنایــع دســتی«، ب
ــترده  ــه گس ــتی، برنام ــع دس ــک صنای ــوزش آکادمی ــوزه آم ــژه در ح ــه وی ــده ب ش
تــری را لحــاظ کــرده و محققیــن و صاحبنظــران کشــور هــای اســالمی را در کالن 
ــان  ــه ســه زب شــهر تبریــز تحــت همایــش بیــن المللــی گردهــم آورده و مقــاالت ب
ــه مــی شــوند.   ــب نشســت هــای تخصصــی ارائ ــی و فارســی در قال انگلیســی، عرب
ــار هنرمنــدان کشــورهای اســالمی در معــرض  در بخــش جشــنواره بیــن المللی،آث
نمایــش و مســابقه گذاشــته مــی شــود. ایــن هنرمنــدان در مــدت برگزاری جشــنواره 
در محــل نمایشــگاه بــه طــور زنــده بــه اجــرای اثــر پرداختــه و در پایــان جشــنواره 
ــع  ــای اســالمی و صنای ــز در هنره ــو آوری تبری ــت و ن ــی خالقی ــن الملل ــزه بی »جای
ــع  ــر بدی ــل اث ــی در ازای تحوی ــی و خارج ــده ایران ــدان برگزی ــه هنرمن ــتی« ب دس
هنــری اهــداء مــی شــود. ایــن آثــار بعــداً در بخــش مــوزه جهــان اســالم دانشــگاه 
هنــر اســالمی تبریــز ثبــت اثــر شــده و در معــرض نمایــش عالقــه منــدان حــوزه هنــر 

و بازدیدکننــدگان قــرار مــی گیــرد.

بخش ملی جشنواره:
ــق  ــن المللــی، بخــش ملــی جشــنواره، کــه از طری ــان در بخــش جشــنواره بی همزم
فراخــوان نســبت بــه دریافــت آثــار اقــدام کــرده، بــا رقابــت هنرمنــدان ایرانــی در دو 
مرحلــه مقدماتــی و نهایــی برگــزار مــی شــود. آثــار دریافــت شــده مــورد ارزیابــی و 
داوری قــرار گرفتــه و طــرح هــای واجــد نــوآوری و خالقیــت تحــت حمایــت بنیــاد 

ملــی نخبــگان قــرار مــی گیــرد. 
ــنواره و  ــی جش ــن الملل ــش بی ــش، بخ ــش )همای ــه بخ ــن س ــان ای ــزاری همزم برگ
بخــش ملــی جشــنواره( فرصــت مغتنمــی را در دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز فراهــم 
ــع  ــاتید صنای ــوان، اس ــدان ج ــن هنرمن ــه بی ــه جانب ــل س ــکان تعام ــا ام ــد ت ــی نمای م

ــن حــوزه ممکــن ســازد. ــران ای ــم گی دســتی، صاحبنظــران و تصمی

جشنواره بین المللی ارسیکا
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معرفی دانشکده ها

دانشکده طراحی اسالمی
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دانشکده طراحی اسالمی
گــروه طراحــی صنعتــی ســال 1378 بــه عنــوان اولیــن مرکــز شهرســتانی آمــوزش 
دانشــجویان در دو مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد طراحــی صنعتــی آغــاز 
بــکار کــرد و در ســال 1393 ایــن گــروه بــا ارتقــاء بــه دانشــکده برنامــه هــای توســعه 

ای خــود را بصــورت جــدی آغــاز نمــود. 
ایــن دانشــکده از بــدو تاســیس و بــا هــدف ترویــج ســبک زندگــی ایرانی-اســالمی، 
ــه ای را  ــع منطق ــای صنای ــا نیازه ــتایی ب ــاز و همراس ــگ س ــی فرهن ــرد طراح رویک
ــای  ــر نیازه ــد ب ــا تاکی ــالمی-ایرانی ب ــی اس ــت. طراح ــرار داده اس ــه ق ــورد توج م
بومــی و الگــوی زندگــی ایرانی-اســالمی، شــناخت طراحــی و خالقیــت بــا تاکیــد 
بــر طراحــی رفتارگــرا و آمــوزش طراحــی، و طراحــی در رابطــه بــا صنایــع بومــی و 
ظرفیتهــای منطقــه ای بــا تاکیــد بــر صنایــع کفــش، مبلمــان و جواهــرات، ســه محــور 
اصلــی تعریــف شــده در چشــم انــداز توســعه ایــن دانشــکده هســتند. ایــن محورهــا 
بصــورت ویــژه در دو بخــش نــرم افــزاری )شــامل پــروژه هــای تحقیقاتــی، پــروژه 
ــا صنعــت و پایــان نامــه هــای تحصیــالت تکمیلــی( و  هــای دانشــجویی، ارتبــاط ب
ســخت افــزاری )شــامل تجهیــزات کارگاهــی، آزمایشــگاهها، مراکــز تحقیقاتــی و 

البراتوارهــای تخصصــی( پیگیــری و اعمــال مــی گردنــد.
ــه چرمســازی خســروی مــی  ســاختمان ایــن دانشــکده از بناهــای شــاخص کارخان
ــاوم ســازی و بازســازی  ــا، کامــال مق ــت تاریخــی بن باشــد کــه ضمــن حفــظ اصال
شــده اســت و فضاهــای زیربنایــی آن بــا مســاحتی بالــغ بــر 3000 متــر مربــع بــرای 
ــه هــای  ــد. برنام ــری داده شــده ان ــر کارب اســتفاده دانشــکده طراحــی اســالمی تغیی

توســعه ای خــود را بصــورت جــدی آغــاز نمــود.

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده طراحی اسالمی:
کارگاه چوب 

ــی  ــالمی م ــی اس ــکده طراح ــای دانش ــن کارگاهه ــی از مهمتری ــوب یک کارگاه چ
ــوارد  ــواد چــوب، م ــواع م ــا ان ــه آشــنایی دانشــجویان ب ــا رســالت اولی باشــد کــه ب
اســتفاده از آن و آمــوزش کار بــا ابــزارآالت مــورد اســتفاده در ســاخت مصنوعــات 
چوبــی در جهــت ایجــاد توانایــی بــرای ســاخت نمونــه هــای اولیــه طــرح هایشــان 

ایجــاد شــده اســت. 

نمایی از کارگاه چوب
کارگاه فلز

یکــی دیگــر از کارگاهــای اولیــه طراحــی صنعتــی، کارگاه فلــز مــی باشــد. تشــکیل 
و تجهیــز ایــن کارگاه بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان طراحــی صنعتــی 
ــهای  ــواع روش ــه ان ــا و البت ــواص آنه ــز و خ ــواع فل ــا ان ــری ب ــث نظ ــر از مباح فرات

بکارگیــری و انــواع اتصــاالت ایــن مــواد مــی باشــد.



1819

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

نمایی از کارگاه فلز دانشکده طراحی اسالمی
آزمایشگاه فیزیک

از اهــداف تجهیــز آزمایشــگاه فیزیــک آشــنایی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان بــا ایــن 
درس بــه عنــوان یکــی از علــوم پایــه مهــم در اکثــر رشــته هــای علمــی مــی باشــد. 
آزمایشــگاه فیزیــک  دانشــکده طراحــی اســالمی بــا اســتفاده از وســایل و دســتگاه 
ــا  ــی ب ــی صنعت ــجویان طراح ــتر دانش ــه بیش ــر چ ــنایی ه ــکان آش ــب ام ــای مناس ه

مباحــث مــورد نیــاز رشــته را فراهــم آورده اســت.

نمایی از آزمایشگاه فیزیک دانشکده طراحی اسالمی

آزمایشگاه پنوماتیک 
ــر از  ــجویان، فرات ــتر دانش ــه بیش ــر چ ــنایی ه ــدف آش ــا ه ــک ب ــگاه پنوماتی آزمایش
ــا نیــروی  ــا تجهیــزات مــورد اســتفاده در زمینــه ایجــاد حرکــت ب مباحــث نظــری ب
بــاد و همچنیــن روش هــای بــکار گیــری ایــن تجهیــزات بــه شــکل هــای مختلــف 

تجهیــز شــده اســت. 

نمایی از آزمایشگاه پنوماتیک دانشکده طراحی اسالمی

کارگاه اندازه گیری دقیق و مدل سازی سریع 
کارگاه انــدازه گیــری و مــدل ســازی ســریع یکــی دیگــر از کارگاه هــای دانشــکده 
طراحــی اســالمی مــی باشــد. هــدف از تشــکیل ایــن کارگاه آشــنایی دانشــجویان 
بــا ابــزار هــا و روش هــای انــدازه گیــری بــرای اســتفاده در طراحــی و ســاخت مــدل 
هــای دقیــق تــر و بــا جزییــات بیشــتر مــی باشــد کــه بــا وجــود ابــزار هــای مختلــف 
توانســته اســت بــه دانشــجویان کمــک فراوانــی کنــد. بخــش نمونــه ســازی ســریع 
ــاخت  ــی س ــازی توانای ــدل س ــای م ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا اس ــز ب ــن کارگاه نی ای

مــدل هــای پیچیــده را ایجــاد کــرده اســت.
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از تجهیــزات ایــن کارگاه مــی تــوان بــه دســتگاه تــراش ـ cnc ســه محــور یونولیــت 
ـ دســتگاه پرینتــر ســه بعــدی و... اشــاره نمــود.

نمایی از کارگاه اندازه گیری دقیق و نمونه سازی سریع

آزمایشگاه سنجش)آکوستیک(
ایــن آزمایشــگاه جــزء پیشــرفته تریــن ســری از آزمایشــگاه هــای آکوســتیک مــی 
باشــد و نــوع  سیســتم موجــود ۲۲60 بــوده و دارای ســه نــرم افــزار ســنجش و نــرم 
افزارهــای تحقیقاتــی در زمینــه تحلیــل ســنجش هــا، انــدازه گیــری دوام صــوت در 
ســالن هــا و یــا هــر فضایــی کــه آلودگــی صوتــی داشــته باشــد، اســت.که مــی تــوان 
تمامــی محاســبات مربــوط بــه نوفــه هــای شــهری، ســروصدای ناشــی از دســتگاه هــا 
در کارگاه هــا، کارخانــه هــا، تســت آمفــی تئاترهــا و ســالن هــای همایــش را مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار داد. 
 Top از تجهیــزات ایــن کارگاه مــی تــوان بــه دســتگاه هــای ســنجش صــدا شــامل
machine- ســنجش گــر ۲۲60 - ویبراتــور- تولیــد صــدا شــامل دســتگاه ۲۲60 

- Power Ampliner- بلندگوهــای اســتاندارد و ... اشــاره نمــود.

دانشکده فرش
ــت علمــی و  ــز فعالی ــی ســهند تبری ــرش در ســال 1375 در دانشــگاه صنعت گــروه ف
آموزشــی خــود را شــروع کــرد کــه بعــد از تاســیس دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز 
ــه ایــن دانشــگاه انتقــال یافــت.  در ســال 1378 از دانشــگاه صنعتــی تبریــز جــدا و ب
گــروه فــرش در ســال 1378 بــا ارتقــا بــه دانشــکده، اولیــن دانشــکده فــرش موجــود 
در کشــور بــوده و هــم  اکنــون در ایــن دانشــکده دانشــجویان در مقاطــع کارشناســی 
ــه و  ــواد اولی ــی- م ــای طراح ــد )گرایش ه ــی ارش ــی( و کارشناس ــش طراح )گرای
ــن دانشــکده سیاســت های  ــی باشــند. ای ــل م ــت( مشــغول تحصی رنگــرزی- مدیری
ــز حــل مشــکالت حــوزه  پژوهشــی در راســتای مســتندنگاری، آسیب شناســی و نی
تولیــد، مدیریــت و صــادرات فــرش کشــور را داشــته و بــا رویکــردی کاربــردی و 
ــود  ــت می ش ــاتید هدای ــط اس ــی توس ــای پژوهش ــا و طرح ه ــور پایان نامه ه نتیجه مح
ــط  ــای مرتب ــرش و نهاده ــی ف ــز مل ــه مرک ــددی را ب ــای متع ــون پایان نامه ه و تاکن
ارائــه داده اســت. یکــی از مهم تریــن آثــار تولیــد شــده در ایــن دانشــکده، طراحــی 
ــرش  ــام »ف ــه ن ــان می باشــد کــه ب ــی جه ــه قرآن ــرش دو روی ــن ف ــت نفیس تری و باف
عشــق« مزیــن گردیــد. ایــن فــرش طــی مــدت 6 ســال بــا 76 ورق و 63 میلیــون گــره 
در ایــن دانشــکده بافتــه شــد. نســخه دوم ایــن فــرش نیــز بــا خــط اســتاد نیریــزی در 

ــت می باشــد. حــال طراحــی و باف

 فرش دورویه کامل قرآن
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امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده فرش:

آزمایشگاه ها: رنگرزی، علوم الیاف، شیمی عمومی
کارگاه ها: مرمت، بافت 

آتلیــه هــا: طراحــی عمومــی، طراحــی فــرش، نگارگــری، رنــگ و نقطــه ســنتی،  
رنگ و نقطه کامپیوتری. 

آتلیه های طراحی:
ــل  ــول تحصی ــوده و در ط ــب ب ــی مناس ــای طراح ــه ه ــکده دارای آتلی ــن دانش  ای
ــا مبانــی طراحــی ســنتی، هندســه نقــوش، طراحــی قالــی و رنــگ و  دانشــجویان، ب
نقطــه آشــنا مــی شــوند. در حــوزه طراحــی قالــی، دانشــجویان بــه شــکل مشــخص و 
پــس از آشــنایی و یافتــن مهــارت الزم در طراحــی بــه شــیوه ســنتی، شــروع بــه یــاد 
گیــری اســتفاده از سیســتم هــای کامپیوتــری و نــرم افزارهــای تخصصــی طراحــی 
کــرده و بــه شــکل هدفمنــد از ابــزار روز بــرای تولیــد اثــر خــود اســتفاده مــی کننــد.

کارگاه های تخصصی بافت و مرمت:
ــوزه  ــت و ح ــوزه باف ــد، در ح ــی نماین ــت م ــوزه فعالی ــا در دو ح ــن کارگاه ه ای

ــت.                        مرم

کارگاه بافت و مرمت 

آزمایشگاه ها:
ــه   ــت ک ــرزی اس ــاف و رنگ ــوم الی ــدرن عل ــگاه م ــرش دارای آزمایش ــکده ف دانش
مجهــز بــه دســتگاه های اندازه گیــری چربــی پشــم، دســتگاه ســنجش ثبــات سایشــی 
و دســتگاه ســنجش میــزان فشــردگی پشــم و آزمایشــگاه ها و کارگاه رنگــرزی کــه 
در بخــش شــیمیایی و ســنتی مجهــز دســتگاه ســوالرباکس، ماشــین رنگــرزی شــش 
کپســوله، دســتگاه سوکســوله و دســتگاه اســپکتروفتومتر انعکاســی بــرای ســنجش 
میــزان جــذب رنــگ را  داراســت و بــه دانشــجویان و محققیــن خدمــات آموزشــی 
ــن  ــی از مهمتری ــره یک ــا در زم ــگاه ه ــن آزمایش ــد. ای ــی نمای ــه م ــی ارائ و پژوهش
آزمایشــگاه هــای آموزشــی دانشــکده فــرش دانشــگاه هنــر اســالمی تبریز می باشــد.

آزمایشگاه علوم الیاف
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آزمایشگاه رنگرزی

دانشکده معماری و شهرسازی
دانشــکده معمــاری و شهرســازی در ســال 1374 فعالیــت علمــی و آموزشــی خــود 
ــی در  ــه قدیم ــه خان ــت س ــد و مرم ــا خری ــز ب ــهند تبری ــی س ــگاه صنعت را در دانش
بافــت محلــه قدیمــی مقصودیــه تبریــز آغــاز کرد.کــه بعــد از تاســیس دانشــگاه هنــر 
ــن  ــه ای ــدا و ب ــز ج ــهند تبری ــی س ــگاه صنعت ــال 1378 از دانش ــز در س ــالمی تبری اس

دانشــگاه انتقــال یافــت.
درحــال حاضــر بــا توســعه بیــش از 7 خانــه قدیمــی دیگــر دانشــجویان در  مقاطــع 
کارشناســی )دو رشــته معمــاری و شهرســازی( ، کارشناســی ارشــد )چهــار رشــته 
معمــاری، معمــاری اســالمی، طراحــی شــهری و فنــاوری معمــاری( و دکتــری )دو 
ــق مــی  ــل و تحقی رشــته معمــاری اســالمی و شهرســازی اســالمی( مشــغول تحصی

باشــند.

ابنیه :
ــل  ــازی از مح ــاری و شهرس ــکده معم ــی دانش ــی و فرهنگ ــه تاریخ ــن مجموع اولی
اهدایــی مقــام معظــم رهبــری خریــداری و ســپس مرمــت شــده اســت. ایــن مجموعه 
در بلــوک شــهری بــه مســاحت ۲۲000 متــر مربــع بــه شــماره هــای 1850 و 7498 
در تاریــخ 1۲ بهمــن ســال 1381 در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده اســت 
و مشــتمل بــر ده بــاب خانــه تاریخــی بــه نــام هــای بهنــام، گنجــه ای زاده، قدکــی، 
صدقیانــی، معمــار علــی تبریــزی )گوهریــون(، اســتاد رضــا معمــاران )جواهریــون( 

و نجفقلــی خــان )غفاریــان( مــی باشــد.
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خانه قدکی : 
ایــن بنــا در ضلــع جنوبــی مجموعــه بــا مســاحت کلــی 1340 متــر مربــع و زیــر بنــای 
873 متــر مربــع بــه صــورت متصــل بــه همدیگــر قــرار دارنــد  بــه شــکل U رو بــه 
ــر کوچــه مشــیر دفتــر در ضلــع جنوبــی دانشــکده واقــع شــده  جنــوب و مشــرف ب
کــه دارای تــاالر بســیار زیبــا بــا ارســی و حــوض خانــه مفرحــی اســت کــه مــورد 

توجــه گردشــگران و دانشــجویان بــوده و در دوره قاجــار ســاخته شــده اســت.

حیاط بیرونی خانه قدکی

خانه بهنام : 
ایــن ســاختمان قدیمــی تریــن بنــای دانشــکده مــي باشــد کــه از اواخــر دوره 
ــت و  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــری ب ــري قم ــال 1193 هج ــر س ــه ویرانگ ــه و زلزل زندی
ــه  ــی و نقاشــی هــا و تزئینــات هنرمندان ــا فضــای مهتاب ــا ب ــاالر چلیپایــی بســیار زیب ت

ــاحت  ــد. مس ــه مي باش ــر زندی ــی عص ــدان آذربایجان ــکار هنرمن ــر ابت ــی ب آن مدعای
کل ســاختمان 1900 متــر مربــع و زیربنــاي آن در حــدود 840 متــر مربــع مي باشــد.

حیاط بیرونی خانه بهنام

خانه گنجه ای  زاده : 
ــورت  ــه ص ــی ب ــمالی و غرب ــع ش ــا در دو ضل ــر دو بن ــتمل ب ــا مش ــاختمان ه ــن س ای
متصــل قــرار دارنــد. ســاختمان ضلــع شــمالی اواخــر دوره قاجــار و ســاختمان ضلــع 
ــر  ــی اوایــل پهلــوی اول ســاخته شــده اســت. مســاحت تقریبــی آنهــا 414۲ مت غرب
مربــع بــوده و زیربنایــی حــدود 7۲9 متــر مربــع مــی  باشــد. ایــن ســاختمانها بــه تبعیت 
از ســبک رایــج دوره بــه صــورت معمــاری برونگــرا بنــا شــده و در تزئینــات آن از 
ــن اســتفاده  ــد ســنتوری و سرســتون کرنتی ــه هــای معمــاری نئوکالســیک مانن آرای

شــده اســت. 
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حیاط خانه گنجه ای زاده
خانه صدقیانی : 

در ضلــع شــرقي مجموعــه بــه صــورت متصــل و بــا معمــاری بســیار زیبــا وحــوض 
خانــه وحیــاط مرکــزی ونماهــای شــاخص بــا مســاحت تقریبــي 6000 متــر مربــع و 
ــی  ــه صدقیان ــمالی مجموع ــارت ش ــد. عم ــع مي باش ــدود ۲000 مترمرب ــای ح زیربن
ــوده و حوضــی مرمریــن،  ــا ب ــاالر و ارســی هــای زیب ــا ت ــع ب بنایــی ایــوان دار و رفی
یکپارچــه و نفیــس در زیــر زمیــن آن بــه صــورت ســالم باقــی مانــده اســت. بــه دلیــل 
ــی توســط هواپیماهــای عــراق در دوران جنــگ تحمیلــی خســارات  ــاران هوائ بمب

اساســی بــه ایــن خانــه وارد آمــد کــه در حــال مرمــت و بازســازی مــی باشــد.

خانه صدقیانی در حال مرمت

خانه صدقیانی بعد از مرمت
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ــاری و  ــکده معم ــی دانش ــای آموزش ــته ه ــی و رش ــع تحصیل مقاط
ــازی: شهرس

مقطع کارشناسی: )مهندسي معماري و مهندسی شهرسازی(
مقطــع کارشناســی ارشــد: )معمــاري، معمــاري اســالمي، طراحــی شــهری و 

فنــاوری معمــاری(
مقطع دکتری: )شهرسازی اسالمی و معماری اسالمی(

آتلیه ها و کارگاه های طراحی:
ده کارگاه طراحــي معمــاری، یــک کارگاه آشــنایی بــا مصالــح و روش هــای 
ســاخت، یــک آزمایشــگاه صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی یــک فضــای 
نمایشــگاهی ویــژه ارائــه آثــار دانشــجویان و هنرمنــدان و دو تــاالر برگــزاری 
ــرای دانشــجویان  ــات ایــن دانشــکده ب ــه امکان ــان نامــه از جمل ــه پای جلســات دفاعی

ــد. ــی باش ــان م ــش پژوه و دان

کتابخانه دانشکده:
ــي در ۲501  ــاب فارس ــد کت ــش از4040 جل ــا بی ــکده ب ــي دانش ــه تخصص کتابخان
عنــوان و 3509 جلــد کتــاب التیــن بــا ۲979 عنــوان، تعــداد قابــل توجهــی عناویــن 
ــی،  ــد و کارشناس ــی  ارش ــای کارشناس ــه ه ــان نام ــن و پای ــی، التی ــریات فارس نش
ــه معمــاری و شهرســازی در شــمال غــرب  مجهزتریــن و تخصصــی تریــن کتابخان
کشــور می باشــد. ایــن کتابخانــه از لحــاظ بــه روز رســانی مســتمر منابــع و تجهیــز بــه 
آخریــن کتــب منتشــره التیــن، در نــوع خــود کــم نظیــر اســت. فهرســت کتابخانــه 

ــی دارد.   قابلیــت جســتجو از طریــق دیجیتال

   کتابخانه دانشکده

 نشریه دانشکده معماری و شهرسازی
  )http://firooze-islam.ir ــی پژوهــه معمــاری و شهرســازی اســالمی )آدرس اینترنت
نشــریه دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر  اســالمی تبریــز  اســت. زمینــه 
ــش  ــتای بین ــی در راس ــی علمی–پژوهش ــاالت تخصص ــار مق ــریه، انتش ــت نش فعالی
توحیــدی و رویکــرد اســالمی–ایرانی در زمینــه  معمــاری، شهرســازی و رشــته هــای 
ــز  ــگران و مراک ــی پژوهش ــری و عمل ــات نظ ــج تحقیق ــه نتای ــه آن و ارای ــته ب وابس

ــد.  ــی باش ــد، م ــت می کنن ــا فعالی ــن  گرایش ه ــه در ای ــی ک علم
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دانشکده هنرهای کاربردی
ــر  ــا تاســیس دانشــگاه هن ــان ب ــردی در ســال 1378 همزم ــای کارب دانشــکده هنره
اســالمی تبریــز فعالیــت آموزشــی و پژوهشــی خــود را آغــاز کــرد. در ســال 1387 
ــدازی رشــته  ــه راه ان ــا پذیــرش 47 نفــر دانشــجو اقــدام ب ــد رشــد خــود ب و در رون
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــال 1391 ب ــود و در س ــی نم ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــت آث مرم
ــا تاســیس رشــته کارشناســی ارشــد باســتان ســنجی پذیــرش دانشــجو در  کشــور ب
ایــن مقطــع را آغــاز نمــود. ایــن دانشــکده در ســال 1395 نیــز موفــق بــه اخــذ مجــوز 
راه انــدازی و برگــزاری دوره کارشناســی ارشــد باســتان شناســی گردیــد. در حــال 
حاضــر دانشــجویان ایــن دانشــکده در مقاطــع کارشناســی مرمــت آثــار تاریخــی و 
ــغول  ــی مش ــتان شناس ــد باس ــی ارش ــنجی و کارشناس ــتان س ــد باس ــی ارش کارشناس

تحصیــل و تحقیــق هســتند.
و  آموزشــی  فــرد  بــه  منحصــر  فضاهــای  و  امکانــات  دارای  دانشــکده  ایــن 
آزمایشــگاهی در میــان دانشــگاه هــای هنــر کشــور اســت کــه در ادامــه بــه معرفــی 
ــا  ــود آنه ــزات موج ــراه تجهی ــه هم ــکده ب ــن دانش ــا ای ــگاه ه ــا و آزمایش کارگاه ه

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
مقاطع تحصیلی دانشکده هنرهای کاربردی:

1-کارشناسی )مرمت آثار باستانی(
۲-کارشناسی ارشد)باستان سنجی، باستان شناسی(  

امکانات آموزشی-پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی
آزمایشگاه شیمي عمومی

ــوازم شیشــه ای،  ــر ل ــات الزم نظی ــودن امکان ــا دارا ب آزمایشــگاه شــیمی عمومــی ب
مــواد شــیمیایی مختلــف و ابزارهــا و دســتگاه هــای انــدازه گیــری، فضایــی مناســب 
جهــت آشــنایی و تســلط دانشــجویان گــروه مرمــت بــه نحــوه کار و اجــرای 
آزمایــش هــای مختلــف شــیمی عمومــی در زمینــه هــای گوناگونــی نظیــر ســنتز، 
ــم  ــی را فراه ــی و معدن ــیمیایی آل ــواد ش ــری م ــدازه گی ــایی و ان ــازی، شناس جداس

مــی ســازد.

نمایی از آزمایشگاه شیمي عمومی

آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشــگاه شــیمی تجزیــه بــا رســالت آنالیــز کمــی و کیفــی مــواد یکــی از ارکان 
ــره  ــا به ــگاه ب ــن آزمایش ــی رود. ای ــمار م ــردی بش ــای کارب ــکده هنره ــی دانش اصل
منــدی از امکانــات آموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن دارا بــودن تجهیــزات و 
ــه  ــات ب ــه خدم ــال ارائ ــی در ح ــی و معدن ــواد آل ــز م ــرفته آنالی ــای پیش ــتگاه ه دس

ــت. ــنجی اس ــتان س ــتانی و باس ــار باس ــت آث ــت و حفاظ ــدر مرم ــن گرانق محققی
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نمایی از آزمایشگاه شیمی تجزیه

کارگاه حفاظت و مرمت سنگ، سفال و شیشه
ــال  ــای فع ــه کارگاه ه ــه از جمل ــفال و شیش ــنگ، س ــت س ــت و مرم کارگاه حفاظ
ــب و  ــی مناس ــای آموزش ــتن فض ــا داش ــه ب ــت ک ــی اس ــار تاریخ ــت آث ــروه مرم گ
مســتقل و نیــز ملزومــات فنــی و مــواد مــورد اســتفاده در مرمــت ســنگ و ســفال نیــاز 
ــری  ــا فراگی ــار تاریخــی را در رابطــه ب گــروه و دانشــجویان حفاظــت و مرمــت آث
ــن  ــای ای ــاخصه ه ــت. از ش ــو اس ــخ گ ــوزه پاس ــن ح ــه ای ــوط ب ــای مرب ــارت ه مه
کارگاه آموزشــی وجــود گالــری ســنگ هــای تزئینــی ایــران در قالــب ســنگ هــای 
ــنایی  ــت آش ــه جه ــد ک ــروزی میباش ــه ام ــن ابنی ــاخت و تزئی ــتفاده در س ــورد اس م

ــده اســت. ــدازی گردی دانشــجویان و پژوهشــگران راه ان

نمایی ازکارگاه حفاظت و مرمت سنگ، سفال و شیشه

کارگاه مرمت فلز و متالوگرافي
ــار  ــت آث ــظ و مرم ــازی، حف ــت پاکس ــاز جه ــورد نی ــات م ــن کارگاه امکان در ای
ــوط  ــا مرب ــوزه ه ــزی در م ــار فل ــترین آث ــود دارد. بیش ــوع وج ــی متن ــزی تاریخ فل
ــا همــکاری مــوزه هــای مختلــف  ــزی هســتند کــه در هــر نیمســال ب ــه اشــیای برن ب
در میــراث فرهنگــی کشــور، تعــدادی اشــیای برنــزی و آهنــی تاریخــی کــه جــزو 
آثــار مطالعاتــی مــوزه هــا مــی باشــند در اختیــار گــروه مرمــت قــرار گرفتــه و پــس 
از انجــام مطالعــات فنــی و تاریخــی و انجــام مراحــل حفاظــت همــراه بــا شناســنامه 

ــه مــوزه هــا عــودت داده مــی شــود. ــی و مســتندنگاری کامــل، ب مرمت
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نمایی از کارگاه مرمت فلز و متالوگرافي

کارگاه حفاظت و مرمت مواد آلی
از جملــه مــواد آلــی کــه در طــول تاریــخ هنــر از آنهــا اســتفاده زیــادی شــده اســت 
ــه کاغــذ  ــوان ب ــد مــی ت ــوده ان ــار فرهنگــی و هنــری ب و بســتر ســاخت بســیاری آث
ــاج و  ــرم، ع ــه چ ــس( و پارچ ــناد، عک ــی، اس ــخ خط ــور، نس ــای مینیات ــی ه )نقاش
ــر  ــر اث ــان ب ــی طبیعــی در طــول زم ــا منشــا آل ــواد ب ــن م اســتخوان اشــاره نمــود. ای
ــداری  ــرایط نگه ــی از ش ــودگی ناش ــی و فرس ــای بیولوژیک ــت ه ــی و آف هوازدگ
دچــار تخریــب مــی گردنــد کــه دانشــجویان مرمــت بــه عنــوان حافظــان گونــه هــای 
ــوزش  ــری آم ــا فراگی ــی ب ــواد آل ــت م ــراث فرهنگــی، در کارگاه مرم ــف می مختل

ــد. ــم و حفاظــت آنهــا مــی پردازن ــا ترمی هــای الزم در رابطــه ب

نمایی از کارگاه حفاظت و مرمت مواد آلی

کارگاه شناخت مواد و مصالح ساختمانی و آرایه های معماری
در ایــن کارگاه دانشــجویان بــا شــیوه هــا معمــاری و تزئینــات وابســته بــه معمــاری 
ــا انجــام برخــی  ایرانــی بــه صــورت عملــی آشــنا شــده و در طــی تــرم تحصیلــی ب
تزئینــات وابســته بــه معمــاری و انــواع طــاق و قــوس بــه فراگیــری و تمریــن روش 
هــای ســنتی معمــاری ایــران مــی پردازنــد در ایــن کارگاه کلیــه وســایل مربــوط بــه 
ســاخت و پرداخــت گونــه هــای مختلــف تزئینــات وابســته بــه معمــاری فراهــم بــوده 

کــه در فضــای آموزشــی اختصــاص یافتــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

کارگاه حفاظت و مرمت نقاشی سه پایه ای و دیواری
ــایش و  ــد فرس ــن فرآین ــاخت، و همچنی ــد س ــا رون ــجویان ب ــن کارگاه دانش در ای
درمــان نقاشــی هــای ســه پایــه ای و دیــواری آشــنا شــده و بــه صــورت علمــی بــه 
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ــی  ــی های ــی نقاش ــامل تمام ــه ای ش ــه پای ــی س ــد. نقاش ــی پردازن ــا م ــری آنه فراگی
اســت کــه در یــک تکیــه گاه قابــل حمــل انجــام مــی شــوند کــه مــوارد عمــده آنهــا 
روی تکیــه گاه هــای پارچــه ای و چوبــی انجــام شــده، بــا ایــن حــال مــواد فــراوان 
دیگــری همچــون فلــز، شیشــه، کاشــی و... نیــز در بیــن آنهــا دیــده مــی شــود. در 
نقطــه مقابــل آن، نقاشــی دیــواری بــه کلیــه نقاشــی هایــی گفتــه مــی شــود کــه بــر 
بســتری غیــر قابــل حمــل ترســیم شــده و بــر دیــوار عمــارت هــا و بناهــای تاریخــی 
و جدیــد مــی تــوان آنهــا را مشــاهده نمــود. در ایــن کارگاه امکانــات الزم جهــت 
ســاخت و درمــان نقاشــی هــا وجــود داشــته و دروســی همچــون بــوم ســازی ســنتی 
نیــز کــه مربــوط بــه بــوم ســازی ســنتی ایرانــی اســت بــه دانشــجویان آمــوزش داده 

مــی شــود.

نمایی از کارگاه حفاظت و مرمت نقاشی سه پایه ای و دیواری

دو فصلنامه پژوهه باستان سنجی
ــه عــدم وجــود نشــریات تخصصــی حــوزه باســتان ســنجی در کشــور،  ــا توجــه ب ب
دانشــکده هنرهــای کاربــردی مجــوز نشــریه ای علمی-پژوهشــی بــا عنــوان پژوهــه 
باســتان ســنجی اخــذ و موفــق بــه انتشــار گردیــد. بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه و 
در ســایه رعایــت اســتانداردهای مصــوب کمیتــه نشــریات وزارت علــوم تحقیقــات 
ــه  ــنجی ب ــتان س ــه باس ــریه پژوه ــور، نش ــی کش ــریات علم ــوزه نش ــاوری در ح و فن
ــز  ــالمی تبری ــر اس ــگاه هن ــردی دانش ــای کارب ــکده هنره ــازی؛ دانش ــب امتی صاح
موفــق بــه کســب درجــه علمــیـ  پژوهشــی گردیــد. پژوهــه باســتان ســنجی نخســتین 
نشــریه در زمینــه مطالعــات باســتان ســنجی بــه زبــان فارســی در کشــور اســت کــه 
تــالش دارد تــا آخریــن و پیشــرفته تریــن دســتاوردهای علمــی پژوهشــگران فعــال 

در ایــن زمینــه را منتشــر نمایــد.
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دانشکده هنرهای صناعی اسالمی
ــار در کشــور  ــن ب ــرای اولی ــای صناعــی اســالمی در ســال 1387 ب دانشــکده هنره
ــوزه  ــی در ح ــکده اختصاص ــا دانش ــکده تنه ــن دانش ــت. ای ــده اس ــدازی ش راه ان
ــجویان در  ــت و دانش ــه اس ــاید خاورمیان ــران و ش ــالمی در ای ــی اس ــای صناع هنره
ســه مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا در ایــن دانشــکده مشــغول بــه 
ــه بعــد در ایــن  تحصیــل هســتند.   سیاســت خــاص آموزشــی کــه از ســال 1388 ب
ــر محــور« مــی  ــر »آمــوزش هــای اث ــی ب ــه اســت مبتن ــرار گرفت دانشــکده محــور ق
باشــد. هــدف ایــن نــوع برنامــه آموزشــی، ارتقــا توانمنــدی هــای عملــی دانشــجویان 
در حــوزه ایــده پــردازی، طراحــی و ســاخت محصــوالت هنــری منبعــث از نگــرش 
هــای ســنتی و اســالمی مــی باشــد. لــذا دانشــجویان ایــن دانشــکده مکلــف هســتند 
کــه یافتــه هــای مطالعــات نظــری و پژوهشــی خــود را در قالــب یــک اثــر هنــری 
ــه عبــارت دیگــر بیــان پروســه شــکل گیــری ایــده هنــری، مراحــل  ــه دهنــد، ب ارائ
طراحــی و نحــوه اجــرای اثــر در پایــان نامــه هــای دانشــجویان ضــروری مــی باشــد. 
ایــن دانشــکده همچنیــن در مــورد رشــته کارشناســی ارشــد پژوهــش هنــر سیاســت 
پژوهــش محــور را در پیــش گرفتــه اســت و برنامــه آموزشــی مناســب ایــن رشــته 

جهــت ارتقــای تــوان پژوهشــی دانشــجویان تــدارک دیــده اســت. 

رشته های موجود در دانشکده هنرهای صناعی اسالمی:

هنرهای اسالمی:
ــارت و  ــب مه ــور کس ــه منظ ــالمی ب ــی اس ــر صناع ــی هن ــی کارشناس ــه درس  برنام
ــری(  ــفال و نگارگ ــه، س ــز، شیش ــوب، فل ــش )چ ــج گرای ــی از پن ــص در یک تخص
ــی و  ــه، اصل ــدن دروس پای ــس از گذرانی ــجویان پ ــت. دانش ــده اس ــی گردی طراح
تخصصــی مشــترک، گرایــش خــاص خــود دروس و واحدهــای تخصصــی را کــه 

ــد. ــه مــی شــود، مــی گذرانن ــی پرداخت ــکات فن ــه آمــوزش ن در آن هــا ب

 هنر و صنایع فلز
 در ایــن گرایــش دانشــجویان بــه منظــور آشــنایی بــا ســیر و تحــول و تطــور هنــر، 
ــالمی و  ــورهای اس ــر کش ــران و دیگ ــز در ای ــا فل ــط ب ــای مرتب ــزکاری و هنره فل
ــب دروس  ــی و تجســمی، در قال ــای تزئین ــن آن در هنره ــای نوی بررســی کاربرده
ــک  ــواع تکنی ــا ان ــه، ب ــران پرداخت ــزی در ای ــع فل ــر و صنای ــه تاریخچــه هن نظــری ب
هــای حکاکــی، ریختــه گــری، قلــم زنــی، مشــبک کاری، ملیلــه کاری، مینــا کاری، 
ــش  ــن گرای ــی شــوند. در ای ــع و... آشــنا م ــی، ترصی ــورآالت، طالکوب ســاخت زی
ــزات مــورد اســتفاده در  ــواع فل ــزات و ان ــزار، وســایل و تجهی ــواع اب ــا ان ــن ب همچنی
فلــز کاری آشــنا شــده عمــال در کارگاه هــای مربوطــه بــه کســب تجربــه و مهــارت 

در زمینــه هــای یــاد شــده مــی پردازنــد. 

نمایی از کارگاه فلز
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نمونه ای از آثار برجسته کارگاه فلز

هنر و صنایع چوب
 در ایــن گرایــش دانشــجویان بــه منظــور آشــنایی بــا ســیر و تحــول و تطــور هنرهــای 
مرتبــط بــا چــوب در ادوار مختلــف در ایــران و ســایر کشــورهای اســالمی و 
بررســی کاربردهــای جدیــد آن در هنرهــای تزئینــی و تجســمی، بــا انــواع فــرآورده 
هــا و هنرهــای چوبــی از کهــن تریــن زمــان هــا تــا عصــر حاضــر و نیــز  چگونگــی 
کاربــرد آن در ســاخت وســایل مصرفــی، تزئینــی و تلفیقــی آشــنا شــده بــه صــورت 
ــای  ــواع هنره ــه ان ــی در زمین ــری و کارگاه ــب دروس نظ ــی در قال ــری و عمل نظ
ــک و  ــرق کاری، موزایی ــت کاری، مع ــده کاری، منب ــی، کن ــر خراط ــوب نظی چ
خاتــم کاری، نــازک کاری، گــره چینــی، تلفیــق چــوب و فلــز و... کســب مهــارت 
و تجربــه مــی نماینــد. ایــن دانشــجویان همچنیــن بــا انــواع چــوب هــا، مــواد اولیــه 
ــاخت  ــاز در س ــورد نی ــای م ــتگاه ه ــایل و دس ــزار و وس ــز اب ــی و نی ــی و کمک اصل

صنایــع و هنرهــای مرتبــط بــا چــوب آشــنا مــی شــوند.  

نمایی از کارگاه چوب
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نمونه ای از آثار برجسته رشته چوب

سفال
ــنگی  ــده از دوره نوس ــت آم ــه دس ــار ب ــوع آث ــه تن ــه ب ــا توج ــفال ب ــش س  در گرای
ــوای  ــه لحــاظ ســبک و تکنیــک و محت ــخ ســفال و تحــوالت آن ب ــران، تاری در ای
ــرار مــی  ــه و بررســی ق ــورد مطالع ــران م ــه هــای مختلــف باســتانی ای نقــوش در تپ
گیــرد. در ایــن گرایــش جهــت آشــنایی بــا مــواد، ابــزار و وســایل و تجهیــزات در 
تهیــه گل، فــرم دهــی و پخــت امــکان کار بــا انــواع ابــزار چرخــکاری و تراشــکاری 
و فــرم دهــی پرداخــت در تولیــد ســفال بــه روش ســنتی و مــدرن، انــواع کــوره های 
ســنتی و مــدرن، دســتگاه هــای مختلــف ســاخت بدنــه و لعــاب وگل مناســب بــرای 
ســاخت کاشــی ســفال و نیــز انــواع دســتگاه فــرم دهــی فراهــم مــی گــردد. همچنیــن 
دانشــجویان در قالــب دروس کارگاهــی و نظــری بــا ســاختن انــواع لعــاب و رنــگ 

وخــواص اکســیدها ومــواد تشــکیل دهنــده لعــاب و رنــگ آشــنا مــی شــوند.  

نمایی از کارگاه سفال
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نمونه ای از آثار برجسته رشته سفال
شیشه 

ــز  ــان و نی ــران و جه ــتال در ای ــور و کریس ــه، بل ــخ شیش ــا تاری ــنایی ب ــدف آش ــا ه ب
ــزار و تشــخیص تفــاوت هــای کیفــی و هنــری  ــواع محصــوالت و اب ــا ان آشــنایی ب
در محصــوالت مختلــف در گرایــش شیشــه بــه بررســی ســیر و تحــول محصــوالت 
شیشــه در فرهنــگ هــا تمــدن هــای مختلــف و تاثیرگــذار در تاریــخ پرداختــه مــی 
ــواع کــوره  ــزات و ان ــزار، وســایل، تجهی ــا اب ــن گرایــش دانشــجویان ب شــود. در ای
ــه  ــده ب ــنا ش ــی آش ــای کارگاه ــط و فض ــه در محی ــواد اولی ــه و م ــای ذوب شیش ه
صــورت نظــری و عملــی تکنیــک هــای مختلفــی از جملــه فوتــی، تلفیقــی، تــراش 
ــز،  ــواع شیشــه رنگــی، نقاشــی روی شیشــه، الصــاق شیشــه و فل شیشــه، ســاخت ان

ــد.   ــه مــی کنن ــر روی شیشــه را تجرب نقــره کاری و طــال کاری ب

 نمایی از کارگاه شیشه

نمونه ای از آثار برجسته رشته شیشه
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نگارگری
 در گرایــش نگارگــری، بــه منظــور آشــنایی بــا ســیر تحــول و تطــور نگارگــری در 
ایــران بــا بررســی ویژگــی هــای هــر دوره و بیــان مبانــی نظــری آن هنــر نقاشــی در 
ایــران باســتان و نیــز نگارگــری در ادوار و مکاتــب مختلــف اســالمی در ایــران و نیــز 
ویژگــی هایــی کــه در ارتبــاط بــا ســایر کشــورهای اســالمی و فرهنــگ هــا و تمــدن 
هــای بــرون مــرزی واجــد آن شــده انــد، مــورد مطالعــه و بررســی قــرار مــی گیــرد. 
همچنیــن دانشــجویان ضمــن آشــنایی عملــی بــا طراحــی ســنتی در ســطوح مختلــف 
در قالــب دروس کارگاهــی کاربــرد آن را در اجــرای تذهیــب، نگارگــری، گل و 
مــرغ ســازی آثــار الکــی و روغنــی، ســفال و نیــز نقاشــی معاصــر تجربــه مــی کننــد. 
در ایــن گرایــش دانشــجویان بــا آشــنایی بــا ابــزار کار و مراحــل مختلــف نگارگــری 
و نقاشــی، انــواع تکنیــک هــای نقاشــی اعــم از کاربــرد انــواع رنــگ، انــواع روش 
هــای رنــگ گــذاری، قلــم گــذاری، قلــم گیــری، طــال انــدازی، ســایه زنــی را مــی 

آموزند.
  

نمایی از کارگاه نگارگری

نمونه ای از آثار برجسته رشته نگارگری
پژوهش هنر

ــه  ــی دیرین ــه از قدمت ــری ک ــته های هن ــایر رش ــه س ــبت ب ــر نس ــش هن ــته پژوه  رش
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــر محس ــه هن ــد در عرص ــته ای جدی ــد، رش ــن برخوردارن و که
رشــته مقطــع کارشناســی نداشــته و فقــط مختــص مقطــع کارشناســی ارشــد اســت 
ــر  ــده ي هن ــاره ي مشــکالت حــال و آین ــه منظــور چــاره اندیشــي درب ــاً ب و عمدت

ــال مــي کنــد: ــه شــرح ذیــل دنب کشــور ایجــاد شــده و اهدافــي را ب
• پژوهش صحیح در مباحث هنري 

• ایجاد توانایي در زمینه ي نظریه پردازی و نقد هنر 
• آشنایي عمیق با میراث هنري ایران:

  آشــنایی دانشــجویان بــه رابطــه مابیــن جهــان بینــی و تجلیــات هنــری در فرهنگهای 
ــات  ــگ و ادبی ــا فرهن ــنایی ب ــری، آش ــف هن ــار مختل ــق آث ــق تطبی ــف از طری مختل
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ــر  ــر، حکمــت هن ــاب هن ــران در ب ــات متفک ــی، آراء و نظری ــران در ادوار تاریخ ای
ــواع شــیوه هــای نقــد  ــا ان و مقولــه ی زیبایــی شناســی در هنــر اســالمی، آشــنایی ب

هنــری از جملــه موضوعــات مــورد بحــث در ایــن رشــته مــی باشــند. 

 دکتری هنراسالمی
 در دوره دکتــرای هنــر اســالمی آشــنایی دانشــجویان بــا زبــان و بیــان، مبانــی نظــری 
ــدگاه  ــه و نقــد، حکمــت و دی ــل و بررســی نقــوش، نظری ــی شناســی، تحلی و زیبای
مستشــرقان در حــوزه هنرهــای اســالمی بــه خصــوص بــا رویکــرد معاصــر از جملــه 
مباحثــی اســت کــه در قالــب دروس اصلــی و ویــژه در ایــن دوره بــدان هــا پرداختــه 

مــی شــود.  
رشته های موجود در دانشکده هنرهای صناعی اسالمی

کارشناسی: 
نگارگری، سفال، هنر و صنایع چوب، هنر و صنایع فلز، شیشه.

کارشناسی ارشد:
 نگارگری، سفال، هنر و صنایع چوب، هنر و صنایع فلز، پژوهش هنر. 

دکتری:
 هنرهای اسالمی 

نشریه دو فصلنامه هنرهای صناعی اسالمی:
قطــب علمــی هنــر اســالمی )مســتقر در دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز( در راســتای 
فراهــم نمــودن بســترهای مناســب توســعه و ارتقــاء کمــی و کیفــی پژوهــش و نشــر 
دســتاوردها، تحقیقــات و تجــارب علمــی و هنــری پژوهشــگران داخلــی و خارجــی  
اقــدام بــه انتشــار مجلــه »هنرهــای صناعــی اســالمی« نمــوده اســت. ایــن نشــریه بــه 
زبــان فارســی، انگلیســی و ترکــی )در قالــب چکیــده تفصیلــی مقــاالت( منتشــر مــی 

شــود  و دربرگیرنــده زمینــه هــای مرتبــط بــا هنرهــای اســالمی مــی باشــد.

دانشکده چندرسانه ای:
ایــن  دانشــکده در بهمــن مــاه ســال  1386  در رشــته چندرســانه ای    )Multimedia ( بــا 

گرایــش واقعیــت مجــازی )Virtual Reality( فعالیــت خــود را آغــاز نمــود .  اســتفاده     
 از رســانه هــای مختلــف ماننــد متــن ،  گرافیــک ،  صــدا ،  عکــس   انیمیشــن ،  ویدئــو و 
ــد.   ــی گوین ــام را چندرســانه ای م ــر پی ــال بهت ــار یکدیگــر جهــت انتق ــره         در کن غی
ــته اي در  ــن رش ــن آوري بی ــک ف ــوان ی ــه عن ــر ب ــاي اخی ــه ه ــانه اي    در ده  چندرس

علــوم مختلــف از جملــه    آموزشــي ،  هنــري و غیــره مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد .      
   دانشــکده چندرســانه ای در طــول فعالیــت خــود توانســته اســت چنــد جشــنواره و   

همایــش را ســازماندهی و برگــزار نمایــد.

مقاطع تحصیلی:
1-دورۀ کارشناسی چندرسانه ای :                

 هــدف از برنامه ریــزي دوره کارشناســي چند رســانه اي ،  پــرورش نیروهــاي خــالق 

ــش اســالمي و آگاهي هــاي تخصصــي و مهــارت  ــر اســاس بین ــي    دانشــجویان ب فن
ــي  ــد .  کارشناس ــور مي باش ــه مح ــانه اي رایان ــر چند رس ــه هن ــا    در زمین ــاي آن ه ه
عملــي  هــاي  فعالیــت  بــر  مبتنــي  رشــته اي  بیــن  یــک     برنامــه  چند رســانه اي 
دانشــجویان مي باشــد کــه مهارت هــا    و علــوم طراحــي و تولیــد محصــوالت هنــري 

چند رســانه اي را در اختیــار دانشــجویان    قــرار مي دهــد .                                                                 

2-دورۀ کارشناسی ارشد چندرسانه ای: 
ــازی هــای  ــد ب ــه ای در ســه گرایــش تولی   کارشناســی ارشــد رشــته هنرهــای      رایان
ــدف  ــا ه ــانه ای ب ــد رس ــای چن ــمند و     هنره ــاز هوش ــبیه س ــی ش ــه ای ،  طراح رایان
ــه ای تدویــن  آمــوزش طیــف گســترده ای از مهــارت هــا در زمینــه    هنرهــای رایان

ــده اســت.                                                                                                                                                گردی
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دانشکده چندرسانه ای

گرایشهای کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای:

1-گرایش تولید بازی های رایانه ای       
ــترده ای از  ــف گس ــتن طی ــتلزم داش ــه ای مس ــای رایان ــازی ه ــد ب ــی و تولی  طراح

ــه هنرهــای تجســمی و نمایشــی ،  طراحــی مفهومــی ،  طراحــی  ــا   در زمین ــی ه توانای
ــی  ــه نویس ــد،  برنام ــت تولی ــک،  مدیری ــی گرافی ــا،  طراح ــی      فض ــر ،  طراح کاراکت
رایانــه ای و کارگردانــی مــی باشــد       کــه دانشــجویان پذیرفتــه شــده بــا کســب ایــن 
توانایــی هــا مــی تواننــد در عرصــه طراحــی    بــازی هــای رایانــه ای فعالیــت نماینــد  
 .بــا بررســی و تحقیــق و پژوهــش در حیطــه هنــری     طراحــی بــازی هــای رایانــه ای 
ــی–  ــای ایران ــه    ارزش ه ــرد ب ــا رویک ــص ب ــای متخص ــت نیروه ــوزش و تربی و آم
ــه  ــری و در نتیج ــت     بص ــا جذابی ــه ای ب ــای رایان ــازی ه ــد ب ــکان تولی ــالمی ،  ام اس
خودکفایــی فرهنگــی و هنــری میســر خواهــد    گردیــد .  دانشــجویان دانــش آموختــه 
بــه کمــک کارگردانــان فنــی ایــن    توانایــی را خواهنــد داشــت تــا در عرصــه تولیــد 
بــازی هــای رایانــه ای    بــه عنــوان محصــوالت فرهنگــی ســرگرمی ســاز هــدف دار 

ــه نحــو مطلــوب    عملکــرد خــود را آشــکار ســازند .                                                                                                                                                    ب

2-  گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند       
 طراحــی شــبیه ســاز هوشــمند ،  فرآینــدی بــرای مدلســازی بــا اســتفاده از تکنیکهــای    

هــوش مصنوعــی ،  طراحــی و تحلیــل هــای ریاضــی و رایانــه ای ،  بــه منظــور طراحــی     
ــی      ــزوده  )Augmented Reality)  م ــت اف ــازی ) Virtual Reality(  و واقعی ــت مج  واقعی

باشــد .  ایــن گرایــش در کارشناســی ارشــد هنرهــای رایانــه ای از جملــۀ میــان رشــته 
ای     هــای حــوزۀ هنــر و رایانــه اســت کــه دانشــجویان پذیرفتــه شــده در ایــن رشــته ،  
ــۀ  ــری در عرص ــه کارگی ــرای ب ــری را ب ــه ای و هن ــای رایان ــارت ه ــی از     مه ترکیب
طراحــی شــبیه ســازهای    هوشــمند کســب می کننــد .  قابلیــت طراحــی و مــدل ســازی 
انــواع پدیــده هــا در فضــای     مجــازی ،  توانایــی تحلیــل الگوریتــم هــای شــبیه ســاز ،  
بــاز آفرینــی و بازنمایــی پدیــده هــا ،   طراحــی واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده از 

جملــه توانایــی هــای دانــش آموختــگان ایــن    رشــته مــی باشــد .                                                                                                                                                                               

 3-گرایش هنرهای چندرسانه ای                  

ــرای  ــز ب ــع و متمرک ــرد جام ــک   رویک ــه ای ی ــرهای رایان ــد هنــ ــی ارش  کارشناس

ــا تأکیــد بــر برخــی    از مهــارت هــای  پیــاده ســازی    سیســتم هــای چنــد رســانه ای ب
ــن رشــته مهــارت هــای الزم را    ــگان ای ــش آموخت ــی باشــد .     دان ــری م ــی و هن عمل
 بــرای تولیــد برنامــه هــای چنــد رســانه ای و طراحــی    سیســتم هــای تعاملــی خواهنــد 
داشــت .  از جملــۀ     فعالیــت هــای ایــن رشــته مــی تــوان بــه تولیــد برنامــه هــای   چنــد 
رســانه ای ،  مدیریــت پــروژه هــای چنــد رســانه ای ،   آمــوزش الکترونیکــی ،  توســعه 
برنامــه هــای تحــت وب، ،  طراحــی محیــط هــای چنــد بُعــدی ،  طراحــی محیــط هــای 
تعاملــی و تبلیغــات    چنــد رســانه ای اشــاره کــرد .  کارشناســی ارشــد هنرهــای رایانــه 
ای بــا هــدف آمــوزش   طیــف گســترده ای از مهــارت هــای چنــد رســانه ای ایجــاد 
ــن  ــق از ف ــر درک عمی ــالوه ب ــته ع ــن رش ــگان ای ــش آموخت ــت .  دان ــده اس گردی
آوری چنــد رســانه ای مــی تواننــد   نیازهــای کاربــردی آن را در صنعــت ،  رســانه هــا 

و موضــوع هــای دیگــر شناســایی، تحلیــل     و پیــاده ســازی کننــد .                                                                                                                                                                                           
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استودیو و کارگاه های دانشکده:

1-کارگاه پویانمایی :               
ــژه  ــه هــای وی ــوری ،  رایان ــم ن ــواع قل اســتودیو انیمیشــن شــامل تجهیزاتــی چــون ان
ــزات  ــارم مــی باشــد .  در اســتودیو انیمیشــن کــه از تجهی ــا دســتگاه  رندرف همــراه ب
ــاری دو بعــدی و ســه  ــوان آث ــد میت ــی جوی ــن رشــته بهــره م ــژۀ ای تخصصــی و وی
بعــدی ســاخت بــرای دســتیابی بــه کیفیــت قابــل قبــول و مقــرون بــه صرفــه دســتگاه 
هایــی چــون موشــن کپچــر ) Capture     Motion(  تجهیزاتــی   ضــروری بــه شــمار مــی 
رونــد کــه دانشــکده چندرســانه ای مجهــز بــه تجهیــزات مذکــور اســت .    عــالوه بــر 
ــوارد  ــب م ــوان در قال ــکده را میت ــی  دانش ــزات کارگاه پویانمای ــوارد، تجهی ــن م ای
  Cinema EOS(ذیــل خالصــه   نمــود :  رایانــه، میــز   نــور ،  میــز نــور دیجیتــال،  دوربیــن
ــی     ــای جانب ــایر ابزاره ــنو س ــر دوربی ــن زی ــوص انیمیش ــو مخص  Cameras (، پالت

  اســت                           .

کارگاه پویانمایی

 2-کارگاه ثبت حرکات :               
کارگاه ثبــت حــرکات ) Motion Capture    (  در دانشــکده هنرهــای رایانه ای دانشــگاه 
هنــر    اســالمی دارای امکانــات و ابزارهــای الزم بــرای   ثبــت حــرکات مــی باشــد .  از 
جملــه ایــن ابزارهــا    میتــوان بــه دســتگاه کینکــت اشــاره کــرد .  مرجــع ایــن    وســیله بــر 
پایــه یــک دوربیــن بــا دو عــدد لنــز و یــک   درگاه مــادون قرمــز اســت کــه درگاه 
مــادون قرمــز   و یکــی از دوربین هــا بــرای تشــخیص عمــق تصاویــر   اســت و دوربیــن 
ــر مــی باشــد .       ــرای تشــخیص تصاوی دیگــر هــم کــه یــک دوربیــن رنگــی    اســت ب
ــدون لمــس  ــا ب ــران ایکــس باکــس  360   اجــازه    می دهــد ت ــه کارب ــن ب ــن دوربی ای
کــردن هیــچ کنتــرل گــری   بتواننــد تمامــی اجــزای موجــود بــر صفحــه را بــه   کنتــرل 
خــود در بیاورنــد دوربیــن حتــی توانــا    بــه درک و تشــخیص صداهــای کاربــر خــود 
نیــز   مــی باشــد و بــا تشــخیص آنهــا قــادر بــه انجــام فرمــان   آمــده از ســوی کاربــر 

اســت .               

3-کارگاه رندرفارم :                
ایــن کارگاه بــه منظــور کاهــش زمــان رنــدر   پویانمایي هــا و در نتیجــه امــکان تولیــد 
حجــم   بیشــتري از پویانمایــي؛ کوتــاه شــدن زمــان چرخــۀ   »رنــدر -  تصحیــح -  رنــدر« 
ــه  ــراي   دســتیابي ب ــان مشــابه ب و در نتیجــه امــکان     انجــام تصحیحــات بیشــتر در زم
ــاالی IT  شــامل شــبکه     ــا اســتانداردهاي ب ــر؛ فراهــم نمــودن   بســتري ب کیفیــت باالت
ــری  ــتودیو و جلوگی ــریع اس ــن و   س ــزي ام ــازي مرک ــع ذخیره س ــرعت و منب پرس
ــرار  ــورد اســتفاده   ق ــع دیگــر م ــا و مناب ــودن فایل ه از مشــکالت ناشــي از   متفــرق ب
ــرم  ــزاری و ن ــخت   اف ــش س ــه دو بخ ــکده ب ــارم در دانش ــرای رندرف ــرد.     اج میگی
افــزاری تقســیم مــی شــود .  در بخــش    ســخت افــزاری،  تأمیــن تجهیــزات و اجــرای 
ــا اســتانداردهای مربوطــه انجــام  ــه صــورت شــبکه واحــد ب اتصــاالت    فــی مابیــن ب
گردیــده و بخــش نــرم افــزاری نیــز شــامل تهیــه نــرم افزارهــای مرتبــط ایــن حــوزه 

ــدازی و تهیــه گواهــی آن مــی باشــد.                                                                       و راه ان



5657

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

4-آزمایشگاه آکوستیک  ،  صدا و تصویر :                             
در رونــد تولیــد آثــار چندرســانه ای آخریــن   مرحلــه،  ضبــط صــدا و اضافــه نمــودن 
ــد اســتودیوی  ــه  نیازمن ــذا در ایــن مرحل ــژه و تدویــن مــی باشــد؛ ل جلــوه هــای وی
صــدا و تصویــر اســت تــا  بتــوان صــدا و تصویــر بــا کیفیــت مدنظــر را ثبــت  و ضبــط 
ــتیک  ــگاه آکوس ــی را در آزمایش ــف و متنوع ــات مختل ــات و تحقیق ــود .  مطالع نم
حاضــر  میتــوان انجــام داد؛ در عیــن حــال ســاده تریــن کار دســتگاه هــای 
آزمایشــگاه در زمینــه ســنجش ـ شــدت ـ فرکانــس و طــول مــوج   صــوت مــي باشــد 
ــد   ــز   مي کن ــنجش و آنالی ــا را س ــوت در   فضاه ــدت ص ــت ش ــزان اف ــن می و همچنی
 .ایــن آزمایشــگاه جــزو پیشــرفته تریــن ســری از آزمایشــگاه های آکوســتیک مــی 
ــزار ســنجش اســت  ــرم اف ــوده و دارای ســه    ن ــوع سیســتم موجــود ۲۲60   ب باشــد؛ ن
کــه دارای نــرم افزارهــاي   تحقیقاتــی در زمینــه هــای تحلیــل ســنجش هــا و    همچنیــن 

ــدازه گیــری دوام صــوت در ســالن ها   اســت .                                                               ان
5-کارگاه های ویدئو کنفرانس :                 

ــتر  ــک بس ــک ی ــا کم ــطه   آن و ب ــه واس ــه ب ــت ک ــتمی اس ــس سیس ــو کنفران ویدئ
مخابراتــی مناســب   ارتبــاط صوتــی و تصویــری بیــن دو یــا چنــد   نقطــه بــه صــورت 
ــان  ــه صــورت هــم   زم ــد ب ــی توانن ــاط م ــن نق ــرار و اشــخاص    در ای ــان برق هــم زم
ــد  ــات همانن ــن    جلس ــد .  ای ــت نماین ــود را   دریاف ــل خ ــرف مقاب ــر ط ــدا و تصوی ص
ــی مشــابه برخــوردار   مــی باشــند .  دانشــگاه  جلســات   حضــوری برگــزار و از   کیفیت
ــتم      ــن سیس ــران از ای ــر   ته ــود و دفت ــکده خ ــار   دانش ــن چه ــز بی ــالمی تبری ــر    اس هن

ــد .                                                     ــی نمای  اســتفاده م
6-آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی

ــای  ــه ه ــعه برنام ــق و توس ــدف تحقی ــا ه ــناختی ب ــزوده ش ــت اف ــگاه واقعی آزمایش
ــرای تلفنهــای همــراه در اســفند  ــزوده ب ــت اف ــر واقعی ــی ب ــردی هوشــمند مبتن کارب
93 در دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز تشــکیل شــده اســت. تحقیقــات در زمینــه فــن 
ــاخت  ــعه و س ــمند، توس ــای هوش ــرای ابزاره ــزاری ب ــرم اف ــرفته ن ــای پیش آوری ه
ــز  ــی و نی ــوای فرهنگ ــر محت ــد ب ــا تاکی ــراه ب ــای هم ــردی تلفنه ــای کارب ــه ه برنام
تــالش در جهــت تجــاری ســازی ایــده هــا از جملــه اهــداف ایــن آزمایشــگاه مــی 

ــه منظــور مطالعــات ارتبــاط  باشــد. دســتگاه دریافــت امــواج مغــزی )Neurosky ( ب
متقابــل مغــز بــا رایانــه و دســتگاه ثبــت حــرکات چشــمی )Eye Tracker( بــه منظــور 
مطالعــات حرکــت چشــم در محیــط هــای مجــازی  از جدیدتریــن تجهیــزات ایــن 

آزمایشــگاه مــی باشــند.
7-کارگاه انستیتو بازی های رایانه ای

انســتیتو بــازی هــای رایانــه ای بــا هــدف تحقیــق و توســعه بــازی هــای رایانــه ای در 
ــز تشــکیل  ــر اســالمی تبری ســال 1391 در دانشــکده ی چندرســانه ای دانشــگاه هن
ــازی هــای  ــه ای در ب ــن مرکــز انجــام تحقیقــات پای ــی ای شــده اســت. هــدف اصل
رایانــه ای و دنیــای مجــازی اســت. ایــن مرکــز بــا بهــره گیــری از ابزارهــای بــه روز، 
فرصــت هــای مطالعاتــی ویــژه ای را در زمینــه هــای مربوطــه در اختیــار دانشــجویان 

قــرار مــی دهــد. زمینــه هــای اصلــی فعالیــت انســتیتو عبارتنــد از:
ــای  ــازی ه ــعه ب ــر، توس ــای عاطفــی و تأثیرپذی ــازی ه ــعه ب ــازی، توس توســعه ب
ــا بــازی هوشــمند، روابــط اجتماعــی در جهــان مجــازی، تعامــل متقابــل بازیکــن ب

 بازی های جدی، واقعیت افزوده، اینترنت اشیا، بینائی رایانه.

کارگاه انستیتو بازی های رایانه ای



5859

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 8-استودیو جلوه های ویژه
بــا افزایــش اســتفاده از جلــوه هــای بصــری در زمینــه هــای مجــازی اعــم از بــازی 
هــای رایانــه ای، انیمیشــن و فیلــم، دانشــکده ی چندرســانه ای در ســال 1394 
ــه  ــز ب ــتودیو مجه ــن اس ــود. ای ــیس نم ــود را تأس ــژه خ ــای وی ــوه ه ــتودیوی جل اس
رایانــه هایــی بــا پــردازش باالســت کــه فرآینــد کار در ایــن حیطــه را تســهیل مــی 
نمایــد. دانشــجویان فعــال در ایــن بخــش قــادر بــه کار در نورپــردازی هــای دیجیتال 
و مهــارت هــای ســایه زنــی بــا هــدف ایجــاد فیلــم هــای متحــرک و بــازی های شــبه 
واقعــی هســتند. همچنیــن، بررســی و ارزیابــی جلــوه هــای پویــا ماننــد آتــش، گــرد 
و غبــار، انفجــار، دود و فیزیــک پارچــه از اهــم مــوارد مطالعاتــی ایــن مرکــز مــی 
باشــد. دســتگاه موشــن کپچــر 1۲ دوربینــی بــه منظــور مطالعــات حرکتــی و پــروژه 

هــای انیمیشــنی از تجهیــزات ایــن اســتودیو مــی باشــد.
معرفی 

اداره تربیت بدنی 
دانشگاه
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مأموریت و اهداف کلي اداره تربیت بدنی:
ــي،  ــماني، عاطف ــوي، جس ــاد معن ــکوفایي ابع ــالمتی، و ش ــت، س ــه تربی ــک ب کم
ــق  ــی از طری ــات علم ــای هی ــان، اعض ــجویان و کارکن ــي دانش ــي و اجتماع عقالن

ــی. ــاي ورزش ــه فعالیته ــن ب پرداخت
 اهداف اختصاصي:

ارتقــاء کیفیــت زندگــي، تأمیــن ســالمت، شــادابي و روحیــه نظــم پذیــري 
همگانــی. ورزش  بــا  دانشــگاه  ســطح  در  کارکنــان  و  دانشــجویان 

غنــي ســازي اوقــات فراغــت دانشــجویان و کارکنــان از طریــق فعالیتهــاي مفــرح و 
ســالمت بخــش ورزشــي

امکانات و مجموعه هاي ورزشی دانشگاه:
ــال گل  ــال، فوتب ــامل؛ والیب ــع ش ــر مرب ــراژ 800 مت ــاز: مت ــي روب ــه ورزش مجموع
ــل( ــال تکمی ــي )در ح ــکتبال خیابان ــان، بس ــدازي باکم ــون، تیران ــک، بدمینت کوچ

مجموعه سالن هاي ورزشي: به متراژ بالغ بر ۲000 متر مربع شامل: 
زمیــن هــاي فوتســال، والیبــال، بســکتبال، بدمینتــون، تنیــس روي میــز، ســالن 
ــتي. ــاوره و تندرس ــاق مش ــطرنج، ات ــاق ش ــتي، ات ــي و کش ــالن رزم ــازي، س بدنس

نمایی از سالن فوتسال دانشگاه

نمایی از سالن بسکتبال و بدمینتون

)Body Composition( دستگاه تست ترکیب بدن
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نمایی از سالن ورزشهای رزمی

نمایی از سالن بدن سازی

معرفی مرکز 
کارآفرینی دانشگاه 



6465

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

ــال  ــود را در نیمس ــت خ ــز، فعالی ــالمی تبری ــر اس ــگاه هن ــی دانش ــز کارآفرین مرک
نخســت تحصیلــی 89-1388، بــا هــدف ایجــاد یــک حرکــت نظــام منــد در بســتر 
ــرور(  ــن پ ــگاه کارآفری ــوم )دانش ــل س ــگاه نس ــان دانش ــه آرم ــل ب ــرای نی ــازی ب س

آغــاز نمــوده اســت. 
بــر همیــن اســاس مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز مصمــم اســت بــا 
ــی از دانــش،  ــل قبول ــر ســطح قاب حمایــت از ایــده هــا و طــرح هایــی کــه مبتنــی ب
فنــاوری و نــوآوری اســت، شــرایطی را مهیــا ســازد کــه صاحبــان ایــده هــای تولیــد 
آثــار هنــری و یــا ارائــه خدمــات مرتبــط وارد بــازار کار و تجــاری ســازی تولیــدات 
خــود گردنــد و بدیــن ترتیــب زمینــه الزم جهــت ایجــاد اشــتغال دانــش آموختــگان 
ــی  ــف تحصیل ــع مختل ــجویان مقاط ــه دانش ــود؛ کلی ــم ش ــری فراه ــای هن ــته ه رش
)شــامل کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا( کــه دارای ایــده کارآفرینــی بــوده 
و ایــده کســب و کار پیشــنهادی و نیــز شایســتگی آنــان بــه تأییــد کمیتــه کارآفرینــی 
ــی  ــای فیزیک ــتغالی و فض ــود اش ــهیالت وام خ ــد از تس ــی توانن ــد، م ــگاه برس دانش

اســتفاده نماینــد.
 مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز دارای بیــش از پنجــاه کارگاه بــه 
ــع در  ــس و کارگاه واق ــتقر در پردی ــای مس ــس ه ــاری، کانک ــای تج ــورت فض ص

بیــرون از محوطــه پردیــس مرکــزی دانشــگاه مــی باشــد. 
در ایــن کارگاه هــا فضــای فیزیکــی، مــواد اولیــه، ابــزار و وســایل و ماشــین آالت و 
تجهیزاتــی از قبیــل کــوره هــای گازی و برقــی و همچنیــن برخــی امکانــات مــورد 
ــوزه  ــی در ح ــه کارآفرین ــد ب ــتعد و عالقمن ــجویان مس ــتفاده دانش ــت اس ــاز جه نی

تولیــد آثــار هنــری در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مرکــز بــه منظــور افزایــش موفقیــت دانشــجویان رشــته هــای دانشــگاهی هنــری 
در کســب و کار و شــتاب دهــی ورود محصــوالت هنــری آنهــا بــه بــازار واقعــی، بــه 
ویــژه صــادرات بــه کشــورهای دیگــر، خدمــات زیــر را بــه دانشــجویان کارآفریــن 

واجــد شــرایط ارائــه مــی دهــد:
ــوص  ــهیالت مخص ــن تس ــتفاده از ای ــه اس ــی ک ــهیالت وام کارآفرین ــای تس اعط
ــل  ــوده و از طریــق مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه، قاب ــا ب دانشــجویان کارآفریــن نوپ

ــی باشــد.  پرداخــت م
ــا  ــات، آموزش ه ــزات و امکان ــم آوردن تجهی ــق فراه ــی از طری ــتیبانی تخصص پش
ــل نمونه هــای  ــد و تکمی ــاز جهــت تولی ــورد نی ــی و تخصصــی م و مشــاوره های  فن

اولیــه.
ــدازی  ــروع و راه ان ــت ش ــی جه ــی و تخصص ــای عموم ــاوره ه ــا و مش آموزش ه
ــه کاری،  ــن برنام ــی و تدوی ــون طراح ــف همچ ــای مختل ــب و کار در زمینه ه کس
بازاریابــی و فــروش، مدیریــت منابــع انســانی، تامیــن منابــع مالــی، امــور حقوقــی و 

ــره. ــی و غی قانون
ــه  ــتفاده بهین ــق اس ــرور از طری ــن پ ــگاه کارآفری ــه دانش ــل ب ــت نی ــت در جه حرک
از منابــع موجــود دانشــگاهی جهــت پــرورش دانشــجوی کارآفریــن و ایجــاد 
فرصت هــای کســب و کار در دانشــگاه جهــت بسترســازی و تشــویق دانشــجویان 

ــازار کار. ــه ب ــرای ورود ب ب

کارگاه کارآفرینی
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معرفی کتابخانه 
دانشگاه
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کتابخانه دانشگاه:
کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز، همزمــان بــا تاســیس دانشــگاه در 

ســال 1378 فعالیــت خــود را آغــاز نمــود.
ــذ  ــع و ماخ ــازماندهی مناب ــردآوری و س ــا گ ــود ب ــت خ ــای فعالی ــال ه ــول س در ط
نوشــتاری و غیرنوشــتاری مجموعــه مناســبی از مــدارک علمی و تحقیقاتــی را فراهم 
آورده کــه تــا حــدود زیــادی پاســخگوی نیازهــای علمــی و جامعــه دانشــگاهی مــی 
ــه دانشــگاهی منطقــه، در رشــته هــای  باشــد و در حــال حاضــر بزرگتریــن کتابخان
هنــر مــی باشــد. دو کتابخانــه اقمــاری تحــت عنــوان کتابخانــه دانشــکده معمــاری 
و شهرســازی و کتابخانــه آموزشــکده فــرش هریــس زیــر نظــر کتابخانــه مرکــزی 
فعالیــت مــی کننــد. ایــن کتابخانــه اکنــون داراي33000 جلــد کتــاب چاپــي و 1070 
عنــوان پایــان نامــه مــی باشــد. در واقــع زبــان فارســي بــه عنــوان زبــان اصلــي و زبــان 

انگلیســي بعنــوان زبــان دوم مجموعــه منابــع ایــن کتابخانــه اســت.
کتابخانــه بصــورت قفســه بــاز اداره مــي شــود و رده بنــدي کتابخانــه LC مــي باشــد. 
تمامــي اطالعــات کتابشــناختي منابــع از طریــق  وب ســایت کتابخانــه دانشــگاه بــه 
نشــانی الکترونیکــی lib.tabriziau.ir، بــه صــورت online قابــل جســتجو مــی باشــد.

نمایی از کتابخانه

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه ها:
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بــا توجــه بــه توانمنــدی موجــود در دانشــگاه هنــر اســالمی از لحــاظ علمــی و هنــری 
جهــت رشــد و پویایــی هنرهــای اســالمی و ایرانــی، و بــا عنایت به رســالت دانشــگاه 
ــاری  ــر و معم ــاندن هن ــالمی و شناس ــگ اس ــم و فرهن ــترش عل ــر و گس ــت نش جه
اســالمی در ســطح بیــن المللــی بــه همیــن منظــور دانشــگاه اقــدام بــه عقــد تفاهــم 
نامــه جهــت تبــادل اســتاد و دانشــجو و منابــع و مــدارک و همچنیــن برگــزاری دوره 
ــر نمــوده اســت،که در جــدول  ــا دانشــگاههای معتب ــی ب ــن الملل ــای مشــترک بی ه

زیــر بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره مــی شــود.

تفاهم نامه ها و دوره های مشترک

سازمان های مورد شرح تفاهم نامهتاریخ اتمامتاریخ شروععنوان تفاهم نامهردیف
تفاهم

تفاهم نامه همکاری 1
دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز و موسسه باستان 

شناسی آلمان

همکاري در زمینه هاي به مدت 5 سال1394/07/15
باستان سنجي و علوم باستان 

شناختي، باستان شناسي، 
مرمت آثار تاریخی و علوم 

مرتبط با ایران شناسی و 
هنر ایرانی – اسالمی؛ تبادل 

استاد و دانشجو، تبادل 
تجارب علمی و فنی؛ 

انتشارات مشترک؛ همایش 
های مشترک و ...

موسسه  استان  
شناسی آلمان

تفاهم نامه همکاری ۲
دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز و دانشگاه 
ساپیینزا رم ایتالیا

همکاری در زمینه های ادامه دارد1395
معماری و مرمت، باستان 

شناسی و هنر؛ تبادل استاد و 
دانشجو و ...

دانشگاه ساپیینزا 
رم ایتالیا

قرارداد مشترک 3
همکاری میان وزارت 

علوم، تحقیقات و 
فناوری و موسسه 

تبادالت آکادمیک 
)DAAD( آلمان

اعزام دانشجویان دکتری ادامه دارد1395/04/05
برای استفاده از دوره های 
6-9 ماهه به کشور آلمان

موسسه تبادالت 
آکادمیک آلمان 

)DAAD(

تفاهم نامه همکاری 4
بین دانشگاه هنر 
اسالمی تبریز و 

IRCICA

همکاري در برگزاري 1393/10/011394/03/01
کنگره بین المللي هنرها و 
صنایع دستي جهان اسالم

IRCICA

تفاهم نامه همکاری 5
دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز و مرکز 
تحقیقات دانشگاه و 
موسسه آسورستارو 

ایتالیا

همکاری  مشترک در زمینه 1395/03/311400/03/31
های معماری، بازسازی 
شهری و مقاوم سازی 

ساختمان ها – فعالیتهای 
تحقیقاتی مشترک بین 
اعضای هیأت علمی و 

دانشجویان هر دو دانشگاه – 
تبادل در زمینه های علمی، 
تجربیات تکنولوژیکی و 

امکانات و ...

مرکز تحقیقات 
دانشگاه و موسسه 
آسورستارو ایتالیا

توافق نامه اجرایی قرار 6
داد جامع همکاری 
میان دانشگاه ساپینزا 
رم)ایتالیا( و دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز - 
بخش برنامه ریزی، 
طراحی و تکنولوژی 
دانشگاه ساپینزا رم 
و دانشکده طراحی 
اسالمی دانشگاه هنر 

اسالمی تبریز

همکاری آموزشی و علمی به مدت 5 سال1395
در زمینه های طراحی 

محصول، طراحی مجازی 
و چند رسانه ای، باال بردن 
سطح ئمیراث فرهنگی و 

تاریخی، طراحی نمایشگاه، 
طراحی داخلی و طراحی 

فضاهای عمومی

دانشگاه ساپیینزا 
رم ایتالیا

تفاهم نامه برگزاری 7
سومین جشنواره بین 

المللی و نوآوری 
تبریز در هنرهای 
اسالمی و صنایع 

دستی با مشارکت 
سازمان همکاری 

اسالمی )کشورهای 
اسالمی(

جشنواره ساخت آثار هنری 1396/0۲/141396/0۲/۲۲
در 10 رشته تحت پوشش 
جشنواره، ارائه نشست های 
علمی و تخصصی در قالب 

ارائه مقاالت و تجربیات 
موفق در کشورهای عضو 
سازمان همکاری اسالمی

مرکز تحقیقات 
تاریخ، هنر و 

فرهنگ جهان 
اسالم موسوم به 
آرسیکا وابسته به 
سازمان همکاری 
اسالمی)کنفرانس 

سران

تفاهم نامه همکاری با 8
دانشگاه مینیو پرتغال

تبادل استاد و دانشجو به مدت 4 سال1396/06/31
ـ تجارب علمی و فنی 
ـ انتشارات مشترک و 
همایش های مشترک 
ـ همکاری آموزشی 

و علمی

دانشگاه مینیو پرتغال

برگزاری دوره 9
مشترک کارشناسی 
ارشد با دانشگاه مینیو 

پرتغال 

دوره مشترک استحکام ادامه دارد1396/06/31
بخشی بناهای تاریخی

دانشگاه مینیو پرتغال

ادامه تفاهم نامه ها و دوره های مشترک
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نشانی پستی دانشگاه:
تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ کد پستی 

 51647/69931

تلفن تماس :35418134/35۲9710۲ ـ041 دورنگار 3541۲140 ـ041
نشانی اینترنتی: 
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