
 ۸۹۳۱گزارش حضور پروفسور وینده و دستیاران در تهران، اسفند 

هنر تهران با گروه در دانشگاه  89بهمن  03 در چهارشنبهی استادان و مربیان دانشگاه دورتموند  تیم چهار نفره

پروفسور یورگ وینده، سمانه خسروی، فیلیپ رابین و جنیفر برادِ اعضای تیم آلمانی اساتید ایرانی دیدار کردند. 

در زاده، دکتر مریم کهوند، استاد فرهاد سلیمانی و استاد کتایون قدس راد  بودند و دکتر محمد خدادادی مترجم

در گروه ای  جلسه پسو ساین دیدار با صرف نهار در دانشگاه هنر آغاز شد تیم اساتید ایرانی حضور داشتند. 

 تشکیل شد.« دو شهر»کننده در کارگاه  دانشجویان ایرانی شرکت و اساتید با حضورعکاسی دانشگاه هنر 

پرست، محسن قاسمی، محبوبه  ، امیر پورمند، سارا حقدانشجویان حاضر در کارگاه عبارتند از: آرش صادقی

عنوان  بهمیترا زارع  . افزون بر دانشجویان، خانمو پریا احمدیکرملی، هادی قیدی، زهرا مطلبی، فاطمه رضایی 

 و کارگاه و کمک مدرس حسینی به عنوان دستیار و آقای امیر خادم کارگاه ایرانیِو ناظر گروه عکاسی ریز برنامه

 حضور داشتند. در جلسات کارگاه و عکاس گر ی امید آرمات به عنوان گزارشاآق

پردازی  ایدهو سپس در مورد کرد معرفی خود را پروفسور یورگ وینده سایر اعضای تیم در این جلسه 

کننده درخواست کرد  او از دانشجویان شرکتنشجویان اجرا خواهند کرد مطالبی را ارائه نمود. که دا هایی پروژه

بنویسند و به گروه آلمانی ارائه دهند  ها مشخص کرده بود تر برای آن های خودشان را در قالبی که او پیش تا ایده

 برقرار شود. هایشان  تکمیل پروژه و آلمانی این کارگاه جهتکنندگان ایرانی  تا ارتباط مؤثرتری میان شرکت

ی کارگاه و جلسات آموزشی آن به اطالع دانشجویان رسید. طی  ی روزهای آینده در این جلسه همچنین برنامه

و  افزار بریج و کمرا راو روم، فیلیپ رابین آموزش نرم افزار الیت این جلسات سمانه خسروی کارگاه آموزش نرم

 برگزار خواهند کرد. ر ایندیزاین را افزا نرمآموزش جنیفر برادِ 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 روم افزار الیت کارگاه آشنایی با نرم

توسط خانم سمانه خسروی، عضو گروه آلمانی  89اسفند  1 شنبه روم در پنج افزار الیت ی با نرمی آشنای جلسه

خسروی در این کننده در این کارگاه برگزار شد. خانم  ، با حضور دانشجویان ایرانی شرکت«دو شهر»کارگاه 

های مختلف  افزار پرداختند و قسمت جلسه به توضیحاتی در مورد مفاهیم کلیدی ویرایش عکس در این نرم

های ویرایشی آن به دانشجویان آموزش دادند. این کارگاه ساعت  افزار را به همراه قابلیت فضای کاری این نرم

 بعد از ظهر ادامه داشت. 4صبح شروع شد و تا  13



 

 

 



 افزار بریج و کمرا راو گاه آشنایی با نرمکار

افزار بریج و کمرا راو توسط فیلیپ رابین برگزار شد. در این جلسه  ی آشنایی با نرم جلسه 89اسفند  0 شنبه

افزارها توضیحاتی را ارائه نمود و در پی آن به امکاناتی اشاره  های هر یک از این نرم آقای رابین در مورد قابلیت

افزار برای امور ویراشی عکس، همچون ساخت عکس پانوراما، فراهم  طریق اتصال میان این دو نرمکرد که از 

صبح آغاز شد و بعد از زمان استراحت در نظر گرفته شده به منظور صرف ناهار،  13شود. این کارگاه ساعت  می

 بعد از ظهر ادامه داشت.  4تا ساعت 

 

 گاه هنر و دانشگاه دورتموندی بررسی یادداشت تفاهم میان دانش جلسه

الملل دانشگاه  و دکتر امیرعالیی در دفتر روابط بین« دو شهر»ای میان مدیران کارگاه  جلسه 89اسفند  5 دوشنبه

های  هنر تشکیل شد. موضوع این جلسه بررسی موارد مندرج در یادداشت تفاهمی بود که در خصوص همکاری

نشگاه هنر و دانشگاه دورتموند نگاشته شده است. در این جلسه آقای پژوهشی، آموزشی و تکنولوژیکی میان دا

نیز حضور داشتند و پیرامون همکاری این دو دانشگاه نظرات خود را  ریاست دانشگاه دکتر سیدحسن سلطانی



ادامه یافت. 14ظهر آغاز شد و تا ساعت  13:03بیان نمودند. این جلسه ساعت 

   

 

 



                           

 

 

 

 

 چنین امروز مه

« دو شهر»کننده در کارگاه  افزار ایندیزاین توسط جنیفر برادِ برای دانشجویان ایرانی شرکت ی نرمکارگاه آموزش

ی نهایی  افزار برای تولید نسخه های این نرم برگزار شد. هدف این کارگاه آموزش قابلیت« کافه تهرون»در محل 

اف بود. در این جلسه فیلیپ رابین  دی پی  های دانشجویان به شکل کتاب عکس یا در قالب فایل خروجی پروژه

افزار پاسخ  نیز حضور داشت و طی جلسه به همراه جنیفر برادِ به سواالت دانشجویان در خصوص کار با این نرم

 گفتند.  می



 

 

 

زاده به جمع حاضر در این جلسه اضافه شدند  پس از این کارگاه، پروفسور وینده و دکتر محمد خدادادی مترجم

تر از دانشجویان خواسته بود تا به نگارش  های دانشجویان پرداخت. او پیش ده به بررسی ایدهو پروفسور وین

هایشان در قالبی که او در نظر گرفته بود بپردازند. او بر رعایت این قالب تأکید کرد چرا که  جوانب مختلف ایده

شود.  ی برگزاری کارگاه تسهیل می دوره معتقد بود به این ترتیب راه ارتباط میان دانشجویان ایرانی و آلمانی طی

ای با حضور  جلسه بعد از ظهر ادامه داشت. پس از آن 6صبح آغاز شد و تا حدود  13این جلسه از ساعت 

برگزار شد. هدف از تشکیل این جلسه « کافه تهرون» همان مکاندر « دو شهر»اساتید ایرانی و آلمانی کارگاه 

های آتی بود. در این جلسه دکتر محمد خدادادی  طی ماه« دو شهر»دی کارگاه بن ی زمان بررسی جزئیات برنامه

زاده، دکتر مریم کهوند، استاد فرهاد سلیمانی، استاد کتایون قدس راد و خانم میترا زارع حضور داشتند.  مترجم

ت احتمالی را همچنین اعضای حاضر در این جلسه با توجه به ماه رمضان و تعطیالت رسمی تقویم ایران، تغییرا

 در نظر گرفتند. « دو شهر»بندی کارگاه  ی زمان برای برنامه



  

 

 



 

 

 

 «دو شهر»کنندگان کارگاه  های شرکت وگو در مورد پروژه گفت

دیدار « واال»با گروه آلمانی در استودیو « دو شهر»کننده در کارگاه  دانشجویان ایرانی شرکت 89اسفند  9شنبه  پنج

های دانشجویان برگزار شد و پروفسور وینده در خصوص  تر ایده کردند. این جلسه با هدف بررسی دقیق

ای که در  ه تغییرات احتمالیها دانشجویان را راهنمایی کرد. پیش از این، با توجه ب جزئیات نگارش ایده

ی اطالعات تاریخی و جغرافیایی شهر  پیش خواهد آمد، پروفسور وینده به ارائه« دو شهر»های آتی کارگاه  برنامه

ای که در دورتموند اجرا خواهند کرد  دورتموند پرداخت و از دانشجویان خواست تا از این پس در مورد پروژه

در تهران و « دو شهر»بندی کارگاه  ی زمان لسه نیز اطالعاتی در خصوص برنامهپردازی کنند. در انتهای ج ایده

 دورتموند به دانشجویان ارائه شد. 



 

 

 

 



 صبح، ایران را به مقصد فرانکفورت آلمان ترک کردند. 6اسفند ساعت  13گروه آلمانی روز شنبه 

 امید آرمات  گزارش:                                        

 زاده محمد خدادادی مترجم                                                    

                                                          15/13/1089 

 

 


