معرفی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اسالمی تبریز
اهتمام و نظارت:
فرهاد آخوندی
تحقیق و گردآوری:
علی دهقان ،منوچهر شکرگزار ،روح اهلل تقی زاده
گرافیک و صفحه آرایی:
زهرا باقرزاده آتش چی
آدرس:
تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ دانشگاه هنر اسالمی تبریز
تلفن:
04135418134
نشانی اینترنتی:

www.tabriziau.ac.ir
رایانامه:

info@tabriziau.ac.ir
سال نشر:
1397

3

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

فهرست مطالب

فهرست

معرفی تبریز6 .................................................................................
معرفی دانشگاه هنر اسالمی تبریز 8 ..................................................
جشنواره بین المللی ارسیکا 12 ........................................................
معرفی دانشکده ها 15 ....................................................................
دانشکده طراحی اسالمی 16 ...........................................................
دانشکده فرش 21 ...........................................................................
دانشکده معماری و شهرسازی 25 .....................................................
دانشکده هنرهای کاربردی 32 ........................................................
دانشکده هنرهای صناعی اسالمی 40 ...............................................
دانشکده چندرسانه ای 51 ..............................................................
معرفی اداره تربیت بدنی دانشگاه 59 ..............................................

معرفی مرکز کارآفرینی دانشگاه 53 .................................................
معرفی کتابخانه دانشگاه 67 .............................................................
تفاهم نامه ها 69 .............................................................................

دانشکده طراحی اسالمی

4

5

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

معرفی تبریز
تبریــز یکــی از کالن شــهرهای ایــران و مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی اســت.
ایــن شــهر بزرگتریــن شــهر منطقــه شــمالغرب (آذربایجــان) بــوده و قطــب
اداری ،ارتباطــی ،بازرگانــی ،سیاســی ،علمــی ،صنعتــی ،فرهنگــی و نظامــی ایــن
منطقــه شــناخته میشــود .تبریــز بــه دلیــل جــایدادن بســیاری از کارخانههــای
مــادر و بــزرگ صنعتــی در خــود دومیــن شــهر صنعتــی ایــران -پــس از تهــران-
بهشــمار مــیرود.
ایــن شــهر همچنیــن بــه دلیــل فرهنگــی بــودن ،یکــی از مهمتریــن شــهرهای جــاذب
کشــور محســوب میشــود .اولیــن چاپخانــه ،اولیــن شــهرداری ،اولیــن پســتخانه،
اولیــن ســینمای عمومــی ایــران ،اولیــن شــهدای محــراب ،و… در تبریــز بودهانــد و
ب ـ ه دالیــل متعــدد ،تبریــز شــهر اولینهــا نامیــده میشــود.
به جهت ریشهکنی تکدیگری از تبریز ،این شهر بهعنوان شهر بدون گدا شناخته
میشود .سازمان بهداشت جهانی تبریز را بهعنوان سالمترین شهر ایران برگزیده
اســت .بــه دلیــل جــذب ســرمایههای کالن بخــش خصوصــی بــه عنــوان «مهــد
ســرمایهگذاری ایــران» شــناخته میشــود؛ آنچنــان کــه بــه مــدت  ۵ســال متوالــی،

پارک و عمارت ائل گولی تبریز
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دارنــده رتبــه نخســت جــذب ســرمایه در بیــن شــهرهای کشــور بــوده اســت.
همچنیــن تبریــز بــه علــت داشــتن  9دانشــگاه مطــرح دولتــی و تعــدادی دانشــگاه
غیــر دولتــی ،بــه عنــوان دومیــن شــهر دانشــگاهی ایــران -پــس از تهــران -دارای
جایــگاه رفیعــی مــی باشــد.
همچنیــن در ســال  ۱۵۰۰میــادی بــا دارابــودن  ۲۵۰هــزار نفــر جمعیــت ،چهارمیــن
شــهر بــزرگ جهــان محســوب میشدهاســت.
تبریز و مسیر تاریخی جاده ابریشم
بــه علــت موقعیــت جغرافیایــی بینظیــر تبریــز ،بایــدایــن شــهر را یکــی از شــهرهای
مهــم در مســیر جــاده ابریشــم در دوران گذشــته دانســت و بواســطه قــرار گرفتــن
در ایــن مســیر و جادههــای ارتباطــی بســیار مهــم شــرقی–غربی و شــمالی–جنوبی،
از موقعیــت ویــژهای در طــول تاریــخ برخــوردار بــوده اســت.

مسیر جاده ابریشم
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اهمیــت ایــن جــاده در آن اســت کــه صنعت ابریشــمبــه 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.
بــا حفــظ بخشهایــی از محوطــه تاریخــی گــوی مســجد تبریــز ،احــداث مــوزه
عصــر آهــن ،احیــا و ســنگفرش خیابــان تربیــت تبریــز ،بخشهــای زیبــای مســیر
تاریخــی جــاده ابریشــم از جملــه بازارچــه سرپوشــیدهایپــک یولــی در پشــت گــوی
مســجد بــه دنبــال احیــای بخشهایــی دیگــر از جــاده ابریشــم مــی باشــند.
معرفی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز بــه دنبــال فرمایشــات مهــم مقــام معظــم رهبــری در
دیــدار بــا اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی پیرامــون هنراســامی پــس از
تصویــب شــورای گســترش آمــوزش عالــی در ســاختمان هــای اهدایــی معظــم لــه
(کارخانــه ســابق چــرم خســروی) ،در ســال مزیــن بــه نــام امــام علــی(ع) ()1378
تاســیس شــد.
دانشگاه تخصصی:
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز دارای دانشــکده هــای تخصصــی در حــوزه هنــر بــوده
و اکثــر رشــته هــای موجــود در ایــن دانشــگاه بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور راه
انــدازی شــده اســت .در راســتای رفــع نیازهــای تخصصــی ،کاربــردی و مهارتــی
دانشــجویان ،کارگاه هــای تخصصــی و مجهــز در دانشــکده هــا راه انــدازی شــده
اســت .دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در سیاســت هــای خــود بــه ارتبــاط دانشــجو
بــا هنرهــای ســنتی و شــکوفا نمــودن اســتعدادهای درخشــان ،تربیــت دانشــجویان
فرهیختــه و توجــه بــه کار و کارآفرینــی اهمیــت خــاص داده و مطمئــن بــود بــا
همــکاری و همیــاری اســاتید محتــرم ،کارکنــان شــریف و دانشــجویان عزیــز بتوانــد
بعنــوان دانشــگاهی کارآفریــن بــا سیســتم اداری کامــا الکترونیکــی بهتــر و پــر بــار
تــر بــه ایفــای نقــش بپــردازد .در ایــن زمینــه طــوری برنامــه ریــزی شــده اســت کــه
دانشــجویان بتواننــد در طــول هفتــه بصــورت یــک روز در میــان ،یــک روز در
8

کالس درس حضــور داشــته باشــند و روز دیگــر آموختــه هــای خــود را در عرصــه
کار و تولیــد ارائــه نماینــد.
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بافت تاریخی دانشگاه:
از دیگــر رســالت هــای مهــم دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز مــی تــوان بــه حفــظ،
مرمــت و احیــای برخــی از بنــا هــای تاریخــی کالن شــهر تبریــز اشــاره کــرد بــه
همیــن منظــور دانشــگاه در جهــت توســعه فضــای فیزیکــی بــا خریــد ابنیــه هــا و
خانــه هــای قدیمــی نســبت بــه مرمــت آنهــا اقــدام نمــوده و عمــا 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 قبــا کارخانــه چــرم ســازی خســروی بــود اولیــن
کارخانــه ی راه انــدازی شــده در تاریــخ صنعــت ایــران اســت .ایــن محــل در ســال
 1312تاســیس شــده اســت ژنراتــور بــرق ایــن کارخانــه ،اولیــن ژنراتــور تاریــخ
صنعتــی ایــران اســت کــه در ســال  1935میــادی در شــهر لینینگــراد روســیه ســاخته
شــده اســت و نــوع شــش ســیلندر دیزلــی آن تولیــد بــرق بخشــی از شــهر تبریــز
را برعهــده داشــته اســت کــه توســط دانشــجویان گــروه مرمــت آثــار تاریخــی و
باســتان ســنجی در ســال  1392پاکســازی و حفاظــت شــد و در ســلف تغذیــه

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)
ش محــور)،
در تقســیمبندی دانشــگاه هــا میتــوان دانشــگاهها را نســل اول (آمــوز 
دوم (پژوهــش محــور) و ســوم (کارآفریــن) بیــان کــرد کــه ایــن دانشــگاه در کنــار
انجــام ماموریتهــای آمــوزش و پژوهــش بــا نگاهــی ویــژه بــه کارآفرینــی در
حــوزه هنــر هــای صناعــی اســامی در ســطح آکادمیــک نســبت بــه تجهیــز و راه
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.
بــرای رقابــت بــا هنرمنــدان مســلمان ســایر کشــورها دانــش آموختــگان توانمنــد
دانشــگاه بــا نــوآوری و خالقیــت ،محصــوالت هنــری خــود را بصــورت حرفــه
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
فــروش محصــوالت هنــری را بــا مشــارکت هنرمنــدان اســتان فراهــم کــرده تــا
زمینــه عملــی فــروش محصــوالت ایشــان محقــق شــود و ضمنـاً دانشــجویان بتواننــد
در نمایشــگاه هــای ســایر کشــورها شــرکت نماینــد.
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10

11

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

جشنواره بین المللی ارسیکا
دانشــکده هنرهــای صناعــی اســامی دانشــگاه حســب رســالت خــود بــا همــکاری
مرکــز تحقیقــات فرهنــگ ،تاریــخ و هنــر جهــان اســام (موســوم بــه ارســیکا)
وابســته بــه ســازمان همــکاری اســامی و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی
در جهــت بحــث ،تبییــن ،تبــادل آراء و ارائــه راهــکار پیرامــون هنرهــای اســامی و
صنایــع دســتی مســلمانان صاحبنظــران و متخصصیــن ایــن حــوزه را از کشــورهای
جهــان در ایــران گــرد هــم مــی آورد.
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در همیــن راســتا بــا توســعه روابــط بیــن الملــل خــود با
برگــزاری «جشــنواره بیــن المللــی خالقیــت و نــوآوری تبریــز در هنرهــای اســامی
و صنایــع دســتی» ،بــرای طــرح جــدی تــر مســئله و ارائــه تجــارب عملــی کســب
شــده بــه ویــژه در حــوزه آمــوزش آکادمیــک صنایــع دســتی ،برنامــه گســترده
تــری را لحــاظ کــرده و محققیــن و صاحبنظــران کشــور هــای اســامی را در کالن
شــهر تبریــز تحــت همایــش بیــن المللــی گردهــم آورده و مقــاالت بــه ســه زبــان
انگلیســی ،عربــی و فارســی در قالــب نشســت هــای تخصصــی ارائــه مــی شــوند.
در بخــش جشــنواره بیــن المللی،آثــار هنرمنــدان کشــورهای اســامی در معــرض
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
«جایــزه بیــن المللــی خالقیــت و نــو آوری تبریــز در هنرهــای اســامی و صنایــع
دســتی» بــه هنرمنــدان برگزیــده ایرانــی و خارجــی در ازای تحویــل اثــر بدیــع
هنــری اهــداء مــی شــود .ایــن آثــار بعــدا ً در بخــش مــوزه جهــان اســام دانشــگاه
هنــر اســامی تبریــز ثبــت اثــر شــده و در معــرض نمایــش عالقــه منــدان حــوزه هنــر
و بازدیدکننــدگان قــرار مــی گیــرد.

بخش ملی جشنواره:
همزمــان در بخــش جشــنواره بیــن المللــی ،بخــش ملــی جشــنواره ،کــه از طریــق
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.
برگــزاری همزمــان ایــن ســه بخــش (همایــش ،بخــش بیــن المللــی جشــنواره و
بخــش ملــی جشــنواره) فرصــت مغتنمــی را در دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز فراهــم
مــی نمایــد تــا امــکان تعامــل ســه جانبــه بیــن هنرمنــدان جــوان ،اســاتید صنایــع
دســتی ،صاحبنظــران و تصمیــم گیــران ایــن حــوزه ممکــن ســازد.

جشنواره بین المللی ارسیکا
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دانشکده طراحی اسالمی
گــروه طراحــی صنعتــی ســال  1378بــه عنــوان اولیــن مرکــز شهرســتانی آمــوزش
دانشــجویان در دو مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد طراحــی صنعتــی آغــاز
بــکار کــرد و در ســال  1393ایــن 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-اســامی،
رویکــرد طراحــی فرهنــگ ســاز و همراســتایی بــا نیازهــای صنایــع منطقــه ای را
مــورد توجــه قــرار داده اســت .طراحــی اســامی-ایرانی بــا تاکیــد بــر نیازهــای
بومــی و الگــوی زندگــی ایرانی-اســامی ،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
هــای دانشــجویی ،ارتبــاط بــا صنعــت و پایــان نامــه هــای تحصیــات تکمیلــی) و
ســخت افــزاری (شــامل تجهیــزات کارگاهــی ،آزمایشــگاهها ،مراکــز تحقیقاتــی و
البراتوارهــای تخصصــی) پیگیــری و اعمــال مــی گردنــد.
ســاختمان ایــن دانشــکده از بناهــای شــاخص کارخانــه چرمســازی خســروی مــی
باشــد کــه ضمــن حفــظ اصالــت تاریخــی بنــا ،کامــا مقــاوم ســازی و بازســازی
شــده اســت و فضاهــای زیربنایــی آن بــا مســاحتی بالــغ بــر  3000متــر مربــع بــرای
اســتفاده دانشــکده طراحــی اســامی تغییــر کاربــری داده شــده انــد .برنامــه هــای
توســعه ای خــود را بصــورت جــدی آغــاز نمــود.
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امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده طراحی اسالمی:
کارگاه چوب
کارگاه چــوب یکــی از مهمتریــن کارگاههــای دانشــکده طراحــی اســامی مــی
باشــد کــه بــا رســالت اولیــه آشــنایی دانشــجویان بــا انــواع مــواد چــوب ،مــوارد
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
فراتــر از مباحــث نظــری بــا انــواع فلــز و خــواص آنهــا و البتــه انــواع روشــهای
بکارگیــری و انــواع اتصــاالت ایــن مــواد مــی باشــد.
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آزمایشگاه پنوماتیک
آزمایشــگاه پنوماتیــک بــا هــدف آشــنایی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان ،فراتــر از
مباحــث نظــری بــا تجهیــزات مــورد اســتفاده در زمینــه ایجــاد حرکــت بــا نیــروی
بــاد و همچنیــن روش هــای بــکار گیــری ایــن تجهیــزات بــه شــکل هــای مختلــف
تجهیــز شــده اســت.

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 اســامی بــا اســتفاده از وســایل و دســتگاه
هــای مناســب امــکان آشــنایی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان طراحــی صنعتــی بــا
مباحــث مــورد نیــاز رشــته را فراهــم آورده اســت.
نمایی از آزمایشگاه پنوماتیک دانشکده طراحی اسالمی

نمایی از آزمایشگاه فیزیک دانشکده طراحی اسالمی
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کارگاه اندازه گیری دقیق و مدل سازی سریع
کارگاه انــدازه گیــری و مــدل ســازی ســریع یکــی دیگــر از کارگاه هــای دانشــکده
طراحــی اســامی 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
ایــن کارگاه نیــز بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای مــدل ســازی توانایــی ســاخت
مــدل هــای پیچیــده را ایجــاد کــرده اســت.
19
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از تجهیــزات ایــن کارگاه مــی تــوان بــه دســتگاه تــراش ـ  cncســه 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  2260بــوده 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.
از تجهیــزات ایــن کارگاه مــی تــوان بــه دســتگاه هــای ســنجش صــدا شــامل Top
 -machineســنجش گــر  - 2260ویبراتــور -تولیــد صــدا شــامل دســتگاه 2260
  -Power Amplinerبلندگوهــای اســتاندارد و  ...اشــاره نمــود.20

دانشکده فرش
گــروه فــرش در ســال  1375در دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز فعالیــت علمــی و
آموزشــی خــود را شــروع کــرد کــه بعــد از تاســیس دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز
در ســال  1378از دانشــگاه صنعتــی تبریــز جــدا و بــه ایــن دانشــگاه انتقــال یافــت.
گــروه فــرش در ســال  1378بــا ارتقــا بــه دانشــکده ،اولیــن دانشــکده فــرش موجــود
در کشــور بــوده و هـم اکنــون در ایــن دانشــکده دانشــجویان در مقاطــع کارشناســی
(گرایــش طراحــی) و کارشناســی ارشــد (گرایشهــای طراحــی -مــواد اولیــه و
رنگــرزی -مدیریــت) مشــغول تحصیــل مــی باشــند .ایــن دانشــکده سیاس ـتهای
پژوهشــی در راســتای مســتندنگاری ،آسیبشناســی و نیــز حــل مشــکالت حــوزه
تولیــد ،مدیریــت و صــادرات فــرش کشــور را داشــته و بــا رویکــردی کاربــردی و
نتیجهمحــور پایاننامههــا و طرحهــای پژوهشــی توســط اســاتید هدایــت میشــود
و تاکنــون پایاننامههــای متعــددی را بــه مرکــز ملــی فــرش و نهادهــای مرتبــط
ارائــه داده اســت .یکــی از مهمتریــن آثــار تولیــد شــده در ایــن دانشــکده ،طراحــی
و بافــت نفیستریــن فــرش دو رویــه قرآنــی جهــان میباشــد کــه بــه نــام «فــرش
عشــق» مزیــن گردیــد .ایــن فــرش طــی مــدت  6ســال بــا  76ورق و  63میلیــون گــره
در ایــن دانشــکده بافتــه شــد .نســخه دوم ایــن فــرش نیــز بــا خــط اســتاد نیریــزی در
حــال طراحــی و بافــت میباشــد.

فرش دورویه کامل قرآن
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امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده فرش:
آزمایشگاهها :رنگرزی ،علوم الیاف ،شیمی عمومی
کارگاهها :مرمت ،بافت
آتلیــه هــا :طراحــی عمومــی ،طراحــی فــرش ،نگارگــری ،رنــگ و نقطــه ســنتی،
رنگ و نقطه کامپیوتری.
آتلیه های طراحی:
ایــن دانشــکده دارای آتلیــه هــای طراحــی مناســب بــوده و در طــول تحصیــل
دانشــجویان ،بــا مبانــی طراحــی ســنتی ،هندســه نقــوش ،طراحــی قالــی و رنــگ و
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:
ایــن کارگاه هــا در دو حــوزه فعالیــت مــی نماینــد ،در حــوزه بافــت و حــوزه
مرمــت.

کارگاه بافت و مرمت
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آزمایشگاه ها:
دانشــکده فــرش دارای آزمایشــگاه مــدرن علــوم الیــاف و رنگــرزی اســت کــه
مجهــز بــه دســتگاههای اندازهگیــری چربــی پشــم ،دســتگاه ســنجش ثبــات سایشــی
و دســتگاه ســنجش میــزان فشــردگی پشــم و آزمایشــگاهها 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
و پژوهشــی ارائــه مــی نمایــد .ایــن آزمایشــگاه هــا در زمــره یکــی از مهمتریــن
آزمایشــگاه هــای آموزشــی دانشــکده فــرش دانشــگاه هنــر اســامی تبریز می باشــد.

آزمایشگاه علوم الیاف
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دانشکده معماری و شهرسازی
دانشــکده معمــاری و شهرســازی در ســال  1374فعالیــت علمــی و آموزشــی خــود
را در دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز بــا خریــد و مرمــت ســه خانــه قدیمــی در
بافــت محلــه قدیمــی مقصودیــه تبریــز آغــاز کرد.کــه بعــد از تاســیس دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز در ســال  1378از دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز جــدا و بــه ایــن
دانشــگاه انتقــال یافــت.
درحــال حاضــر بــا توســعه بیــش از  7خانــه قدیمــی دیگــر دانشــجویان در مقاطــع
کارشناســی (دو رشــته معمــاری و شهرســازی)  ،کارشناســی ارشــد (چهــار رشــته
معمــاری ،معمــاری اســامی ،طراحــی شــهری و فنــاوری معمــاری) و دکتــری (دو
رشــته معمــاری اســامی و شهرســازی اســامی) مشــغول تحصیــل و تحقیــق مــی
باشــند.

آزمایشگاه رنگرزی
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ابنیه :
اولیــن مجموعــه تاریخــی و فرهنگــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی از محــل
اهدایــی مقــام معظــم رهبــری خریــداری و ســپس مرمــت شــده اســت .ایــن مجموعه
در بلــوک شــهری بــه مســاحت  22000متــر مربــع بــه شــماره هــای  1850و 7498
در تاریــخ  12بهمــن ســال  1381در 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 :
ايــن بنــا در ضلــع جنوبــی مجموعــه بــا مســاحت کلــی  1340متــر مربــع و زیــر بنــای
 873متــر مربــع بــه صــورت متصــل بــه همديگــر قــرار دارنــد بــه شــکل  Uرو بــه
جنــوب و مشــرف بــر کوچــه مشــیر دفتــر در ضلــع جنوبــی دانشــکده واقــع شــده
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.

آن مدعايــی بــر ابتــکار هنرمنــدان آذربایجانــی عصــر زنديــه ميباشــد .مســاحت
كل ســاختمان  1900متــر مربــع و زيربنــاي آن در حــدود  840متــر مربــع ميباشــد.

حیاط بیرونی خانه بهنام

حیاط بیرونی خانه قدکی

خانه بهنام :
ايــن ســاختمان قديمــی تريــن بنــای دانشــکده مــي باشــد كــه از اواخــر دوره
زنديــه و زلزلــه ويرانگــر ســال  1193هجــري قمــری بــه يــادگار مانــده اســت و
تــاالر چليپايــی بســيار زيبــا بــا فضــای مهتابــی و نقاشــی هــا و تزئينــات هنرمندانــه
26

خانه گنجهایزاده :
ايــن ســاختمان هــا مشــتمل بــر دو بنــا در دو ضلــع شــمالی و غربــی بــه صــورت
متصــل قــرار دارنــد .ســاختمان ضلــع شــمالی اواخــر دوره قاجــار و ســاختمان ضلــع
غربــی اوايــل پهلــوی اول ســاخته شــده اســت .مســاحت تقريبــی آنهــا  4142متــر
مربــع بــوده و زيربنایــی حــدود  729متــر مربــع مــیباشــد .ايــن ســاختمانها بــه تبعيت
از ســبك رايــج دوره بــه صــورت معمــاری برونگــرا بنــا شــده و در تزئينــات آن از
آرایــه هــای معمــاری نئوكالســيك ماننــد ســنتوری و سرســتون كرنتيــن اســتفاده
شــده اســت.
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خانه صدقیانی در حال مرمت

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 تقريبــي  6000متــر مربــع و
زيربنــای حــدود  2000مترمربــع ميباشــد .عمــارت شــمالی مجموعــه صدقیانــی
بنایــی ایــوان دار و رفیــع بــا تــاالر و ارســی هــای زیبــا بــوده و حوضــی مرمریــن،
یکپارچــه و نفیــس در زیــر زمیــن آن بــه صــورت ســالم باقــی مانــده اســت .بــه دلیــل
بمبــاران هوائــی توســط هواپیماهــای عــراق در دوران جنــگ تحمیلــی خســارات
اساســی بــه ایــن خانــه وارد آمــد کــه در حــال مرمــت و بازســازی مــی باشــد.
خانه صدقیانی بعد از مرمت
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مقاطــع تحصيلــی و رشــته هــای آموزشــی دانشــکده معمــاری و
شهرســازی:
مقطع کارشناسی( :مهندسي معماري و مهندسی شهرسازی)
مقطــع کارشناســی ارشــد( :معمــاري ،معمــاري اســامي ،طراحــی شــهری و
فنــاوری معمــاری)
مقطع دکتری( :شهرسازی اسالمی و معماری اسالمی)
آتلیه ها و کارگاه های طراحی:
ده كارگاه 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
جلســات دفاعیــه پایــان نامــه از جملــه امکانــات ایــن دانشــکده بــرای دانشــجویان
و دانــش پژوهــان مــی باشــد.
كتابخانه دانشکده:
كتابخانــه تخصصــي دانشــكده بــا بیــش از 4040جلــد كتــاب فارســي در 2501
عنــوان و  3509جلــد كتــاب التيــن بــا  2979عنــوان ،تعــداد قابــل توجهــی عناويــن
نشــريات فارســی ،التيــن و پايــان نامــه هــای كارشناســیارشــد و کارشناســی،
مجهزتريــن و تخصصــی تریــن کتابخانــه معمــاری و شهرســازی در شــمال غــرب
کشــور میباشــد .ایــن کتابخانــه از لحــاظ بــه روز رســانی مســتمر منابــع و تجهیــز بــه
آخریــن کتــب منتشــره التیــن ،در نــوع خــود کــم نظیــر اســت .فهرســت كتابخانــه
قابليــت جســتجو از طريــق ديجيتالــی دارد.
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کتابخانه دانشکده
نشریه دانشکده معماری و شهرسازی
پژوهــه معمــاری و شهرســازی اســامی (آدرس اینترنتــی )http://firooze-islam.ir
نشــریه دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــراســامی تبریــز اســت .زمینــه
فعالیــت نشــریه ،انتشــار مقــاالت تخصصــی علمی–پژوهشــی در راســتای بینــش
توحیــدی و رویکــرد اســامی–ایرانی در زمینــهمعمــاری ،شهرســازی و رشــته هــای
وابســته بــه آن و ارایــه نتایــج تحقیقــات نظــری و عملــی پژوهشــگران و مراکــز
علمــی کــه در ایــنگرایشهــا فعالیــت میکننــد ،مــی باشــد.
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دانشکده هنرهای کاربردی
دانشــکده هنرهــای کاربــردی در ســال  1378همزمــان بــا تاســیس دانشــگاه هنــر
اســامی تبریــز فعالیــت آموزشــی و پژوهشــی خــود را آغــاز کــرد .در ســال 1387
و در رونــد رشــد خــود بــا پذیــرش  47نفــر دانشــجو اقــدام بــه راه انــدازی رشــته
مرمــت آثــار تاریخــی و فرهنگــی نمــود و در ســال  1391بــرای اولیــن بــار در
کشــور بــا تاســیس رشــته کارشناســی ارشــد باســتان ســنجی پذیــرش دانشــجو در
ایــن مقطــع را آغــاز نمــود .ایــن دانشــکده در ســال  1395نیــز 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
کارشناســی ارشــد باســتان ســنجی و کارشناســی ارشــد باســتان شناســی مشــغول
تحصیــل و تحقیــق هســتند.
ایــن دانشــکده دارای امکانــات و فضاهــای منحصــر بــه فــرد آموزشــی و
آزمایشــگاهی در میــان دانشــگاه هــای هنــر کشــور اســت کــه در ادامــه بــه معرفــی
کارگاه هــا و آزمایشــگاه هــا ایــن دانشــکده بــه همــراه تجهیــزات موجــود آنهــا
پرداختــه شــده اســت.
مقاطع تحصیلی دانشکده هنرهای کاربردی:
-1کارشناسی (مرمت آثار باستانی)
-2کارشناسی ارشد(باستان سنجی ،باستان شناسی)
امکانات آموزشی-پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی
آزمایشگاه شيمي عمومی
آزمایشــگاه شــیمی عمومــی بــا دارا بــودن امکانــات الزم نظیــر لــوازم شیشــه ای،
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،
جداســازی ،شناســایی و انــدازه گیــری مــواد شــیمیایی آلــی و معدنــی را فراهــم
مــی ســازد.
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آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشــگاه شــیمی تجزیــه بــا رســالت آنالیــز کمــی و کیفــی مــواد یکــی از ارکان
اصلــی دانشــکده هنرهــای کاربــردی بشــمار مــی رود .ایــن آزمایشــگاه بــا بهــره
منــدی از امکانــات آموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن دارا بــودن تجهیــزات و
دســتگاه هــای پیشــرفته آنالیــز مــواد آلــی و معدنــی در حــال ارائــه خدمــات بــه
محققیــن گرانقــدر مرمــت و حفاظــت آثــار باســتانی و باســتان ســنجی اســت.
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نمایی از آزمایشگاه شیمی تجزیه
کارگاه حفاظت و مرمت سنگ ،سفال و شيشه
کارگاه حفاظــت و مرمــت ســنگ ،ســفال و شیشــه از جملــه کارگاه هــای فعــال
گــروه مرمــت آثــار تاریخــی اســت کــه بــا داشــتن فضــای آموزشــی مناســب و
مســتقل و نیــز ملزومــات فنــی و مــواد مــورد اســتفاده در مرمــت ســنگ و ســفال نیــاز
گــروه و دانشــجویان حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی را در رابطــه بــا فراگیــری
مهــارت هــای مربــوط بــه ایــن حــوزه پاســخ گــو اســت .از شــاخصه هــای ایــن
کارگاه آموزشــی وجــود گالــری ســنگ هــای تزئینــی ایــران در قالــب ســنگ هــای
مــورد اســتفاده در ســاخت و تزئیــن ابنیــه امــروزی میباشــد کــه جهــت آشــنایی
دانشــجویان و پژوهشــگران راه انــدازی گردیــده اســت.

34

کارگاه مرمت فلز و متالوگرافي
در ایــن کارگاه امکانــات مــورد نیــاز جهــت پاکســازی ،حفــظ و مرمــت آثــار
فلــزی تاریخــی متنــوع وجــود دارد .بیشــترین آثــار فلــزی در مــوزه هــا مربــوط
بــه اشــیای برنــزی هســتند کــه در هــر نیمســال بــا همــکاری مــوزه هــای مختلــف
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
مرمتــی و مســتندنگاری کامــل ،بــه مــوزه هــا عــودت داده مــی شــود.
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نمایی از کارگاه حفاظت و مرمت مواد آلی

کارگاه حفاظت و مرمت مواد آلی
از جملــه مــواد آلــی کــه در طــول تاریــخ هنــر از آنهــا اســتفاده زیــادی شــده اســت
و بســتر ســاخت بســیاری آثــار فرهنگــی و هنــری بــوده انــد مــی تــوان بــه کاغــذ
(نقاشــی هــای مینیاتــور ،نســخ خطــی ،اســناد ،عکــس) و پارچــه چــرم ،عــاج و
اســتخوان اشــاره نمــود .ایــن مــواد بــا منشــا آلــی طبیعــی در طــول زمــان بــر اثــر
هوازدگــی و آفــت هــای بیولوژیکــی و فرســودگی ناشــی از شــرایط نگهــداری
دچــار تخریــب مــی گردنــد کــه دانشــجویان مرمــت بــه عنــوان حافظــان گونــه هــای
مختلــف میــراث فرهنگــی ،در کارگاه مرمــت مــواد آلــی بــا فراگیــری آمــوزش
هــای الزم در رابطــه بــا ترمیــم و حفاظــت آنهــا مــی پردازنــد.

کارگاه شناخت مواد و مصالح ساختمانی و آرایه های معماری
در ایــن کارگاه دانشــجویان بــا شــیوه هــا معمــاری و تزئینــات وابســته بــه معمــاری
ایرانــی بــه صــورت عملــی آشــنا شــده و در طــی تــرم تحصیلــی بــا انجــام برخــی
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.
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کارگاه حفاظت و مرمت نقاشی سه پایه ای و دیواری
در ایــن کارگاه دانشــجویان بــا رونــد ســاخت ،و همچنیــن فرآینــد فرســایش و
درمــان نقاشــی هــای ســه پایــه ای و دیــواری آشــنا شــده و بــه صــورت علمــی بــه
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فراگیــری آنهــا مــی پردازنــد .نقاشــی ســه پایــه ای شــامل تمامــی نقاشــی هایــی
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.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
بــا توجــه بــه عــدم وجــود نشــریات تخصصــی حــوزه باســتان ســنجی در کشــور،
دانشــکده هنرهــای کاربــردی مجــوز نشــریه ای علمی-پژوهشــی بــا عنــوان پژوهــه
باســتان ســنجی اخــذ و موفــق بــه انتشــار گردیــد .بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه و
در ســایه رعایــت اســتانداردهای مصــوب کمیتــه نشــریات وزارت علــوم تحقیقــات
و فنــاوری در حــوزه نشــریات علمــی کشــور ،نشــریه پژوهــه باســتان ســنجی بــه
صاحــب امتیــازی؛ دانشــکده هنرهــای کاربــردی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز
موفــق بــه کســب درجــه علمــی ـ پژوهشــی گردیــد .پژوهــه باســتان ســنجی نخســتین
نشــریه در زمینــه مطالعــات باســتان ســنجی بــه زبــان فارســی در کشــور اســت کــه
تــاش دارد تــا آخریــن و پیشــرفته تریــن دســتاوردهای علمــی پژوهشــگران فعــال
در ایــن زمینــه را منتشــر نمایــد.

نمایی از کارگاه حفاظت و مرمت نقاشی سه پایه ای و دیواری
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دانشکده هنرهای صناعی اسالمی
دانشــکده هنرهــای صناعــی اســامی در ســال  1387بــرای اولیــن بــار در کشــور
راه انــدازی شــده اســت .ایــن دانشــکده تنهــا دانشــکده اختصاصــی در حــوزه
هنرهــای صناعــی اســامی در ایــران و شــاید خاورمیانــه اســت و دانشــجویان در
ســه مقطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا در ایــن دانشــکده مشــغول بــه
تحصیــل هســتند .سیاســت خــاص آموزشــی کــه از ســال  1388بــه بعــد در ایــن
دانشــکده محــور قــرار گرفتــه اســت مبتنــی بــر «آمــوزش هــای اثــر محــور» مــی
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 اســامی مــی باشــد .لــذا دانشــجویان ایــن دانشــکده مکلــف هســتند
کــه یافتــه هــای مطالعــات نظــری و پژوهشــی خــود را در قالــب یــک اثــر هنــری
ارائــه دهنــد ،بــه عبــارت دیگــر بیــان پروســه شــکل گیــری ایــده هنــری ،مراحــل
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.

هنر و صنایع فلز
در ایــن گرایــش دانشــجویان بــه منظــور آشــنایی بــا ســیر و تحــول و تطــور هنــر،
فلــزکاری و هنرهــای مرتبــط بــا فلــز در ایــران و دیگــر کشــورهای اســامی و
بررســی کاربردهــای نویــن آن در هنرهــای تزئینــی و تجســمی ،در قالــب دروس
نظــری بــه تاریخچــه هنــر و صنایــع فلــزی در ایــران پرداختــه ،بــا انــواع تکنیــک
هــای حکاکــی ،ریختــه گــری ،قلــم زنــی ،مشــبک کاری ،ملیلــه کاری ،مینــا کاری،
ســاخت زیــورآالت ،طالکوبــی ،ترصیــع و ...آشــنا مــی شــوند .در ایــن گرایــش
همچنیــن بــا انــواع ابــزار ،وســایل و تجهیــزات و انــواع فلــزات مــورد اســتفاده در
فلــز کاری آشــنا شــده عمــا در کارگاه هــای مربوطــه بــه کســب تجربــه و مهــارت
در زمینــه هــای یــاد شــده مــی پردازنــد.

رشته های موجود در دانشکده هنرهای صناعی اسالمی:
هنرهای اسالمی:
برنامــه درســی کارشناســی هنــر صناعــی اســامی بــه منظــور کســب مهــارت و
تخصــص در یکــی از پنــج گرایــش (چــوب ،فلــز ،شیشــه ،ســفال و نگارگــری)
طراحــی گردیــده اســت .دانشــجویان پــس از گذرانیــدن دروس پایــه ،اصلــی و
تخصصــی مشــترک ،گرایــش خــاص خــود دروس و واحدهــای تخصصــی را کــه
در آن هــا بــه آمــوزش نــکات فنــی پرداختــه مــی شــود ،مــی گذراننــد.
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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 اســامی 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
نظــری و عملــی در قالــب دروس نظــری و کارگاهــی در زمینــه انــواع هنرهــای
چــوب نظیــر خراطــی ،کنــده کاری ،منبــت کاری ،معــرق کاری ،موزاییــک و
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
اصلــی و کمکــی و نیــز ابــزار و وســایل و دســتگاه هــای مــورد نیــاز در ســاخت
صنایــع و هنرهــای مرتبــط بــا چــوب آشــنا مــی شــوند.
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سفال
در گرایــش ســفال بــا توجــه بــه تنــوع آثــار بــه دســت آمــده از دوره نوســنگی
در ایــران ،تاریــخ ســفال و تحــوالت آن بــه لحــاظ ســبک و تکنیــک و محتــوای
نقــوش در تپــه هــای مختلــف باســتانی ایــران مــورد مطالعــه و بررســی قــرار مــی
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.
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نمایی از کارگاه شیشه
نمونه ای از آثار برجسته رشته سفال

شیشه
بــا هــدف آشــنایی بــا تاریــخ شیشــه ،بلــور و کریســتال در ایــران و جهــان و نیــز
آشــنایی بــا انــواع محصــوالت و ابــزار و تشــخیص تفــاوت هــای کیفــی و هنــری
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
شــود .در ایــن گرایــش دانشــجویان بــا ابــزار ،وســایل ،تجهیــزات و انــواع کــوره
هــای ذوب شیشــه و مــواد اولیــه در محیــط و فضــای کارگاهــی آشــنا شــده بــه
صــورت نظــری و عملــی تکنیــک هــای مختلفــی از جملــه فوتــی ،تلفیقــی ،تــراش
شیشــه ،ســاخت انــواع شیشــه رنگــی ،نقاشــی روی شیشــه ،الصــاق شیشــه و فلــز،
نقــره کاری و طــا کاری بــر روی شیشــه را تجربــه مــی کننــد.
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 اســامی در ایــران و نیــز
ویژگــی هایــی کــه در ارتبــاط بــا ســایر کشــورهای اســامی 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 ،طــا انــدازی ،ســایه زنــی را مــی
آموزند.
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پژوهش هنر
رشــته پژوهــش هنــر نســبت بــه ســایر رشــتههای هنــری کــه از قدمتــی دیرینــه
و کهــن برخوردارنــد ،رشــتهای جدیــد در عرصــه هنــر محســوب میشــود .ایــن
رشــته مقطــع کارشناســی نداشــته و فقــط مختــص مقطــع کارشناســی ارشــد اســت
و عمدت ـاً بــه منظــور چــاره انديشــي دربــاره ي مشــكالت حــال و آينــده ي هنــر
كشــور ايجــاد شــده و اهدافــي را بــه شــرح ذيــل دنبــال مــي كنــد:
• پژوهش صحيح در مباحث هنري
• ايجاد توانايي در زمينه ي نظریه پردازی و نقد هنر
• آشنايي عميق با ميراث هنري ايران:
آشــنایی دانشــجویان بــه رابطــه مابیــن جهــان بینــی و تجلیــات هنــری در فرهنگهای
مختلــف از طریــق تطبیــق آثــار مختلــف هنــری ،آشــنایی بــا فرهنــگ و ادبیــات
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ایــران در ادوار تاریخــی ،آراء و نظریــات متفکــران در بــاب هنــر ،حکمــت هنــر
و مقولــه ی زیبایــی شناســی در هنــر اســامی ،آشــنایی بــا انــواع شــیوه هــای نقــد
هنــری از جملــه موضوعــات مــورد بحــث در ایــن رشــته مــی باشــند.
دکتری هنراسالمی
در دوره دکتــرای هنــر اســامی آشــنایی دانشــجویان بــا زبــان و بیــان ،مبانــی نظــری
و زیبایــی شناســی ،تحلیــل و بررســی نقــوش ،نظریــه و نقــد ،حکمــت و دیــدگاه
مستشــرقان در حــوزه هنرهــای اســامی 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 اســامی (مســتقر در دانشــگاه هنــر اســامی 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 اســامی» 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 اســامی مــی باشــد.
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دانشکده چندرسانه ای:
ایــندانشــکده در بهمــن مــاه ســال1386در رشــته چندرســانه ای ( )Multimediaبــا
گرایــش واقعیــت مجــازی ( )Virtual Realityفعالیــت خــود را آغــاز نمــود.اســتفاده
از رســانه هــای مختلــف ماننــد متـن،گرافی ـک،صــدا،عک ـسانیمیشـن،ویدئــو و
غیــرهدر کنــار یکدیگــر جهــت انتقــال بهتــر پیــام را چندرســانه ای مــی گوینــد.
چندرســانهايدر دهــه هــاي اخيــر بــه عنــوان يــك فــن آوري بيــن رشــتهاي در
علــوم مختلــف از جمل ـهآموزش ـي،هنــري و غیــره مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد.
دانشــکده چندرســانه ای در طــول فعالیــت خــود توانســته اســت چنــد جشــنواره و
همایــش را ســازماندهی و برگــزار نمایــد.
مقاطع تحصیلی:
-1دورۀ کارشناسی چندرسانه ای:
هــدف از برنامهريــزي دوره كارشناســي چندرســانهاي،پــرورش نيروهــاي خــاق
فن ـي دانشــجويان بــر اســاس بينــش اســامي و آگاهيهــاي تخصصــي و مهــارت
هــاي آن هــادر زمينــه هنــر چندرســانهاي رايانــه محــور ميباشــد.كارشناســي
چندرســانهاي يــك برنامــه بيــن رشــتهاي مبتنــي بــر فعاليــت هــاي عملــي
دانشــجويان ميباشــد كــه مهارتهـاو علــوم طراحــي و توليــد محصــوالت هنــري
چندرســانهاي را در اختيــار دانشــجويانقــرار ميدهــد.
-2دورۀ کارشناسی ارشد چندرسانه ای :
 کارشناســی ارشــد رشــته هنرهــایرایانــه ای در ســه گرایــش تولیــد بــازی هــای
رایانــه ای،طراحــی شــبیه ســاز هوشــمند وهنرهــای چنــد رســانه ای بــا هــدف
آمــوزش طیــف گســترده ای از مهــارت هــا در زمین ـههنرهــای رایانــه ای تدویــن
گردیــده اســت.
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دانشکده چندرسانه ای

گرایشهای کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای:
-1گرایش تولید بازی های رایانه ا 
ی
طراحــی و تولیــد بــازی هــای رایانــه ای مســتلزم داشــتن طیــف گســترده ای از
توانایــی ه ـا در زمینــه هنرهــای تجســمی و نمایش ـی،طراحــی مفهوم ـی،طراحــی
کاراکتــر ،طراحــی فضــا،طراحــی گرافیــک،مدیریــت تولیــد،برنامــه نویســی
رایانــه ای و کارگردانــی مــی باشـدکــه دانشــجویان پذیرفتــه شــده بــا کســب ایــن
توانایــی هــا مــی تواننــد در عرصــه طراح ـیبــازی هــای رایانــه ای فعالیــت نماین ـد
.بــا بررســی و تحقیــق و پژوهــش در حیطــه هنــریطراحــی بــازی هــای رایانــه ای
و آمــوزش و تربیــت نیروهــای متخصــص بــا رویکــرد بــهارزش هــای ایرانــی–
اســامی،امــکان تولیــد بــازی هــای رایانــه ای بــا جذابیــتبصــری و در نتیجــه
خودکفایــی فرهنگــی و هنــری میســر خواهـدگردیـد.دانشــجویان دانــش آموختــه
بــه کمــک کارگردانــان فنــی ایـن توانایــی را خواهنــد داشــت تــا در عرصــه تولیــد
بــازی هــای رایانــه ایبــه عنــوان محصــوالت فرهنگــی ســرگرمی ســاز هــدف دار
بــه نحــو مطلــوبعملکــرد خــود را آشــکار ســازند.
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 -2گرایش طراحی شبیه ساز هوشمن 
د
طراحــی شــبیه ســاز هوشــمند،فرآینــدی بــرای مدلســازی بــا اســتفاده از تکنیکهــای
هــوش مصنوعـی،طراحــی و تحلیــل هــای ریاضــی و رایانــه ای ،بــه منظــور طراحـی
واقعیــت مجــازی ((Virtual Realityو واقعیــت افــزوده ) (Augmented Realityمــی
باشـد.ایــن گرایــش در کارشناســی ارشــد هنرهــای رایانــه ای از جملــۀ میــان رشــته
ایهــای حــوزۀ هنــر و رایانــه اســت کــه دانشــجویان پذیرفتــه شــده در ایــن رشــته،
ترکیبــی ازمهــارت هــای رایانــه ای و هنــری را بــرای بــه کارگیــری در عرصــۀ
طراحــی شــبیه ســازهایهوشــمند کســب میکننـد.قابلیــت طراحــی و مــدل ســازی
انــواع پدیــده هــا در فضــایمجــازی،توانایــی تحلیــل الگوریتــم هــای شــبیه ســاز،
بــاز آفرینــی و بازنمایــی پدیــده هـا،طراحــی واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده از
جملــه توانایــی هــای دانــش آموختــگان ایـنرشــته مــی باشـد.
-3گرایش هنرهای چندرسانه ا 
ی
کارشناســی ارشــد هنــــرهای رایانــه ای یــک رویکــرد جامــع و متمرکــز بــرای
پیــاده ســازیسیســتم هــای چنــد رســانه ای بــا تأکیــد بــر برخ ـیاز مهــارت هــای
عملــی و هنــری مــی باش ـد .دانــش آموختــگان ایــن رشــته مهــارت هــای الزم را
بــرای تولیــد برنامــه هــای چنــد رســانه ای و طراحـیسیســتم هــای تعاملــی خواهنــد
داشـت.از جملـۀفعالیــت هــای ایــن رشــته مــی تــوان بــه تولیــد برنامــه هــای چنــد
رســانه ای،مدیریــت پــروژه هــای چنــد رســانه ای،آمــوزش الکترونیکـی،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 آمــوزشطیــف گســترده ای از مهــارت هــای چنــد رســانه ای ایجــاد
گردیــده اســت.دانــش آموختــگان ایــن رشــته عــاوه بــر درک عمیــق از فــن
آوری چنــد رســانه ای مــی تواننـد نیازهــای کاربــردی آن را در صنعـت،رســانه هــا
و موضــوع هــای دیگــر شناســایی ،تحلی ـلو پیــاده ســازی کنن ـد.
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استودیو و کارگاه های دانشکده:
-1کارگاه پویانمایی :
اســتودیو انیمیشــن شــامل تجهیزاتــی چــون انــواع قلــم نــوری،رایانــه هــای ویــژه
همــراه بــا دســتگاه رندرفــارم مــی باش ـد.در اســتودیو انیمیشــن کــه از تجهیــزات
تخصصــی و ویــژۀ ایــن رشــته بهــره مــی جویــد میتــوان آثــاری دو بعــدی و ســه
بعــدی ســاخت بــرای دســتیابی بــه کیفیــت قابــل قبــول و مقــرون بــه صرفــه دســتگاه
هایــی چــون موشــن کپچــر (Motion (Captureتجهیزاتـیضــروری بــه شــمار مــی
رونــد کــه دانشــکده چندرســانه ای مجهــز بــه تجهیــزات مذکــور اسـت.عــاوه بــر
ایــن مــوارد ،تجهیــزات کارگاه پویانمایــی دانشــکده را میتــوان در قالــب مــوارد
ذیــل خالص ـهنمــود:رایانــه ،می ـزنــور،میــز نــور دیجیتــال،دوربیــن(Cinema EOS
 ،)Camerasپالتــو مخصــوص انیمیشــن زیــر دوربیــنو ســایر ابزارهــای جانبــی 
 اس ـت.

کارگاه پویانمایی
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-2کارگاه ثبت حرکات :
کارگاه ثبــت حــرکات ()Motion Captureدر دانشــکده هنرهــای رایانه ای دانشــگاه
هنـر اســامی دارای امکانــات و ابزارهــای الزم بــرای ثبــت حــرکات مــی باشـد.از
جملــه ایــن ابزارهـا میتــوان بــه دســتگاه کینکــت اشــاره کــرد.مرجــع ایـن وســیله بــر
پایــه یــک دوربیــن بــا دو عــدد لنــز و ی ـک درگاه مــادون قرمــز اســت کــه درگاه
مــادون قرمـز و یکــی از دوربینهــا بــرای تشــخیص عمــق تصاویـر اســت و دوربیــن
دیگــر هــم کــه یــک دوربیــن رنگ ـیاســت بــرای تشــخیص تصاویــر مــی باش ـد.
ایــن دوربیــن بــه کاربــران ایکــس باک ـس  ۳۶۰اجــازه میدهــد تــا بــدون لمــس
کــردن هیــچ کنتــرل گــری بتواننــد تمامــی اجــزای موجــود بــر صفحــه را بـه کنتــرل
خــود در بیاورنــد دوربیــن حتــی توانـا بــه درک و تشــخیص صداهــای کاربــر خــود
نی ـز مــی باشــد و بــا تشــخیص آنهــا قــادر بــه انجــام فرمــان آمــده از ســوی کاربــر
اسـت.
-3کارگاه رندرفارم :
ایــن کارگاه بــه منظــور كاهــش زمــان رنــدر پويانماييهــا و در نتيجــه امــكان توليــد
حجـم بيشــتري از پويانمايــي؛ كوتــاه شــدن زمــان چرخـة «رنــدر-تصحيـح-رنــدر»
و در نتيجــه امــكان انجــام تصحيحــات بيشــتر در زمــان مشــابه بــراي دســتيابي بــه
كيفيــت باالتــر؛ فراهــم نمــودن بســتري بــا اســتانداردهاي بــاالی ITشــامل شــبکه
پرســرعت و منبــع ذخيرهســازي مرکــزي امــن و ســريع اســتودیو و جلوگیــری
از مشــکالت ناشــي از متفــرق بــودن فايلهــا و منابــع ديگــر مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .اجــرای رندرفــارم در دانشــکده بــه دو بخــش ســخت افــزاری و نــرم
افــزاری تقســیم مــی شــود.در بخـش ســخت افــزاری،تأمیــن تجهیــزات و اجــرای
اتصــاالت فــی مابیــن بــه صــورت شــبکه واحــد بــا اســتانداردهای مربوطــه انجــام
گردیــده و بخــش نــرم افــزاری نیــز شــامل تهیــه نــرم افزارهــای مرتبــط ایــن حــوزه
و راه انــدازی و تهیــه گواهــی آن مــی باشــد.
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-4آزمایشگاه آکوستیک  ،صدا و تصویر :
در رونــد تولیــد آثــار چندرســانه ای آخریـن مرحلــه،ضبــط صــدا و اضافــه نمــودن
جلــوه هــای ویــژه و تدویــن مــی باشــد؛ لــذا در ایــن مرحلــه نیازمنــد اســتودیوی
صــدا و تصویــر اســت تــا بتــوان صــدا و تصویــر بــا کیفیــت مدنظــر را ثبــت و ضبــط
نمــود.مطالعــات و تحقيقــات مختلــف و متنوعــی را در آزمایشــگاه آکوســتیک
حاضــر میتــوان انجــام داد؛ در عيــن حــال ســاده تريــن کار دســتگاه هــای
آزمایشــگاه در زمينــه ســنجش ـ شــدت ـ فرکانــس و طــول مــوج صــوت مــي باشــد
و همچنيــن ميــزان افــت شــدت صــوت در فضاهــا را ســنجش و آناليــز ميکنــد
.ايــن آزمايشــگاه جــزو پیشــرفته تریــن ســری از آزمايشــگاه هایآکوســتيک مــی
باشــد؛ نــوع سيســتم موجــود 2260بــوده و دارای ســه نــرم افــزار ســنجش اســت
کــه دارای نــرم افزارهــاي تحقيقاتــی در زمينــه هــای تحليــل ســنجش هــا و همچنيــن
انــدازه گيــری دوام صــوت در ســالنها اس ـت.
-5کارگاه های ویدئو کنفرانس:
ویدئــو کنفرانــس سیســتمی اســت کــه بــه واســطه آن و بــا کمــک یــک بســتر
مخابراتــی مناسـب ارتبــاط صوتــی و تصویــری بیــن دو یــا چنـد نقطــه بــه صــورت
هــم زمــان برقــرار و اشــخاص در ایــن نقــاط مــی تواننــد بــه صــورت ه ـم زمــان
صــدا و تصویــر طــرف مقابــل خــود را دریافــت نماینــد.ایــن جلســات هماننــد
جلســات حضــوری برگــزار و از کیفیتــی مشــابه برخــوردار مــی باشــند.دانشــگاه
هنــر اســامی تبریــز بیــن چهــار دانشــکده خــود و دفتــر تهــران از ایــن سیســتم 
اســتفاده مــی نمای ـد.
-6آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی
آزمایشــگاه واقعیــت افــزوده شــناختی بــا هــدف تحقیــق و توســعه برنامــه هــای
کاربــردی هوشــمند مبتنــی بــر واقعیــت افــزوده بــرای تلفنهــای همــراه در اســفند
 ۹۳در دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز تشــکیل شــده اســت .تحقیقــات در زمینــه فــن
آوری هــای پیشــرفته نــرم افــزاری بــرای ابزارهــای هوشــمند ،توســعه و ســاخت
برنامــه هــای کاربــردی تلفنهــای همــراه بــا تاکیــد بــر محتــوای فرهنگــی و نیــز
تــاش در جهــت تجــاری ســازی ایــده هــا از جملــه اهــداف ایــن آزمایشــگاه مــی
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باشــد .دســتگاه دریافــت امــواج مغــزی ( ) Neuroskyبــه منظــور مطالعــات ارتبــاط
متقابــل مغــز بــا رایانــه و دســتگاه ثبــت حــرکات چشــمی ( )Eye Trackerبــه منظــور
مطالعــات حرکــت چشــم در محیــط هــای مجــازی از جدیدتریــن تجهیــزات ایــن
آزمایشــگاه مــی باشــند.
-7کارگاه انستیتو بازی های رایانه ای
انســتیتو بــازی هــای رایانــه ای بــا هــدف تحقیــق و توســعه بــازی هــای رایانــه ای در
ســال  1391در دانشــکده ی چندرســانه ای دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز تشــکیل
شــده اســت .هــدف اصلــی ایــن مرکــز انجــام تحقیقــات پایــه ای در بــازی هــای
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:
توســعه بــازی ،توســعه بــازی هــای عاطفــی و تأثیرپذیــر ،توســعه بــازی هــای
هوشــمند ،روابــط اجتماعــی در جهــان مجــازی ،تعامــل متقابــل بازیکــن بــا بــازی
بازی های جدی ،واقعیت افزوده ،اینترنت اشیا ،بینائی رایانه.

کارگاه انستیتو بازی های رایانه ای
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-8استودیو 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
اســتودیوی جلــوه هــای ویــژه خــود را تأســیس نمــود .ایــن اســتودیو مجهــز بــه
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  12دوربینــی بــه منظــور مطالعــات حرکتــی و پــروژه
هــای انیمیشــنی از تجهیــزات ایــن اســتودیو مــی باشــد.

معرفی
اداره تربیت بدنی
دانشگاه
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مأموريت و اهداف كلي اداره تربیت بدنی:
كمــك بــه تربیــت ،ســامتی ،و شــكوفايي ابعــاد معنــوي ،جســماني ،عاطفــي،
عقالنــي و اجتماعــي دانشــجويان و كاركنــان ،اعضــای هیــات علمــی از طريــق
پرداختــن بــه فعاليتهــاي ورزشــی.
اهداف اختصاصي:
ارتقــاء كيفيــت زندگــي ،تأميــن ســامت ،شــادابي و روحيــه نظــم پذيــري
دانشــجويان و كاركنــان در ســطح دانشــگاه بــا ورزش همگانــی.
غنــي ســازي اوقــات فراغــت دانشــجويان و كاركنــان از طريــق فعاليتهــاي مفــرح و
ســامت بخــش ورزشــي
امكانات و مجموعه هاي ورزشی دانشگاه:
مجموعــه ورزشــي روبــاز :متــراژ  800متــر مربــع شــامل؛ واليبــال ،فوتبــال گل
كوچــك ،بدمينتــون ،تيرانــدازي باكمــان ،بســكتبال خيابانــي (در حــال تکمیــل)
مجموعه سالن هاي ورزشي :به متراژ بالغ بر  2000متر مربع شامل:
زميــن هــاي فوتســال ،واليبــال ،بســكتبال ،بدمينتــون ،تنيــس روي ميــز ،ســالن
بدنســازي ،ســالن رزمــي و كشــتي ،اتــاق شــطرنج ،اتــاق مشــاوره و تندرســتي.

نمایی از سالن فوتسال دانشگاه
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نمایی از سالن بسکتبال و بدمینتون

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

معرفی مرکز
کارآفرینی دانشگاه

نمایی از سالن بدن سازی
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مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز ،فعالیــت خــود را در نیمســال
نخســت تحصیلــی  ،1388-89بــا هــدف ایجــاد یــک حرکــت نظــام منــد در بســتر
ســازی بــرای نیــل بــه آرمــان دانشــگاه نســل ســوم (دانشــگاه کارآفریــن پــرور)
آغــاز نمــوده اســت.
بــر همیــن اســاس مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز مصمــم اســت بــا
حمایــت از ایــده هــا و طــرح هایــی کــه مبتنــی بــر ســطح قابــل قبولــی از دانــش،
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
رشــته هــای هنــری فراهــم شــود؛ کلیــه دانشــجویان مقاطــع مختلــف تحصیلــی
(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
دانشــگاه برســد ،مــی تواننــد از تســهیالت وام خــود اشــتغالی و فضــای فیزیکــی
اســتفاده نماینــد.
مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز دارای بیــش از پنجــاه کارگاه بــه
صــورت فضــای تجــاری ،کانکــس هــای مســتقر در پردیــس و کارگاه واقــع در
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
نیــاز جهــت اســتفاده دانشــجویان مســتعد و عالقمنــد بــه کارآفرینــی در حــوزه
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:
اعطــای تســهیالت وام کارآفرینــی کــه اســتفاده از ایــن تســهیالت مخصــوص
دانشــجویان کارآفریــن نوپــا بــوده و از طریــق مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه ،قابــل
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پرداخــت مــی باشــد.
پشــتیبانی تخصصــی از طریــق فراهــم آوردن تجهیــزات و امکانــات ،آموزشهــا
و مشــاورههای فنــی و تخصصــی مــورد نیــاز جهــت تولیــد و تکمیــل نمونههــای
اولیــه.
آموزشهــا و مشــاوره هــای عمومــی و تخصصــی جهــت شــروع و راهانــدازی
کســب و کار در زمینههــای مختلــف همچــون طراحــی و تدویــن برنامــه کاری،
بازاریابــی و فــروش ،مدیریــت منابــع انســانی ،تامیــن منابــع مالــی ،امــور حقوقــی و
قانونــی و غیــره.
حرکــت در جهــت نیــل بــه دانشــگاه کارآفریــن پــرور از طریــق اســتفاده بهینــه
از منابــع موجــود دانشــگاهی جهــت پــرورش دانشــجوی کارآفریــن و ایجــاد
فرصتهــای کســب و کار در دانشــگاه جهــت بسترســازی و تشــویق دانشــجویان
بــرای ورود بــه بــازار کار.

کارگاه کارآفرینی
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معرفی کتابخانه
دانشگاه
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کتابخانه دانشگاه:
کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه هنــر اســامی تبريــز ،همزمــان بــا تاســیس دانشــگاه در
ســال  1378فعالیــت خــود را آغــاز نمــود.
در طــول ســال هــای فعالیــت خــود بــا گــردآوری و ســازماندهی منابــع و ماخــذ
نوشــتاری و غیرنوشــتاری مجموعــه مناســبی از مــدارک علمی و تحقیقاتــی را فراهم
آورده کــه تــا حــدود زیــادی پاســخگوی نیازهــای علمــی و جامعــه دانشــگاهی مــی
باشــد و در حــال حاضــر بزرگتریــن کتابخانــه دانشــگاهی منطقــه ،در رشــته هــای
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 .ايــن کتابخانــه اکنــون داراي 33000جلــد کتــاب چاپــي و 1070
عنــوان پایــان نامــه مــی باشــد .در واقــع زبــان فارســي بــه عنــوان زبــان اصلــي و زبــان
انگليســي بعنــوان زبــان دوم مجموعــه منابــع ایــن کتابخانــه اســت.
کتابخانــه بصــورت قفســه بــاز اداره مــي شــود و رده بنــدي کتابخانــه  LCمــي باشــد.
تمامــي اطالعــات کتابشــناختي منابــع از طريــق وب ســایت کتابخانــه دانشــگاه بــه
نشــانی الکترونیکــی  ،lib.tabriziau.irبــه صــورت  onlineقابــل جســتجو مــی باشــد.

تفاهم نامه ها

نمایی از کتابخانه
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بــا توجــه بــه توانمنــدی موجــود در دانشــگاه هنــر اســامی از لحــاظ علمــی و هنــری
جهــت رشــد و پویایــی هنرهــای اســامی و ایرانــی ،و بــا عنایت به رســالت دانشــگاه
جهــت نشــر و گســترش علــم و فرهنــگ اســامی و شناســاندن هنــر و معمــاری
اســامی 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
هــای مشــترک بیــن المللــی بــا دانشــگاههای معتبــر نمــوده اســت،که در جــدول
زیــر بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره مــی شــود.
تفاهم نامه ها و دوره های مشترک
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ردیف

عنوان تفاهم نامه

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

شرح تفاهم نامه

سازمان های مورد
تفاهم

1

تفاهم نامه همکاری
دانشگاه هنر اسالمی
تبریز و موسسه باستان
شناسیآلمان

1394/07/15

به مدت  5سال

همكاري در زمينه هاي
باستان سنجي و علوم باستان
شناختي،باستانشناسي،
مرمت آثار تاریخی و علوم
مرتبط با ایران شناسی و
هنر ایرانی – اسالمی؛ تبادل
استاد و دانشجو ،تبادل
تجارب علمی و فنی؛
انتشاراتمشترک؛همایش
های مشترک و ...

موسسه استان
شناسیآلمان

2

تفاهم نامه همکاری
دانشگاه هنر اسالمی
تبریز و دانشگاه
ساپیینزارمایتالیا

1395

ادامه دارد

همکاری در زمینه های
معماری و مرمت ،باستان
شناسی و هنر؛ تبادل استاد و
دانشجو و ...

دانشگاهساپیینزا
رم ایتالیا

3

قرارداد مشترک
همکاری میان وزارت
علوم ،تحقیقات و
فناوری و موسسه
تبادالتآکادمیک
آلمان ()DAAD

1395/04/05

ادامه دارد

اعزام دانشجویان دکتری
برای استفاده از دوره های
 9-6ماهه به کشور آلمان

موسسهتبادالت
آکادمیکآلمان
()DAAD

4

تفاهم نامه همکاری
بین دانشگاه هنر
اسالمی تبریز و
IRCICA

1393/10/01

1394/03/01

همكاري در برگزاري
كنگره بين المللي هنرها و
صنايع دستي جهان اسالم

IRCICA

ادامه تفاهم نامه ها و دوره های مشترک
5

تفاهم نامه همکاری
دانشگاه هنر اسالمی
تبریز و مرکز
تحقیقات دانشگاه و
موسسهآسورستارو
ایتالیا

1395/03/31

1400/03/31

همکاری مشترک در زمینه
های معماری ،بازسازی
شهری و مقاوم سازی
ساختمان ها – فعالیتهای
تحقیقاتیمشترکبین
اعضای هیأت علمی و
دانشجویان هر دو دانشگاه –
تبادل در زمینه های علمی،
تجربیاتتکنولوژیکیو
امکانات و ...

مرکزتحقیقات
دانشگاه و موسسه
آسورستاروایتالیا

6

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

1395

به مدت  5سال

همکاری آموزشی و علمی
در زمینه های طراحی
محصول ،طراحی مجازی
و چند رسانه ای ،باال بردن
سطح ئمیراث فرهنگی و
تاریخی،طراحینمایشگاه،
طراحی داخلی و طراحی
فضاهایعمومی

دانشگاهساپیینزا
رم ایتالیا

7

تفاهم نامه برگزاری
سومین جشنواره بین
المللی و نوآوری
تبریز در هنرهای
اسالمی و صنایع
دستی با مشارکت
سازمانهمکاری
اسالمی(کشورهای
اسالمی)

1396/02/22

جشنواره ساخت آثار هنری
در  10رشته تحت پوشش
جشنواره ،ارائه نشست های
علمی و تخصصی در قالب
ارائه مقاالت و تجربیات
موفق در کشورهای عضو
سازمان همکاری اسالمی

مرکزتحقیقات
تاریخ ،هنر و
فرهنگجهان
اسالم موسوم به
آرسیکا وابسته به
سازمانهمکاری
اسالمی(کنفرانس
سران

8

تفاهم نامه همکاری با
دانشگاهمینیوپرتغال

1396/06/31

به مدت  4سال

تبادل استاد و دانشجو
ـ تجارب علمی و فنی
ـ انتشارات مشترک و
همایش های مشترک
ـ همکاری آموزشی
و علمی

دانشگاهمینیوپرتغال

9

برگزاری دوره
مشترککارشناسی
ارشد با دانشگاه مینیو
پرتغال

1396/06/31

ادامه دارد

دوره مشترک استحکام
بخشیبناهایتاریخی

دانشگاهمینیوپرتغال

1396/02/14
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نشانی پستی دانشگاه:
تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ کد پستی
51647/69931
تلفن تماس  35418134/35297102:ـ 041دورنگار  35412140ـ041
نشانی اینترنتی:
www. tabriziau. ac. ir
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