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سمپوزیوم بین المللی تحقیقات هنری دانشگاه هنرهای گزارش شرکت در 
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هیأتی متشکل از  ،فرهنگی کشورمان در سریالنکامحترم پیرو درخواست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و هماهنگی رایزن 

های با هدف بررسی راه 1396 ماه بهمن 24 تاریخرئیس دانشگاه هنرهای تجسمی و نمایشی کشور سریالنکا و همراهان ایشان، در 

از دانشگاه هنر بازدید داشته که این امر با  ،ایجاد و توسعه روابط علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان

مورد تایید وزارت  این اقدامکه  گردیددر دانشگاه هنر نامه همکاری دوجانبه  امضای تفاهمهای از قبل انجام شده منجر به تالش

فراخوانی جهت ارائه  یاد شده پیرو تفاهم نامهعلوم تحقیقات و فن آوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز قرار گرفته است. 

مورد سمپوزیوم اینجانب در اعالم گردید که باتوجه به ارسال و پذیرش مقاله سال جاری نشگاه هنر در مقاله اعضای هیات علمی  دا

 و رویدادها به شرح زیر به استحضار می رسد:  اقداماته که خالصه ای از نمود حضورنظر، در این همایش 

با حضور  14/9/97سریالنکا ، روز چهارشنبه مورخ دانشگاه هنرهای تجسمی و نمایشی « گردهمایی بین المللی پژوهشی » اولین  

 سخنرانی با گردهمایی  نشست های سه روزه این ،پایان یافت نیز دانشگاهیان و میهمانان خارجی آغاز به کار و عصر روز جمعه

سریالنکا آغاز و از  »  Raj somadewa «از استرالیا و »  Rob Cokie Prof «  از هند  »  Rustom Bharucha «  آقایان

 گرفت. قرار بررسی مورد و ارایه  تهیه شده مقاالت  ،سپس

 قطعات اجرای و پیانو ایرانی درخصوص توضیحضمن در این مقاله شد ارایه « پیانوی کالسیک ایرانی «  عنوان بانیز  اینجانب مقاله

 پرداخته شد،مکتب پیانوی کالسیک ایرانی و ، سبک و شیوه نواختن وی و جواد مغروفی محجوبیخان مرتضی  اناستادبه معرفی 

در نیز نپال، جزیره سیشیل و استرالیا  کشور های آلمان ، هند ، سنگاپور ، مالزی ، چین ، اندونزی ، اتریش،از افرادی ، عالوه بر ایران

 .نمودندارایه مقاله اقدام به  این نشست حضورداشته و در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی و نمایشی

کنسرت پژوهشی مشترک  قطعاتی در قالب ،گردید روز اول برگزار نمایش فرهنگی که درپایانبخش  درعالوه بر ارائه مقاله یاد شده 

پرفسور پیانو آن دانشگاه و فارغ التحصیل دکترا پیانو از دانشگاه ) Dr. Peiris  به همراه یکی از اساتید دانشگاه هنر سریالنکا، خانم

، )فرانس شوبرت( قرارگرفت. این قطعات شامل یک کار کالسیک اروپایی و استقبال توجهمورد بسیار که  شداجرا تگزاس آمریکا( 

از اثر  Dr. Peiris خانم پروفسور  اجرای دو پیانو با ای سریالنکا ،یک قطعه دردستگاه چهارگاه با ترکیبی از سازهای کوبه

 نیز  در آخر وبا تنظیم دکتر تقی ضرابی از اساتید دانشکده موسیقی دانشگاه هنر اثر استاد جواد معروفی « فانتزی ژیال  «   ماندگار

 پیشنهاد ارائه به منجر به حدی بود که  این اجرا انعکاس دانشگاهی  .ساخته شده است اینجانباجرای قطعه تمدن که توسط 

کامل آن دانشگاه در دستور  و با حمایتگردید مشترک پیانو کالسیک ایرانی با سازهای کالسیک سریالنکا  آلبومپروژه تولید اجرای 

 هنر سریالنکا قرار گرفت. دانشگاه کار

با تالش و زحمت همکاران فرهنگی و  به همت رایزن 1396یالنکا در سال شایان ذکر است دانشگاه هنرهای تجسمی و نمایشی سر

دانشگاه هنر تهران شده  امحترم در اداره کل محترم روابط علمی و دانشگاهی سازمان متبوع ، موفق به امضای تفاهم نامه همکاری ب

این  رلذا الزم بود مالقاتی با جناب آقای مصطفی سهراب رایزن محترم کشورمان در سریالنکا داشته و به شکل ملموس د است

 خصوص گفتگو و پیگیری های الزم صورت پذیرد. 



موارد ذیل از سوی رایزن محترم کشورمان در سریالنکا پس ازگفت و گو در محل رایزنی تشکیل و  15/9/1397مورخ لذا جلسه ای 

 اعالم گردید:

 5دستی به مدت  ری و صنایعبا توجه به فعالیت های صورت گرفته از سوی رایزنی از جمله برگزاری نمایشگاه هن -

و همچنین برگزاری جلسه ای به منظور معرفی رشته های هنری در  UVPAدانشکده تجسمی دانشگاه  روز در

از حفظ ارتباط و فراهم کردن زمینه ها  ،دانشگاه های ایران توسط خانم نسرین پیرهادی ) از نقاشان مقیم سریالنکا(

و ورکشاپ ها به منظور شناسایی و جذب افراد مستعد و جذب  برگزاری دوره های کوتاه مدت ،جمله تبادل استاد

با این برگزاری نمایشگاه های دانشجویی  ،تبادل گروه های هنری دانشجویی و مدرسی ،بورسیه ،دانشجویان و اساتید

 دانشگاه مادر هنری ضروری است 

دانشگاه هنر هر چه سریع تر چنانچه دپارتمان فیلم و مطالعات سینمایی ندارد لذا  UVPAدانشگاه  از آنجا که -

خواهد برنامه ریزی درسی را انجام دهد این پروژه با بودجه دانشگاه هنرهای اجرای و تجسمی سریالنکا قابل انجام 

 که این موضوع تنها با مکاتبه و اعالم آمادگی از سوی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.بود 

دپارتمان نقاشی و رسانه های چند منظوره آن دانشگاه که توسط اداره کل ر د ارائه دو ظرفیت مطالعاتی کوتاه مدت -

همکاری های علمی و  دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات جهت استفاده به دانشگاه هنر ارجاع خواهد شد. از 

طرف سریالنکایی به عهده سریالنکا آنجا که هزینه بلیط )اعزام( این دو استاد طی مذاکرات رایزن با رئیس دانشگاه 

الزم به ذکر است  .سبی برای دانشگاه هنرمحسوب خواهد شدفرصت بسیار مناآنها لذا دعوت  ،گذاشته شده است

 .قابل بررسی و امکان پذیر استسازمان فرهنگ و ارتباطات  توسطروزه آنها  10اقامت 

نیز می ز مجسمه سازان مطرح سریالنکا که ا "سارات چاندرا جیوا"ریاست دانشگاه هنر سریالنکا جناب آقای پرفسور  -

بسیار پیگیر و عالقمند به تبادالت دانشگاهی با دانشگاه هنر تهران بوده به طوری که ایشان طی سفر قبلی باشند 

تحت عنوان مقاله  کنفرانسر این د را نتایج آنداده و  خود پژوهشی مفصل در خصوص فرهنگ و هنر ایرانی انجام

  داده استارائه نیز  " ایرانیدرجستجوی رنگ آبی "

 مشترک پیانو کالسیک ایرانی با سازهای کالسیک سریالنکا با دانشگاه هنر سریالنکا. آلبومپروژه تولید حمایت از  -

ماهه  6روزه تا  20اقامت امکان چنانچه دانشگاه هنر بتواند باتوجه به استقبال اعضای دانشگاهی کشور سریالنکا  -

با حمایت دانشگاه طرف مقابل و سازمان دانشگاه  امکان دعوت از اساتید آنرا فراهم نماید  اساتید سریالنکایی

 .خواهد بودفرهنگ و ارتباطات اسالمی قابل انجام 

مبنی بر دعوت رسمی یک هیات سه نفره از دانشگاه تهران دانشگاه هنر  محترم رایزن فرهنگی به رئیس پیشنهاد -

 ر پاسخ به سفر انجام شده قبلی.هنر برای عزیمت به سریالنکا د

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای سفر:

 ارائه مقاله و کنسرت پژوهشی

 (UVPAکنسرت مشترک با پرفسور پیررا )دکترای پیانو از آمریکا و عضو هیات علمی 

)قطعه ای بر اساس ژیال  دانشگاه هنراجرای آثار پیانویی از جمله قطعه ساخته شده استاد دکتر ضرابی استاد و عضو هیات علمی 

 استاد معروفی نوشته شده برای دو پیانو( 

 نشست مشترک با هنرمندان و اساتید و رئیس آن دانشگاه

 میالدی 2019در سال  مشترک با اساتید آن دانشگاه با حمایت دانشگاه هنر سریالنکا آلبومانتشار 

  سریالنکا جناب آقای سهراب در خصوص پیگیری مفاد تفاهم نامه نشست و جلسه با رایزن محترم فرهنگی کشورمان در

 در خصوص تفاهم نامه و فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه هنر نشست و دیدار با سفیر محترم کشورمان در سریالنکا

 اجرایی سریالنکا سمپوزیوم بین المللی تحقیقات هنری دانشگاه هنرهای تجسمی و کسب گواهی شرکت در سمپوزیوم بین المللی

 UVPAدریافت دو تقدیر نامه از ریاست دانشگاه هنر سریالنکا 

 از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران  در سریالنکا رسمی دریافت تقدیرنامه

 انعکاس خبری: ایسنا, سازمان فرهنگ و ارتباطات, سفارت ایران در کلومبو و  تلوزیون و رادیو سریالنکا

 ور )روزنامه رسمی کشور سریالنکا(خبری در روزنامه دیلی میرانعکاس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : سفر این انعکاس های خبری

 

 خبرگزاری ایسنا: -1

 /97091607765https://www.isna.ir/news/ 

 انعکاس در سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات:  -2

      719391&newsview=11751http://icro.ir/index.aspx?pageid=       

 انعکاس در سایت سفارت جمهوری اسالمی ایران, کلومبو: -3

      549281&newsview=11097http://colombo.mfa.ir/index.aspx?pageid= 

 جماران: خبری سایت         

s8CufS2https://bit.ly/              

 د:روزنامه آفتاب یز -4

      123731http://aftabeyazd.ir/?newsid=                     

 خبرگزاری آریا: -5

/120181208105050400http://www.aryanews.com/news/          

 

 سریالنکا: Daily mirror  ملی روزنامه -6

-World-Changing-Symposium-Research-l-Int-http://www.dailymirror.lk/article/Annual

.html159706--Boundaries-Challenging 
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 گواهی شرکت در کنفرانس

 

 

 



 

 تقدیرنامه رئیس دانشگاه هنر سریالنکا



 

 تقدیر سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور سریالنکا

 



 

 رئیس دانشگاه هنر سریالنکا به رئیس دانشگاه هنر تهران نامه تقدیر و تشکر

 

 

 

 

 



 : عکس ها

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 نشست در سفارت جمهوری اسالمی ایران در سریالنکا

 



 

 

 

 



 

 

 



 


