
 

ننام سخنرا ساعت نشانی  تاریخ رویداد 
روزهای 

فتهه  

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

   دکتر اورنگ ایزدی  12-10
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 و ادبیات فارسیزبان گروه 

 :قزاقستانو دانشگاه الفارابی  

 شعر کهن فارسیمتون 

 (مثنوی معنوی)

 شنبه  10/8/1399

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

   دکتر اورنگ ایزدی  51-31
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 و ادبیات فارسیزبان گروه 

 :قزاقستانو دانشگاه الفارابی  

 آموزش دستور زبان فارسی

 (ضمایر فاعلی)

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit 16-18 محمد عبدالصبور دکتر 

 (داکا دانشگاه)

 :فارسی ادبیات و زبان گروه

 فارسی ادب افزایی دانش دوره                       

 (ادبیات معاصر ایران در بنگالدش)

https://meeting.atu.ac.ir/ch/turkish-language 17-18:3. Dr. Golbakht Kudaibergen 

Dr. Kaluash Zhetpisbai 

 استانبولی  ترکیگروه زبان 

 و دانشگاه الفارابی قزاقستان :

 قزاقی زبانآموزش  یکارگاه بین الملل

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


https://meeting.atu.ac.ir/ch/ regional-studies 16-18 
Distinguished Scholars and 

Experts from ECO member 

States  

 دانشگاه عالمه طباطبائی:

COVID19 and Opportunities for Regional 

Integration Among ECO Member States 
 

 دوشنبه 12/7/1399

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit 18-16 
 مهدی دشتیدکتر 

 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 

 :فارسی ادبیات و زبان گروه

 فارسی ادب افزایی دانش دوره                       

 (حافظ و قرآن)

  

 سه شنبه  13/8/1399

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

 

 مسلم آقایی طوقدکتر 

 (علوم قضایی و خدمات اداری)دانشگاه 

 

 ،دانشگاه عالمه طباطبائی  

موسسه تخنیکی و مسلکی انتخابات افغانستان 

 انجمن علوم سیاسی ایران: و

 فرمول انتخاباتی و تامین مالی                   

14/8/1399  

 
 چهارشنبه

 
https://meeting.atu.ac.ir/ch/ russian-language  

 

  18-16  

 
 

 دکتر وحید شالچی
  )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 و روسی زبان گروه

 :پترزبورگ سنت انسانی علوم دانشگاه

  سیاست هایچالش: فرهنگی سیاست)

 (معاصر دوره در غرب غیر فرهنگی

 :نام ثبت نشانی

mahsa.kpour2@gmail.com   
20:30-18 

 دکتر علیرضا موال
 )دانشگاه کارلستاد سوئد(

  دکتر حمیده عادلیان راسی

 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 گروه آموزشی مددکاری اجتماعی:

 خرد پر احساس                     

 (احساس)جلسه چهارم: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

12-30:9  

 

30:17-15  

 

 دکتر حسین امیر عبدالهیان 
 )مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی(

 رضا گودرزیدکتر غالم
 )دانشگاه امام صادق(

 دکتر اسکار مولیناس
 ما مکزیک()دانشگاه آتونو

 رضا بهروزی لکدکتر غالم
 )دانشگاه باقرالعلوم(

 

 گروه فلسفه و کالم اسالمی :

 منجی گرایی و آینده پژوهی جهان از منظر ادیان 
 

 

 

 

 

 

 

 پنج شنبه 15/8/1399

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


 

 منموهان سادانادکتر 
 )هند(

 دکتر علی کربالیی پازوکی
 طباطبائی( )دانشگاه عالمه

 دکتر رحیم کارگر
 )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(

 دکتر محمد رحیم عیوضی

 )دانشگاه شاهد(

 دکتر محمد هادی همایون

 )دانشگاه امام صادق(

 دکتر سید محمد مهدی افضلی
 )دانشگاه اشراق افغانستان(

 دکتر روح اهلل شاکری
 رف قم(ا)دانشگاه مع

 فردکتر محمد معینی
 ادیان و مذاهب()دانشگاه 

 دکتر رامون کروسس
 )مکزیک(

  

 

 

 

 

 

 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/pashto-language 

18-16  

 

 

 لیوال عبدالغفور آقای جناب

های خارجی:دانشکده ادبیات فارسی و زبان  

 آموزش زبان پشتو

 

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

   دکتر اورنگ ایزدی  12-10
 )دانشگاه عالمه طباطبائی(

 فارسی ادبیات و زبان گروه

 :قزاقستان الفارابی دانشگاه و 

 فارسیمتون شعر کهن 

 )غزلیات شمس(

 جمعه 16/8/1399

https://meeting.atu.ac.ir/ch/pashto-language

