
 

    

 

 

 

 تاریخ رویداد نام سخنران ساعت نشانی
روزهای 

 هفته

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit 71-71 

   

یاهرنجان یباقر مایدکتر ش  

 اتی)دانش آموخته زبان و ادب 

و پژوهشگر( یفارس  

 یکتر زهره صفدرد
 اتی)دانش آموخته زبان و ادب 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یفارس

 و پژوهشگر(

 گروه زبان و ادبیات فارسی و معاونت 

 ایران شناسی گسترش زبان فارسی و

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 و ادبیات فارسی: افزایی زباندوره دانش

  یشناس یمولو یکردهایرو ینقد و بررس

 شنبه 71/77/7011   کایمتحده آمر االتیدر ا

https://meet.google.com/auo-fgqc-

uhk 1::1-0::1 ربافچی زادهزهرا شع دکتر 
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 و یئدانشگاه عالمه طباطبا

 :تیلولوما )هندوستان( بنیاد
گردشگری تاریخی، ، نگیگردشگری فره ایران:  گردشگری در

 گردشگری غذاییسیاه،  گردشگریفعال،  گردشگری

 شهر و بنای تاریخی برای گردشگری 71

https://meeting.atu.ac.ir/ch/esp 
7:-77 

 

 آنخل لوسادا فرناندث

 (ایاسپان یپادشاه ریسف)

 گیرموآخاندروپونته

 اوردوریکا

 (کیمتحده مکز االتیا رسفی)

 یمعتمد دکترعبدهللا
دانشگاه عالمه  استیر) 

 (یطباطبائ

 اریشهیت ماندانا دکتر

 یالمللنیب یهایهمکار ریمد)

 (یدانشگاه عالمه طباطبائ

  دکتر نجمه شبیری
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 یدانشگاه اتیخانه نشر

 :ال پلوما هینشر و یعالمه طباطبائدانشگاه  

 یفرهنگ-یعلم هینشر از ییمراسم رونما

 ییایاسپان اتیزبان و ادب ییدانشجو یانجمن علم 

 یک شنبه 71/77/7011

https://meet.google.com/auo-fgqc-

uhk 1::1-0::1 ربافچی زادهزهرا شع دکتر 
 )دانشگاه عالمه طباطبائی( 

 و  یئدانشگاه عالمه طباطبا

 بنیاد تیلولوما )هندوستان(

سیزده بدر، شب چله، چهارشنبه سورینوروز باستانی،  ایران: نگفره   

ات، مانی تا خیام و مالصدرشاز زرتمیراث فکری ایرانیان:   

مهمان نوازی و مداحیداستان اخالق در ایران:   

(22/11/1400تا جمعه  1400/ 11/ 16 المللی در دانشگاه عالمه طباطبائی )شنبهتقویم رویدادهای علمی بین



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

ational 

70-71  

 )به وقت دهلی(

70-71 

 )به وقت تهران(

(پنجم )جلسه  

 دکتر ماندانا تیشه یار
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 دکتر سیما بایدیا
 (جواهر لعل نهرو)دانشگاه 

 

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو 

 جواهر لعل نهرو:دانشگاه و 

چشم انداز ایران غرب آسیا در نظریه های ژئوپلیتیک:  

  

 دو شنبه 70/77/7011

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

peace-studies 

03:9-033:9 

033:9-

033:9 

 1۱استادان  یسخنران

 ،هیترک ن،یچ ران،یا :کشور

 ه،یهندوستان، روس

قزاقستان، ازبکستان، 

افغانستان، گرجستان، 

پاکستان،  کستان،یتاج

 یجمهور ،عراق 

  جانیآذربا

دانشگاه عالمه طباطبائي، انجمن علمي مطالعات صلح ایران، 

موسسه فرهنگي اكو، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه 

 :كیه و دانشگاه اوستیاي شماليمازندران، دانشگاه آرل تر

 چهارشنبه 21/77/7011 زورنو فرهنگی منطقهرد نییفرآ صلحو یانهنشگااد

https://zoom.us/j/0411121100 
03-033:9  

(چهارم)جلسه   
 چیرودولفوو دیلئون دکتر

 مسکو( اقتصاد یمدرسه عال )

  یئدانشگاه عالمه طباطبا

 مسکو: اقتصاد یمدرسه عالو 

 "سمیترورو ییافراط گرا"در برابر  یحقوق اسالم شهیاند

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

peace-studies 

03:9-033:9 

033:9-

033:9 

 1۱استادان  یسخنران

 ،هیترک ن،یچ ران،یا :کشور

 ه،یهندوستان، روس

قزاقستان، ازبکستان، 

افغانستان، گرجستان، 

پاکستان،  کستان،یتاج

  جانیآذربا یجمهور ،عراق

دانشگاه عالمه طباطبائي، انجمن علمي مطالعات صلح ایران، 

موسسه فرهنگي اكو، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه 

 :آرل تركیه و دانشگاه اوستیاي شماليمازندران، دانشگاه 

 زورنو فرهنگی رمنطقهد نییفرآ صلحو انشگاهیاند

https://meeting.atu.ac.ir/ch/research پنج شنبه 27/77/7011

center   

 

033:9-

033:9 

 

 یجیدکتر عبدالقادر ات
 ) هیترک یرقالرانلیدانشگاه ق(

 یرضائ یدکتر مهد
 )یطباطبائ دانشگاه عالمه(

 ارطغرل قاراقوش دکتر
لو بو سالیدانشگاه آبانت عزت پا(

 (هیترک

 اتیزبان و ادب یرشته ا انیم قاتیمرکز تحق

 :یدانشگاه عالمه طباطبائ 

 ندهسیآثار دو نو یو بررس اتیآوانگارد در ادب یالملل نیب نشست

 نیسار نیآلت یرایبیآخوندزاده و ا یفتحعل رزایآوانگارد : م

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

-russian 

 

03-00 

 

 گلکار نیبتدکتر آ
 (دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر اصغر قدرتی
 )یطباطبائ دانشگاه عالمه(

 خانم سارا محبوب زاده
 ادبیات روسی دکتریدانشجوی )

 )فدرال کازانانشگاه د

 و یدانشگاه عالمه طباطبائ انجمن علمی دانشجویی زبان روسی

  دانشگاه تربیت مدرس: انجمن علمی دانشجویی زبان روسی

 آموزشی مبانی ترجمه کتاب  کارگاه


