
 
    

 

 تاریخ رویداد نام سخنران ساعت نشانی
روزهای 

 هفته

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit 51 -17 

 

 زهرا کاظمیفلیحه دکتر 

 
 -ال سی بانوان الهور دانشگاه)

 (پاکستان

 نرگس جابری نسب دکتر
 (آزاد اسالمیدانشگاه )

 

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی و معاونت 

 گسترش زبان فارسی و ایران شناسی

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 و ادبیات فارسی: افزایی زباندوره دانش

 فارسیارزیابی آموزش زبان و ادبیات 

 در دانشگاه ال سی الهور پاکستان 

 شنبه 11/9/1011

  
 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/researchc

enter 

 

11:11-9:11  

(دوازدهم)جلسه   

 

 

 دکتر اکاترینه گگالدزه
 (دولتی تفلیس)دانشگاه 

 مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

روابط میانالمللی مدرسه بین  

 فرهنگی ایران و گرجستان: 

 بخش اول:آشنایی با زبان گرجی

 دوشنبه 15/9/1011
 

https://us20web.zoom.us/j/4768

6727707?pwd=dGZpTFNkVVA

yTWpFN20oanJkdzA2dz20 

Passcode:072480 

76-70 

 ایوان زاخارف
های )رئیس بخش تولید اخبار زبان

(خارجی خبرگزاری اسپوتنیک  

 واسیلی پشکف
 المللیهای بینمدیر همکاری)

(خبرگزاری اسپوتنیک  
 دکتر علی احمدی  

  (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 و خبرگزاری اسپوتنیک: ییدانشگاه عالمه طباطبا
 اسپوتنیک پرو: دوران جدید حقیقتسلسله سخنرانی های 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/researchc

enter 

 

11-11  

(چهارم)جلسه   

کتر الکساندرچلوخادزهد  
 (گرجستان)دانشگاه 

 

 مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

میانالمللی روابط مدرسه بین  

فرهنگی ایران و گرجستان:   

 پیوندهای ادبی ایران و گرجستان 

 از دوران کهن تا به امروز

 چهارشنبه  17/9/1011

(19/9/1400تا جمعه  1400/ 13/9 المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی )شنبهتقویم رویدادهای علمی بین

https://us02web.zoom.us/j/86747603323?pwd=dGZpTFNkVVAyTWpFN05oanJkdzA0dz09
https://us02web.zoom.us/j/86747603323?pwd=dGZpTFNkVVAyTWpFN05oanJkdzA0dz09
https://us02web.zoom.us/j/86747603323?pwd=dGZpTFNkVVAyTWpFN05oanJkdzA0dz09


 

 

 

 

 

 https://meeting.atu.ac.ir/ch/cci 

 

 

  

 

 

 

 

07207-76072  

 استبرق فضلیرزکتر د
 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 دکتر نسرین اصغرزاده

 )نویسنده(

 هعلی خورسندی طاسکودکتر 
 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 سادات سجادی دکتر شهره
مرکز  -دانشگاه عالمه طباطبائی)

 (آزفا

 
 
ن البیات  آقای حسی 

 مرکز از التحصیل فارغ دانشجوی)

 طباطبائی عالمه دانشگاه آزفای

 رشته تحصیل حال در دانشجویو

 (پزشکی

 

 

  

  :ارتباطاتو فرهنگ پژوهشکده 

 بر فارسی زبان آموزش سیاست ارزیابی

 )امتیازها و ها چالش( المللی بین دانشجویان  

 

 

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/internati

onal-resarch0 

https://skyroom.online/ch/atu/intern

ational-resarch0 

 

 

 

 

07-70  

  

 بیدگلیرضا یعلکترد
بایجان، ذردر آ )سفیر پیشین ایران

 برس(قترکیه و 
 بهرام امیراحمدیانکترد
 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 میرویس بلخیکترد
 (جورج تاون قطردانشگاه )

 محسن روحی صفتکترد

 تحلیلگر ارشد و دیپلمات پیشین)

 (وزارت خارجه

 یارماندانا تیشهدکتر

 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 ،اکوبیمه  عالی  آموزش موسسه 

 :گروه مطالعات منطقه ای 

 نشست علمی کمک به حل مشکالت کشور:

 ی هاها و بایستهچالش-لبانبر آمدن طا 

 سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان

https://meeting.atu.ac.ir/ch/researchc

enter 

 

11:11-9:11  

(مسیزده)جلسه   

 

 

 دکتر اکاترینه گگالدزه
 (دولتی تفلیس)دانشگاه 

 
 

 زبانمرکز تحقیقات میان رشته ای 

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

المللی روابط میانمدرسه بین  

فرهنگی ایران و گرجستان:   

 بخش اول:آشنایی با زبان گرجی

  

 

 

 

 

 

 

11/9/1011 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج شنبه
https://meeting.atu.ac.ir/ch/internati

onal-research 
11:11-11:11  

سارا الماسیهدکتر   
(دانشگاه عالمه طباطبائی)  

 خانم شیاو شیا

 )چین(

 :خارجی هایو زبانشکده زبان و ادبیات فارسی ندا

  چینیآشنایی با آزمون سطح زبان 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/
https://meeting.atu.ac.ir/ch/


https://meeting.atu.ac.ir/ch/internati

onal-research 
11-10  

 دکتر ماریا سیریکینا
 (فدرال کازان)دانشگاه 

 دکتر موسی عبداللهی
(دانشگاه عالمه طباطبائی)  

 شکده گروه زبان روسی ،معاونت پژوهشی دان

 فدرال کازان روسیه:اه زبان و ادبیات فارسی و دانشگ

 روسیاداری –های زبان رسمی کارگاه آشنایی با مهارت

https://meeting.atu.ac.ir/ch/uzbek.la
nguage 

11:11- 17  

 )جلسه هفتم(

میرزاحمدواکتر هولکار د  
 ()دانشگاه شرق شناسی تاشکند  

    دکتر میرزاجان قلندرف
 ()دانشگاه شرق شناسی تاشکند  

و ادبیات ترکی و گروه زبان  

 دانشگاه شرق شناسی تاشکند ازبکستان: 

 کارگاه آموزش زبان ازبکی 

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/arabic2 
74-77072 

 )جلسه دوازدهم(
 یدریح درضایدکتر حم

 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 : ییدانشگاه عالمه طباطبا

  یبه فارس یاز عرب یترجمه متون رسانه ا
     مصر( یدر دانشگاه ها یفارس اتیزبان و ادب انی)مخصوص دانشجو

https://meeting.atu.ac.ir/ch/
https://meeting.atu.ac.ir/ch/

