
  

 

 مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 1400آذر  30تا  17
 

 آدرس وبینار سخنران /مدرس دبیر /  مجری / میزبان عنوان گروه آموزشی ساعت تاریخ روز

 یس دانشکده و عضو هیات علمی منتخب رئ ،معاون پژوهشی افتتاحیه معاونت پژوهشی 15-14 17/09/1400 چهارشنبه
1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 تاریخ 17-15 17/09/1400 چهارشنبه

 کارگاه
از تاب آوری تا تجربه؛ بررسی فرآیند تعامل تاریخی 

 واگیر ایرانیان با بیماری های

 دکتر اسماعیل شمس
2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 17-15 17/09/1400 چهارشنبه
زبان و ادبیات 

 فارسی

 کارگاه
تحلیل معنایی حروف اضافه در متن ادبی بر اساس 

 (1معناشناسی شناختی )

 دکتر بتول واعظ ژده کمالیم

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

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 فلسفه 19-17 17/09/1400 چهارشنبه

 کرسی ترویجی
 

 فارابى و خرد ایرانى؛

 كشمكش عقل و دین 

 دکتر مهدی بهنیافر

 صاحب کرسی : دکتر قاسم پورحسن
 

 دکتر اصفهانی، ناجی حامد دکترناقدان : 
 کلباسی نسیح دکتر نصری، عبداهلل

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi 
 

Skyroom.online/ch/atu/korsi1 

 زبان فرانسه 20-17 17/09/1400 چهارشنبه

 کارگاه
 مبانی اولیه ترجمه ادبی فرانسه به فارسی،

 با تمركز بر ترجمه رمان 

 دکتر روح اهلل رضاپور
 دکتر روح اهلل رضاپور

 

 دکتر صدف محسنی

3https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit3 

 معاونت پژوهشی 20-18 17/09/1400 چهارشنبه
 نشست علمی

 

 نگاهی گذرا به تحول علوم انسانی در ایران
 دکتر مهدی اخوان

 دکتر غالمرضا زکیانی
 

 سعیدیحسن دکتر 

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 
 

 زبان چینی 13:30-11:30 18/09/1400 پنج شنبه

  یالملل نیکارگاه ب

 (HSK3) ینیبا آزمون سطح زبان چ ییآشنا

Introduction to Chinese Proficiency Test 
(HSK3) 

 دکتر سارا الماسیه
  دکتر سارا الماسیه

 

 ایش اویش نیچ

s://meeting.atu.ac.ir/ch/internhttp
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 16-14 18/09/1400 پنج شنبه

و  زبان روسی
دانشگاه فدرال 

 کازان روسیه

 کارگاه بین المللی
 

 (1اداری روسی )-آموزش مهارت های زبان رسمی
 دکتر موسی عبدالهی

 یعبداله یدکتر موس
 

  نایکیریس ایدکتر مار

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 17-15 18/09/1400 پنج شنبه
زبان و ادبیات 

 فارسی

 کارگاه
روف اضافه در متن ادبی بر اساس تحلیل معنایی ح

 (2معناشناسی شناختی )
 دکتر بتول واعظ مژده کمالی

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

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 زبان شناسی 12-10 20/09/1400 شنبه
 مشکالت کشور : نشست کمک به حل 

 

 د؟ی: فرصت و تهدرانیدر ا یدوزبانگ

 دکتر رضامراد صحرائی
 

 پازوکی نجفی معصومه دکتر کرمی، اهلل آزاد دکتر، کالنتری رضادکتر 

3https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit3 

 معاونت پژوهشی 14-13 20/09/1400 شنبه
 تجربه کیاستاد،  کینشست 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یعرب اتیاستاد زبان و ادب ،یبا دكتر نادر نظام تهران مانهیصم ی)گفتگو

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 
 

 16-14 20/09/1400 بهشن

زبان روسی و 
دانشگاه فدرال 

 کازان روسیه

 کارگاه بین المللی
 

 (1اداری روسی )-آموزش مهارت های زبان رسمی
 دکتر موسی عبدالهی

 یعبداله یدکتر موس
 

  نایکیریس ایدکتر مار

ng.atu.ac.ir/ch/internhttps://meeti
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 17-15 20/09/1400 شنبه
ادبیات زبان و 

 فارسی

 کارگاه دانش افزایی زبان فارسی
 

 فارسی زبان در قرضی های سازه
 دکتر کوروش صفوی دکتر سمیه آقابابائی

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

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 زبان انگلیسی 17-15 20/09/1400 شنبه

 کارگاه
 

تحقق انقالب چهارم  یبرا یشرانیپ 4.0آموزش 

 ی صنعت
Education 4.0 as a Platform for the Fourth 

Industrial Revolution 

 کترد
 اسمعیل علی سلیمی

 دکتر اسمعیل علی سلیمی
 

 مریم رضایی قهرودی

5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 زبان فرانسه 19-16 20/09/1400 شنبه
 کارگاه بین المللی

 

 كاربر زبان در تقابل با زبان
Locuteur et sa/ses langue(s) 

 دکتر روح اهلل رضاپور

 دکتر روح اهلل رضاپور
 

  شیرودوئن بوگشدکتر  
فرانسه، دانشگاه  یزبان شناس اری)استاد

 (ریاوزو، الجزا یزیت یمولود مامر

h/internhttps://meeting.atu.ac.ir/c
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 20-18 20/09/1400 شنبه
زبان و ادبیات 

 عربی

 کارگاه
 

 یبه عرب یجمله از فارس یمراحل ترجمه
 دکتر حسام حاج مومن

4ithttps://meeting.atu.ac.ir/ch/l 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 17-15 21/09/1400 یکشنبه
کتابخانه مرکزی 

 دانشگاه

 کارگاه
 

 معرفی خدمات مجموعه كتابخانه ای دانشگاه
 کارشناسان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 زبان آلمانی 17-15 21/09/1400 یکشنبه
 کارگاه

 

 ارزش در نزد ادموند هوسرل یشناس دهیبه پد یدرآمد
 یتوچاه یمسعود پوراحمدعلدکتر 

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان اسپانیولی 19-17 21/09/1400 یکشنبه

 کارگاه بین المللی
 

 معاصر در مطالعات ترجمه یانهایجر

Contemporary Situation of Translation 
Studies 

 دکتر
 چرکاری جیران مقدم

کالرا مونته  دالیو کایدکارمن افر ایمار
 )استاد دانشگاه ساالمانکا( 

 

 فرزانه فرحزاددکتر 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 
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 مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 1400آذر  30تا  17
 

 آدرس وبینار سخنران /مدرس دبیر /  مجری / میزبان عنوان گروه آموزشی ساعت تاریخ روز

 معاونت پژوهشی 19-17 21/09/1400 یکشنبه

 کارگاه
  :نگیكوچ

  یرشته اموضوع ترا

 در پژوهش های زبان شناختی، نشانه شناختی
 

 الله موالئی دکتر ربابه رمضانی
3https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit3 

 ترکی استانبولی 20-17 21/09/1400 یکشنبه
 کارگاه بین المللی

 

 و نقش زن در جامعه تركان گاهیجا

 دکتر
 بهروز بیک بابایی

 نیشاه قین ساغلادکتر سلج
 دانشگاه آنکارا(دانشیار ) 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
2research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research2 

 20-18 21/09/1400 یکشنبه
زبان و ادبیات 

 یعرب
 کارگاه

 ینیو دشوار د دهیچیاز متون پ ییابهام زدا یها وهیش
 دکتر رضا ناظمیان

4https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 21-18 21/09/1400 یکشنبه

 معاونت پژوهشی
)نشست بین 

 رشته ای (

 نشست علمی
 

ادبیات،  دگاهیآثار او از د یرشته ا نیب یو بررس امیخ 

  اتیاضیو ر یفلسفه، معرفت شناس ،یاسیعلوم س
 یو اقبال روشنفکران مخالف خوان، معرفت شناس امی)خ

 (امیخ یاضیر یها شهیاند ام،یخ

 حشمت مانیدکتر رضا سل
 یزاده دهکرد یرحمان درضایحمدکتر  ان،یدیحم دیدکتر سع

 یممقان یدکتر محمد جلودار ،یدکتر محمدجواد غالمرضاکاش

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 تاریخ 16-14 22/09/1400 دوشنبه
 کارگاه

از ورود اسالم تا  ران؛یدر ا یشناس نیچهار مقطع چ

 1357 یانقالب اسالم

 دکتر سیدعلی مزینانی
2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 17-15 22/09/1400 دوشنبه
زبان و ادبیات 

 فارسی
 کارگاه

 دارد؟ ییو چه ابزارها ستیطنز چ
 صابر قدیمی مهدی فرج اللهی

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

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 18-16 22/09/1400 دوشنبه
زبان و ادبیات 

 عربی

 کارگاه
در  یگروه عرب انیدانشجو یپاسخها یشناس بیآس

 ترم انیامتحانات پا

 دکتر جالل مرامی
4eting.atu.ac.ir/ch/lithttps://me 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 معاونت پژوهشی 20-18 22/09/1400 دوشنبه
 کارگاه

 جوامع  یدر ارتقاء سطح فرهنگ یداستان اتینقش ادب
 دکتر حمیدرضا مهاجرانی

4https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 زبان انگلیسی 20-18 22/09/1400 دوشنبه
 کارگاه

 یمقاالت علم راستاریو تیترب

 (1قسمت اول : دستور نگارش ) 

 دکتر بهزاد نزاکت گو
1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 زبان انگلیسی 11-9 23/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
 قیآموزش عادالنه از طر یگسترش چشم اندازها

عدالت در تعامالت و روابط معلم و دانش آموز  یاجرا

 EFL یدر كالس ها
Broadening visions of a just education 

through enacting justice in teacher-student 
interactions and relationships in EFL classes 

 دکتر معصومه استاجی
Dr. Masoomeh Estaji  

Ms. Kiana Zhale 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 
Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 23/09/1400 سه شنبه

 زبان شناسی و علوم شناختی )با همكاری آزمایشگاه علوم شناختی و مركز ملی نقشه بردازی مغز (

3https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit3 
 

 زبان  شناسی 10-11
 

م آزمایشگاه علو
 شناختی

 

 زبان انگلیسی

در پژوهش عصب ـ  یآر پ یا کیكاربرد تكن

گفتار و  ینوا ۀرابط ۀدربار یزبان: پژوهش یشناختروان

 یدر زبان فارس یپردازش نحو

 دکتر
 گلناز مدرسی قوام

 دوست،بیدکتر شهال رق ،یجود رهین
 یقوام یدکتر گلناز مدرس

 دکتر کامبیز بنی هاشمی بانیپدیده های ژنتیكی در اختالالت ز 13-15

 دکتر زری سعیدی آن در آموزش زبان یها لیو پتانس یعلوم شناخت 15-17

 زبان انگلیسی 13-11 23/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
و  یریادگی شیافزا یعدالت در كالس درس برا

 یمشاركت فكر
Classroom Justice for Enhanced Learning 

and Intellectual Engagement 

 Dr.Rebeca M.Chory دکتر معصومه استاجی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 نگلیسیزبان ا 15-13:30 23/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
تا  یانتزاع یآل ها دهیدر آموزش: از ا یعدالت اجتماع

 روزمره نیتمر
Social justice in teaching: From abstract 

ideals to everyday practice 

 Dr. Chiara Berti دکتر معصومه استاجی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 فلسفه 16-14 23/09/1400 سه شنبه

 نشست علمی
 در غرب نایابن س یها شهیبازتاب اند

در آثار  ییوهش هاژبه کتاب مجموعه مقاالت پ ی)بانگاه 
 (نایابن س یو فلسف یعلم

 یانوار دیتر سعدک
 یچاوش یانیدکتر جعفر آقا ،یانیدکتر غالمرضا زک ،یدکتر فرشته نبات

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان انگلیسی 18-16:30 23/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
 كالس: ابعاد و تنش ها یابیدر ارزانصاف 

Fairness in classroom assessment: 
Dimensions and tensions 

  Dr. Christopher Deluca دکتر معصومه استاجی
Amir Rasool 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
esearchr-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 زبان چینی 19-16 23/09/1400 سه شنبه
 بین المللی کارگاه

 داستان یقیو ترجمه تطب یلیتحل یبررس

 اثر لوشون "وانهید کیروزانه  یها ادداشتی" 

 دکتر
 یمحمدرضا الهام

 دکتر محمدرضا الهامی
 

  یسادات پورنجف ههیجو

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
2research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research2 
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 مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 1400آذر  30تا  17
 

 آدرس وبینار سخنران /مدرس دبیر /  مجری / میزبان عنوان گروه آموزشی ساعت تاریخ روز

 20-17 23/09/1400 سه شنبه
زبان و ادبیات  

 عرب

 کارگاه
  نویسی پروپوزال

 عربی ادبیات و مترجمی ارشد دانشجویان برای

 دکتر رضا ناظمیان
4https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 زبان روسی 20-18 23/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
با موضوع  یبه روس یاز فارس یترجمه متون مطبوعات

 (1) استیاقتصاد و س
translating press texts from Persian to 

Russian on economics and politics 

 یمراد میدکتر مر

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 زبان انگلیسی 20-18 23/09/1400 سه شنبه
 کارگاه

 یقاالت علمم راستاریو تیترب

 (2قسمت اول : دستور نگارش )
 دکتر بهزاد نزاکت گو

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 تاریخ 12-10 24/09/1400 چهارشنبه
 کارگاه
 دیعقا"رمان یخیتار یدرباره لحظه ها، بستر شناس

 "دلقک کی
 یمیدکتر آمنه ابراه

 یمیدکتر آمنه ابراه
 

 یترکمان بوتراب کایدکتر مل

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 معاونت پژوهشی 14-13 24/09/1400 چهارشنبه
 تجربه  کیاستاد،  کینشست 

 دكتر احمد تمیم داری، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطباییبا  مانهیصم ییگفتگو
1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 تاریخ 16-14 24/09/1400 چهارشنبه
 کارگاه

 یآثار ادب استفاده از یمهارت ها

 پژوهش در تاریخ به عنوان منابع 
 دکتر مهدی میرکیایی

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان انگلیسی 17-14 24/09/1400 چهارشنبه
 کارگاه

 و محتوا،  نستاگرامیا

 (1مدرس ) کیدرآمد كسب  یبرا یدیكل

 دکتر
 بهزاد نزاکت گو

 شایان بهجتی
5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 17-15 24/09/1400 چهارشنبه
زبان و ادبیات 

 عربی
 کارگاه بین الملل

 (1) ییقضا یترجمه احكام و آرا
 تر حمیدرضا حیدریدک

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
2research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research2 

 زبان انگلیسی 19-17 24/09/1400 چهارشنبه

 کارگاه
الزم   یمهارت ها قیاز طر انیدانشجو یتوانمند ساز

 2030سال  یبرا
Preparing Students for Education 4.0: Skills 2030 

 دکتر
 اسمعیل علی سلیمی

 دکتر اسمعیل علی سلیمی
 

 مریم رضایی قهرودی

5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 تاریخ 19-17 24/09/1400 چهارشنبه
 کارگاه

 یتزار هیروس یفرهنگ یها استیس یواكاو

 )زنان و خانواده(یدر مستعمرات شرق 

 دکتر
 یمیابراه مهیفه هدیس

 یمیابراه مهیفه هدیدکتر س
 

 یدکتر مهناز نوروز

2.ir/ch/lithttps://meeting.atu.ac 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان روسی 20-18 24/09/1400 چهارشنبه

 بین المللی کارگاه
با موضوع  یبه روس یاز فارس یترجمه متون مطبوعات

 (2) استیاقتصاد و س
translating press texts from Persian to 

Russian on economics and politics 

 یمراد میدکتر مر

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 زبان انگلیسی 20-18 24/09/1400 چهارشنبه
 کارگاه

 یمقاالت علم راستاریو تیترب

 (3ش )قسمت اول : دستور نگار
 دکتر بهزاد نزاکت گو

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 زبان شناسی 12-9 25/09/1400 پنج شنبه

 کرسی نظریه پردازی
 

 زبان:  یریفراگ یاهیال ۀانگار

 قشصورت ن یۀنظردیدگاهی نوین برپایه 

 دکتر رضامراد صحرائی صاحب كرسی :
دکتر مجید نعمتی، دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین، دکتر  ناقدان:

 مژگان رشتچی، دکتر علی درخشان
دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر رضا پیش قدم، دکتر مهین ناز  داوران:

 میردهقان، دکتر عادل رفیعی
 دکتر علی اکبر مسگر ناظر دبیرخانه:  دکتر مهدی بهنیافر مدیر جلسه:

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi 
 

 

Skyroom.online/ch/atu/korsi1 

 زبان انگلیسی 12-10 25/09/1400 پنج شنبه

 کارگاه
 مروری بر انجام تحقیقات تكراری 

 در زبانشناسی كاربردی

A Review of Doing Replication Research in 
Applied Linguistics 

 دکتر فهیمه معرفت
 فهیمه معرفتدکتر 
 ، مونا نجارپورمهسا فراهانی نیادکتر 

 ه علمدارفرزانه حمیدی، ستار

5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 25/09/1400 شنبه پنج

 
10-12 

 
13-15 

زبان و ادبیات 
 عربی

 کارگاه بین الملل
 (3و ) (2) ییقضا یترجمه احكام و آرا

 دکتر حمیدرضا حیدری

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
2research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research2 

 15-13 25/09/1400 پنج شنبه
زبان ترکی 
 استانبولی

 کارگاه بین المللی
  یبه عنوان زبان خارج یآموزش زبان ترك

 ایو دن هیدر ترك
 موسی رحیمیدکتر 

  (دانشگاه آنکارا)دکتر عمر جلب 

 یبخش ترک ریمد) ایگول قا یدکتر آ
 ه آنکارا(شعبه قیزیل آی دانشگاتومر 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 زبان انگلیسی 16-13 25/09/1400 پنج شنبه
 کارگاه

 و محتوا،  نستاگرامیا

 (1مدرس ) کیكسب درآمد  یبرا یدیكل

 دکتر
 بهزاد نزاکت گو

 شایان بهجتی
5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 17-15 25/09/1400 پنج شنبه
زبان و ادبیات 

 عربی

 کارگاه
 معناآفرینی در داستان كوتاه عربی 

 دکتر زهره قربانی مادوانی مک هنجارگریزی نوشتاریبه ك
4https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 
 19-17 25/09/1400 پنج شنبه

 با پسامدرن یعالئم سجاوند یهمراه

 یعرب یدر داستانک ها 
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 المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری مدرسه بین 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 1400آذر  30تا  17
 

 آدرس وبینار سخنران /مدرس دبیر /  مجری / میزبان عنوان گروه آموزشی ساعت تاریخ روز

 زبان انگلیسی 20-18 25/09/1400 پنج شنبه
 کارگاه

 یمقاالت علم راستاریو تیترب

 (4ول : دستور نگارش )قسمت ا 

 دکتر بهزاد نزاکت گو
1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 زبان آلمانی 14-10 27/09/1400 شنبه
 کارگاه

آلمان  یشینما اتیدر كالبد ادب یخیظهور روحِ ادوارِ تار

 تطورات و تبعات ،اتتجلی –
 دکتر فرانک هاشمی

 دکتر فرانک هاشمی
 

 یدکتر بابک اصغر

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان انگلیسی 17-15 27/09/1400 شنبه

 کارگاه
 یام آموزشدر نظ یمنف زنی برچسب و كردن قضاوت

Problematizing Judging and Negative 

Labeling in Professional Educational System 

 دکتر زری سعیدی
5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 زبان فارسی 17-15 27/09/1400 شنبه
 ه دانش افزایی زبان فارسیکارگا

 

 دستوری شدگی در زبان فارسی
 دکتر مجتبی منشی زاده دکتر احسان چنگیزی

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

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 زبان انگلیسی 19-17 27/09/1400 شنبه

 کارگاه
 یدر عصر انقالب چهارم صنعت 4.0دانشگاه 

University 4.0 in the Fourth Industrial 

Revolution Era” 

 دکتر
 اسمعیل علی سلیمی

 دکتر اسمعیل علی سلیمی
 مریم رضایی قهرودی 

5https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit5 

 زبان اسپانیولی 19-17 27/09/1400 شنبه
 کارگاه

 تیمترجم شدن، از انتخاب كتاب تا فروش و مقبول
 دکتر جیران مقدم دکتر نجمه شبیری

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 معاونت پژوهشی 12-10 28/09/1400 کشنبهی
 تجربه کیاستاد،  کینشست 

 دكتر سید یحیی یثربی و دكتر سید صدرالدین طاهری موسویبا  مانهیصم ییگفتگو

 استادان فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit1 

 زبان انگلیسی 17-15 28/09/1400 یکشنبه

 کارگاه بین المللی
و  یزبان فارس یتعارف ها یعامل فرهنگ لیتحل

 گرید میمق یها یرانیا یزبان ندیآنها با فرا سهیمقا

 كشورها و بعنوان نمونه كشور سوئد
To Keep Up With the Global World: Ta’arof 

Among Young Tehranis and Iranian 
Diaspora Yuth in  Sweden 

 دکتر زری سعیدی
خانم دالیا سابالیاسکین                 

Dalia Sabaliauskiene 

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 20-18 28/09/1400 یکشنبه
زبان و ادبیات 

 عربی
 کارگاه داخلی

 آن یها یشناس بیترجمه شعر به شعر و آس
 دکتر صادق خورشا

 دکتر صادق خورشا
 

 ینیدکتر محمد حس

4thttps://meeting.atu.ac.ir/ch/li 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 تاریخ 16-14 29/09/1400 دوشنبه
 کارگاه

 هیدر قفقاز تحت سلطه روس یرانیا راثیم

 م.(1828-1917ه.ق/  1243-1335)یتزار
 دکتر سیدعلی مزینانی

2https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
 

Skyroom.online/ch/atu/lit2 

 زبان فرانسه 18-15 29/09/1400 دوشنبه
 کارگاه بین المللی

 یخارج یزبانها یریادگیو  نیآموزش آنال

 )چالش ها و راهبردها( 
 دکتر سپیده نواب زاده

 یبوستان نینوش
فرانسه  آموزش زبان یدکترا یدانشجو)

 فرانسه( 3لیون دانشگاه ژان مولن 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 20-18 29/09/1400 دوشنبه
زبان و ادبیات 

 عربی

 کارگاه بین المللی
 پیش درآمدی بر ادبیات تطبیقی

  در دانشگاه های مصربین ادبیات فارسی عربی  
 ادق خورشادکتر ص

 دکتر صادق خورشا
 

 نیلدل اجما دیمحمد السع دکتر

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
2research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research2 

 زبان روسی 20-18 29/09/1400 هدوشنب

 کارگاه بین المللی
با موضوع  یبه روس یاز فارس یترجمه متون مطبوعات

 (1فرهنگ، ورزش و دانش )
translating press texts from Persian to 

Russian on culture, sports and knowledge 

 دکتر مریم مرادی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 12-10 30/09/1400 سه شنبه
 زبان شناسی 
و انجمن زبان 

 ایران شناسی

 نشست علمی بین المللی
 و اردو یفارس یزبان یوندهایپ

Persian and Urdu Linguistic Ties 

 دکتر رضامراد صحرایی
 الهور( و،یدبلیسدانشگاه ال یگروه فارس ری)مد یزهرا کاظم حهیدکتر فل

 الهور( ،یس یدانشگاه ج یگروه فارس ریدکتر اقبال شاهد )مد
 دانشگاه پنجاب، الهور( یگروه فارس ریدکتر محمد ناصر )مد 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 12-10 30/09/1400 سه شنبه
زبان و ادبیات 

 فارسی

 کارگاه
 یهاو روش كردهایرو ها،هیبا نظر ییآشنا

 یمتون ادب لیدر تحل یسبک شناس 

 ر زهره اله دادی دستجردیدکت یفاطمه جعفر
https://meeting.atu.ac.ir/ch/persia
nlit 

 

Skyroom.online/ch/atu/persianlit 

 18-16 30/09/1400 سه شنبه
زبان و ادبیات 

 عربی

 کارگاه
 دا و خبرتدر مباحث مب یتامل

 یبه منظور ساخت جمله اسم 

 دکتر جالل مرامی
4https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 

 

Skyroom.online/ch/atu/lit4 

 زبان روسی 20-18 30/09/1400 سه شنبه

 کارگاه بین المللی
با موضوع  یبه روس یاز فارس یترجمه متون مطبوعات

 (2فرهنگ، ورزش و دانش )
translating press texts from Persian to 

Russian on culture, sports and knowledge 

 دکتر مریم مرادی

https://meeting.atu.ac.ir/ch/intern
research-ational 

 

Skyroom.online/ch/atu/internation
al-research 

 معاونت پژوهشی 20-18 01/10/1400 چهارشنبه
 تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش دانشكده

 باحضور هیات رئیسه، مدیران گروه، اعضای هیات علمی

1https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit 
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