
 طرح جامع پژوهشی دانشکده هنرهای اسالمی

 (29-29کلیات راهبرد پژوهشی دانشکده در سال تحصیلی )

 مقدمه: الف

که بر مبنای رهنمودهای  29-29برای سال تحصیلی  پژوهشی دانشکده هنرهای اسالمی کلیات راهبردتعریف 

و در راستای تحقق طرح جامع ( اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی) معظم رهبریمقام 

 .گیردصورت میپژوهشی دانشگاه 

  فاهدا: ب

 های پژوهشی دانشکده در راستای طرح جامع پژوهشی دانشگاهدهی فعالیتجهت -9

 .بینش اسالمیو نظری مبتنی بر تأکید بر تولید آثار کاربردی  -9

 هاارتباط با صنعت، مراکز فرهنگی و هنری و همکاری علمی و هنری با آنگسترش  -3

 ـ ایرانی در آفرینش آثار هنریسازی و ترویج الگوهای اسالمیفرهنگ -4

 های موجود در حوزه هنرهای اسالمی در کشور و منطقهاستفاده بهینه از فرصت -5

های داخلی و خارجی مبتنی بر ها و همایشافزایش مشارکت علمی و هنری در برگزاری جشنواره -6

 هنرهای اسالمی

 راهکارها: ج

های پژوهشی مند کردن فعالیتدهی و هدفای تحقیقاتی جهت سامانهبندی حوزهتدوین و اولویت -9

اثرمحور و کاربردی تولیدات هنری در راستای  علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت

 :زیر هایکردن مطالعات با اولویت

 اسالمی یهاآثار هنرشناسی بررسی  طراحی و فرم: الف

 های تولید آثار هنری در حوزه هنرهای اسالمیبررسی تکنیک: ب

 تولید مواد و ابزار در حوزه هنرهای اسالمی یمطالعه: ج

 ایمطالعات بینارشته: د



 مطالعات تطبیقی هنرهای اسالمی ایران با دیگر کشورها: ه

 در حوزه هنرهای اسالمی پردازینقد و نظریه: و

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری ) های پژوهشی مشترک با مراکز علمی و هنری کشورانجام فعالیت -9

-و سازمان...(و صنایع دستی، اداره ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی و هنر شهرداری، بسیج هنرمندان و 

 های مرتبط سایر کشورها

 رهای اسالمیاندازی نشریه تخصصی در حوزه هنراه -3

 اندازی مرکز تحقیقات هنر اسالمیراه -4

 بنیان هنرهای اسالمیاندازی شرکت دانشراه -5

 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تأبرگزاری سمینارهای ماهانه توسط اعضای هی -6

 های پژوهشی اثرمحورها و ارائه آثار هنری و فعالیتحمایت از برگزاری نمایشگاه -7

ایجاد  بستر و تشویق اعضای هیأت علمی جهت فعالیت در امور پژوهشی و هنری مشترک با بیرون از  -8

 دانشگاه 

 تحصیالت تکمیلیهای ه و توسعه دور راه اندازی -2


