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 دکتر جلالی ادبیات فارسی 1
 بندی تازهوزن کمی موسقایی نظریه و طبقه

 از وزن شعر عامیانه

 شنبه

11/9/99 
 سالن مطهری 11-11

 تعبیر متن )نشست( دکتر صفوی شناسیزبان 1
 شنبه

11/9/99 
 سالن عضدی 11-11

 دکتر حبیبی فلسفه 3
های تحقیق در منابع فلسفه و اسلوب و شیوه

 حکمت اسلامی

 یکشنبه

11/9/99 
11-11 313 

 معنویت سکولار یا معنویت قرآنی )کرسی( دکتر کربلایی پازوکی معارف اسلامی 4
 یکشنبه

11/9/99 
11-13 313 

1 
معاونت پژوهشی 

 دانشکده ادبیات

دکتر فرحزاد/ دکتر 

 کریمی
 نقد کتاب فرهنگ و مطالعات ترجمه 

 یکشنبه

11/9/99 
 سالن مطهری 11-11

 زبان ترکی خلجی در بستر مرگ دکتر موسی رحیمی استانبولیترکی  9
 دوشنبه 

13/9/99 
11-11 313 

 دستور )کرسی( دکتر وفایی ادبیات فارسی 3
 دوشنبه 

13/9/99 
 مطهری 11-11

 شناختی آهنگتحلیل صوت مدرسی قوامیدکتر  شناسیزبان 8
 دوشنبه 

13/9/99 
 سالن مطهری 11-8

 رقیه غفاریدکتر  ترکی استانبولی 9
ای در آموزش واژگان کاربرد متون روزنامه

 ترکی

 دوشنبه 

13/9/99 
 سالن مطهری 11-13

 حافظه و ترجمه شفاهی دکتر موسوی رضوی مترجمی انگلیسی 11
 دوشنبه 

13/9/99 
11-11 111 

 کارگاه پرپوزال نویسی فلسفی دکتر اخوان فلسفه 11
دوشنبه 

13/9/99 
 سالن پژوهشکده 11-11

 آشنایی با مهارت پرپوزال نویسی )کارگاه( داد دستجردیدکتر اله ادبیات فارسی 11
 شنبهسه

14/9/99 
11-11 111 

 دکتر شاکر الهیات 13
راههای رسیدن به رضایت دوجانبه در 

 تعاملات اجتماعی

 شنبهسه

14/9/99 
11-11 313 

 دکتر استاجی ادبیات انگلیسی 14
Challenges and Opportunities in 
the Assessment of EFL Learners 

Pragmatic Competence 

 شنبهسه

14/9/99 
11-11 

سالن 

 پژوهشکده

 رونمایی از کتاب  دکتر ملانظر مترجمی انگلیسی 11
 شنبهسه

14/9/99 
 سالن مطهری 19:31-14:31

 )میلاد حضرت رسول اکرم)ص( تعطیل رسمی( 51/9/99چهارشنبه 

 )کارگاه( 1دستور زبان آلمانی  بوترابیدکتر ترکمان  آلمانی 19
شنبه 

18/9/99 
14-11 111 

 همایش زبان اسپانیایی دکتر شبیری اسپانیائی 13
شنبه 

18/9/99 
 سالن مطهری 13-9

 نشست دکتر جلالی ادبیات فارسی 18
شنبه 

18/9/99 
11-13 313 

 دکتر صحرایی شناسیزبان 19
مسأله نقطه در آموزش زبان فارسی به 

 غیرفارسی زبانان

شنبه 

18/9/99 
11-11 313 

 های زبانی با علم معانیارتباط نقش دکتر قربانی ادبیات عربی 11
 یکشنبه

19/9/99 
11-13 111 
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 پوردکتر شعبان علوم و قرآن حدیث 11
های پیشرفت زنان در قرآن با تکیه بر شاخصه

 پژوهیرویکرد مصلحت

 یکشنبه

19/9/99 
11-11 313 

 کارگاه دکتر شبیری اسپانیائی 11
 یکشنبه

19/9/99 
 سالن مطهری 13-13

 دروغین مترجمدوستان  دکتر مرادی روسی 13
 یکشنبه

19/9/99 
11-13 313 

 دکتر کلباسی فلسفه 14
درآمدی بر امکان فلسفه تطبیقی در حکمت 

 اشراق

 یکشنبه 

19/9/99 
 سالن پژوهشکده 11-11

 :Qualitative Research دکتر سعیدی ادبیات انگلیسی 11
Background & Procedure 

 یکشنبه

19/9/99 
11-11 111 

  دکتر استاجی ادبیات انگلیسی 19
 دوشنبه 

11/9/99 
 سالن مطهری 11-9:31

 علوم قرآن و حدیث 13
گروه علوم قرآن و 

 حدیث

های اجتماعی راهکارهای قرآن در حل بحران

 و برخی از مسائل کلامی

 دوشنبه 

11/9/99 
 سالن عضدی 11:31-8:31

 شناسی در ادبیات عربیگری و روایتروایت دکتر رمضانی ادبیات عربی 18
 دوشنبه 

11/9/99 
 سالن مطهری 18-14

 Post Colonial Sublime دکتر رضائی ادبیات انگلیسی 19
 دوشنبه 

11/9/99 
11-11 313 

 ادبیات انگلیسی 31
آقای  دکتر معرفت/

 دکتر حسام الدین قنبر
 SEMآموزش نرم افزار 

 دوشنبه 

11/9/99 

11-9:31 

19-13 
111 

 های تمدن اسلامیمعنا و مؤلفه دکتر مطهری الهامی معارف اسلامی 31
 شنبه سه

11/9/99 
11-11 111 

 دکتر ابوعلی ادبیات عربی 31
های گوناگون آن به زبان نگاری و روشنامه

 عربی

 شنبه سه

11/9/99 
11-8 313 

 هندسه محتوای خطبه همان دکتر بصیری قرآن و حدیثعلوم  33
 شنبه سه

11/9/99 
 سالن مطهری 11-8

 نقد داستان دکتر ناظمیان ادبیات عربی 34
 شنبه سه

11/9/99 
 سالن مطهری 11-11

 فلسفه 31

دکتر ذکیانی/ دکتر 

پارساخانقاه / دکتر 

 اردبیلی

 )نشست تخصصی( 1گراییکثرت
 شنبه سه

11/9/99 
 سالن مطهری 11-13

 تاریخچه زبان آلمانی دکتر هاشمی آلمانی 39
 چهارشنبه

11/9/99 
11-11 313 

 ادبیات انگلیسی 33
دکتر رضایی/ دکتر 

 استاجی/ دکتر ناظمیان
 شناسائی مدرننشست زیبایی

 چهارشنبه

11/9/99 
 سلان مطهری 11-11

 ادبیات انگلیسی 38
آقای  دکتر معرفت/

 مجتبی حیدری
 FACETSافزار آموزش نرم

 چهارشنبه

11/9/99 

11-9:31 

19-13 
 سالن پژوهشکده

 سخنرانی دکتر مرادی روسی 39
 شنبه 

11/9/99 
 سالن پژوهشکده 11-11

 کرسی دکتر بیات علوم قرآن و حدیث 41
 شنبه 

11/9/99 
11-13 313 

 تجزیه ساختمان واژه دکتر شقاقی شناسیزبان 41
 شنبه 

11/9/99 
11-11 111 
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  دکتر استاجی ادبیات انگلیسی 41
 شنبه 

11/9/99 
 سالن مطهری 11-8

 دکتر اشرفی علوم قرآن و حدیث 43
بررسی تطبیقی امثال در قرآن و عهد جدید 

 )سخنرانی(

 یکشنبه 

19/9/99 
11-11 313 

 شعر نو عربی دکتر ناظمیان ادبیات عربی 44
 یکشنبه 

19/9/99 
 سالن مطهری 11-11

 آینده پژوهش دکتر صفوی شناسیزبان 41
 یکشنبه 

19/9/99 
 سالن مطهری 11-8

 پوردکتر شعبان علوم قرآن و حدیث 49
انحرافات اجتماعی و راهکارهای قرآنی مقابله 

 با آن

 یکشنبه 

19/9/99 
 سالن مطهری 11-13

 آمیزاسلام و همزیستی مسالمت دکتر صدقی معارف اسلامی 43
 دوشنبه 

13/9/99 
11-8 313 

 نژاددکتر ابراهیم معارف اسلامی 48
شناسی سلیقه درباره نقد و بررسی و آسیب

 شناخت قرآن

 دوشنبه 

13/9/99 
11-13 313 

 داشت روز پژوهشمراسم گرامی 49
 دوشنبه

13/9/99 
 سالن مطهری 13-11

 کارگاه پرپوزال نویسی فلسفی دکتر اخوان فلسفه 11
 دوشنبه 

13/9/99 
 مطهری سالن 11-13

 عالم ذر )کرسی( زادهدکتر حسن معارف اسلامی 11
 شنبهسه

18/9/99 
11-13 313 

 دکتر عنایت شریفی علوم قرآن و حدیث 11
تأثیر و کارکردهای اخلاق در علم فقه 

 )کرسی(

 شنبهسه

18/9/99 
11-11 313 

 زبان چینی 13

/ خانم  خانم لیولی جون

یوان یوان / دکتر خه

 میرزا نیا

 تخصصی( )نشست
 /بررسی تطبیقی تعارفات در ایران و چین

باستان های ایرانشناسی در چین/ سکهقوم

 ی شانگهایدر موزه

 شنبهسه

18/9/99 
 سالن مطهری 11-13

 شناسی رسم الخط قرآنآسیب نژاد عمراندکتر علی علوم قرآن و حدیث 14
 چهارشنبه

19/9/99 
 سالن مطهری 11-11

 New Trends and Approaches in دکتر مصطفایی ادبیات انگلیسی 11
Grammar Teaching 

 چهارشنبه

19/9/99 
 سالن مطهری 11-8

 Post Colonial Sublime دکتر رضایی ادبیات انگلیسی 19
 چهارشنبه

19/9/99 
11-13 313 

 


