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 "است سكان بدون كشتی همانند استراتژي بدون سازمان"
 

 مقدمه
پژوهشی هنر اسلامی تبریز بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و  اندازچشم

های کدههای موجود در دانشای و ظرفیترسالت پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز تدوین شده است. با توجه به اهداف توسعه
اسلامی و حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی و لزوم -ویت الگوی زندگی ایرانیمختلف دانشگاه در محورهای تدوین شده، بر تق

سند  و یقرآن یهاآموزهبر  یو هنر مبتن یدر راهبرد علوم انسان نیادیتحول بن جادیاهای کاربردی و کارآفرین و انجام پژوهش
 ی تاکید گردیده است.بالادست نادهنر و اس ۀتوسع
ا با ر هادانشکدهو  دانشگاه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی -ی علمی هافعالیت، حوزه علائق و خط مشی پژوهشی اندازچشم

شی بخ، تلاش برای انسجامهادانشکدهپژوهشی دانشگاه و  اندازچشمکند. هدف از تهیه و تدوین می رویکردی استراتژیک مشخص
ی تحقیقاتی در بین اعضای هیئت علمی و هافعالیتو کیفی ی پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش و ارتقا کمی هافعالیتدر 

های دانشجویان ها و رسالهنامههای تحقیقاتی و پایانکلیه طرحپژوهشی  اندازچشمدانشجویان تحصیلات تکمیلی است. با تدوین 
اعضای ی پژوهش اندازچشم شوند باید در راستای اهداف کلی بیان شده درتعریف می دانشکدههای تحصیلات تکمیلی که در دوره

طلاعاتی ، یک بانک اهادانشکدهاعضای هیئت علمی و پژوهشی  اندازچشمقرار داشته باشند. علاوه بر این  دانشکدههیئت علمی و 
های ریزیدهد که از این اطلاعات در برنامههای نسبی پژوهشی دانشگاه را تشکیل میهای تحقیقاتی و مزیتها و زمینهاز حوزه

 شود.استفاده می ی دولتی و مراکز خصوصیهاسازمانهای اجرایی، دستگاههای پژوهشی با لان دانشگاه و همکاریک
ستفاده ا و دانشگاه هادانشکدهافزاری افزاری و سختهای موجود و بالقوه و امکانات نرماز تمام تواناییپژوهشی  اندازچشمدر تدوین 

پژوهشی اعضای هیئت علمی در راستای  -ی علمیهافعالیتحوزه  پژوهشی اندازچشمتدوین و تصویب برنامه  با. گردیده است
ار قر هادانشکدهبه عنوان رکن اصلی جهت دهنده تحقیقات اعضای هیئت علمی و پژوهشی  اندازچشماهداف تعیین شده در 

 گیرد. می
 

 پژوهشی دانشگاه اندازچشم اهداف
 انداز توسعه علمی کشورمند در راستای چشمهدفانجام تحقیقات  -1

 های اصلی پژوهشی کشورهای تحصیلات تکمیلی به منظور رفع نیازها و اولویتنامههدایت پایان -2

 های انجام تحقیقات گروهی در دانشگاهفراهم نمودن زمینه -3

رک ریزی کلان دانشگاه جهت همکاری مشتهای تحقیقاتی به منظور تسهیل در برنامهیابی به بانک اطلاعات مدون زمینهدست -4
 هاسازمانها و با دستگاه
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 اهداف راهبردي پژوهش كلان  -7

 المللیبینسطح  -7-7

 ؛در جهان اسلام در حوزه هنر و معماری اسلامی و ترویج آن کسب مرجعیت علمی و فرهنگی  

 همگام با تحولات جهانی در  اسلامی -ایرانی در حوزه هنر و معماری گسترش مرزهای دانش سازی وبستر

 ؛المللیبینسطح 

 سطح ملی -7-2

  ؛در زمینه هنر و معماری اسلامی ارتقا فناوری نرمفرهنگی، اجتماعی و  هایارتقا سرمایهحفظ و 

 ؛حوزه هنر و معماریدر  اسلامی -ایرانینگرش نهادینه کردن سازی و فرهنگ 

 ؛پردازی و کارآفرینی در حوزه هنر و معماری اسلامیجایگاه برتر در حوزه نظریه حفظ و ارتقا 

 ايسطح منطقه -7-9

 ؛ایمنطقه سایر ظرفیت هایو و هنری  پژوهشیعلمی، ی هافرصت دستیابی و ایجاد 

  ؛های منطقهچالشمسائل و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت حل 

 
 راهبرديكردن اهداف  اتیراهكارهاي پیشنهادي جهت عملی -2
 المللیبینسطح  -2-7

  فرهنگی؛ -افزایش تعاملات علمیبه منظور  المللیبین یهانامهتفاهم و کاربردی کردن المللیبینتوسعه روابط  

 های طرف قرارداد؛ی شهرهادانشگاهلانشهر تبریز با استفاده از توان بالقوه قراردادهای خواهر خواهندگی ک 

  ی هااهدانشگفرهنگی در میان و تبادل دستاوردهای علمی، هنری و  المللیبینحضور فعال در زمینه رویدادهای

 ؛المللسطح بین

 ؛ المللیبیندر سطح و دستاوردهای هنری ی پژوهشی هافعالیتانتشار 

 سطح ملی -2-2

 کسب درآمد پایدار؛ در جهتبنیان هنراز اقتصاد  حمایت 

  ی اثر محورهافعالیتحمایت از رویدادهای مشترک دانشگاه با جامعه نظیر نمایشگاه و 

 ؛رویدادهای ملیهنری در برگزاری و حمایت از  -افزایش مشارکت و تعاملات علمی 

 یمؤسسات علمو دستاوردهای هنری نیاز محور با  هنری- ی علمیهاپژوهش عه همکاری درو توس حمایت، 

 ؛و هنری آموزشی

 ؛ارات تخصصی در حوزه هنر و معماریتوسعه انتش 

 سازی برای تشکیل یک نظام مردم نهاد جریان(NGO) در حوزه هنر؛ 

 ايسطح منطقه -2-9

 ای؛ی منطقههاسازمانبا  و کاربردی ایجاد فضای آزاد اندیشی و فرآهم نمودن زمینه تعاملات علمی 

 و ی وهشعلمی، پژدر راستای نیازهای  صورت کاربردی وهبهای پژوهشی دانشگاه فعالیت و انجام دهیجهت

 ؛منطقههنری 

 



3 
 

 وهشی ژمحورهاي پ -9

   اسلامی؛ -رویکرد فرهنگ ایرانیبا  ی چند رسانههافناوریاز  گیریبهرهتولید محتوا با 

 اسلامی -ایرانی زندگی سبک و بومی نیازهای بر تاکید با طراحی 

  ؛اسلامیو شهرسازی معماری ، هنر در شناسی زیبایی و فلسفی حکمی، مبانیمطالعه 

 اسلامی؛ ، شهرسازیهنر، میراث فرهنگی و معماریدر  ایرشته بینا مطالعات 

 اسلامی؛ ، شهرسازیهنر، میراث فرهنگی و معماری در فرهنگی -اجتماعی -تاریخی مطالعات 

  ؛، معماری و شهرسازی اسلامیمیراث فرهنگیتکنیکی در هنر، مطالعات 

 

  هاي مورد انتظار پژوهشیبرآیند و خروجی -0
 كوتاه مدت )یک ساله( -0-7

  ؛ی ملی در راستای محورهای پژوهشی دانشگاههاهمایشبرگزاری 

  ؛در سطح ملیی اجرایی هادستگاهمراکز علمی و  ،هادانشگاهبا دیگر همکاری متقابل  یهانامهتفاهمعقد  

  ستای رارجمه کتب تخصصی در تألیف و تانتشار پژوهشی و  –تولید مقالات علمی رشد  %11افزایش حداقل

 ؛محورهای پژوهشی دانشگاه

  و صنعت در راستای تعامل دانش و مهارت؛تشکیل اتاق هنر 

 دانشگاه؛ پژوهشی پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در راستای اهداف 

  ی پژوهشی کوتاه مدت برای مخاطبان خارجی در قالب پذیرش دانشجویان دکترا جهت هادورهبرگزاری

 ( ماهه؛6تا  1ی مطالعاتی کوتاه مدت )هافرصت

 ها و ....ها، دستورالعملهای پژوهشی شامل سامانهنهادینه نمودن زیر ساخت 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

 ؛نشریات دانشگاهپژوهشی برای کلیه  -کسب رتبه علمی 

  ؛المللیبینپژوهشی در سطح  ، آموزشی وبا مراکز علمی المللیبین هانامهتفاهمعقد 

  ی تحصیلات هانامهپایانی با اساتید خارج از کشور در راهنمایی همکاری متقابل هازمینه کردنفراهم

 تکمیلی؛

 اعضای هیات علمی و دانشجویان دسترسی اساتید و های تبادل اطلاعات از طریق توسعه زیر ساخت

پژوهشی در  و بین مراکز دانشگاهی المللیهای بینو موزه هاآزمایشگاهها، تحصیلات تکمیلی به کتابخانه

 ؛المللیبینسطح 

  ایپله 1افزایش حداقل ( شاخص هرش دانشگاهHindex)؛ 

  ی اعضای هیات علمی هاپژوهشرشد ارجاع علمی به  %31افزایش حداقل( دانشگاهCitation)؛ 

 ؛المللیبینی معتبر هانمایهدر  نشریات دانشگاه سازینمایه 

  ؛ی علمی رایجهازبانانتشار کتب تخصصی به 

 ؛المللیبینی هادانشگاهی تحصیلات تکمیلی مشترک با هادورهاندازی راه 

 دکتری پژوهش محور؛ی هااندازی دورهاهر 
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  بنیان؛توسعه مراکز تحقیقاتی و دانش 

 ساله( 74بلند مدت ) -0-9

 ؛المللیبینهنری در سطح  -علمی مرجعیت 

 ؛هنری -جایزه و بورس علمی 

 پژوهشکده در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه؛اندازی اهر 
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 اهداف راهبردي پژوهش كلان  -7

 اي منطقه -7-7

 تبدیل شدن به قطب علمی معماری وشهرسازی منطقه 

 ی منطقههاپتانسیلبا توجه به  هاپژوهشآورانه و کاربردی بودن نو 

 ملی -7-2

  در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی ویژهبهای براساس محورهای پژوهشی دانشکده ی میان رشتههاپژوهشتوسعه 

  در سطح ملیاثر گذاری در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی 

 المللیبین -7-9

  ی خارج از کشورهادانشگاهتوسعه روابط با موسسات پژوهشی و 

 بسط و ارائه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی 

 گرایی در هویت معماری و شهرسازی حوزه تمدنی شمال غرب ایران فرهنگی )حوزه قفقاز(ایجاد هم 

 
 راهبرديدن اهداف راهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی نمو -2
 ايمنطقه -2-7

 دانشگاه پژوهشی جامع طرح راستای در دانشکده پژوهشی یهافعالیت دهیهتج 
 و نو آورانه ی کاربردیهاپژوهشبینی امتیازات تشویقی برای پیش 
 میراث  سازمان ،شهر شورای شهرسازی، و مسکن شهرداری،) علمی و اجرایی نهادهای و هاسازمان با ارتباط گسترش

 پژوهشی آموزشی تبادل و علمی فنی خدمات ارائه جهت( و مسکن بنیاد فرهنگی،
  ی کاربردیهاو رسالههانامهپایانی اجرایی برای انجام هاسازمانجذب حمایت از 
  های تاریخیی تخصصی در مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافتهاحوزهافزایش 
  کاربردی در مرکز رشد فناوریهای نرم دانشگاهی هاایدهترغیب همکاران به ارائه 
  نی بازآفری ،های منطقه )زیباسازی، گردشگریفرصتها و در خصوص چالشای نطقهو سمینارهای م هانشستبرگزاری

 شهری، انرژی و مقاوم سازی و ...( 
  ی ارتقاء کیفی معماری و شهرسازی منطقههاراهو  هاچالشمطالعه 

 اندرکاران، ادارات و نهادهای ذیربطتبریز با همکاری دستدفتر شهری اندازی اهر 

 ملی -2-2

  ی هنری و موسسات پژوهشیهادانشگاهبا  نامهتفاهمتبادل 
  ی ملی بر اساس محورهای پژوهشی دانشکده هاهمایشبرگزاری 
 مجله علمی پژوهشی در محورهای تخصصی دانشکدهاندازی اهر 
  ی و بین سازمانیی مشترک بین دانشگاههاپژوهشتعریف 
 اسلامی شهرسازی و معماری زمینه در سازی مدل و سازی مفهوم نظریات، تولید 
  معماری و شهرسازی اسلامی ویژهبهی تخصصی دانشکده هاحوزهترغیب به چاپ و ترجمه کتاب در 

 المللیبین -2-9

  و موسسات خارج از کشور هادانشگاهبا  نامهتفاهمتبادل 
  ی مطالعاتی متقابل برای اساتید و هافرصتی مشترک دکتری با کشورهای همسایه نظیر ترکیه و هادورهبرگزاری

 نامهتفاهمی طرف هادانشگاهدانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و 
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  المللیبینهای ، سمینارها و سمپوزیومهاکارگاه، هاهمایشبرگزاری 
 المللیبینمجله اندازی اهر 
  و موسسات خارج از کشور  هادانشگاهرک با ی مشتهاپژوهشتعریف 
 معماری و شهرسازی حوزه قفقاز المللیبینمجله اندازی اهر 

 زمعماری و شهرسازی حوزه قفقا المللیبینمرکز تحقیقات اندازی اهر 

 
 محورهاي پژوهشی  -9

 پردازی در معماری و شهرسازی تاریخ، نقد و نظریه 

o ( روانشناسی فقهی، و ارزشی اخلاقی، حکمی، فرهنگی،) شهرسازی و معماری در ایرشته میان مباحث.. 

o مکاتب ها،رویه ساختارها، الگوها، شهرسازی، و معماری تاریخ .. 

o هایبافت شهری، منظر بومی، معماری مدرنیته، سنت، هویت،) شهرسازی و معماری در معاصر هایچالش 
 ..(  شدن جهانی فرسوده،

o ،شهرسازی و معماری در منظر و شناسی زیبایی هندسه، شکل، فرم 
 مرمت معماری، مقاوم سازی و حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی 

o تاریخی بناهای و بافتها مرمت و حفاظت 
 علوم و فنون معماری و محیط مصنوع 

o (زیستی محیط مباحث انرژی، صوت، نور، آکوستیک،) شهر فیزیک و ساختمان فیزیک 

o (. دیجیتال، الگوریتمیک، مدولارسازی، هوشمند، مصالح متحرک، های سازه) ساختمانی نوین رویکردهای. 

o معماری در نوین هایفناوری سازی بومی 
 ها در طراحی معماری و شهرسازیها و رویهروش 

o یزیبای خلاقیت، شناختی، علوم) شهر و منظر معماری، طراحی فراورده و فرایند در نظریات و مفاهیم کاربرد 
 ...(الگوها شناسی، گونه شناسی،

o معماری آموزش 
 
 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی-0
 كوتاه مدت)یک ساله( 0-7

 کسب مجوز علمی پژوهشی مجله فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی 
  سمینار(  3برگزاری کنفرانس های ملی و سمینارهای منطقه ای )یک کنفرانس و 
 ( 22انتشار مقالات تخصصی در محورهای پژوهشی دانشکده  )مقاله علمی پژوهشی 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

 ( 12همایش بین المللی و  2الی  1برگزاری همایشهای و کارگاهها و سمپوزیومهای بین المللی ) کارگاه و سمپوزیوم 

 بین المللی کردن نشریه دانشکده 

  توسعه تفاهم نامه ها و اجرایی کردن فرصتهای مطالعاتی اساتید و دانشجویان دکتری با دانشگاه ساپینزای ایتالیا ، پلی

 هیات علمی جهت فرصت تکنیک میلان و سایر دانشگاههای طرف تفاهم نامه )مبادله سالانه دو دانشجوی دکترا و دو

 مطالعاتی در طول پنج سال( 

 کتاب  22یف کتاب در محورهای پژوهشی دانشکده بویژه حوزه معماری و شهرسازی اسلامی ) چاپ افزایش ترجمه و تال

 کتاب تالیفی(  12ترجمه و 
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 ( قرارداد پژوهشی خارجی و  1انجام پژوهشهای کاربردی و میان رشته ای بویژه با حمایت سازمانهای خارج از دانشگاه

 قرارداد داخلی(  12

  و شهرسازی اسلامی منطقهتبدیل شدن به قطب معماری 

 افزایش حوزه های پژوهشی مرکز تحقیقات مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی 

 به مرحله عملیاتی رساندن ایده های همکاران دانشکده در مرکز رشد فناوریهای نرم 

 ازمانهای مشارکت در پشتیبانی از راه اندازی جایزه ویژه پژوهشها در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی با حمایت س

 مختلف داخلی و خارجی

 ایجاد دفتر دانش بنیان تخصصی خدمات شهری تبریز 

 مرکز تحقیقاتپژوهشهای انجام شده در  بین المللی کردن  

 ساله( 74دراز مدت ) -0-9

 ایجاد مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی  

 صصی دانشکده تبادل تفاهم نامه با دانشگاههای مطرح و مراکز مهم پژوهشی در محورهای تخ 

 ارتقاء مجلات علمی پژوهشی به ISI 

 زایجاد جایگاه بین المللی برای مرکز تحقیقات حوزه قفقا 
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 : آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده معماري و شهرسازي7جدول 
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 پردازي در معماري و شهرسازي تاریخ، نقد و نظریه

ای در معماری و شهرسازی )فرهنگی، مباحث میان رشته 1
 2  1 4 2 4 2 1 حکمی، اخلاقی، ارزشی و فقهی، روانشناسی..( 

ها، تاریخ معماری و شهرسازی، الگوها، ساختارها، رویه 2
   2  3   4 مکاتب ..

های معاصر در معماری و شهرسازی )هویت، سنت، چالش 3
های فرسوده، مدرنیته، معماری بومی، منظر شهری، بافت

 جهانی شدن ..( 
2   1   4 1 

   3   1   فرم، شکل، هندسه، زیبایی شناسی و منظر در معماری و شهرسازی 4

 بناها و بافتهاي تاریخیمرمت معماري، مقاوم سازي و حفاظت از 

   4    3  حفاظت و مرمت بافتها و بناهای تاریخی 1

 علوم و فنون معماري و محیط مصنوع

فیزیک ساختمان و فیزیک شهر )آکوستیک، نور، صوت،  6
 انرژی، مباحث محیط زیستی(

 1   1    

رویکردهای نوین ساختمانی )سازه های متحرک، مصالح  7
 مدولارسازی، الگوریتمیک، دیجیتال، ..(هوشمند، 

      1  

  2       های نوین در معماریبومی سازی فناوری 8

 ها در طراحی معماري و شهرسازيها و رویهروش

کاربرد مفاهیم و نظریات در فرایند و فراورده طراحی  9
معماری، منظر و شهر )علوم شناختی، خلاقیت، زیبایی 

 الگوها...( شناسی، گونه شناسی،

3  2 4  2   3 

  3  3  3 4  آموزش معماری 12
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 تاریخ، نقد و نظریه پردازي در معماري و شهرسازي 
رشته ای در معماری و شهرسازی ن میا مباحث 11

 ،، حکمی، اخلاقی، ارزشی و فقهی)فرهنگی
 روانشناسی..( 

 2 1 3   1  
2 

شهرسازی، الگوها، ساختارها، تاریخ معماری و  12
 ها، مکاتب ..رویه

 1        

های معاصر در معماری و شهرسازی )هویت، چالش 13
سنت، مدرنیته، معماری بومی، منظر شهری، 

 بافتهای فرسوده، جهانی شدن ..( 

 3 2 1   2  
 

شناسی و منظر در فرم، شکل، هندسه، زیبایی 14
 معماری و شهرسازی

4 4       3 

 هاي تاریخیسازي و حفاظت از بناها و بافتمرمت معماري، مقاوم
         3 مقاوم سازی ابنیه تاریخی و معاصر 11
فیزیک ساختمان و فیزیک شهر )آکوستیک، نور،  16

 صوت، انرژی، مباحث محیط زیستی(
2    1    

 

های متحرک، رویکردهای نوین ساختمانی )سازه 17
مصالح هوشمند، مدولارسازی، الگوریتمیک، 

 دیجیتال، ..(

1        
 

     2     های نوین در معماریفناوریسازی بومی 18

کاربرد مفاهیم و نظریات در فرایند و فراورده  19
طراحی معماری، منظر و شهر )علوم شناختی، 
 خلاقیت، زیبایی شناسی، گونه شناسی، الگوها...(

  3 2   3  
1 

 4  4    4   آموزش معماری 22
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 انداز پژوهشی دانشكده فرشچشم
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 اهداف راهبردي پژوهش كلان  -7

 المللیبین -7-7

  تلاش برای مرجعیت علمی دانشکده فرش و مطرح نمودن آن به عنوان مرکز پیشرو تولید علم روز فرش در سطح

  المللیبین

 ملی -7-2

 ارتقا و حفظ جایگاه برتر حوزه پژوهش و کسب مرجعیت علمی در مطالعات فرش کشور 

 ايمنطقه -7-9

  ارتباط با بازار فرش و تاثیرگذاری بر مراکز تولید و بازار فرش دستباف شمال غرب کشور و برطرف نمودن مشکلات علمی

 ی بافت، مرمت، رنگرزی، طراحی و بازار و مدیریت.هاحوزهدر فرایند تولید موجود در 

 
 راهبرديراهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی نمودن اهداف  - 2
 المللیبین -2-7

  المللیبینتوسعه تحصیلات تکمیلی در راستای تولید محتوای علمی روز در سطح 

  المللیبینگسترش رویدادهای علمی 

 ی هاسازمانی تخصصی و هاموزه، مراکز پژوهشی هادانشگاهو با مشارکت  المللیبینی هاهمایشها و برگزاری نشست

 مردم نهاد فرش در دنیا

 ی خارجی در دیگر کشورها و مجامع علمی هازباندانشکده فرش برای ارایه مقالات به  بسترسازی و حمایت از اساتید

و تقویت جایگاه علمی و توان د  ها و ....( به منظور مطرح نمودن جایگاه علمی و معرفی، سمپوزیومهاهمایش) المللیبین

 انشکده در حوزه مطالعات فرش دستباف.

  نیز  و هادانشگاهمنظور ارتباط علمی با مراکز علمی و تخصصی حوزه فرش همانند به  المللیبینی هانامهتفاهمعقد

 ی تخصصی فرش.هاموزه

 و مراکز آموزشی و پژوهشی خارج کشور هادانشگاهو دانشجو با  ایجاد بستر مناسب برای امکان تبادل استاد 

   با موضوع فرش المللیبینی پودمانی هادورهبرگزاری 

 ملی -2-2

  ها بر اساس نیاز روز و علمی کشورسرفصل های موجود و به روز رسانی سرفصل رشتهاصلاح 

  فرش و نیازهای معاصر»گسترش رشته های جدید و کاربردی در دانشکده در حوزه» 

  ی ملی در حوزه فرشهاهمایشگسترش رویدادهای علمی همانند برگزاری نشست و 

  سازمان سنجش آموزش کشورتلاش برای برگزاری المپیاد فرش از طریق 

 ها و امکانات پژوهشی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها در راستای حل مشکلات بازارگسترش کارگاه  

  تعامل سازنده با نهادهای دولتی و خصوصی در موضوع فرش و مشاوره مستقیم در راستای حل مشکلات 

  انتشار نشریه در حوزه مطالعات فرش 

 برای رشف علمی مرجعیت گیریشکل روند شروع منظور به لاتین زبان به پژوهشی یهاطرح و هاکتاب از بخشی انتشار 

 دانشکده
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  ایجاد تعامل متقابل با مراکز علمی و آموزشی کشور و برگزاری جلسات سالانه مدیران گروه رشته فرش کشور در تبریز

 پژوهشی دانشکده فرش(. –به منظور تاکید بر مرجعیت علمی )آموزشی 

 تلاش برای جریان( سمن فرش سازی به منظور تشکیل یک نظام مردم نهاد– NGOهمانند نظام ) های مهندسی و یا

 برای فارغ التحصیلان از طریق مراجع ذیصلاح ،ها و ....کانون

 ايمنطقه -2-9

  ور و ( شمال غرب کشتجارت –ی منظم با مسوولین فرش و نیز بازاریان )حوزه تولید هانشستتعامل مستمر و برگزاری

 های منطقه و رصد کردن موضوعات و مشکلات پژوهش محور آنها. اطلاع از دغدغه

  ی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده به سمت موضوعات کاربردی و حل مشکلات روز بازارهانامهپایانهدایت 

  فرش استان ی میدانی مشترک برای ارتباط مستقیم با متولیان دولتی و خصوصیهاپژوهشانجام 

 
 محورهاي پژوهشی -9

  ی استان و مناطق قالی بافی کشورهاقالیمستندنگاری طرح و نقش 

 ی کشورهاقالیو نقش  ساختارشناسی فرم طرح 

  ی ایران و کشورهای تولیدکننده هاقالیمطالعات تطبیقی طرح و نقش 

  ول طراحی سنتیها بر اساس اصی مناطق و نیز اصلاح طرح و نقشهاقالیاحیا طرح و نقش 

 استخراج رنگزاهای طبیعی سازیهینهب 

 های مستخرج از فرایند رنگرزیپساب سازیهینهب 

 ثبات نوری، شستشو و سایشی رنگ الیاف مصرفی در قالی سازیهینهب 

 کار رفته در بافت تولید قالیهالیاف ب سازیهینهب 

  فرشمطالعات مدیریت بازاریابی و فناوری اطلاعات در حوزه تجارت 

  
 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی -0
 كوتاه مدت)یک ساله( -0-7

  ی علمی با برخی کشورهای همسایههانشستبرگزاری دو 

 برگزاری یک همایش ملی در کشور 

  های فارسی و لاتینپژوهشی توسط اعضا دانشکده به زبان –مقاله علمی  12تولید حداقل 

  در خارج از کشور المللیبینمورد شرکت در همایش  3حداقل 

 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

  پژوهش فرش با زبان فارسی –انتشار یک مجله علمی 

  المللیبین علمی نشست 12برگزاری 

  المللیبینبرگزاری یک همایش علمی  

 لاتین و فارسی یهازبان به دانشکده اعضا توسط پژوهشی – علمی مقاله 12 حداقل تولید 
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 کشور از خارج در المللیبین همایش در شرکت مورد 22 حداقل 

  پژوهشی برای علاقمندان خارجی -برگزاری دو دوره پودمانی کوتاه مدت آموزشی 

  ی فرشهاموزهبا مراکز علمی خارج از کشور و یا  المللیبینعقد یک قرارداد 

 

 ساله( 74دراز مدت ) -0-9

 دوزبانه فرش پژوهشی – علمی مجله یک انتشار -

 المللیبین علمی نشست 12 برگزاری 

 المللیبین علمی همایش 3 برگزاری  

 لاتین و فارسی یهازبان به دانشکده اعضا توسط پژوهشی – علمی مقاله 122 حداقل تولید 

 کشور از خارج در المللیبین همایش در شرکت مورد 42 حداقل 

 خارجی علاقمندان برای پژوهشی - آموزشی مدت کوتاه پودمانی دوره 1 برگزاری حداقل 

 فرش یهاموزه یا و کشور از خارج علمی مراکز با المللیبین قرارداد 3 عقد حداقل 

  دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 12جذب حداقل 

 نظری های عملی وبرگزاری اولین جشنواره دوسالانه جایزه بزرگ فرش تبریز در گرایش 

  مشترک هایپروژه انجام خصوص در کشور از خارج پژوهشی و آموزشی مراکز با نامهتفاهم 3انعقاد حداقل 

  ی اساتید دانشکدههاپژوهشایران بر اساس  قالی از لاتین زبان به کتاب 1تالیف حداقل 
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 : آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده فرش2جدول 
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 هاي پژوهشی دانشكدهاولویت

    
 

 مطالعات طرح و نقش فرش ایران  

مستند نگاری ساختار فرمی طرح و نقش فرش  1 1  2 2  
 مناطق و مباحث زیباشناختی فرش

 هامایهمحتوا نگاری و رمز و نماد نقش 2      3

مطالعات اجتماعی و مطالعات تاریخی فرش و  3   1   
 سبک شناسی طرح و نقش

یه های فرش و بقمایهمطالعات تطبیقی بین نقش  2  3 3  2
 نقش  و طرح شناسی سبک و هنرها

مطالعات شناسی و احیا طرح و نقش و آسیب   3   1  
 هامبانی رنگ قالی

 مطالعات زیراندازهای داری بدون پرز       1

 مطالعات مواد اولیه و رنگرزي        

سازی رنگرزی مواد های نوین در بهینهفناوری   1    
 اولیه فرش

تکمیل و  شناسی رنگرزی موجود وآسیب   2    
 پایدارسازی رنگرزی

استخراج، تولید و فرآوری مواد رنگزای طبیعی و    3    
 شیمیایی 

 توسعه رنگرزی سنتی و طبیعی      1 

 مطالعات بافت و مرمت       

 ی بافتهاتکنیک      2 

 ی مرمت و نگهداریهاتکنیک      3 
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 انداز پژوهشی دانشكده طراحی اسلامیچشم
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 اهداف راهبردي پژوهشی كلان: -7

 ايمنطقه -7-7

 های منطقهی پژوهشی و طراحی دانشکده به صنایع و ارگانهاتواناییها و معرفی ظرفیت 
 تحقیقات و توسعه دانشکده در راستای آمایش نیازهای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ منطقه دهیهتج 
  ی جدید پژوهشی مشترک.هافرصتبرنامه ریزی و ارائه خدمات فنی و علمی و ایجاد 

 

 ملی -7-2

 ن شدهتبیین جایگاه ملی دانشکده و دانشگاه بعنوان قطب پژوهشی در چارچوب محورهای تعیی 

  ی مرتبط با محورهای پژوهشی تعیین شدههاحوزهایجاد شبکه تخصصی از پژوهشگران فعال در  

 

 المللیبین -7-9

  در راستای اهداف تعیین شده المللیبینافزایش و توسعه تبادلات علمی و فرهنگی با مراکز علمی 

 المللیبینهای افزایش مشارکت اعضاء هیات علمی در مجامع و عرصه 

 
 راهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی كردن اهداف راهبردي:  -2
 ايمنطقه -2-7

  لف و ی مختهاحوزهی دانشکده در هاتواناییافزایش ارتباط با صنایع منطقه از طریق افزایش بازدیدهای دو طرفه، تبیین
 ی تحقیقاتی مشترکهافعالیتانجام 

 ر راستای حل مشکلات تولید آنهاتلاش برای جذب بودجه ی تحقیق و توسعه از صنایع د 

  و ظرفیتهای پژوهشی و علمی دانشکده  هاتواناییانتشار و معرفی 

 ملی -2-2

 اسلامی-بر اساس سبک زندگی ایرانی های طراحی فرهنگ محورتبیین الگوها و دستورالعمل 

 خلیتمرکز بر مشکلات و معضلات حاد کشور از قبیل کارآفرینی، کم آبی و کیفیت تولیدات دا 

  ی بالادستی و فعال در زمینه محورهای پژوهشی از قبیل معاونت فناوری ریاست جمهوری، هاسازمانرایزنی و افزایش ارتباط با
 ی نرم و ستاد علوم شناختی هافناوریستاد 

 های پژوهشی خارجیتلاش برای جذب سرمایه تحقیقاتی در دانشکده در قالب شرکت در فراخوان ها، مناقصات، طرح 

 المللیبین -2-9

 های محور و رفتارگرا با تکیه بر ظرفیتافزایش ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی که تمرکز خاصی روی طراحی فرهنگ
 بومی کشور خود داشته باشند.

  المللیبینشرکت فعال اعضای هیات علمی در رویدادهای پژوهشی 

  ی همکاری پژوهشیهازمینهاستفاده از ظرفیت اعضاء هیات علمی مشغول به تحصیل در خارج از کشور جهت ایجاد 

 آنها به داخل  هایتقویت و حفظ ارتباط با اساتید و متخصصین ایرانی شاغل در خارج از کشور جهت انتقال تجربیات و دانسته
 کشور

 
 محورهاي پژوهشی -9
 اسلامی-ایرانی زندگی الگوي و بومی نیازهاي بر تاكید با ایرانی-اسلامی طراحی -9-7

 طراحی و  هاینظریه ،و تاریخی فرم محصول گرایانهزمینه ،شناسیگونه،تطبیقی در روش شناسی مطالعات 
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 ،روشها و ابزارهای خلاقیت در فرآیند طراحی شناخت طراحی  

 و طراحی اجتماعی  طراحی مشارکتی ها و ابزارهایتوسعه روش 

 معناشناسی و نقد آثار طراحی  و شناسی نشانه روی علمی و نظری مطالعات 

 ایران در صنعتی طراحی اقتصادی و اجتماعی نقش با نظام بالادستی اسناد تطبیقی مطالعات 

 منابع طبیعی، مسائل زیست محیطی و فرهنگ محور  وری بهره افزایش و مدیریت بر تاکید با پایدار طراحی 

 سیستم و برنامه ریزی خدمات طراحی  

  طراحی محصول و هویت ملّی و فرهنگی  

 طراحی فلسفه در موجود نظریه های و اصول تطبیق و تدوین  

 و طراحی استراتژیک تحقیقات در زمینه مدیریت طراحی  

  کارآفرینی در طراحی صنعتی و ارتباط با صنعت 

 اتنوگرافی، آموزش و کمک آموزشی و سر گرمی ،طراحی برای رفتار 

  طراحی کاربر محور و کاربر پژوهی 

 

 طراحی آموزش و رفتارگرا طراحی بر تاكید با خلاقیت و طراحی شناخت-9-2

 خلاقیت افزایش راهکارهای و طراحی شناختی یهامولفه  

  نگی رفتارشناسی مشتری، سلیقه کاربر، نورومارکتینگ و برندیهازمینهمطالعات شناختی و کاربرد الکتروانسفالوگرافی در  

 تعاملی،  طراحی و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در طراحی محصول با رویکردهای شناختی علوم کاربردهای
 کاربری ایرفتارگرا، رفتار پایدار، نشانه شناختی، تجربه کاریر، احساسگرا و رابطه

 

 هاي نوینسازي تكنولوژيو بومی داخلی صنایع با رابطه در طراحی -9-9

 و مقاومتی تصاداق بنیان و دانش توسعه بر تکیه با آلات و محصولاتماشین ،هاسیستم تکنولوژیک توسعه و طراحی، تحلیل 
 تکنولوژی سازی بومی

 محصولات  کارآیی و سلامت طراحی ارگونومی، زمینه توانبخشی، در تحقیقات 

 بنیان دانش و هوشمند، الکتروانسفالوگرافی دیجیتال، طراحی هایتکنولوژی و افزارها نرم کاربرد 

 

 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی -0

 كوتاه مدت)یک ساله( -0-7
 تحصیلات تکمیلی و پروژه های تحقیقاتی در جهت محورهای پژوهشی نامهپایان 32دهی بیش از جهت 

  بازدید و برگذاری دو جلسات مشترک با صاحبان صنایع، اعضاء هیات علمی و دانشجویان 11حداقل برنامه ریزی برای 

  های فارسی و لاتینپژوهشی توسط اعضا دانشکده به زبان –مقاله علمی  8تولید حداقل 

 المللیاجرای کارگاه آموزشی بین  

  های اعضای هیات علمی دانشکدهبر اساس پژوهش در زمینه های مرتبط با موضوع طراحی کتاب 2تالیف و ترجمه حداقل 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2
 های تعیین شدهتوسعه دو رشته )یا گرایش( در مقاطع تحصیلات تکمیلی با رویکرد پژوهش در حوزه 

  های اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با موضوع طراحی بر اساس پژوهش کتاب 8تالیف و ترجمه حداقل
 دانشکده

 راه اندازی یک عنوان نشریه علمی به زبان فارسی در زمینه تخصصی طراحی 

 المللیبرگزاری یک همایش علمی بین  
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 برگزاری یک همایش ملی در راستای تبیین محورهای پژوهشی دانشکده 
 رویداد علمی بین اللمللی ) نشست، همایش، کارگاه و جشنواره( 1حداقل  برگزاری 
  آموزشی برای دانشجویان و علاقمندان به طراحی.دوره کوتاه مدت  1اجرای 

 المللی با مراکز علمی خارج از کشور انعقاد حداقل یک قرارداد بین 

 لاتین و فارسی هایزبان به دانشکده اعضای هیات علمی توسط علمی مقاله 42 حداقل تولید 

 

 ساله( 74دراز مدت ) -0-9
 نشست، همایش، کارگاه و جشنواره(رویداد علمی بین اللمللی )  12حداقل  برگزاری 
 لاتین و فارسی هایزبان به دانشکده اعضا هیات علمی توسط علمی مقاله80  حداقل تولید 
 کشور از خارج علمی مراکز با المللیبین قرارداد 2 انعقاد حداقل  

  دانشجوی خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 1جذب حداقل 

   های اعضای هیات علمی دانشکدهزمینه های مرتبط با طراحی بر اساس پژوهشدر  کتاب 11تالیف و ترجمه حداقل   
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 : آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده طراحی اسلامی9جدول 

 هاي پژوهشی دانشكدهاولویت
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 اسلامی-ایرانی با تاكید بر نیازهاي بومی و الگوي زندگی ایرانی-طراحی اسلامی
  

 و زمینه گرایانه ،گونه شناسی،تطبیقی در روش شناسی مطالعات
 طراحی های فلسفه و نظریه، تاریخی فرم محصول

* *       *    

              ها و ابزارهای خلاقیت در فرآیند طراحیروشتوسعه 
 

 

            *   و طراحی اجتماعی طراحی مشارکتی ها و ابزارهایتوسعه روش

     *     *     معناشناسی و نقد آثار طراحی و شناسی نشانه روی علمی و نظری مطالعات

 صادیاقت و اجتماعی نقش با نظام بالادستی اسناد تطبیقی مطالعات
 ایران در صنعتی طراحی

             

یست منابع طبیعی، مسائل ز وری بهره افزایش و مدیریت بر تاکید با پایدار طراحی
 محیطی و فرهنگ محور

  * * *     

        *  و برنامه ریزی سیستم خدمات طراحی

 * *    *    طراحی محصول و هویت ملّی و فرهنگی

          *   و طراحی استراتژیک در زمینه مدیریت طراحی تحقیقات
 

  

  *    *    کارآفرینی در طراحی صنعتی و ارتباط با صنعت

    * *    طراحی برای رفتار، اتنوگرافی، آموزش و کمک آموزشی و سر گرمی
* 

 
* 

 *         طراحی کاربر محور و کاربر پژوهی

  تاكید بر طراحی رفتارگرا و آموزش طراحی باشناخت طراحی و خلاقیت 

          * خلاقیت افزایش راهکارهای و طراحی شناختی یهامولفه
  

  
* 

 

و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری آن در طراحی  شناختی علوم کاربردهای
تعاملی، رفتارگرا، رفتار پایدار، نشانه شناختی،  طراحی محصول با رویکردهای
 کاربری ایکاریر، احساسگرا و رابطهتجربه 

*   *      
  

 
* 

  

ی هازمینهمطالعات شناختی و کاربرد الکتروانسفالوگرافی در 
 رفتارشناسی مشتری، سلیقه کاربر، نورومارکتینگ و برندینگ

    *    * 

   هاي نوین سازي تكنولوژيو بومی داخلی صنایع با رابطه در طراحی

آلات و ماشین ،هاسیستم تکنولوژیک توسعه و طراحی، تحلیل
 و مقاومتی اقتصاد بنیان و دانش توسعه بر تکیه با محصولات

 تکنولوژی سازیبومی

         * 
  

*   

   *    *   *     ولاتمحص کارآیی و سلامت طراحی ارگونومی، زمینه توانبخشی، در تحقیقات

           * دیجیتال و هوشمندسازی طراحی هایتکنولوژی و افزارها نرم کاربرد
  

*   
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 انداز پژوهشی دانشكده هنرهاي صناعی اسلامیچشم
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 اهداف راهبردي پژوهش كلان:-7

 اي منطقه -7-7

 ی پژوهشی دانشکده در راستای طرح جامع پژوهشی دانشگاه هافعالیت دهیهتج 

  بر بینش اسلامیتأکید بر تولید آثار کاربردی و نظری مبتنی 

  ی موجود در حوزه هنرهای اسلامی در سطح منطقههافرصتاستفاده بهینه از 

  ی دانشگاهی هنر در شمال غرب کشورهاپژوهشتلاش برای کسب جایگاه نخست 

 هاهنری و همکاری علمی و هنری با آن -ای فرهنگیهای استانی و منطقهگسترش ارتباط با صنعت، مراکز و سازمان 

 ملی -7-2

  هاهنری و همکاری علمی و هنری با آن -ی ملی فرهنگیهاسازمانگسترش ارتباط با صنعت، مراکز و 

  ی موجود در حوزه هنرهای اسلامی در سطح کشورهافرصتاستفاده بهینه از 
  ی ملی مبتنی بر هنرهای اسلامیهاهمایشو  هاجشنوارهافزایش مشارکت علمی و هنری در برگزاری 

 مللیالبین -7-9

 المللیبینایرانی در آفرینش آثار هنری در سطح  -فرهنگ سازی و ترویج الگوهای اسلامی 

  المللیبینتلاش برای معرفی و تثبیت جایگاه دانشکده در آموزش، پژوهش و تولید آثار هنرهای اسلامی در سطح  

 المللیبینهای سازی جهت توسعه همکاریبستر 

 
 راهبرديراهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی نمودن اهداف  -2
 ايمنطقه -2-7

  ی پژوهشی مشترک با مراکز علمی و هنری در سطح منطقههافعالیتانجام 

 شرکت های دانش بنیان در حوزه ی هنرهای اسلامی توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویاناندازی اهر 

  اعضای هیئت علمی و دانشجویان در حوزه هنرهای اسلامیی تخصصی ماهانه توسط هانشستبرگزاری 

 ی پژوهشی اثر محور در سطح منطقههافعالیتی آثار هنری و ها و ارائهحمایت از برگزاری نمایشگاه 

 ملی -2-2

  ی پژوهشی مشترک با مراکز علمی و هنری کشور )سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع هافعالیتانجام
 ی ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی و هنری شهرداری، بسیج هنرمندان و ...( ادارهدستی استان، 

 ی انتشارات تخصصی در حوزه ی هنرهای اسلامی )نشریات و کتب تخصصی(توسعه 

 گروه تحقیقات هنرهای سنتی اندازی اهر 

  برگزاری سمینارهای ماهانه توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

 ی پژوهشی اثر محورهافعالیتآثار هنری و  یارائهها و حمایت از برگزاری نمایشگاه 

  ایجاد بستر و تشویق اعضای هیأت علمی جهت فعالیت در امور پژوهشی و هنری مشترک با بیرون از دانشگاه 

 ی تحصیلات تکمیلیهادورهی توسعه 

  

 المللیبین -2-9

  ی خارجی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک هاگاهدانشافزایش مشارکت علمی و هنری با 

 المللیبینی هاسازمانی خارجی و هادانشگاهبا  المللیبینی هاهمایشها و برگزاری جشنواره  

  ی هنری خارج از کشورهاجشنوارهحضور فعال در رخدادها و 

  المللیبینترغیب و تشویق اساتید و دانشجویان جهت حضور در مجامع 
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 محورهاي پژوهشی دانشكده  -9

 مطالعات تجسمی هنرهاي اسلامی -9-7
 نقش، رنگ و... ،مطالعات مربوطه به فرم، طرح 
 نقد تجسمی هنرهای اسلامی 

 مطالعات تكنیكی هنرهاي اسلامی -9-2
  ی تولید آثار هنریهاروشو  هاتکنیکمطالعات 
 مطالعات مواد و تجهیزات کارگاهی 
 ِژیهای معاصر در عرصه هنرهای اسلامیمطالعات مرتبط با تکنولو 

 مطالعات نظري حوزه هنرهاي اسلامی -9-9
 مبانی حکمی، فلسفی و زیبایی شناسی در حوزه ی هنرهای اسلامی 
 پردازی و نقد آثار هنریفلسفه هنر، نظریه 

 ای هنرهای اسلامیمطالعات بینا رشته 

 مطالعات نماد و نشانه در حوزه هنرهای اسلامی 

 مطالعات تاریخی و محتوایی هنرهاي اسلامی-9-0
 شناسی هنرهای اسلامیمطالعات محتوایی و معنا 
 فرهنگی در هنرهای اسلامی -اجتماعی -مطالعات تاریخی 
 مطالعات تطبیقی هنرهای اسلامی 
 سیر تحول مکاتب هنری در جهان اسلام 

 
 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی -0
 كوتاه مدت)یک ساله( -0-7

  خارج از کشور  المللیبین هاهمایشدرصد اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  22شرکت
 )مطابق دستور العمل ابلاغی(

  المللیبینو سمینارهای  هاهمایشبرگزاری 

  درصدی تألیفات و ترجمه کتب تخصصی 22افزایش  

 ی علمی پژوهشی برای نشریه پژوهه هنرهای صناعی اسلامی اخذ رتبه 

 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

 ایهای تحصیلی جدید با موضوعات میان رشتهایجاد رشته 

  ی آموزشی کوتاه مدت برای مخاطبان خارجیهادورهبرگزاری 

  ی خارجی جهت انجام پروژه های علمی و هنری مشترکهادانشگاهبا  نامهتفاهمانعقاد  

  ی مطالعاتی هافرصتدرصدی اعزام دانشجو جهت گذراندن  22افزایش 

 و توسعه شرکت های دانش بنیاناندازی اهر 

 ساله( 74دراز مدت ) -0-9

  ( ماهه6تا  1های مطالعاتی کوتاه مدت )های همکاری متقابل در پذیرش دانشجویان دکترا جهت فرصتفراهم شدن زمینه 

 ی دکتری با اساتید خارج از کشور(هارسالهات تکمیلی مشترک )راهنمایی مشترک ی تحصیلهااندازی دورهاهر 
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 تبادل اساتید به صورت استادان مهمان 

  ی پژوهشی مشترکهاطرحتعریف و اجرای 

 انتشار کتب و نشریات به صورت مشترک 

  ی تحصیلات تکمیلیهانامهپایانامکان تبادل 

 وارها و ها، لابراتویان تحصیلات تکمیلی به کتابخانهعلمی و دانشج تحقق امکان دسترسی اساتید و اعضای هیات
 ی خارجیهاموزه

 ی دوسالانه تبریز در زمینه هنرهای صناعی اسلامیتثبیت جایزه 
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 : آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده هنرهاي صناعی0جدول 
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اولویت های پژوهشی 

 دانشکده

 هنرهای صناعی اسلامی

 مطالعات تجسمی هنرهای اسلامی

1 1 2 3 3 2 3 1 2  2 2 1 3 2 1 3 2 
مطالعات مربوط به فرم، 

 طرح، نقش، رنگ و ...

 مطالعات تکنیکی هنرهای اسلامی

3 3 1 1  1   1  1  2    2  

ها، مطالعه مواد و تکنیک

-تجهزات کارگاهی و روش

 های تولید آثار هنری

    2   2    1   3 2   
مطالعات مرتبط با 

 های معاصرتکنولوژی

 مطالعات نظری حوزه هنرهای اسلامی

      1           3 
مبانی حکمی، فلسفی و 

 زیبایی شناسی

         2  3   1    
فلسفه هنر، نظریه پردازی 

 و نقد آثار هنری

 مطالعات نماد و نشانه     1      3       

 تاریخی و محتوایی هنرهای اسلامیمطالعات 

2  3 2 1 3   3  3  3   3  1 

 –مطالعات تاریخی 

محتوایی آثار و مکاتب 

 هنری

      2   1    2     
 –مطالعات تاریخی 

 فرهنگی -اجتماعی 

 مطالعات تطبیقی  1       3        2 
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 هنرهاي كاربردي پژوهشی دانشكده: اندازچشم
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 اهداف راهبردي پژوهش كلان  -7

 ايمنطقه -7-7

ی پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای تحقق اهداف هافعالیتحرکت  -

 طرح جامع پژوهشی دانشگاه

 ملی -7-2

 فنی به آنها -ی متولی مواریث فرهنگی کشور و ارائه خدمات علمیهاسازمانگسترش ارتباط با  -

 المللیبین -7-9

 ایرانی در حوزه مطالعه، تحقیق، پژوهش و شناخت میراث فرهنگی و تاریخی -اشاعه رویکردهای اسلامی -

 
 راهبردي:راهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی نمودن اهداف  - 2
 اي نطقهم -2-7

 ی مبتنی بر علوم کاربردیهاپژوهشی پژوهشی دانشکده با تاکید بر انجام هافعالیتحمایت از انجام  -

شجویان های داننامهی تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده جهت ساماندهی و هدفمند کردن سمت و سوی پایانهازمینهتدوین  -

 شناسیباستانسنجی و تحصیلات تکمیلی با محورهای علوم حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی، باستان

 آثار تاریخی و فرهنگی تولید دانش فنی و ارائه خدمات فنی و اجرایی در زمینه حفظ -

کاربردی داشته و نتایج آنها )در قالب کنفرانس علمی معتبر و یا مقاله داخلی  -هایی که نتیجه علمی حمایت از پایاننامه -

 یا خارجی دارای اعتبار پژوهشی( قابل انتشار باشد.

نتخب و دانشجویان برگزاری سمینارهای تخصصی ماهانه توسط اعضای هیات علمی دانشکده، اساتید مدعو م -

 تحصیلات تکمیلی )با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(

 تالیف و ترجمه کتب تخصصی مورد نیاز در رشته های موجود در دانشکده -

 سنجیباستاندکتری  یدورهاندازی راه -

 های تاریخی دانشگاهآثار تاریخی در بطن مرکز تحقیقات مرمت بنا و بافت سنجیباستاناندازی گروه مرمت و راه -

 اندازی شرکت های فن آور در مرکز رشد دانشگاه راه -

 ی منطقه هادانشگاههایی که امکانات آزمایشگاهی آنها در خود دانشگاه، و یا تمرکز محورهای پژوهشی دانشکده بر گرایش -

 ملی -2-2

 با مراکز و موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه علوم میراث فرهنگیانجام تحقیقات مشترک  -

های فرهنگی، آزمایشگاه-تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی دانشکده به حضور در رویدادهای مختلف آثار تاریخی -

 ی معتبر، مراکز مختلف فرهنگی و نهادهای وابسته به سازمان میراث فرهنگی در چهارچوب مقرراتهادانشگاه

  "و مرمت میراث فرهنگی سنجیباستانی علمی در هاتحلیلکاربرد "سالانه کنگره دو برگزاری مداوم و  -

 منعقد شده المللیبینی ملی و هانامهتفاهماجرایی شدن  -

 المللیبین -2-9

 ترکتحقیقاتی مشی هاطرحمنعقد شده دانشگاه و دانشکده در زمینه انجام کاوش و  المللیبیناستفاده از قراردادهای  -
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استفاده از توان بالقوه قراردادهای خواهر خواندگی کلانشهر تبریز با شهرهای دیگر از قبیل استانبول و خجند و اجرای  -

 ی تحقیقاتی مشترکهاطرحی انجام کاوش ها و هازمینهی این شهرها در هادانشگاهی پژوهشی مشترک با هاطرح

ش - ضای هیات علمی دان شویق و ترغیب اع ضور در مجامع علمی ت شارکت در  المللیبینکده به ح و برون مرزی و م

   المللیبینی پژوهشی هاطرح

 المللیبینی علمی هاهمایشپژوهشی مختلف جهت برگزاری -همکاری با مراکز علمی -

  
 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی -9
 كوتاه مدت )یک ساله( 9-7

، شناسیباستانپژوهشی در هر سال در راستای مطالعات انجام گرفته در حوزه -مقاله علمی 22انتشار حداقل  -

 فرهنگی منتخب-و مرمت آثار تاریخی سنجیباستان

 ، بعنوان مرکز دانشگاهی متولی امرسنجیباستانکتاب مورد نیاز رشته  2ترجمه و تالیف  -

 ساله( 5میان مدت ) 9-2

در هر سال در راستای مطالعات انجام گرفته در حوزه  %1پژوهشی چاپ شده به میزان  –قالات علمی افزایش تعداد م -

 فرهنگی منتخب-و مرمت آثار تاریخی سنجیباستان، شناسیباستان

 عنوان مرکز دانشگاهی متولی امرسال، به 1طی در  سنجیباستانکتاب مورد نیاز رشته  12ترجمه و تالیف  -

  سنجیباستانی معتبر در زمینه مرمت و هادانشگاهی همکاری علمی با هانامهتفاهمافزایش تعداد  -

 ساله( 74دراز مدت ) -9-9

و مرمت  سنجیشناسی، باستانپژوهشی در راستای مطالعات انجام گرفته در حوزه باستان -مقاله علمی 21انتشار مداوم  -

 فرهنگی منتخب -آثار تاریخی

 المللیبینی معتبر هادانشگاهدکتری مشترک باستانسنجی با یکی از  یدورهاندازی اهر -

 دنیا مشترک با مراکز علمی معتبر المللیبینی پژوهشی هاطرحافزایش تعداد  -

 در ایران به زبان انگلیسی سنجیباستانتالیف کتاب مطالعات  -
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 آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده هنرهاي كاربردي :5جدول 
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 هاي پژوهشی دانشكدهاولویت

 مرمت آثار تاریخی

 آثار رنگین هنری و مواد آلیو مرمت حفاظت        1

 غیرفلزیآثار تاریخی معدنی حفاظت و مرمت     1   

 ی تاریخی معماری و نقاشیهاآرایهحفاظت و مرمت    1    2

 آثار تاریخی فلزیحفاظت و مرمت        

 ی نوین در مرمت و حفاظت آثار تاریخیهافناوری    3   3

 مبانی نظری حفاظت و مرمت میراث فرهنگی   3 2   

 سنجیباستان

 یابی آثار تاریخیمنشاء  2     

 یابی آثار تاریخیسال  1     

 ی ساخت آثار هافناوریساختارشناسی و شناخت  3  2  2  

 ی تاریخیهادادهی آماری و نرم افزاری هاتحلیل  3     

 شناسیباستان

 میدانی شناسیباستان 2    1  

 فناوری شناسیباستان      2 

 تحلیلی شناسیباستان 1      

 شناسی نظریباستان      1 

 تجربی شناسیباستان     3 3 
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 ايانداز پژوهشی دانشكده چندرسانهچشم
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 :اف راهبردي پژوهش كلاناهد -7

 اي منطقه -7-7

  لوم ، علوم انسانی و ع، علوم پزشکیبا صنعت ایرسانهای در زمینه هنرهای چند رشتهی بینهاپژوهشایجاد زمینه
 نیازهای منطقهاجتماعی در جهت رفع 

  ای رسانههای همجوار در جهت تولید محتوای چندو مراکز تخصصی استان و استان هادانشگاهایجاد ارتباط با 

 ملی -7-2

 ای در کشورتبدیل شدن به قطب هنرهای دیجیتال و محتوای چندرسانه 

  یاسلام-و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در جهت تولید محتوای ایرانی هادانشگاهایجاد ارتباط پژوهشی با 

 المللیبین -7-9

  کسب مرجعیت هنری و علمی در زمینه تولید محتوای دیجیتال در میان کشورهای منطقه 

  ی رایج در منطقه هازباناسلامی به -ایرانی ایرسانهتولید محتوای چند 

 
 : راهبرديراهكارهاي پیشنهادي جهت عملیاتی نمودن اهداف  - 2
 ايمنطقه -2-7

 های جدید در جهت اشاعه هنرهای دیجیتالمشارکت فعال در زمینه تدوین سرفصل 

 یمجازواقعیت افزوده و  تیواقع ،محتوا دیتول ی،سازیناب باز یهادهیاکشف و خلق استارتاپ به منظور  یبرگزار 
 یامنطقه ی و فرهنگیخیتاری هاپتانسیلبا تاکید بر 

   در جهت حل استان  یهادانشگاهو  یمراکز صنعت و نهادهای دولتی و خصوصی، هاسازمانبا  تفاهمنامهعقد
 ایمشکلات بومی و منطقه

   یلیتکم لاتیتحص یهانامه انیدر پا یارشته نیب یمحتوا دیتولتاکید بر 
 و مشارکت در تجهیز و استفاده از شبکه آزمایشگاهی کشور یاحرفه یهاشگاهیو آزما هاکارگاه زیو تجه لیتکم 

  انیدانش بن یهاشرکتایجاد محتوا در قالب  دیجهت تولتشویق دانشجویان و اساتید در 

 ملی -2-2

 ها در کشور اسلامی و کاربردی کردن این پژوهش-های دانشگاه به سمت اشاعه سبک زندگی ایرانیدهی پژوهشجهت 

  ایچندرسانه ی آموزشیمحتوا تولیدصلاح در جهت  یذ یهاسازمانبا  هانامهتفاهمعملیاتی کردن عقد قرارداد و 
 در بخش آموزش و پرورش 

 محصولات  یابیبازار و فروش ،دیدر جهت تولاپراتورهای تلفن همراه اطلاعات و  یقرارداد با سازمان فناور عقد
 یاطلاعات -یفرهنگدیجیتال 

  ارتباط با شورای عالی فضای مجازی برای تدوین بسترهای حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی 
 محصولات  یسازهیو شب ینیبازآفر ،دیدر جهت تول دولتی و خصوصیقرارداد با مراکز  عقد 

 مقدس دفاعهای مناسک دینی، آیینی، کشوری و رویدادهای تاریخی، فرهنگی، ایرانی، اسلامی و تولید محتوا در زمینه 

 المللیبین -2-9

 به صورت دوسالانه تالیجید هایصنعت هنر المللیبینجشنواره  یبرگزار 

  یو استانبول یآذر یکشور به زبان ترک یدیتول ایرسانهچنددوبلاژ محصولات 
 در جهت و سایر کشورهای منطقه هیترک ،جانیآذربامنطقه از جمله  هایکشور یهادانشگاهبا  نامهتفاهم یامضا 

 تالیجید های هنریفناورانتقال تبادل دانشجو و 
 به  یهایاوربه فن یابیبه منظور دست ییایو آس ییکایآمریی، اروپامعتبر  یهادانشگاه با عقد قرارداد و ایجاد ارتباط

  تالیجیدروز هنر 



32 
 

  ی معتبر جهان و فراهم کردن امکان هادانشگاهبا  ایرسانهی مشترک در زمینه چندهاپژوهشایجاد زمینه انجام
 تبادل استاد در جهت اعتلای جایگاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز در جهان 

 
 محورهاي پژوهشی دانشكده  -9

 ايهاي رایانهطراحی، توسعه و تولید بازي -9-7

 و کارگردانی بازی، طراحی کاراکتر، طراحی فضای بازی، سناریوی بازی، تولید ایرایانهی هابازیطراحی هنری 

  های جدی )درمانی، آموزشی، توانبخشی، شناختی، آمادگی جسمانی، ی سرگرم کننده، بازیهابازیطراحی فنی انواع
سازی، وارارتقا سلامت، آموزش حرکات ورزشی(، هوش مصنوعی، موتورهای بازی، محاسبات عاطفی، بازی

 های موبایل، وب و تحت شبکهبازی

 ایرایانهی هابازیناسی، رفتار شناسی و ارزیابی آسیب شناسی، روانش 

 ی شناختی طراحی و راهکارهای افزایش خلاقیتهامولفه 

  ایرسانهچند  داتیدر تول تالیجید ریصدا و تصو یهاآوری¬فنعلوم و  

 صدا یتکنولوژ ،یصوت ژهیو یجلوه ها ،یصداگذار ،یصداساز ،یقیموس 

 یساز ریتصو ،یریتصو ژهیو یجلوه ها ر،یتصو پرداش 

 های موسیقیآوریهای مردمی و آیینی، تولید آثار موسیقی، فنمطالعات نظری موسیقی 

 ايو محصولات چندرسانه نمایس ،عكس لم،یف شن،یمیان دیو تول یمطالعه، طراح -9-2

  ی ساخت انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی، موشن گرافیک، طراحی کاراکترهافناوریطراحی و 

  محیط های انسانی و بافت های شهری و مدلسازی ذهنی از بناها و شهرهای ازمیان  سازیشبیهطراحی فضا و
 رفته در بازی و انمیشن

  ایرایانهی هابازیکارگردانی و تولید، ادبیات نمایشی، سناریو فیلم، انیمیشن و 

 تدوین و نقد عکس، فیلم و انیمیشن 

  ،برداریفیلمی نو در عکاسی و هافناوری ، صحنه آرایی وبرداریفیلمعکاسی 

 اي واقعیت مجازي، واقعیت افزودههاي چندرسانهفناوري -9-9 

  ،های هوشمند، تعاملیسامانه سازیشبیهمدلسازی و  ،ی واقعیت مجازی و واقعیت افزودههافناوریعلوم کامپیوتر 
 هادادهو ایستا مبتنی بر وب، موبایل، اینترنت اشیا، مدیریت 

  مطلعه و طراحی تعامل انسان و رایانه، طراحی تجربه کاربری، طراحی رابط کاربری، هنرهای دیجیتال و زیبایی
 شناسی دیجیتال، کاربردهای علوم شناختی در طراحی محصول، طراحی تعاملی، رفتارگرا و احساس گرا

 ایسانهرات در محصولات چند گرافیک کامپیوتری، بینایی ماشین، پردازش تصویر و کاربرد ریاضیات و محاسب 

 های دیجیتال، ثبت حرکات بدن، دنبال کننده حرکات چشم، تجهیزات علوم شناختیای، دوربینتجهیزات چند رسانه 

  Gis رگرایی و تناظر تصاویعدی محصول و بافت، افزایش واقعیتسازی تصویرهای هوایی، مدلسازی سه بو مدل 

 ایرسانهو مقررات چند حریم خصوصی در فضای مجازی، قوانین 

 تهیه و تدوین محتوای آموزشی، تحلیل گفتمان، نوشتار آکادمیک آموزش زبان، آواشناسی و نحو  

  اسلامی-پردازي در تولید محتواي ایرانیها و نظریهتئوري -9-0

 هنرهای  اسلامی، -با محتوای ایرانی ایرسانهو آینده پژوهی در طراحی و تولید محصولات چند  پردازیایده
 دیجیتال و زیبایی شناسی دیجیتال

  ایرسانهمطالعات هنر اسلامی و فلسفه هنر در چند  

  مطالعات شناختی در رفتار شناسی مشتری، سلیقه ایرسانهمدیریت، بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات چند ،
 کاربر و بازاریابی عصبی
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 هاي مورد انتظار پژوهشی برآیند و خروجی -0
 كوتاه مدت)یک ساله( -0-7

 مختلف یهازمینهدر  ایرایانه یباز 11سالانه حداقل  دیتول 
 مختلف یهازمینهدر کوتاه و انیمیشن  لمیف 12سالانه حداقل  دیتول 

 ایرسانهتولید محتوای آموزشی در قالب محصولات چند  
 منطقه ی فرهنگیخیدر رابطه با آثار تار یافزوده و مجاز تیواقع یهامدل دیتول 

  در محورهای تعریف شده المللیبینپژوهشی و نمایه شده -مقاله علمی 12چاپ سالانه حداقل 
 در دانشکده ایرایانهدکتری هنرهای اندازی اهر 
 لیموبا ایرسانهمحصولات مختلف چند دیتول 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

 مقاله در  12ی و چاپ حداقل ذهن یو رفتارها یو رفتار یدر رابطه با علوم شناخت یادیانجام مطالعات بن
 بهترین مجلات علوم شناختی

 و همراه تالیجید یها یافزوده و تکنولوژ تیواقع یهازمینهمطالعات در  انجام 
 ایرسانهپژوهشی چند-مجله علمیاندازی اهر 

 ساله( 74دراز مدت ) -0-9

 در این زمینهبازی شاخص  1ی و تولید اسلام یرانیا یزندگ یمحتوا دیتول 
 و  یریتصو یمحصولات صوت دیتول ی،سازیباز نهیدر زم تالیجید دیجد هایآوریفنبه  یابیدست

 یهنر ژهیو یهاجلوه
 همراه های کابردیبرنامه دیدر تول هایآوریفنبه  یابیدست 
 مختلف یهانهیدر زم یو واقع یتعامل یهاطیمح یسازهیشب هایآوریفنبه  دستیابی  
 یاانهچندرس یهایاز فناور گیریبا بهره نهیزماین استان در  یو برندساز یگردشگر لیپتانس تیتقو   
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 اي: آمایش پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشكده چند رسانه6جدول 
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 هاي پژوهشی دانشكدهاولویت

 ايهاي رایانهطراحی، توسعه و تولید بازي

      *   *     
 
 
 

ای، طراحی کاراکتر، طراحی رایانههای طراحی هنری بازی 
 فضای بازی، سناریوی بازی، تولید و کارگردانی بازی

 هایهای سرگرم کننده، بازیطراحی فنی انواع بازی *  * *    *   *  *  *
جدی )درمانی، آموزشی، توانبخشی، شناختی، آمادگی 

جسمانی، ارتقا سلامت، آموزش حرکات ورزشی(، 
موتورهای بازی، محاسبات عاطفی، هوش مصنوعی، 

 های موبایل، وب و تحت شبکهسازی، بازیواربازی
 های شناختی طراحی و راهکارهای افزایش خلاقیتمولفه  *              

 اي هاي صدا و تصویر دیجیتال در تولیدات چند رسانهعلوم و فناوري
 تصویری، تصویرسازیهای ویژه پرداش تصویر، جلوه         * *     

 مطالعه، طراحی و تولید انیمیشن، فیلم، عكس و سینما
های ساخت انیمیشن های دو بعدی و طراحی و فناوری      *   * *     

 سه بعدی، موشن گرافیک، طراحی کاراکتر
های انسانی و سازی محیططراحی فضا و شبیه *              

از بناها و های شهری و مدلسازی ذهنی بافت
 شهرهای ازمیان رفته در بازی و انمیشن

کارگردانی و تولید، ادبیات نمایشی، سناریو فیلم،       * *  *     * 
 ایهای رایانهانیمیشن و بازی

 تدوین و نقد عکس، فیلم و انیمیشن       *        
و های نبرداری، صحنه آرایی و فناوریعکاسی، فیلم       *        

 برداریدر عکاسی و فیلم
 اي واقعیت مجازي، واقعیت افزودههاي چند رسانهفناوري

 
 
 
 
 

های واقعیت مجازی و واقعیت علوم کامپیوتر، فناوری *  *     *      
های هوشمند، سازی سامانه، مدلسازی و شبیهافزوده

تعاملی و ایستا مبتنی بر وب، موبایل، اینترنت اشیا، 
و مدلسازی تصویرهای هوایی،  Gis ها،دادهمدیریت 

بعدی محصول و بافت، افزایش مدلسازی سه
 گرایی و تناظر تصاویرواقعیت

مطلعه و طراحی تعامل انسان و رایانه، طراحی تجربه   * *            
کاربری، طراحی رابط کاربری، هنرهای دیجیتال و 

زیبایی شناسی دیجیتال، کاربردهای علوم شناختی در 
 راگرفتارگرا و احساس ،یتعامل یطراحطراحی محصول، 

گرافیک کامپیوتری، بینایی ماشین، پردازش تصویر و     *    *       
 ایکاربرد ریاضیات و محاسبات در محصولات چند رسانه

 هاي دیجیتال، ثبت حركات بدن، دنبال كننده حركات چشم، تجهیزات علوم شناختیاي، دوربینتجهیزات چند رسانه
تهیه و تدوین محتوای آموزشی، تحلیل گفتمان،            * * *  

 نوشتار آکادمیک آموزش زبان، آواشناسی و نحو
 اسلامی-پردازي در تولید محتواي ایرانیها و نظریهتئوري

پژوهی در طراحی و تولید محصولات پردازی و آیندهایده * *  * * * * * * * * * * * * *
اسلامی، هنرهای  -ای با محتوای ایرانیچند رسانه

 دیجیتال و زیبایی شناسی دیجیتال
 ایفلسفه هنر در چندرسانهمطالعات هنر اسلامی و      *       *  * 
مدیریت، بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات چند   *             

ای، مطالعات شناختی در رفتار شناسی مشتری، رسانه
  سلیقه کاربر و بازاریابی عصبی


