طرح جامع پژوهش دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشکده :چندرسانه ای
سال تدوین1396 :

"سازمان بدون استراتژی همانند كشتي بدون سکان است"

پيشگفتار
يكي از پنج محور اصلي چشم انداز  20ساله كشور در افق  1404دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در
سطح منطقه تعريف و تعيين شده است .تجربه سالهاي اخير سازمانها از جمله دانشگاهها نشان مي دهد كه
رسيدن به اهداف بزرگ و دور برد و پاسخگويي مستمر به نيازمنديهاي مخاطبين و مشتريان در محيط هاي
پرتالطم ،جز در سايه برنامه ريزي استراتژيك محقق نمي شود.
در اين راستا ،دانشكده چند رسانهاي در قالب فعاليتهاي اجرايي ،پژوهشي و تربيت نيروهاي فرهيخته در
زمينههاي توليد بازيهاي رايانهاي ،طراحي شبيه سازهاي هوشمند ،برنامههاي كاربردي موبايل و وب،
انيميشن ،واقعيت مجازي و افزوده ،بازيهاي جدي و شناختي و توليد محتواي و فيلم و محصوالت چند رسانه
اي فعاليت دارد كه با احترام به چشم انداز  20ساله كشور به افزايش و ترفيع ساختار علمي مشغول است.

چشم انداز پژوهشی دانشکده چندرسانه ای

كليات چشم انداز پژوهشي دانشكده چندرسانهاي كه بر مبناي رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،اسناد
باالدستي نظام جمهوري اسالمي ايران و رسالت پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز تدوين شده است .با توجه
به اهداف توسعهاي و ظرفيتهاي موجود در دانشكده چندرسانهاي در محورهاي تدوين شده ،بر تقويت الگوي
زندگي ايراني-اسالمي و حمايت از توليد سرمايه و كار ايراني و لزوم انجام پژوهشهاي كاربردي و كارآفرين
تاكيد گرديده است .دانشكده چندرسانهاي با توجه به ساختار علمي خود لزوم استفاده از تكنولوژيهاي
ديجيتال و مجازي بهروز را در راس برنامهها و فعاليتهاي خود قرار داده است.
 -1اهداف راهبردی پژوهش كالن دانشکده در سطح:
1-1

منطقهای


ايجاد ارتباط بين رشته اي در زمينه هاي صنعت ،علوم پزشكي ،علوم انساني و اجتماعي



بر پايي استارت آپ هاي حرفه اي در مجازي سازي و توليد محتواي ديجيتال در قالب ارزش هاي تاريخي فرهنگي
منطقه



ايجاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراكزتخصصي استان و استانهاي همجوار در جهت توليد محتواي ديجيتال
هنري و فن آوريهاي جديد



1-2

بر پايي كارگاههاي تخصصي تخصصي در راستاي هنر ديجيتال

ملي


ايجاد ارتباط پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز علمي تحقيقاتي در جهت توليد محتواي ايراني-اسالمي كشور



عقد تفاهم نامه بين دانشكده با سازمانها و وزارت خانه هاي ارتباطات ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،صنعت و معدن،
مسكن و شهرسازي و وزارت و بهداشت و درمان



توليد محتوا در زمينه هاي مناسك آييني كشوري و رويداد هاي تاريخي فرهنگي ايراني اسالمي و دفاع مقدس



بر پايي جشنواره صنعت هنرهاي ديجيتال و همراه

1-3

بين المللي


توليد محتواي تركي و آذري براي كشور هاي آذربايجان و تركيه و ايجاد ارتباط فرهنگي و تكنولوژيكي با كشور
هاي همسايه



توليد محتواي ايراني اسالمي به منظور تبليغ و نشر فرهنگ ايراني اسالمي براي حهان



ايجاد ارتباط با مراكز علمي در راستاي عقد تفاهم نامههاي دانشگاهي و اجرايي كردن آنها

 - 2راهکارهای پيشنهادی جهت عملياتي نمودن اهداف پژوهشي دانشکده در سطح:
 2-1منطقه ای


برگزاري استارتاپ به منظور ايده هاي ناب بازي سازي توليد محتوا واقعيت افزوده و مجازي براي برپايي استارتاپ
هاي توليد محتواي اسالمي تاريخي و فرهنگي منطقه اي



عقد قرارداد با استانداري ،مراكز صنعتي و دانشگاه هاي استان ،دانشگاه علوم پزشكي و سازمان ميراث فرهنگي
و اداره ارشاد استان



توليد محتواي بين رشتهاي در پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي



تكميل و تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه هاي حرفهاي در جهت توليد محتوا در قالب شركت هاي دانش بنيان

 -2-2ملي


عقد قرارداد و تفاهم نامه با سازمانهاي ذي صالح در جهت بازپروري اطالعات و محتواي جديد در بخش آموزش
و پرورش و زيرساخت



امضاي قرارداد با سازمان فناوري اطالعات و همراه اول و ايرانسل و رايتل در جهت توليد و فروش بازاريابي
محصوالت فرهنگي اطالعاتي



امضاي قرارداد با مراكز نظامي و وزارت دفاع در جهت توليد و بازآفريني و شبيه سازي محصوالت جديد در بخش
تجهيزات و محصوالت و منابع ديني و ارزشي



برگزاري جشنواره صنعت هنرهاي ديجيتال به صورت دوساالنه بين المللي

 -2-3بين المللي


دوبالژ محصوالت هنرهاي توليدي كشور به زبان تركي آذري و استانبولي



تدوين و توليد دايره المعارف ايراني اسالمي از زمان قبل از اسالم تا معاصر



امضاي تفاهم نامه با دانشگاه هاي كشور آذربايجان و تركيه در جهت تبادل دانشجو و فناوري ديجيتال



ايجاد ارتباط و تفاهم نامه با دانشگاه هاي اروپايي و آمريكايي و آسيا به منظور دستيابي به فناوريهاي ديجيتال
به روز



عقد تفاهم نامه با دانشگاه هاي آلمان به منظور تأسيس رشته موسيقي شناسي ،راه اندازي كارگاه جلوه هاي
صوتي و تأسيس آرشيو موسيقي

 -2محورهای پژوهشي دانشکده و اعضاء هيئت علمي
الف .علوم و فنآوری های صدا و تصویر دیجيتال


جلوه هاي ويژه صوتي و تصويري



تكنولوژي صدا و منظر صوتي و گفتار



طراحي استوديوي حرفه اي



پردازش تصوير

ب .طراحي ،توسعه و توليد بازیهای رایانهای


طراحي فني و هنري بازي هاي رايانهاي



بازي هاي رايانهاي مبتني بر هوش مصنوعي



بازيهاي جدي (درماني ،آموزشي ،و ساير بازي هاي جدي)



معماري بازي هاي رايانهاي



موتورهاي بازي



بازيوار سازي



بازيهاي شناختي

ج .مطالعه ،طراحي ،و توليد انيميشن


انيميشنهاي دو بعدي و سه بعدي



فناوري هاي ساخت انيميشن



موشن گرافيگ



طراحي كاراكتر



طراحي فضا

د .فناوری های واقعيت مجازی و واقعيت افزوده


فنآوري هاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي



برنامه هاي كاربردي مبتني بر واقعيت مجازي و واقعيت افزوده

ه .شبيهسازی و مدلسازی


سامانه هاي هوشمند



مدلسازي و شبيه سازي انواع سامانه ها



شبيه سازي حركت انسان



مدلسازي معماري و شهري



مدلسازي ذهني از بناهاي از ميان رفته



اينترنت اشيا



محاسبات عاطفي



 Gisو مدل سازي تصوير هاي هوايي



مدلسازي سه بعدي محصول و بافت و افزايش واقعيت گرايي



تناظر تصاوير براي ايجاد مدلهاي سه بعدي



بينايي ماشين



شبيه سازي تعاملي محيط هاي انساني و بافتهاي شهري

ی .موسيقي شناسي


مطالعات موسيقي هاي مردمي و آئيني



تأسيس رشته موسيقي شناسي



جمع آوري فرهنگ هاي موسيقيايي در سطح آذربايجان ،ملي و سامان دهي آنها در يك آرشيو ديجيتال
متمركز

و .فناوری و كاربردهای وب و موبایل
ز .مطالعات فيلم ،عکاسي و سينما


كارگرداني و توليد



ادبيات نمايشي ،سناريو فيلم ،انيميشن و بازيهاي رايانهاي



تدوين و نقد عكس ،فيلم و انيميشن

ح .ارتباط انسان و رایانه


طراحي تعامل انسان و رايانه



طراحي تجربه كاربري



طراحي رابط كاربري

ط .تئوریها و طراحي چند رسانهای


مطالعات هنراسالمي و فلسفه هنر در چند رسانهاي



طراحي و توليد محصوالت چند رسانه اي



محتواي ايراني-اسالمي



ايده پردازي و آينده پژوهي



مديريت چندرسانهاي

 -4برآیند و خروجي های مورد انتظار پژوهشي دانشکده
 4-1كوتاه مدت(یک ساله)


توليد بازي هاي رايانه اي در زمينه هاي فرهنگي منطقه



توليد بازي هاي فكري و تعاملي



توليد محتواي علوم علوم توانبخشي در رابطه با بيماري هاي ام اس و توانبخشي هاي ذهني



توليد مدل هاي واقعيت افزوده و مجازي در رابطه با آثار تاريخي فرهنگي منطقه



توليد فيلم مستند مرمت دانشكده معماري و شهرسازي و پرديس دانشگاه



توليد فيلم از بازار بزرگ تبريز



شبيه سازي ربع رشيدي



توليد محصوالت مختلف چند رسانه اي موبايل



نقشه ي موسيقيايي شهر تبريز

 -4-2ميان مدت ( 5ساله)


انجام مطالعات بنيادي در رابطه با علوم شناختي و رفتاري و رفتارهاي ذهني



مطالعات اجتماعي در رابطه با رفتار هاي كاربرد در شهر



مطالعات شبيه سازي حرفه اي در جهت توليد محتواي بازي در بافت هاي تاريخي در خصوص بازار
تبريز



انجام مطالعات در زمينه هاي واقعيت افزوده و تكنولوژي هاي ديجيتال و همراه



تحقيقات پژوهشي در موضوع مدل سازي رفتار و فيزيولوژي انسان و محصوالت پزشكي



تدوين دايره المعارف زندگي ايراني اسالمي



نقشه ي موسيقايي آذربايجان

 4-3دراز مدت ( 10ساله)


توليد محتواي زندگي ايراني اسالمي



دستيابي به تكنولوژي هاي جديد ديجيتال در زمينه بازي سازي توليد محصوالت صوتي تصويري و
جلوه هاي ويژه هنري



دستيابي به تكنولوژي در توليد برنامه هاي كابردي همراه



دستيابي به تكنولوژي هاي شبيه سازي محيط هاي تعاملي و واقعي در زمينههاي پزشكي



دستيابي به تكنولوژي صداي ديجيتال و جلوه هاي صوتي در محصوالت فرهنگي و صنعت توليد صداي
ديجيتال



تقويت پتانسيل گردشگري و برندسازي استان در زمينه توريست با بهره از فناوري هاي چند رسانه اي



نقشه ي موسيقايي در سطح ملي

