
 
    

 تاریخ رویداد نام سخنران ساعت نشانی
روزهای 

 هفته

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

 

 مصطفی گرجیدکتر 
 (دانشگاه یاگلونی لهستان)

 فرهمندفر مسعود دکتر
 (دانشگاه عالمه طباطبائی)

 

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی و معاونت 

 گسترش زبان فارسی و ایران شناسی

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 و ادبیات فارسی: افزایی زباندوره دانش

 ایماژهای زندگی در دیوان شمس با

 های رواقیونتاکید بر آموزه 

 شنبه 6/9/1400

  

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

enter 

 

11:30-9:30  

 )جلسه دهم(

 

 

 دکتر اکاترینه گگالدزه
 (دولتی تفلیس)دانشگاه 

 مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

المللی روابط میانمدرسه بین  

 فرهنگی ایران و گرجستان: 

 بخش اول:آشنایی با زبان گرجی

 دوشنبه 8/9/1400
https://us02web.zoom.us/j/83262

424190?pwd=VXZ5YTdjSjM3c

mFLQnc5ZlY3N0pTUT09 

number:832 6242 4190 

code:180605 

9:30-9:40 
speakers from Iran, 

Russia and India  

 

National Research Tomsk State 

University&Allameh Tabatabai 

University : 
Iran and Russia in a Changing World: 

History, Culture, and Perspectives for 

Collaboration 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/imgc 17-14  

استادانی از استرالیا، سوییس، 

آلمان، آمریکا، سوئد، ایتالیا، 

 فیلیپین و ایران

 ی:حسابدار و مدیریت دانشکده

   مدیریت المللي بین همایش هجدهمین

(12/9/1400تا جمعه  1400/ 6/9 المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی )شنبهتقویم رویدادهای علمی بین



 

https://us02web.zoom.us/j/832624

24190?pwd=VXZ5YTdjSjM3cmF

LQnc5ZlY3N0pTUT09 

number:832 6242 4190 

code:180605 

9:30-9:40 
speakers from Iran, 

Russia and India 

National Research Tomsk State 

University&Allameh Tabatabai 

University : 
Iran and Russia in a Changing World: 

History, Culture, and Perspectives for 

Collaboration 

 سه شنبه 9/9/1400

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

 س،ییسو ا،یاز استرال یاستادان 17-14

آلمان،  ا،یتالیسوئد، ا کا،یآمر

رانیو ا نیپیلیف  

 ی:حسابدار و مدیریت دانشکده  

   مدیریت المللي بین همایش هجدهمین

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

enter 
 

18-16  

 )جلسه یازدهم(

 دکتر الکساندرچلوخادزه
 (گرجستان)دانشگاه 

 

 مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

المللی روابط میانمدرسه بین  

فرهنگی ایران و گرجستان:   

 پیوندهای ادبی ایران و گرجستان 

 از دوران کهن تا به امروز
 چهارشنبه  10/9/1400

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

 س،ییسو ا،یاز استرال یاستادان 17-14

آلمان،  ا،یتالیسوئد، ا کا،یآمر

رانیو ا نیپیلیف  

 ی:حسابدار و مدیریت دانشکده  

   مدیریت المللي بین همایش هجدهمین

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

enter 

 

11:30-9:30  

(سوم)جلسه   

 

 

 دکتر اکاترینه گگالدزه
 (دولتی تفلیس)دانشگاه 

 
 

 مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان

 :های گرجستانو دانشگاه ادبیاتو 

المللی روابط میانمدرسه بین  

فرهنگی ایران و گرجستان:   

 گرجیبخش اول:آشنایی با زبان 

 پنج شنبه 11/9/1400

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

18:30- 17  

کتر هولکار میرزاحمدواد  
 ()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 18-16:30 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/

