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روزهای
هفته

تاریخ

شنبه

3111/8/92

رویداد
The United Students of Silk-Roads
Universities Network, SUN, Allameh
Tabataba’i University & Ca' Foscari
University:

نام سخنران

ساعت

نشانی

Dr. Silvia Marsili
)( Ca' Foscari University-Italy

33:11-31

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

The Past & Future of Cultural
Exchange along the Silk - Roads

گروه زبان و ادبیات فارسی و معاونت
گسترش زبان فارسی و ایران شناسی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
دوره دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی:
"تولد راوی طناز در دایی جان ناپلئون"

دکتر کارولینا راکوومیتسکا
(دانشگاه یاگلونی لهستان)

دکتر شهنازعرش اکمل
(دانشگاه عالمه طباطبائی)

35-37

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

ویکتور هوگو دیاز
(شیلی)

جسیکا فرودنتال اواندو
(بولیوی)

آندرس سیسنگرود
(مکزیک)

مرکز مطالعات ایرانی خیام
شاعران پارسی گو و اسپانیایی زبان

هادی سعیدی
(ایران)

نورعلی نورزاد
(تاجیکستان)

تانیا عاکفی
(افغانستان)

دکتر نجمه شبیری
(دانشگاه عالمه طباطبائی)

33:11-91:11

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

دوشنبه

3111/2/3

مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان
و ادبیات و دانشگاههای گرجستان:
مدرسه بینالمللی روابط میان
فرهنگی ایران و گرجستان:
بخش اول:آشنایی با زبان گرجی

چهارشنبه

3111/2/1

مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان
و ادبیات و دانشگاههای گرجستان:
مدرسه بینالمللی روابط میان
فرهنگی ایران و گرجستان:
پیوندهای ادبی ایران و گرجستان
از دوران کهن تا به امروز

پنج شنبه

3111/2/1

مرکز تحقیقات میان رشته ای زبان
و ادبیات و دانشگاههای گرجستان:
مدرسه بینالمللی روابط میان
فرهنگی ایران و گرجستان:
بخش اول:آشنایی با زبان گرجی
گروه زبان و ادبیات ترکی و
دانشگاه شرق شناسی تاشکند ازبکستان:
کارگاه آموزش زبان ازبکی

دکتر اکاترینه گگالدزه
(دانشگاه دولتی تفلیس)

دکتر الکساندرچلوخادزه
(دانشگاه گرجستان)

دکتر اکاترینه گگالدزه
(دانشگاه دولتی تفلیس)

2:11-33:11

33-38

2:11-33:11

دکتر هولکار میرزاحمدوا
(دانشگاه شرق شناسی تاشکند)

دکتر میرزاجان قلندرف

37 -38:11

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

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

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

https://meeting.atu.ac.ir/ch/uzbek.langu
age

(دانشگاه شرق شناسی تاشکند)

دانشگاه عالمه طباطبایی :
ترجمه متون رسانه ای از عربی به فارسی
(مخصوص دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های
مصر)

دکتر حمیدرضا حیدری
(دانشگاه عالمه طباطبائی)

83:61-81

https://meeting.atu.ac.ir/ch/arabic9

