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 "است سكان بدون كشتی همانند استراتژي بدون سازمان"
 

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

های کدههای موجود در دانشای و ظرفیترسالت پژوهشی دانشگاه هنر اسالمی تبریز تدوین شده است. با توجه به اهداف توسعه
اسالمی 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.باالدست نادهنر و اس ۀتوسع
ا با ر هادانشکدهو  دانشگاه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی -ی علمی هافعالیت، حوزه عالئق و خط مشی پژوهشی اندازچشم

شی بخ، تالش 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 تحصیالت تکمیلی است. با تدوین 
اعضای ی پژوهش اندازچشم شوند باید در راستای اهداف کلی بیان شده درتعریف می دانشکدههای تحصیالت تکمیلی که در دوره

طالعاتی ، یک بانک اهادانشکدهاعضای هیئت علمی و پژوهشی  اندازچشمقرار داشته باشند. عالوه بر این  دانشکدههیئت علمی و 
های ریزیدهد که از این اطالعات 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 الن 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 تحصیالت تکمیلی به منظور رفع نیازها و اولویتنامههدایت پایان -2

 های انجام تحقیقات گروهی در دانشگاهفراهم نمودن زمینه -3

ریزی کالن دانشگاه جهت همکاری های تحقیقاتی به منظور تسهیل در برنامهیابی به بانک اطالعات مدون زمینهدست -4
 هاسازمانها و مشترک با دستگاه
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 اهداف راهبردي پژوهش كالن  -7

 المللیبینسطح  -7-7

 ؛در جهان اسالم در حوزه هنر و معماری اسالمی و ترویج آن کسب مرجعیت علمی و فرهنگی  

 همگام با تحوالت جهانی در  اسالمی -ایرانی در حوزه هنر و معماری گسترش مرزهای دانش سازی وبستر

 ؛المللیبینسطح 

 سطح ملی -7-2

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

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

 ؛پردازی و کارآفرینی در حوزه هنر و معماری اسالمیجایگاه 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 تعامالت علمیبه منظور  المللیبین یهانامهتفاهم و کاربردی کردن المللیبینتوسعه روابط  

 های طرف قرارداد؛ی شهرهادانشگاهالنشهر 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 تعامالت 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 تعامالت علمی 

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

 ؛منطقههنری 
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 وهشی ژمحورهاي پ -9

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

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

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

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

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

  ؛، معماری و شهرسازی اسالمیمیراث 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 مقاالت 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 تحصیالت هانامهپایانی با اساتید خارج از کشور در راهنمایی همکاری متقابل هازمینه کردنفراهم

 تکمیلی؛

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

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

 ؛المللیبیندر سطح 

  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 تحصیالت 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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 انداز پژوهشی دانشكده معماري و شهرسازيچشم
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 اهداف راهبردي پژوهش كالن  -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 اسالمی ویژهبهای براساس محورهای پژوهشی دانشکده ی میان رشتههاپژوهشتوسعه 

  در سطح ملیاثر گذاری در حوزه معماری و شهرسازی اسالمی 

 المللیبین -7-9

  ی خارج از کشورهادانشگاهتوسعه روابط با موسسات پژوهشی و 

 بسط و ارائه فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی 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 
 اسالمی شهرسازی و معماری زمینه در سازی مدل و سازی مفهوم نظریات، تولید 
  معماری و شهرسازی اسالمی 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 تحصیالت 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 اخالقی، 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، مدوالرسازی، 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 خالقیت، 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 اسالمی 
  سمینار(  3برگزاری کنفرانس های ملی و سمینارهای منطقه ای )یک کنفرانس و 
 ( 22انتشار مقاالت تخصصی در محورهای پژوهشی دانشکده  )مقاله علمی پژوهشی 

 ساله( 5میان مدت ) -0-2

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

 بین المللی کردن نشریه دانشکده 

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

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

 مطالعاتی در طول پنج سال( 

 کتاب  22یف کتاب در محورهای پژوهشی دانشکده بویژه حوزه معماری و شهرسازی اسالمی ) 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 اسالمی 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 اسالمی 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 مجالت 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، اخالقی، 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
 مدوالرسازی، 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، خالقیت، 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، اخالقی، 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، مدوالرسازی، 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، 
 خالقیت، زیبایی شناسی، گونه شناسی، الگوها...(

  3 2   3  
1 

 4  4    4   آموزش معماری 22


