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 مقدمه
 ،یسازمان علم یکرشد و گسترش  رو الزمه این. از استو بدون مرز  یفرامل یعلم، مفهوم

 نیدتریاز جد یجهان است تا بتواند با آگاهنهادهای علمی  دیگرارتباط مستمر با  ایجاد
افزایش دانش بشری به جهت در  یقابل قبول یت، موفقعلمیمختلف  یهادر حوزه هایافته

 هایقابلیتو  هاییداشتن توانا یندر ع ،جهان یهادانشگاه ینبزرگتر ی. حتدست آورد
به دست و  روزآمد کردن اطالعات خود قادر بهارتباط با جهان خارج  یجادبدون ا ،مختلف
 .نخواهند بود یستهشا المللیینو ب یعلم یگاهجا آوردن
 تبدیل شده که کلیدیدر آموزش عالی به مفهومی  المللی شدنبینهای اخیر در سال

، ننویهای فناوریمستلزم اصالح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از 
سو  ها از یکدانشگاهالمللی شدن . مقوله بینپویا استپذیری مدیریت راهبردی و رقابت 

هشی، های پژومقتضی برای بهبود فعالیت ماقدامنظور  سیاستگذاری راهبردی به نیازمند
 زمندنیاها، های دانشگاهفعالیت شدنالمللی بین سوی دیگر و از استآموزشی و خدماتی 

 .استدانشگاه  درونهای مختلف ایجاد هماهنگی میان بخش برایبستری پویا 
 شاهد رشد آماررویکردی بین المللی  با های اخیرسالمه طباطبائی در دانشگاه عال

له جمآن از بوده که و دانشجویان خود ت علمی های علمی بین المللی اعضای هیأیتفعال
بین  مدرسانهای آموزشی، دعوت از ، کارگاههاتوان به برگزاری و شرکت در همایشمی

اره المللی اشهای بینعالیتف دیگرهای کوتاه مدت و المللی برای برگزاری کارگاه و دوره
المللی دانشگاه رسمیت بیشتری های علمی بینیکی از اقداماتی که به فعالیت .نمود
ها و اهداف های دارای برنامهبا دانشگاهنامه همکاری علمی بخشد، امضای تفاهممی

المللی های علمی بیناخیر مدیریت همکاری هایسالمین راستا در . در همشترک است
عه با هدف توسهای معتبر دنیا ارتباط برقرار کرده و تا با دانشگاه هدانشگاه تالش کرد
دانشگاه عالمه  0011اول آبان ماه سال تا  .کندنامه تفاهم بستنهمکاری، اقدام به 

قرارداد  55تفاهم نامه و  008سند همکاری علمی بین المللی شامل  039طباطبائی 
 .ها و موسسات علمی سراسر جهان امضا کرده استهمکاری علمی با دانشگاه

های طرف تفاهم دانشگاه و دانشگاه بااستادان گرامی آشنایی  ،کتاباین  از انتشار هدف
ای هایشان به انجام فعالیت دعوت از با هدفگسترش همکاری علمی  هایمعرفی قابلیت

المللی نظام های بینفعالیتانجام نامه ها و تفاهم برای به اجرا در آوردنشترک علمی م
 .شگاه عالمه طباطبائی استنپویا و شایسته دا مند،

نجر م یاست که به اقدام عمل ییها یتکتاب، فعال ینانجام شده در ا یها یتمنظور از فعال
 هاییتانجام فعال یطرف تفاهم برا یهااز دانشگاه یاریشده است. در حال حاضر با بس

 ینکتاب، ا ینآنها تا زمان تدو یدنبه ثمر نرس یلمشترک گفتگو شده اما به دل یعلم
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اقدامات  ینکتاب آخر ینا یبعد ینشده اند. در نسخه ها ذکر ابکت ینها در ا یتفعال
 د شد.نخواه یرساناطالع صورت گرفته 

دانشگاه، حضور در دانشگاه  یهاتفاهم نامه یهاچالش یناز بزرگتر یکیگفتنی است که 
 مدت یانها پس از پاتفاهم نامه یدتمد یها براآن دانشگاه یسدعوت از رئ یاطرف مقابل 

 نهادشیپ یهاتفاهم نامه دانشگاه و همه تفاهم نامه یاز بندها یکیاعتبار بود که با اصالح 
ه ب یازین یگرها دمدت اعتبار تفاهم نامه یانپس از پا ارجی،خ یهادانشگاه یشده از سو

ها به صورت خودکار تفاهم نامه ین،و در صورت عدم مخالفت طرف نیست یحضور یدتمد
 یها یامر ضمن فراهم آوردن امکان همکار ین. ادنشویم یدتمد یگردوره د یک یبرا
د را به همراه خواه یریگچشم یمال ییوناگون، صرفه جوگ یهابلند مدت با دانشگاه یعلم

 داشت.
دانشگاه در عمل  بین المللی های علمیبا هدف افزایش همکاری 35سال  ازاز سوی دیگر، 

قراردادهای اجرایی  ،اجرایی سازی تفاهم نامه های امضاء شده سویو حرکت سریعتر به 
همچنین با استفاده از های طرف تفاهم امضاء و اجرائی شد. دانشگاهبرخی از مشخصی با 
های مختلف جهان، تغییراتی در های قبل و بررسی متن تفاهم نامه دانشگاهتجربیات سال

ین های علمی بمتن پیش نویس تفاهم نامه دانشگاه انجام شده و به تأیید مرکز همکاری
تری از طیف گستردهانجام سید. با این تغییرات المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ر

 دانشگاه میسر شده است. بین المللی برای اساتیدمشترک های علمی فعالیت
ضمن حفظ رویکرد عملگرایی و اجرایی سازی تفاهم نامه های همکاری علمی  39از سال 

شتری گرفت. یگسترده تر شده و شتاب ب ی بین المللی دانشگاههابین المللی، دامنه فعالیت
و و برگزاری چندین همایش  های مشخص علمیهایی برای انجام فعالیتامضای قرارداد

های ها و نهادهای علمی خارجی و همکاری عملی با دانشگاهدانشگاهمشترک با کارگاه 
معتبر جهان به ویژه در قالب برنامه تبادل دانشگاهی اراسموس پالس جزو دستاوردهای 

 های خارجی و اجرایی سازیاطبائی در برقراری ارتباط نزدیک با دانشگاهدانشگاه عالمه طب
همچنین به دلیل افزایش چشمگیر قراردادهای بین  .باشدهای امضا شده میتفاهم نامه

جدول  ،المللی، در نسخه جدید این کتاب در کنار جدول تفاهم نامه های دانشگاه
 مجزا ثبت شده است.به صورت نیز قراردادهای همکاری علمی مشترک 

در پی شیوع ویروس کرونا و عدم امکان رفت و آمد میان کشورها،  0933در اوایل سال 
های علمی بین المللی مواجه شدند ها تا حدودی با مشکالتی در حوزه همکاریدانشگاه

های دنیا از جمله دانشگاه عالمه طباطبائی با استفاده از اما به سرعت بسیاری از دانشگاه
های نو توانستند با تبدیل این تهدید به فرصت به گسترش هر چه بیشتر روابط ناوریف
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. بنابراین بپردازند های برخط ایجاد شدههای خارجی و استفاده از ظرفیتخود با دانشگاه
المللی آنالین و همکاری بیش از پیش های بیندر این سال شاهد رشد چشمگیر برنامه

 دانشگاهیان خارج از کشور بودیم.نشگاه عالمه طباطبائی با استادان و دانشجویان دا
های ارزشمند آن دسته از استادان ارجمندی که در معرفی از تالش استالزم در اینجا، 
اند، ها ما را یاری کردههای معتبر جهان و امضای تفاهم نامه همکاری با این دانشگاهدانشگاه

جام شده در این زمینه، عرصه مناسبی برای های انسپاسگزاری شود. امید است تالش
 های علمی بین المللی استادان و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی فراهم آورد.همکاری





 

 
 دانشگاه در یک نگاهالمللی بینهای تفاهم نامه

 اصلی مفاد
ارجی های خدانشگاه عالمه طباطبائی تفاهم نامه های مختلفی با مفاد متفاوت با دانشگاه

اه تفاهم نامه دانشگمفاد . یکسان استها چارچوب کلی اکثر این تفاهم نامه است اما بسته
 شود:ئی شامل موارد زیر میعالمه طباطبا

های علمی، کتاب، نشریات علمی و اسناد علمی و پژوهشی در دادهمبادله  .0-0

 های آموزشی، پژوهشی و فنی مورد عالقه طرفینحوزه

 مبادله مقاالت برای چاپ در نشریات مربوط .0-2

 چاپ نشریات و کتابهای مشترک .0-9

 ایجاد تسهیالت طرفین برای یکدیگر به منظور شرکت در فعالیتهای علمی .0-0

های پژوهشگر و کارشناس برای انجام طرحتبادل استاد، دانشجو،  .0-5

های آموزشی، ها، کارگاهپژوهشی و آموزشی و شرکت در همایش

 های بین المللیها و نشستگردهمایی

های آموزشی به منظور ، سمینار، کارگاه و دورهبرگزاری مشترک همایش .0-9

 توانمند سازی علمی

 اعطای امکانات متقابل برای فرصت های مطالعاتی .0-3

 مشارکت در تدوین دوره های جدید .0-8

های های آموزشی مشترک و دورهمشارکت در زمینه راه اندازی دوره .0-3

 آموزشی با اعطای مدرک مشترک

 مبادله تجربیات در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی  .0-01

های بین المللی در زمینه های اطالع رسانی متقابل درباره نمایشگاه .0-00

 های طرف تفاهمدر هریک از دانشگاه مختلف آموزشی در حال برگزاری

های های دورهها و رسالهنامهمشارکت در راهنمایی مشترک پایان .0-02

 تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
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  نامه های موجود )به ترتیب تاریخ امضاء(تفاهم
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 5/01/31 چین دانشگاه نرمال شانگ های 0
 2/3/31 قرقیزستان دانشگاه آرابایف 2
  21/9/32 افغانستان موسسه تحصیالت عالی رابعه بلخی 9
 20/00/32 هندوستان دانشگاه لکنو 0

 20/2/39 ترکیه دانشگاه استانبول 5
 5/9/39 فرانسه آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی 9
 25/3/39 اسپانیا دانشگاه الی کانته 3
 05/3/39 ارمنستان بوساکهایدانشگاه  8
 23/8/39 آلمان موسسه حقوقی مکس پالنک 3
 2/3/39 هندوستان دانشگاه جامعه ملیا اسالیا 01
 2/3/39 هندوستان دانشگاه همدرد 00
 2/3/39 هندوستان دانشگاه روهیلکند 02
 0/3/39 آلمان دانشگاه گیسن 09
 3/02/39 پاکستان دانشگاه الهور 00
 3/02/39 پاکستان دانشگاه زنان بی نظیر بوتو 05
 3/02/39 پاکستان دانشگاه ایندوس 09
 3/02/39 پاکستان دانشگاه زنان فاطمه جناح 03
 3/02/39 پاکستان دانشگاه همدرد کراچی 08
 09/2/30 روسیه انستیتوی زبانشناسی آکادمی علوم روسیه 03

دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن  21
 00/9/30 روسیه پترزبورگ

 02/9/30 روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 20
 09/9/30 روسیه دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو 22
 21/5/30 انگلستان دانشگاه اسکس 29
 90/5/30 کره جنوبی دانشگاه هانکوک 20
 01/9/30 اسپانیا دانشگاه سویا 25
 09/9/30 اسپانیا تنسهلودانشگاه کامپ 29
 09/9/30 فرانسه موسسه زبانها و تمدنهای شرقی )اینالکو( 23
 09/9/30 اتریش دانشگاه اف اچ یوانیوم 28
 03/9/30 فرانسه دانشگاه پواتیه 23
 9/8/30 یونان دانشگاه ارسطو 91
 8/8/30 روسیه دانشگاه برتر ایران و روسیه 21تفاهم نامه  90
 09/8/30 اسپانیا دانشگاه پومپه فابرا 92
 29/8/30 اسپانیا بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای 99
 09/01/30 قرقیزستان دانشگاه بیشکک 90
 25/00/30 نهاد بین المللی اکو یموسسه فرهنگ 95
 20/02/30 روسیه دانشگاه چلیابینسک 99
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 02/2/35 آلمان مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین 93
 03/2/35 اسپانیا دانشگاه اسپانیایی 0ائتالف  98
 08/2/35 روسیه انتشارات زالتا اوست 93
 01/9/35 روسیه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 01
 29/9/35 قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 00
 29/9/35 اسپانیا دانشگاه ییدا 02
 28/9/35 روسیه دانشگاه داغستان 09
 0/0/35 چین پکندانشگاه مطالعات خارجی  00
 8/0/35 روسیه آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-انستیتو آسیا 05
 3/3/35 لهستان دانشگاه گدانسک  09
 8/3/35 هندوستان دانشگاه پنجاب 03
 25/3/35 افغانستان موسسه تحصیالت عالی خصوصی اشراق 08
 23/3/35 روسیه دانشگاه مسکو 03
 23/3/35 روسیه دانشگاه روس نو 51
 0/3/35 کره جنوبی جامعه آسیایی حقوق بین الملل 50
 3/3/35 چین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای 52
 00/3/35 افغانستان دانشگاه غرجستان 59
 91/3/35 روسیه دانشگاه اوستیا شمالی 50
 5/00/35 کره جنوبی های جاده ابریشم )قرارداد(انجمن دانشگاه 55
 22/02/35 افغانستان عالی گوهر شادموسسه تحصیالت  59
 03/0/39 اسپانیا قرارداد تبادل استاد دانشگاه اتونما 53
 91/0/39 آلمان بنیاد برگهوف 58
 0/2/39 روسیه دانشگاه دولتی والدیمیر  53
 3/2/39 بین المللی آسیایی MBAتفاهم نامه راه اندازی  91
 09/2/39 مالزی دانشگاه پوترا مالزی 90
 8/9/39 اسپانیا دانشگاه نبریخا 92
 0/9/39 رومانی دانشگاه علوم اقتصادی بخارست 99
 22/9/39 کانادا آموزشکده عالی ادلر 90
 22/9/39 کره جنوبی دانشگاه کیونگ سانگ 95
 0/0/39 ترکیه دانشگاه استانبول 99
 09/0/39 آلمان دانشگاه ورمز 93
 29/0/39 روسیه دانشگاه کازان 98
 90/0/39 رومانی دانشگاه بخارست 93
 21/5/39 ترکیه دانشگاه حاجت تپه 31
 29/5/39 لبنان دانشگاه ملی لبنان 30
 29/5/39 کره جنوبی دانشگاه سان مون 32
 9/3/39 پرتغال دانشگاه کومبرا 39
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 08/3/39 عمان دانشگاه نزوی 39
 3/8/39 افغانستان دانشگاه کابل 30
 00/8/39 قزاقستان مدرس قزاقستان جنوبیدانشگاه تربیت  35
 29/9/39 چین دانشگاه جنگ جو 39
 03/3/39 روسیه دانشگاه دوستی ملل روسیه 33
 22/3/39 ایتالیا دانشگاه پادوا 38
 22/3/39 چین دانشگاه نورث وست 33
 23/3/39 لهستان دانشگاه لودز 81
 09/01/39 افغانستان دانشگاه غالب 80
 09/01/39 رومانی بابس بولیای دانشگاه 82
 25/01/39 آلمان دانشگاه هامبولت 89
 0/00/39 بلغارستان دانشگاه صوفیه 80
 05/00/39 افغانستان دانشگاه هرات 85
 9/02/39 بین المللی یونسکو )کرسی ارتباطات( 89
 00/02/39 روسیه دانشگاه دولتی منطقه مسکو 83
 05/2/33 فرانسه دانشگاه بوردو 88
 91/9/33 چین دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل 83
 29/0/33 اندونزی دانشگاه سورابایا 31
 25/0/33 ترکیه دانشگاه آیدین 30
 5/5/33 استرالیا دانشگاه ملی استرالیا 32

انستیتو علوم انسانی و اجتماعی اوستیای  39
 29/3/33 روسیه شمالی آکادمی علوم روسیه

 03/8/33 قزاقستان دانشگاه الفارابی 30
 01/3/33 برزیل دانشگاه برازیلیا 35
 29/00/33 عراق آستان مقدس حسینی 39
 03/0/38 افغانستان موسسه میدیوتیک 33
 9/2/38 چین دانشگاه رنمین 38
 8/9/38 فرانسه دانشگاه مون بالن 33
 9/0/38 هندوستان دانشگاه جواهر لعل نهرو 011
 03/3/38 چین دانشگاه مطالعات بین الملل جیلین 010
 03/3/38 چین دانشگاه مطالعات بین الملل پکن 012
 01/01/38 مالزی دانشگاه تکنولوژی مارا 019
 03/02/38 پاکستان دانشگاه زنان الهور 010
 29/9/33 چین دانشگاه زبان و فرهنگ پکن 015
 0/3/33 افغانستان ای انتخاباتانستیتو فنی و حرفه 019
 05/3/33 افغانستان دانشگاه جامی 013
 3/8/33 افغانستان دانشگاه افغانستان 018
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 01/8/33 ازبکستان دانشگاه خاورشناسی تاشکند 013
 03/3/33 روسیه دانشگاه دولتی تومسک 001
 9/00/33 روسیه قرقیز(-دانشگاه اسالویانی )روس 000
 8/00/33 روسیه دانشگاه سن پترزبورگ 002
 25/02/33 افغانستان دانشگاه غالب کابل 009
 28/0/0011 افغانستان دانشگاه هریوا 000
 9/9/0011 ترکیه دانشگاه آرل استانبول 005
 01/9/0011 بنگالدش دانشگاه داکا 009
 29/0/0011 بین المللی )آلکو( یقاآفر-یاآس یسازمان مشاوره حقوق 003
 9/3/0011 گرجستان تفلیسدانشگاه دولتی  008
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 قراردادهای بین المللی دانشگاه )به ترتیب تاریخ امضا(
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 تاریخ امضا موضوع همکاری کشور نام دانشگاه ردیف
 3/8/39 تبادل دانشجو اسپانیا دانشگاه الیکانته 0
 3/8/30 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 2
 00/2/35 تبادل استاد روسیه کومسدانشگاه ملی زبانشناسی  9
دانشگگگگگاه مطگالعگات خارجی  0

 هانکوک
 9/5/35 تبادل دانشجو کره جنوبی

 23/3/35 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی مسکو 5
همایش مشترک  کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 9

دیپلماسگی حمل 
 و نقل

9/00/35 

مگرکز مطگگالعگگات حقوق بین  3
 الملل

قرارداد مگدیریت  اتریش
 منطقه ای موت

03/02/35 

 00/0/39 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی داغستان 8
 03/0/39 تبادل استاد اسپانیا دانشگاه اتونمای مادرید 3
تبادل اسگگگتاد و  فرانسه دانشگاه پواتیه 01

 دانشجو
90/2/39 

همایش مشترک  چین انجمن بین المللی کنفسیوس 00
گفتگوی فرهنگ 

تمگگدن چینی و 
 فارسی و اسالمی

03/9/39 

 0/3/39 تبادل دانشجو اسپانیا دانشگاه اتونمای مادرید 02
دانشگگگگگاه دولتی اوسگگگتیگگای  09

 شمالی
همایش مشترک  روسیه

روابگگط ایگگران و 
 قفقاز شمالی

21/3/39 

دانشگگگگگاه دولتی اوسگگگتیگگای  00
 شمالی

دوره مشگگگترک  روسیه
 ایرانشناسی

25/3/39 

 25/01/39 0اراسموس پالس اسپانیا الیکانتهدانشگاه  05
قرارداد هماهنگ  بین المللی اف دی آی موت 09

کننده منطقه ای 
مسگگگابقات موت 

 کورت

01/02/39 
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. قرارداد اراسمموس پالس به قراردادهایی اطالق می شمود که طی آن دانشمجویانس اسمتادان و کارشناسان طرفین توافاس با  1
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همایش مشترک  کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 03
 دیپلماسی میراث

08/02/39 

راه انگگدازی مرکز  اسپانیا دانشگاه نبریخا 08
نبریخا و خیام در 

مرکز نبریخگگا در 
 ایران

23/0/33 

راه انگگدازی مرکز  قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 03
مگگگطگگگالگگگعگگگات 
اقگگگتصگگگگگگادی 
ابوریحان بیرونی 
در قزاقسگگگتان و 
-مگگرکگگز ایگگران

قزاقسگگگتگگان در 
 ایران

09/2/33 

 25/2/33 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه دوستی ملل 21
 25/2/33 تبادل دانشجو فرانسه اینالکو 20
 22/9/33 اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه پومپئو فابرا 22
دانشگگگاه دولتی زبانشگگناسگگی  29

 مسکو
دوره مشگگگترک  روسیه

مگگگطگگگالگگگعگگگات 
 ایمنطقه

28/9/33 

 91/9/33 تبادل دانشجو اسپانیا دانشگاه سویا 20
بگگرگزاری آزمون  کره جنوبی مدرسه کره ای 25

زبگگان کگگره ای 
 )تاپیک(

9/0/33 

 9/5/33 اراسموس پالس بلغارستان دانشگاه مدیریت وارنا 29
انتقگال دبیرخانه  کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 23

دانشجویی شبکه 
به دانشگاه عالمه 

 طباطبائی

8/9/33 

 23/9/33 اراسموس پالس پرتغال دانشگاه کومبرا 28
 08/3/33 پژوهش مشترک افغانستان دانشگاه هرات 23
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بگگرگزاری آزمون  کره جنوبی موسسه سجونگ 91
زبگگان کگگره ای 

 )تاپیک(

05/8/33 

 03/8/33 اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه الیکانته 90
دانشگگگاه دولتی زبانشگگناسگگی  92

 مسکو
دوره مشگگگترک  روسیه

زبگگانشگگگناسگگگی 
 عمومی

20/00/33 

 0/02/33 دکترای مشترک بلژیک دانشگاه وریه بروکسل 99
مطالعات بین المللی دانشگگگگاه  90

 شانگهای
راه اندازی مراکز  چین

 علمی مشترک
25/0/38 

همایش مشترک  کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 95
مگردم و مگگحیط 
زیست در امتداد 

 جاده ابریشم

00/2/38 

دوره مشگگگترک  فرانسه دانشگاه پواتیه 99
روانشگگگنگگاسگگگی 

 قضایی-جنایی

03/2/38 

تگگگگگگبگگگگگگادل  فرانسه دانشگاه مون بالن 93
 استاد/دانشجو

8/9/38 

دانشگگگگاه مطالعات بین المللی  98
 شانگهای

 21/9/38 تبادل دانشجو چین

 23/9/38 تبادل دانشجو لبنان دانشگاه لبنان 93
 22/0/38 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه دولتی چلیابینسک 01
 22/0/38 تبادل استاد روسیه دانشگاه دولتی چلیابینسک 00
دوره مشگگگترک  افغانستان دانشگاه هرات 02

 روزنامه نگاری
28/9/38 

 3/3/38 تبادل دانشجو ایتالیا دانشگاه ساپینزا 09
 8/3/38 اراسموس پالس آلمان دانشگاه گوتینگن 00
تگگگگگگبگگگگگگادل  ایتالیا دانشگاه پادوا 05

 استاد/دانشجو
3/3/38 
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شگگگبکگگه علمی  آلمان دانشگاه گیسن 09
مگگگطگگگالگگگعگگگات 

 ژئوتوریسم

00/3/38 

 01/3/38 اراسموس پالس لهستان دانشگاه تربیت مدرس کراکف 03
دانشگاه ملی مطالعات سیاسی  08

 و مدیریت دولتی

 8/00/38 اراسموس پالس رومانی

 09/02/38 اراسموس پالس صربستان دانشگاه بلگراد 03
 00/2/33 اراسموس پالس اسپانیا 9دانشگاه کارلوس  51
 05/2/33 اهدای ماسک چین المللس کنفسیوسبینانجمن  50
 00/0/33 دکتری مشترک اسپانیا دانشگاه اتونما مادرید 52
 5/8/33 اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه اتونما بارسلونا 59
 9/3/0011 تبادل استاد گرجستان دانشگاه دولتی تفلیس 50
 9/3/0011 تبادل دانشجو گرجستان دانشگاه دولتی تفلیس 55
 

 ها و قراردادهای بین المللی دانشگاه به تفکیک کشورهاتعداد تفاهم نامه
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 ها و قراردادهانامهتعداد تفاهم نام کشور  ردیف
 61 روسیه 1
 12 اسپانیا 1
 15 افغانستان 6
 12 چین  2
 12 فرانسه 5
 12 کره جنوبی 2
 4 آلمان 7
 2 پاکستان 4
 2 هندوستان 2

 5 المللینهادهای بین 12
 2 قزاقستان 11
 2 ترکیه 11
 2 ایتالیا 16
 6 اتریش 12
 6 گرجستان 15
 6 رومانی 12
 6 لهستان 17
 1 پرتغال 14
 1 مالزی 12
 1 لبنان 12
 1 قرقیزستان 11
 1 بلغارستان 11
 1 ارمنستان 16
 1 استرالیا 16
 1 بنگالدش 12
 1 بلژیک 15
 1 کانادا 12
 1 یونان 17
 1 اندونزی 14
 1 عراق 12
 1 عمان 62
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 1 صربستان 61
 1 انگلستان 61
 1 ازبکستان 66
 1 برزیل 62
 713 جمع کل 
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)به های طرف تفاهممعرفی دانشگاه

 1ترتیب حروف الفبای نام کشورها(

 

                                                 
 در این بخشس تفاهم نامه ها به ترتیب حروف الفبای. به منظور تسمهیل در امکان دسمترسمی به تفاهم نامه های هر کشورس  1

 .کشورهای طرف تفاهم آورده شده اند
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 دانشگاه اف اچ یوانیوم )اتریش(

FU-Joanneum University of Applied Sciences (Austria) 

 

 
در شهر گراتس اتریش تأسیس  0335در سال  FH-Joanneumدانشگاه علوم کاربردی 

شگد. این دانشگگاه، همانگونه که از نام آن پیداسگت، شامل علوم کاربردی در زمینه های 
آموزشی به  دانشجو دارد. این دانشگاه مشتمل بر  شش گروه 0211و مختلف می باشگد 

 شرح زیر است:
 :گروه علوم کاربردی کامپیوتر شامل رشته های 

 مدیریت اطالعات 
 فناوری اطالعات و امنیت تلفن همراه 
 مهندسی پیشرفته امنیت 
 مدیریت و حقوق فناوری اطالعات 

 گروه مهندسی 
 گروه مطالعات سالمت 
 گروه ساختمان، انرژی، جامعه 
 :گروه رسانه و طراحی شامل رشته های 

 خبرنگاری و روابط عمومی 

 ارتباطات و رسانه 
 :گروه مدیریت شامل رشته های 

 بانکداری و صنعت بیمه 
 مدیریت بین المللی 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       22

 مدیریت سالمت در گردشگری 
 مدیریت صنعتی 

 اطالعات تماس
FH JOANNEUM Graz 
Alte Poststrasse 147 – 154 
Eggenberger Allee 9 – 13 
8020 Graz, AUSTRIA 
Tel.: +43 (0)316 5453-0 
Fax: +43 (0)316 5453-8801 
info@fh-joanneum.at 

 
 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 
 

ها پیگیری کارشناس دانشگاه و سرکار تفاهم نامه دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش پس از ماه
هیئت علمی دانشگاه وین اتریش، به امضای روسای دو دانشگاه خانم دکتر جلیل زاده، عضو 

در حاشیه سفر رئیس جمهور اتریش و نماینده دانشگاه اف اچ  09/9/30رسید و در تاریخ 
یوانیوم به ایران در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط معاونین دو دانشگاه مبادله 

 شد.
چارچوب پروژه بین المللی سازی آموزش عالی از  های خود را دراین دو دانشگاه همکاری

اند و دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال به طور رسمی آغاز کرده 0930دی ماه 
یر، ساندرا مهخانم میزبان آقای دکتر دنیس سایجر، مدیر روابط بین الملل و  0930

اه برای برگزاری یک کارگهای علمی بین المللی دانشگاه اف اچ یوانیوم کارشناس همکاری
 آموزشی سه روزه بود.

میزبان مدیران و کارشناسان روابط بین الملل  35این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 
و  ، از جمله پنج مدیرهای ایرانی عضو کنسرسیوم بین المللی سازی آموزش عالیدانشگاه

 ژه کارشناسان و مدیرانبرای شرکت در کارگاه وی ،کارشناس از دانشگاه عالمه طباطبائی

mailto:info@fh-joanneum.at
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های دو دانشگاه در چارچوب این کنسرسیوم تا مهرماه سال گفتنی است همکاری بود.
 .یافتادامه  0933

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر احمدعلی حیدری

 های خارجیعضو هیأت علمی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 13025315590شماره تماس: 

 aah1342@yahoo.deایمیل: 

 

  

mailto:aah1342@yahoo.de
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 )ارمنستان( بوساکهایدانشگاه 

Haybusak University of Yerevan (Armenia) 

 
پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و استقالل ارمنستان، تأسیس دانشگاه خصوصی در 

بوساک به عنوان یکی از اولین ارمنستان قانونی شد و بر همین اساس دانشگاه های
در ایروان تأسیس شد. زبان تدریس در  0331های خصوصی ارمنستان در سال دانشگاه

دانشجو داشته و  3111گلیسی است. این دانشگاه این دانشگاه سه زبان ارمنی، روسی و ان
 دانشکده به شرح زیر می باشد: ششدارای 
  حقوقدانشکده 
 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده علوم انسانی 
 دانشکده روابط بین الملل 

 دانشکده پزشکی 

 دانشکده طراحی 
اد زبوساک، انستیتو روابط بین الملل ارمنستان و دانشگاه آدانشگاهِ های 2119در سال 
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را تشکیل دادند. هدف این  0ارمنستان با هم تلفیق شده و آکادمی بین المللی آموزش
آکادمی افزایش کیفیت آموزش عالی در ارمنستان بوده و بر عملکرد موسسات آموزش 

 عالی خصوصی نظارت می کند.
 اطالعات تماس

Address: 6 Abelian St, Yerevan 0038, Armenia 
Phone: +374 10 390698 
info@academedu.org 

 
انجام شده هاییتتفاهم نامه و فعال یامضا

 
این تفاهم نامه که قبال میان آقای دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و خانم دکتر آناهیت 

، در دفتر 05/3/39 یخدر تاربوساک، امضاء شده بود هاروتیونیان، رئیس دانشگاه های
 توسط معاونین دو دانشگاه مبادله شد. دانشگاه یمعاونت پژوهش

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر سید حسن میرفخرایی

 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 13020910303شماره تماس: 

 for501520@yahoo.com ایمیل: 

  

                                                 
1. International Academy of Education 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=haybusak+university+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPzci11JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAZilyugtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio_tf7qtvKAhUILg8KHcF9AU8Q6BMIiwEwEw
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=haybusak+university+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEjPzci11NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwCqEllRPwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwio_tf7qtvKAhUILg8KHcF9AU8Q6BMIjgEwFA
mailto:info@academedu.org
mailto:for501520@yahoo.com
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 )ازبکستان( دانشگاه خاورشناسی تاشکند

Tashkent State University of Oriental Studies 

 
 

ترین دانشگاه خاورشناسی در خاورمیانه است که در خاورشناسی تاشکند قدیمیدانشگاه 
دانشجو  9111تأسیس شده است. این دانشگاه یک دانشگاه دولتی با حدود  0308سال 

 و هفت دانشکده به شرح زیر است:
 دانشکده زبانشناسی شرقی و مطالعات ترجمه 
 های شرقیدانشکده تاریخ و تمدن 
 ،سیاست و گردشگری شرقی دانشکده اقتصاد 
 دانشکده مطالعات چینی 
 ایدانشکده مطالعات کره 
 دانشکده مطالعات ژاپنی 
 دانشکده مطالعات ترکی 

 

 اطالعات تماس
Address :25 Shakhrisabz Street, Mirabat, Tashkent, 100060, 

Uzbekistan 
Tel: +998 71 233 82 39 
Email: info@tsuos.uz 

mailto:info@tsuos.uz
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 های انجام شدهنامه و فعالیتامضای تفاهم

 01/8/33این تفاهم نامه با همکاری سفارت جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان در تاریخ 
 به صورت آنالین امضاء شد.

 
 

 باشد:یر میهای علمی برگزار شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زفعالیت
  توسط دکتر جعفر خالمومن اف )جعفر « عرفان در آثار جامی»برگزاری وبینار

 محمد ترمذی(، عضو هیأت علمی دانشگاه خاورشناسی تاشکند در تاریخ
 در قالب دوره دانش افزایی زبان فارسی 23/3/33

   سخنرانی دکتر قوران بیک اف، عضو هیأت علمی آن دانشگاه در نشست بین
  21/3/33حافظ در تاریخ  المللی

  سخنرانی دکتر نوریما خودیوا، عضو هیأت علمی دانشگاه خاورشناسی تاشکند
در تاریخ « های صلح آمیز حضور در جهانزنان و فرصت»در نشست علمی 

5/3/33 
  توسط دکتر قوران بیک اف، عضو « نماد صوفی در غزلیات حافظ»برگزاری وبینار

در قالب دوره دانش  0/3/33ی تاشکند در تاریخ هیأت علمی دانشگاه خاورشناس
 افزایی زبان فارسی

  عام توسط دکتر ان« تاریخچه تدریس زبان فارسی در ازبکستان»برگزاری وبینار
خواجه رحمان خواجه اف، عضو هیأت علمی دانشگاه خاورشناسی تاشکند در 

 در قالب دوره دانش افزایی زبان فارسی 23/3/33تاریخ 
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 توسط دکتر داود دانش جعفری، « هایی از اقتصاد ایراندرس»نار برگزاری وبی
 29/01/33 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ

  توسط« هاها و سیاستها، چالشبخش کشاورزی ایران: ظرفیت»برگزاری وبینار 
ریزی اقتصادی های برنامهدکتر علی کیانی راد، مدیرکل موسسه پژوهش

توسعه روستایی با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه کشاورزی و 
 3/00/33خاورشناسی تاشکند در تاریخ 

  هاها و چالشنظام بانکداری ایران: تکامل، ویژگی»مشترک برگزاری وبینار» 
 5/02/33توسط آقای حسین درودیان از دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

  لیاتی ایران: سیر تکامل مالیات بر درآمد و نظام ما»مشترک برگزاری وبینار
ه عضو هیأت علمی دانشگا، توسط دکتر علی نصیری اقدم« مالیات بر ارزش افزوده

 02/02/33عالمه طباطبائی در تاریخ 

  ط توس« ای ایرانهای توسعه منطقههفت دهه سیاست»برگزاری وبینار مشترک
عالمه طباطبائی در تاریخ  دکتر حجت اهلل میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه

03/02/33 

  سخنرانی دکتر عبدالصمد خیدراف، عضو هیأت علمی دانشگاه خاورشناسی
: چشم انداز توازن قوا در قاره آسیا در دو دهه 2120مدرسه بهاره »تاشکند در 

با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و انجمن علوم سیاسی در تاریخ « اخیر
20/9/0011 

 
 نده دانشگاهمعرفی نمای

 دکتر علی نصیری اقدم
 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد

 13939383201شماره تماس: 
 alin110@atu.ac.irایمیل: 
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 (اسپانیا) کانتهدانشگاه الی

University of Alicante (Spain) 

 
در شهر الی کانته اسپانیا  0333کانته دانشگاهی دولتی است که در سال دانشگاه الی

عضو هیئت علمی دارد. دانشگاه  9811دانشجو و  92111. این دانشگاه تأسیس شده است

. لیست دانشکده ها نددانشکده فعالشش  گروه آموزشی دارد که در 31کانته بیش از الی

 :است زیربه شرح  های آموزشی این دانشگاهگروهو 

 دانشکده هنر و علوم انسانی 

 زبان و ادبیات اسپانیایی 

 اسالمی و عربی مطالعات 

 مطالعات فرانسوی 

 مطالعات انگلیسی 

 علوم انسانی 

 ترجمه 

 دانشکده علوم 

 دانشکده علوم پزشکی 

 دانشکده علوم اجتماعی و حقوق 
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 مدیریت بازرگانی 

 تربیت بدنی و مطالعات ورزشی 

 جرم شناسی 

 حقوق 

 حقوق و مدیریت بازرگانی 

 حقوق و جرم شناسی 

 اقتصاد 

  کاربری زمینجغرافیا و برنامه ریزی 

 مدیریت دولتی 

 تبلیغات و روابط عمومی 

 منابع انسانی و روابط نیروی کار 

 جامعه شناسی 

 مددکاری اجتماعی 

 گردشگری 

 دانشکده مهندسی و معماری 

 دانشکده اقتصاد و علوم تجارت 

 عبارتند از:برخی از آنها مختلفی دارد که های همچنین این دانشگاه پژوهشکده

  دانشگاهی توسعه اجتماعی و صلح جهانیپژوهشکده میان 

 پژوهشکده میان دانشگاهی اقتصاد بین الملل 

 پژوهشکده میان دانشگاهی زبانهای کاربردی مدرن 

 پژوهشکده تحقیقات محیطی 

 پژوهشکده علوم آب و محیط 

 پژوهشکده توریسم 

ی یسهاکالتقریبا تمامی دروس به زبان اسپانیایی تدریس می شود و برای برخی از دروس، 

دانشجوی  0211بیش از این دانشگاه هر ساله  در شود.نیز تشکیل می به زبان انگلیسی

دانشجو از کشورهای اسپانیایی زبان منطقه ثبت نام و آغاز به  2111خارجی و بیش از 

 .کنندتحصیل می

در حوزه علوم  2108در سال  کانتهدانشگاه الی QSاعتبار سنجی  بر اساس آمار سایت
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 .دانشگاه برتر دنیاست 911دنیا بوده و در حوزه زبانشناسی جزو  932سانی رتبه ان

 اطالعات تماس:
Universidad de Alicante 

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 

03690 San Vicente del Raspeig 

Alicante Spain 
Tel: (+34) 96 590 3400 

Fax: (+34) 96 590 3464 

http://www.ua.es 
 

 انجام شده هاییتتفاهم نامه و فعال یامضا

 
سال با دانشگاه  برای چهارتفاهم نامه همکاری  8/9/80دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

( هیچ اقدامی برای تمدید تفاهم 8/9/80دوره چهارساله ) هنگام پایان. از بستکانته الی

ها و نامه نگاری 29/3/32نامه و استمرار همکاری ها صورت نگرفت تا اینکه از تاریخ 

این تفاهم نامه در  برای تمدید تفاهم نامه و از سرگیری همکاری ها آغاز شد و گفتگوها

تمدید  ،دانشگاه، به اسپانیا داشت در سفری که آقای دکتر سلیمی، رئیس 25/3/39 تاریخ

 شد.
این تفاهم نامه دو دانشگاه پروتکل تبادل دانشجویی را به امضا  کردندر راستای اجرایی 

رساندند که به طور مشخص و دقیق شرایط مبادله دانشجو در آن تعیین شده است. در 

ترم در دانشگاه دو دانشجوی اسپانیایی به مدت یک  0930از مهرماه  چارچوب این پروتکل

رم به مدت یک ت دانشجوی ایرانی نیز به دوو  اندشدهعالمه طباطبائی مشغول به تحصیل 

 .انداسپانیا اعزام شده

http://www.ua.es/
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همچنین دکتر خوزه کوتیاس، مدیر گروه مطالعات عربی اسالمی این دانشگاه در 

چهارصدمین به ایراد سخنرانی درباره روابط ایران و اسپانیا، به مناسبت  30اردیبهشت 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی پرداخت.سال روابط دوجانبه، در 

 
این دو دانشگاه همچنین موفق شده اند با تشکیل کنسرسیومی مرکب از شش دانشگاه 

غاز آرا « بین المللی سازی آموزش عالی»ای با عنوان ایرانی و سه دانشگاه اروپایی، پروژه

 ودجه انجام این پروژه را از کمیسیون اروپایی دریافت نمایند.کنند و ب

 
های عضو دانشگاهروسای کنسرسیوم آغاز شد و این های تخصصی نشگسگت 35در سگال 

های علمی بین المللی به شرح زیر تر همکاریاکنسگرسیوم و نیز مدیران و کارشناسان دف

 .های این کنسرسیوم شرکت کردندگاهدر کار
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گاه در دانش یومارشد کنسرس یرانمد یژهدر کارگاه و یومعضو کنسرس یهادانشگاه ینروسا و معاونحضور 

 0935خرداد ماه سال  00-09 یخدر تار یااسپان یکانتهال

 
گاه در دانش «یساز یو جهان یساز یالملل ینب» یالملل ینو کارشناسان عضو در کارگاه ب یرانحضور مد

 35اه سال اسفند م 09تا  00از  یرازش

 است رهای علمی مشترک میان این دو دانشگاه به شرح زیدیگر فعالیت

  اعزام یک دانشجو به دانشگاه الیکانته برای گذارندن یک ترم تحصیلی در بهمن

 35ماه سال 

  پذیرش دو دانشگجوی دانشگاه الیکانته برای گذراندن یک ترم تحصیلی در سال

 35-39تحصیلی 

 ها برگزاری کارگاه فناوری اطالعاتی و ارتباطی در دفاتر امور بین الملل دانشگگگاه

توسگط سه تن از کارشناسان دفتر فناوری اطالعات دانشگاه الیکانته در دانشگاه 

 IHEIدر قالب طرح  39عالمه طباطبائی در شهریور ماه سال 

 ر حصگگیلی دپذیرش یک دانشگگجوی دانشگگگاه الیکانته برای گذراندن یک ترم ت

 39مهرماه سال 
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  اعزام دو دانشگجوی دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه الیکانته برای گذراندن

 39یک ترم تحصیلی در مهرماه سال 

  اعزام چهار دانشگجوی رشگته زبان اسگپانیولی به دانشگاه الیکانته برای گذراندن

 39یک ترم تحصیلی در بهمن ماه سال 

 ن مندز سگگانتوس، اسگگتاد دانشگگگاه الیکانته در گروه تدریس دکتر ماریا دل کارم

 33زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در فروردین ماه سال 

 ها و قراردادهای اعزام آقای علی اصگگغر حیدری، کارشگگناس مسگگئول تفاهم نامه

ر د دانش افزاییبین المللی دانشگگگگاه به دانشگگگگاه الیکانته برای گذراندن دوره 

برای در قالب برنامه اراسگگگموس پالس حوزه بین المللی سگگگازی آموزش عالی 

 33مدت یک هفته در آبان ماه سال 

  اعزام خانم دکتر نجمه شگگبیری به دانشگگگاه الیکانته برای گذراندن دوره دانش

 33در اسفندماه سال  افزایی یک هفته ای در قالب برنامه اراسموس پالس

 در قالب پروژه مللی سگگگازی آموزش عالی در ایران برگزاری کارگاه بین الIHEI 

و بررسگگگی کتاب راهنمای بین المللی سگگگازی آموزش عالی در ایران توسگگگط 

 33در دیزین در تیر ماه سال استادان و مدیران پروژه دانشگاه الیکانته اسپانیا 

  برگزاری کارگاه بین المللی سگگگازی آموزش عالی در ایران در قالب پروژهIHEI  

 33در شهر قزوین شهریور ماه سال 

 
 یک  برای گذراندن اعزام دو دانشگجوی رشته زبان اسپانیولی به دانشگاه الیکانته

 33ترم تحصیلی در شهریورماه سال 
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 دانشگگگکده ادبیات  ان، دانشگگگجویو خانم مهدیه حیدری  اعزام خانم ملیکا تفته

های خارجی دانشگگگاه به دانشگگگاه الیکانته برای گذراندن دوره فارسگگی و زبان

 33دانش افزایی به مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

  مکیگا نعیمگا بنایچا زیانی به همراه کارمن گنزالس ریو در دکتر حضگگگور خگانم

اه م وردینفردانشگگاه عالمه طباطبائی و برگزاری نشگست علمی و سخنرانی در 

 38سال 

  ود ور»و « کاربرد زبان در تئاتر الجزیره»برگزاری دو کارگاه آموزشگگی با عناوین

در دانشگگگاه عالمه طباطبائی توسگگط خانم دکتر مکیا نعیما « اسگگالم به آندلس

 38بنایچا زیانی در فروردین ماه سال 

 شگاه به اعزام خانم فاطمه بیات فر، دانشگجوی رشگته زبان و ادبیات فارسگگی دان

ه مدت بو تدریس زبان فارسی دانشگاه الیکانته برای گذراندن فرصت مطالعاتی 

 38یک ترم در شهریور ماه سال 

  اعزام دکتر علی نصگیری اقدم، عضگو هیأت علمی دانشگکده اقتصگگاد به دانشگاه

الیکگانتگه برای گگذرانگدن دوره دانش افزایی بگه مدت یک هفته در قالب برنامه 

 38ر اسفندماه سال اراسموس پالس د

 خانم عارفه فرهادی، دانشگگجویان دانشگگکده ادبیات  و اعزام خانم هانیه دوسگگتی

های خارجی دانشگگگاه به دانشگگگاه الیکانته برای گذراندن دوره فارسگگی و زبان

 38دانش افزایی به مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

  

 

 معرفی نماینده دانشگاه:

 شبیرینجمه خانم دکتر 

 های خارجیزبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان مدیر گروه

 13025031309 شماره تماس:

 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:
  

mailto:njshobeiri81@gmail.com
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 دانشگاه سویا )اسپانیا(

Universidad de Sevilla (Spain) 

 
دانشجو داشته و  32111دانشگاه بیش از تأسیس شد. این  0515دانشگاه سویا در سال 

دانشگاه  QSهای منطقه آندلس به شمار می رود. طبق آمار یکی از مهمترین دانشگاه
دانشگاه برتر دنیاست و اشخاص سرشناسی همچون فلیپ گونزالس، نخست  911سویا جزو 

 وزیر پیشین اسپانیا، از آن فارغ التحصیل شده اند.
 دارد که برخی از آنها عبارتند از: دانشکده 03دانشگاه سویا 

 دانشکده ارتباطات 
 دانشکده اقتصاد و علوم مدیریتی 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده روانشناسی 
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 دانشکده گردشگری و امور مالی 
برنامه های بین المللی قائل است و ساالنه بیش از هزار  این دانشگاه اهمیت ویژه ای برای

های مختلف ردادهای تبادل دانشجوی با دانشگاهدانشجو در قالب اراسموس پالس و قرا
 .کنددنیا مبادله می

 اطالعات تماس
Calle San Fernando, 4, 41004 Sevilla, Spain 
Phone: +34 954 55 10 00 
info@us.es 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 
این تفاهم نامه در سفر خانم دکتر شبیری، مدیر گروه زبان اسپانیولی دانشگاه، به اسپانیا 

روز بعد در تهران به امضگگای  به امضگگای رئیس دانشگگگاه سگگویا و چند 01/9/30در تاریخ 
 آقای دکتر سلیمی رسید.

های مشترک زیادی در برنامه خود دارند دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه سویا فعالیت
توان به موارد زیر اشگگاره آن جمله میتعدادی از آنها تا کنون اجرائی شگگده اسگگت. از که 
 :کرد

  30آندلس در آذر ماه سال برگزاری نخسگتین همایش میراث مشگترک ایران و 
 در ایران

  در  35برگزاری دومین همایش میراث مشترک ایران و آندلس در آبان ماه سال
 اسپانیا

 های اعزام خانم کیمیا احسگگانی، دانشگگجوی دانشگگکده ادبیات فارسگگی و زبان
خارجی دانشگگاه به دانشگاه سویا برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=university+of+seville+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwuy83W0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAI4OoOA-AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwih_PmIj9vKAhVD7Q4KHXodAZUQ6BMIngEwFQ
mailto:info@us.es
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 33ه سال ترم از مهرما

 های اعزام آقای امیرحسگین رسگتمی، دانشگجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
خارجی به دانشگاه سویا برای گذراندن دوره دانش افزایی برای مدت یک ترم از 

 33بهمن ماه سال 

 های خارجی اعزام خانم مینا قدردان، دانشگجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
راندن دوره دانش افزایی برای مدت یک ترم از بهمن به دانشگگگاه سگگویا برای گذ

 38ماه سال 

  توسط  «رابطه ادبیات عربی آندلس با ادبیات اسگپانیائی»برگزاری کارگاه آنالین
اردیبهشت  02دکتر گراسگیا لوپز آنگوئیتا، عضگو هیأت علمی دانشگگاه سویا در 

 33ماه 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یریشبنجمه خانم دکتر 

 یخارج یهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادب یایی،گروه زبان اسپان مدیر
 13025031309تماس:  شماره
 njshobeiri81@gmail.com: ایمیل

  

mailto:njshobeiri81@gmail.com
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 تنسه )اسپانیا(دانشگاه کامپلو

Complutense University of Madrid (Spain) 
 

 
 0239یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان است که در سال  کامپلوتنسهدانشگاه 

دانشجو دارد و یکی از  50111میالدی در شهر مادرید اسپانیا تأسیس شد. این دانشگاه 
دانشکده دارد که  29 کامپلوتنسههای اسپانیاست. دانشگاه برترین و بزرگترین دانشگاه

 برخی از آنها عبارتند از:
 جارتدانشکده گردشگری و ت 
 دانشکده علوم کامپیوتری 
 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی 
 دانشکده زبان 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده کتابداری 
 دانشکده علوم ریاضی 
 دانشکده رسانه و ارتباطات 
 دانشکده فلسفه 
 دانشکده تربیت بدنی 
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 دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی 
 دانشکده روانشناسی 
 دانشکده مددکاری اجتماعی 
 کده مطالعات آماریدانش 

فارغ التحصیل شده اند که خاویر  کامپلوتنسهی از دانشگاه اشخاص بنام و مشهور بسیار
، ، چند نخست وزیر اسپانیا، چندین سیاستمداراروپا یهاتحاد یشوراپیشین کل یردبسوالنا، 

نویسنده، کارگردان، هنرمند، فیزیکدان، شیمیدان و ... از آن جمله اند. اساتید و فارغ 
تا کنون موفق به دریافت هشت جایزه نوبل شده اند که  کامپلوتنسهالتحصیالن دانشگاه 

اساس آمار موسسه اعتبار بر  کامپلوتنسهشش مورد آنها در ادبیات بوده است. دانشگاه 
های جهان دارد. البته رتبه این دانشگاه در حوزه را در میان دانشگاه 219رتبه  QSسنجی 

 باشد.می 33علوم انسانی و هنر 

 اطالعات تماس
 Av. Séneca, 2, 28040 Madrid, Spain 
info@ucm.es 

 های انجام شده امضای تفاهم نامه و فعالیت
 

 
سگگفر خانم  به امضگگای آقای دکتر سگگلیمی و در 30خرداد  29تاریخ  تفاهم نامه در ینا

به  30شهریور  20 یخدر تار یادانشگاه، به اسپان یولیگروه زبان اسپان یرمد یری،دکتر شگب
های مشگگترک انجام شگگده از جمله فعالیت .یدرسگگ کامپلوتنسگگهدانشگگگاه  یسرئ یامضگگا
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می
  تدریس خانم دکتر سارا فرناندز در گروه زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در

 35آبان 
 35اسپانیا و ایران در آبان ماه سال های موازی در برگزاری نمایشگاه عکس نگاه  
 دانشگاه کامپلوتنسه در تیرماه  در دوره زبان تابستانیای شرکت اعزام دو دانشگجو بر

mailto:info@ucm.es
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 35سال 

  ماه در مرداد ماه سال  2اعزام دو دانشجو برای شرکت در دوره دانش افزایی به مدت
39 

  بازدید خانم دکتر شگبیری و آقای دکتر مجیدرضگا مومنی از دانشگاه کومپلوتنسه و
 39انشجو در بهمن ماه سال مذاکره برای افزایش سطح همکاری در زمینه تبادل د

  پذیرش یک دانشگجوی مقطع کارشناسی دانشگاه کامپلوتنسه برای گذارندن فرصت
 33مطالعاتی در دانشگاه عالمه طباطبائی از مهرماه سال 

 های خارجی دانشگاه به دانشگاه اناعزام دو دانشگجوی دانشگکده ادبیات فارسی و زب
 33سال  کامپلوتنسه برای مدت دو ماه در تابستان

  پذیرش دو دانشگگگجو از دانشگگگگاه کامپلوتنسگگگه در دانشگگگگاه عالمه طباطبائی برای
گذراندن مدرسگه تابسگتانی آموزش زبان فارسگی به مدت یک ماه در مردادماه سال 

33 

 های خارجی اعزام خانم زهرا حاج قاسگمی، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
ی گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از دانشگاه به دانشگاه کامپلوتنسه برا

 33مهر ماه سال 

  پذیرش یک دانشجوی کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه کامپلوتنسه در دانشگاه
 33عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 

 خارجی  هایاعزام خانم مریم پرتوی فرد، دانشگجوی دانشگکده ادبیات فارسی و زبان
دانشگاه به دانشگاه کامپلوتنسه برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از 

 33بهمن ماه سال 

  برگزاری کارگاه بین المللی سگونات در اشگعار اسپانیایی در دانشگاه عالمه طباطبائی
توسگط دکتر اریک ویلم کوئنن، عضو هیأت علمی دانشگاه کامپلوتنسه در اسفند ماه 

 33سال 

  اعزام خانم دکتر مرجان فرجاه، عضگگو هیأت علمی گروه زبان فرانسگگوی به دانشگگگاه
کامپلوتنسگه اسپانیا برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت دو ماه در قالب برنامه 

 38اراسموس پالس از مرداد تا مهرماه سال 

 های اعزام خانم زهرا زمانی آشگگتیانی، دانشگگجوی دانشگگکده ادبیات فارسگگی و زبان

خارجی به دانشگاه کامپلوتنسه برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از 

  38بهمن ماه سال 

  پذیرش شش دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کامپلوتنسه در دانشگاه
 38عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن ماه سال 

  برگزاری همایش مشترک هزاره خیام با همکاری دانشگاه کامپلوتنسه اسپانیا در بهمن
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 38ماه سال 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یریشبنجمه خانم دکتر 

 یخارج یهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادب یایی،گروه زبان اسپان مدیر
 13025031309تماس:  شماره
   njshobeiri81@gmail.com: ایمیل
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 دانشگاه پومپه فابرا )اسپانیا(

Pompeu Fabra University (Spain) 
 

 
 

در اسپانیا تأسیس شد.  0331دانشگاه پومپه فابرا یک دانشگاه دولتی است که در سال 
 093رتبه  شش  اسپانیا، رتبه  QSدانشجو دارد و بر اساس آمار  02111این دانشگاه 
 Times Higher Educationارد. بر اساس آمار جهان را در اختیار د 238اروپا و رتبه 

های دنیا در پیشرفت علمی به شمار آمده و رتبه هفتم جهان دانشگاه ترینپرسرعتیکی از 
سال از  25جهان توسط دانشگاهی که تنها  238را از این نظر در اختیار دارد. کسب رتبه 

د فابرا هشت دانشکده دارتأسیس آن میگذرد خود گویای این مطلب است. دانشگاه پومپه 
که شش دانشکده آن مرتبط با رشته های دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد. این دانشکده 

 ها عبارتند از:
 دانشکده اقتصاد و علوم تجارت 
 دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی 
 دانشکده ارتباطات 
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 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم انسانی 
 دانشکده ترجمه 

 اطالعات تماس:
Address: Plaça de la Mercè, 10, 08002 Barcelona, Spain 
Phone: +34 935 42 20 00 
E-mail: gabinet.rectorat@upf.edu 
www.upf.edu 

 هامضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شد
به امضای رئیس  20/3/30این تفاهم نامه با پیگیری آقای دکتر محمود شگهابی در تاریخ 

 به امضای آقای دکتر سلیمی رسید. 09/8/30دانشگاه پومپه فابرا و در تاریخ 
زبان انگلیسگگی به  ترجمه اعزام آقای احسگگان علیپور، دانشگگجوی مقطع دکترای رشگگته

، اعزام آقای دکتر محمود شهابی ماه 9عاتی به مدت دانشگاه پومپه فابرا برای فرصت مطال
 و برای بازدید از دانشگگاه پومپه فابرا و مذاکره برای اجرایی سگازی تفاهم نامه امضا شده

اعزام دکتر محمدسگعید ذکایی به آن دانشگاه برای گذارندن دوره دانش افزایی از خرداد 
 باشد.می ل تفاهم نامه امضاء شدهذیهای انجام شده از جمله فعالیت 39تا مرداد سال 

دانشگگاه عالمه طباطبائی میزبان دو دانشجوی مقطع کارشناسی از دانشگاه  33در سگال 
 باشد.پومپه فابرا برای گذراندن فرصت مطالعاتی به مدت یکسال از مهرماه می

دو دانشجوی کارشناسی رشته مطالعات جهان از دانشگاه  33همچنین در بهمن ماه سال 
 پومپه فابرا برای گذراندن یک ترم تحصیلی در دانشگاه عالمه طباطبائی پذیرفته شدند.

آقای دکتر فیگوراس ماز، معاون دانشگاه پومپئو فابرا در حوزه مسئولیت اجتماعی، نیز در 
روز در گروه زبان اسگگپانیولی دانشگگگاه عالمه طباطبائی به  21به مدت  33تیر ماه سگگال 
 تدیس پرداخت.

م دکتر حسگن وکیلیان، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشگاه اعزا
در قالب برنامه اراسگگموس پالس و اعزام دکتر علیرضگگا  38پومپئو فابرا در تیرماه سگگال 

به همان  38کوهکن، عضگو هیأت علمی دانشگکده حقوق و علوم سیاسی در مهرماه سال 
های انجام شگگگده میان دو جزو دیگر فعالیت دانشگگگگاه در قالب برنامه اراسگگگموس پالس

 باشد.دانشگاه می
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر محمود شهابی

 عضو هیأت علمی گروه پژوهشگری، دانشکده علوم اجتماعی

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=pompeu+fabra+university+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDCuqNSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGETWiRKwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjG7LW_1o3LAhXCvBQKHTnkAM0Q6BMIhQEwFQ
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=pompeu+fabra+university+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDCuqNTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA6Zo28D0AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjG7LW_1o3LAhXCvBQKHTnkAM0Q6BMIjwEwGA
mailto:gabinet.rectorat@upf.edu
http://www.upf.edu/
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 13022883982شماره تماس: 
 mshahabi88@gmail.comایمیل 

 
  

mailto:mshahabi88@gmail.com
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 فرهنگ مدیترانه ای )اسپانیا(بنیاد سه 

Three Cultures of the Mediterranean Foundation 
(Spain) 

 

 
، بنیاد آندالس در اسپانیا و دولت مراکش تصمیم به ایجاد یک مرکز بر پایه 0338در سال 

گفتمان، تساهل و صلح میان افراد مختلف و فرهنگ های مدیترانه ای گرفتند و در هشتم 
ر شهر سویا اسپانیا بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای ایجاد شد. رئیس کنونی د 0333مارس 

 این بنیاد آقای خوزه مانوئل سرورا است.

در این بنیاد ساالنه فعالیت های فرهنگی بسیاری از جمله برگزاری نمایشگاه های عکس، 
ای ه های سینمایی متفاوت )از جمله سینمای ایران(، سمینارهای متفاوت و کنگرهفیلم

 شود.مختلف برگزار می
 اطالعات تماس

Three Cultures of the Mediterranean Foundation 
Max Planck, 2. Isla de la Cartuja 
41092 Seville 
(+34) 954 08 80 30 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
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مللی میراث رئیس بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای به منظور شرکت در همایش بین ال

در دانشگاه عالمه طباطبائی حضور یافت و در همان تاریخ  30آبان  29آندالس، در تاریخ 
تفاهم نامه همکاری میان این دو نهاد امضاء شد. پیش از این سفر، خانم دکتر شبیری 

ی در دو نشست قبلی در مورد موارد همکاری ئمدیر گروه اسپانیایی دانشگاه عالمه طباطبا
 با ایشان حضوری صحبت کرده بود.دو نهاد 

 35در آبان ماه سال  ایران و آندلسمیراث مشترک این بنیاد در برگزاری دومین همایش 
و سرکار خانم  ، معاون پژوهشی وقت دانشگاهمشارکت داشت و میزبان آقای دکتر هنری
 بود.در اسپانیا دکتر شبیری در مدت برگزاری همایش 

 معرفی نماینده دانشگاه
 خانم دکتر نجمه شبیری

 های خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 13025031309شماره تماس: 

 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:

mailto:njshobeiri81@gmail.com
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 )اسپانیا( ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی

Alliance of 4 Universities (A4U) 
ها و چهار دانشگاه تراز اول اسپانیا با هدف ترویج پژوهش در این دانشگاه 2118در سال 

هان و های دیگر جارتقاء جایگاه بین المللی آنها از طریق برقراری ارتباط علمی با دانشگاه
های علمی مشترک به هم پیوسته و ائتالفی به این نام تشکیل دادند. یکی از انجام فعالیت

داف استراتژیک این ائتالف تسهیل تبادل استاد، دانشجو و پژوهشگر و افزایش سطح اه
باشد. ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی مورد کیفی آموزش و نیز اعطای مدرک مشترک می

های عضو این ائتالف جزو برترین حمایت مستقیم دولت این کشور بوده و دانشگاه
های موسسات رتبه سنجی معتبر جهان هستند. این های جهان به استناد دادهدانشگاه
 ها عبارتند از:دانشگاه

 (QS 2016جهان ) 219بارسلونا با رتبه  مادانشگاه اتونو
 (QS 2016جهان ) 201مادرید با رتبه  ادانشگاه اتونوم

 (QS 2016جهان ) 281مادرید با رتبه  9دانشگاه کارلوس 
 (QS 2016)جهان  289دانشگاه پومپه فابرا با رتبه 

شود. سال تعیین می 2ریاست ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی به صورت دوره ای و به مدت 
در حال حاضر رئیس دانشگاه پومپه فابرا ریاست این ائتالف را بر عهده دارد. این دانشگاه 

 تفاهم نامه مجزا نیز با دانشگاه عالمه طباطبائی دارد.
 

 اطالعات تماس
Website: http://alliance4universities.eu 

 
International relations 
Universidad Autónoma de Madrid 
c/ Einstein, 5 
28049 Madrid  
+34 91 497 5528 
internacional@a-4u.eu 

 
Mobility 
Pompeu Fabra University 
c/ Ramón Trias Fargas, 25-27 

http://alliance4universities.eu/
mailto:internacional@a-4u.eu
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08005 Barcelona  
+34 93 542 20 79 
coordinacion@a-4u.eu 
Opera 

Office for the promotion of 03uropean research activities 

Rue du Trône, 62 
1050 Brussels, 
+32 228 925 69 
european_office@a-4u.eu 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و همکاری

به صورت غیر  03/2/35این تفاهم نامه با پیگیری سرکار خانم دکتر شبیری در تاریخ 

 های انجام شده عبارتند از:از جمله فعالیت حضوری به امضاء رسید.

  برگزاری نشست تخصصی بررسی تجربه دانشگاه اتونوما در زمینه بین المللی

سازی آموزش عالی در سفر روسای شش دانشگاه ایرانی )اعضای کنسرسیوم( به 

 35مادرید در خرداد 

  35در گروه زبان اسپانیولی در آذر  کاماچو پادیافرناندو دکتر تدریس آقای 

 بین المللی ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی از  بازدید خانم الگا بلوا، مدیر پروژه

دانشگاه عالمه طباطبائی و مذاکره برای اجرایی سازی تفاهم نامه و تبادالت 

 39دانشگاهی در تیر ماه سال 

  شرکت خانم دکتر شبیری و آقای دکتر محمود شهابی در نشست چهار دانشگاه

 39ه سال ی و بازدید از این چهار دانشگاه در آذر مایاسپانیا

  تدریس دکتر ماریوس کلرک در گروه زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی

 33در فروردین ماه سال 

  تدریس دکتر فرناندو کاماچو، استاد دانشگاه اتونما اسپانیا در گروه زبان اسپانیولی

 33روز در خرداد ماه سال  01دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت 

 های خارجی به دانشگاه اتونوما انشکده ادبیات فارسی و زباناعزام یک دانشجو از د

 33در خرداد ماه سال  didTRAD 2018برای شرکت در همایش بین المللی 

mailto:coordinacion@a-4u.eu
mailto:european_office@a-4u.eu
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 های اتونما و شرکت خانم دکتر نجمه شبیری در دوره دانش افزایی در دانشگاه

 به مدت یک ماه 33در تیرماه سال  9کارلوس 

  در  9در دوره دانش افزایی دانشگاه کارلوس شرکت آقای دکتر محمود شهابی

 33مرداد ماه سال 

  شرکت آقای دکتر مجیدرضا مومنی و خانم دکتر آرامش شهبازی، اعضای هیأت

علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دوره دانش افزایی دانشگاه اتونما به 

 33مدت یک ماه در شهریور ماه سال 

  ،ای هدانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زباناعزام خانم هانیه السادات شریفی

خارجی به دانشگاه اتونما برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از 

  33شهریورماه سال 

  پذیرش یک دانشجوی دکتری دانشگاه اتونما برای گذارندن فرصت مطالعاتی به

 33مدت یکسال در دانشگاه عالمه طباطبائی از مهرماه سال 

 ی و تدریس دکتر ماریا گارسیا لوپز آنگویتا، استاد دانشگاه اتونما در گروه سخنران

 33زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در مهرماه سال 

  اعزام خانم مریم پناهی، دانشجوی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

 33دماه سال به دانشگاه اتونما مادرید برای گذراندن فرصت مطالعاتی از اسفن

 ت سبرگزاری نش اسار در دانشگاه عالمه طباطبائی،حضور آقای خوزه لوئیس اک

برگزاری کارگاه بین المللی ادبیات پس از جنگ و همچنین  علمی و نیز سخنرانی

 38و دوران فعلی در اسپانیا در دانشگاه عالمه طباطبائی در فروردین ماه سال 

 و حسابداری به دانشگاه اتونما مادرید برای  اعزام یک دانشجو از دانشکده مدیریت

 38شرکت در کارگاه آموزشی در تابستان سال 

  اعزام خانم دکتر نجمه شبیری به دانشگاه اتونما مادرید برای گذراندن دوره دانش

 38افزائی به مدت یک ماه در شهریور ماه سال 
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 های خارجی به ناعزام خانم یلدا صادقی، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبا

ماه از  0دانشگاه اتونما مادرید برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت 

 38شهریورماه سال 

  توسط دکتر « سده نوزدهم اسپانیا؛ دورانی متشنج»برگزاری کارگاه آنالین

اردیبهشت ماه  09فرناندو اسکریبانو، عضو هیأت علمی دانشگاه اتونما مادرید در 

33 

 اسمن کریم پور، دانشجوی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه اعزام خانم ی

عالمه طباطبائی به دانشگاه اتونما بارسلونا برای مدت یک ترم از شهریور ماه 

 0933سال 

  ها، جنوب: شبکه-به تصویر کشیدن ارتباط جنوب»برگزاری همایش مشترک

تعمارزدایی و جنگ ها و بازیگران نوین در صحنه بین الملل طی روند اساتحادیه

سخنران  02( با مشارکت 0331-0801سرد در آمریکای التین، آسیا و آفریقا )

 33کشور جهان در روزهای اول و دوم آذرماه سال  21از 

 معرفی نماینده دانشگاه:

 خانم دکتر نجمه شبیری

 های خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13025031309شماره تماس: 

 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:

 

  

mailto:njshobeiri81@gmail.com
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 )اسپانیا( دانشگاه نبریخا

Nebrija University 

 
تأسیس شد. این دانشگاه  0335دانشگاه نبریخا یک دانشگاه خصوصی است که در سال 

المللی جذب می کند. این دانشگاه دانشجوی بین  511دانشجو دارد و هر ساله  5111
های اسپانیا از نظر نسبت دانشجویان خارجی به کل یکی از برجسته ترین دانشگاه

اه باشد. دانشگدانشجویان و نیز انعطاف پذیری برنامه درسی برای دانشجویان خارجی می
 دارد.دانشگاه از کشورهای مختلف دنیا تفاهم نامه همکاری علمی  81نبریخا با بیش از 

 
 اطالعات تماس

Webpage: http://www.nebrija.com 
Email: informa@nebrija.es 
Tel: +34 902321322 
 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
گفتگو  واین تفاهم نامه پس از دیدار مسئوالن دانشگاه نبریخا از دانشگاه عالمه طباطبائی 

 سالومه های همکاری علمی میان دو دانشگاه و با همکاری خانم دکتردرباره زمینه

mailto:informa@nebrija.es
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به صورت غیر حضوری امضا  8/9/39، عضو هیأت علمی دانشگاه نبریخا در تاریخ انیوسفی
های علمی شد. در راستای اجرایی سازی این تفاهم نامه و به منظور گسترش فعالیت

یران ازی مرکز نبریخا در دانشگاه عالمه طباطبائی و تأسیس مرکز مشترک، قرارداد راه اندا
با هدف گسترش  در همین راستا مرکز خیامخیام در دانشگاه نبریخا امضا شد. شناسی 

در اسپانیا اندازی شد و دو  33مان در فروردین ماه سال کشورو فرهنگ  زبان، ادبیات
نبریخا در دانشگاه عالمه طباطبائی دانشگاه در حال فراهم سازی زمینه افتتاح مرکز 
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 .هستند

 
 

 
 های انجام شده در قالب این تفاهم نامه عبارتند از:دیگر فعالیت

 های خارجی اعزام خانم مریم قاسمی، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
دانشگاه به دانشگاه نبریخا برای گذراندن دوره دانش افزایی و اداره امور مرکز 

  33تا دی ماه سال  فروردینخیام از ایرانشناسی 
  در دانشگاه نبریخا در بهمن ماه سال « هزاره خیام»برگزاری همایش مشترک
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 استادان دانشگاه عالمه طباطبائی با حضور چهار تن از 0938

 
 بیات فر، دانشجوی مقطع دکتری دانشکده ادبیات فارسی و فاطمه خانم  اعزام

برای گذراندن فرصت مطالعاتی و به دانشگاه نبریخا گاه های خارجی دانشزبان
  38سال شهریور ماه اداره امور مرکز ایرانشناسی خیام به مدت یک ترم در 

  ط توس« های پویا برای بیان شفاهی و مکالمهفعالیت»برگزاری کارگاه آنالین
اردیبهشت  29بریخا در لومه یوسفیان، عضو هیأت علمی دانشگاه ناخانم دکتر س

 33ماه سال 
  تربیت مدرس غیربومی برای آموزش زبان اسپانیائی به »برگزاری کارگاه آنالین

توسط خانم دکتر سالومه یوسفیان، عضو هیأت علمی « عنوان زبان خارجی
 33خرداد ماه سال  90تا  00دانشگاه نبریخا از 

 گاه دانش برگزاری ششمین نشست کنفرانس بین المللی هزاره خیام با همکاری
 28/00/33عالمه طباطبائی و دانشگاه نبریخا در تاریخ 
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 معرفی نماینده دانشگاه:

 خانم دکتر نجمه شبیری

 های خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13025031309شماره تماس: 

 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:
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 دانشگاه ییدا )اسپانیا(

 
که  آمدهانشگگگاه سگگت. در تاریخچه این دتأسگگیس شگگده ا 0330دانشگگگاه ییدا در سگگال 

تعطیلی آن به دسگتور پادشگاه در سال برمی گردد و پس از  0233سگال  بهتأسگیس آن 
به فعالیت خود ادامه داده  0330دوباره از سال و بازگشایی آن پس از صدها سال  0303
دانشکده آن مرتبط با رشته  9دانشکده دارد که  3دانشجو و  01111این دانشگاه اسگت. 

 های دانشگاه عالمه طباطبائی هستند. این دانشکده ها به شرح زیر می باشند:
 دانشکده هنر 
 دانشکده حقوق و اقتصاد 
 اری اجتماعیدانشکده آموزش، روانشناسی و مددک 

 

 اطالعات تماس:
Address: Pl. de Víctor Siurana, 1 ,E-25003 Lleida  
Tel. +34 973 70 20 00 
E-mail: info@udl.cat 

 امضای تفاهم نامه
به صورت غیر  29/9/35این تفاهم نامه با پیگیری آقای دکتر محمود شهابی در تاریخ 

 حضوری به امضای روسای دو دانشگاه رسید.
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمود شهابی
 عضو هیأت علمی گروه پژوهشگری، دانشکده علوم اجتماعی

 13022883982شماره تماس: 
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 Mshahabi88@gmail.comایمیل 

 
 دانشگاه ملی استرالیا )استرالیا(

Australia National University 
 

 
 

دانشگاه ملی استرالیا به عنوان تنها دانشگاه این کشور که توسط پارلمان استرالیا تأسیس 
آغاز به فعالیت کرد. این دانشگاه که در پایتخت استرالیا واقع  0309شده است در سال 

دانشجوی تحصیالت  000111دانشجوی کارشناسی و بیش از  000111شده، بیش از 
های استرالیا و دانشگاه ملی استرالیا رتبه اول دانشگاه، QSطبق آمار تکمیلی دارد. 

از را های جهان و همچنین رتبه هفتم دانشگاههای جهان دانشگاه 20اقیانوسیه و رتبه 
نفر از  91تا کنون دو نخست وزیر،  در اختیار دارد.حیث بین المللی سازی آموزش عالی 

غ ارشد دولت استرالیا از این دانشگاه فارسفرای کنونی استرالیا و بیش از دو نفر مسئوالن 
التحصیل شده اند. شش نفر از برندگان جوایز نوبل ادوار مختلف از استادان و فارغ 

ه شرح هشت دانشکده بدانشگاه ملی استرالیا  التحصیالن دانشگاه ملی استرالیا هستند.

mailto:Mshahabi88@gmail.com
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 زیر دارد:
 دانشکده هنر و علوم اجتماعی 
 دانشکده آسیا و اقیاتوسیه 
 دانشکده تجارت و اقتصاد 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم 
 دانشکده مهندسی و کامپیوتر 
 دانشکده بهداشت و علوم پزشکی 
 مرکز ملی تحقیقات بومی 

 
 
 

 اطالعات تماس:
Tel: +61 2 6125 5111 
The Australian National University, Canberra 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
به  0933های جناب آقای دکتر تاج مزینانی در تیرماه سگگگال م نامه با پیگیریاین تفگاه

 صورت غیر حضوری امضا شد. 
میزبانی از آقای سگاموئل بالنش، دانشگجوی دانشگاه ملی استرالیا، برای گذراندن فرصت 

های از جمله اهم فعالیت 33-39مطالعاتی در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی 
 انجام شده با دانشگاه ملی استرالیا است. مشترک

و دو اسگتاد دیگر دانشگگگاه ملی استرالیا از دانشگاه  بازدید رئیس مرکز مطالعات اسگالمی
های علمی مشگگگترک و و انجام مذاکره برای انجام فعالیت 33عالمه طباطبائی در سگگگال 

جامعه و "همچنین عضگگویت یک اسگگتاد دانشگگگاه ملی اسگگترالیا در هیأت تحریریه مجله 
های مشگگترک عالیتدانشگگاه عالمه طباطبائی، از جمله دیگر ف "فرهنگ در جهان اسگالم

 باشد.دو دانشگاه می
 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 دکتر علی اکبر تاج مزینانی

 رئیس دانشکده علوم اجتماعی
 13029390051شماره تماس: 

 atmazinani@yahoo.comایمیل: 
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 افغانستان()موسسه تحصیالت عالی رابعه بلخی 
Rabia Balkhi Institute of Higher Education (Afghanistan) 

 
میان آقای دکتر عبداهلل معتمدی، معاون پژوهشگگگی  21/9/32این تفگاهم نگامه در تاریخ 

وقت دانشگگاه و خانم فاطمه نظری، رئیس موسگسگه تحصگیالت عالی رابعه بلخی، امضاء 
 شد.

 
جلد کتاب به موسگگسگگگه  011به دنبال امضگگای تفاهم نامه، دانشگگگگاه عالمه طباطبائی 

 هدیه کرد. 0932رابعه بلخی افغانستان در سال تحصیالت عالی 
 معرفی نماینده دانشگاه

 ی صالحدکتر فائز دین پرست
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13025853902شماره تماس: 
  faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 اشراق )افغانستان( موسسه تحصیالت عالی خصوصی

 
خصوصی افغانستان است که در راستای گسترش  موسسات علمیاین دانشگاه جزو اولین 

 این موسسه در شهر هرات واقع شده است. علم و فناوری تأسیس شده است.
 : ی این دانشگاه عبارتند ازدانشکده ها

 حقوق و علوم سیاسی 
 اقتصاد 
 مهندسی 
 روانشناسی 

 اطالعات تماس:
 الرضا مسجد روبرو الرضا مسجد جاده هرات، افغانستان،
 info@eshraq.edu.afایمیل: 

 101228882-  1383213121شماره تماس: 
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 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
آقایان دکتر عباسگگگعلی وفایی، دکتر حسگگگین  در سگگگفر 25/3/35این تفام نامه در تاریخ 

 سگگلیمی بجسگگتانی، دکتر محمدرضگگا پاسگگبان و دکتر محمود محمدیان محمودی تبار،
تدریس در موسسه تحصیالت عالی اسگاتید دانشگگاه عالمه طباطبائی به افغانستان جهت 

موسسه رئیس دکتر محمدسعید رضازاده، به امضای  اشگراق و شگرکت در نشگست علمی
معاون دانشجوئی دکتر حسگین سلیمی بجستانی، اشگراق و  تحصگیالت عالی خصگوصگی

 دانشگاه عالمه طباطبائی رسید.
برای ادامه  39در سال د دانشگگاه اشراق در دانشگاه عالمه طباطبائی پذیرش چهار اسگتا

های انجام شده در قالب این تفاهم نامه تحصیل در قالب بورس از جمله مهمترین فعالیت
 باشد.می

دیریت آموزشی و یک های علوم سیاسی و مدکتری در رشگتههمچنین اعطای دو بورس 
به استادان دانشگاه اشراق از جمله  33سال  بورس کارشگناسگی ارشد در رشته حقوق در

 های انجام شده در قالب این تفاهم نامه است.دیگر فعالیت
 دانشگگگاه اشگگراق در کارگاه بین تن از اعضگگای هیأت علمی سگگیزده 38در مهرماه سگگال 

 های تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی شرکت کردند.للی روشالم
افضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه اشراق در همایش شرکت و سخنرانی دکتر سیدمهدی 

نیز از جملگگه  05/8/33در تگگاریخ  منجی گرایی و آینگگده پژوهی جهگگان از منظر ادیگگان
 باشد.های انجام شده در چارچوب این تفاهم نامه میفعالیت

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13025853902: شماره تماس
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 )افغانستان(هرات دانشگاه غالب 
Ghalib University 

 

به عنوان یک موسسه تحصیالت عالی تأسیس و در سال  0983دانشگاه غالب در سال 

به دانشگاه تبدیل شد. این دانشگاه پنج دانشکده دارد که دو مورد از آنها در حوزه  0930

 علوم انسانی و اجتماعی فعال هستند:

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 دانشکده اقتصاد 

 اطالعات تماس
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 هوایی میدان سرک شهید، راهی چهار:  آدرس
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 1139339151331/  1139212901009: تلفن
 info@ghalib.edu.af:  ایمل
 

 فعالیت های انجام شدهامضای تفاهم نامه و 
بگه دنبگال بازدید مدیر بین الملل دانشگگگگاه غالب از دانشگگگگاه عالمه  این تفگاهم نگامگه

از جمله اهم  به صگگگورت غیر حضگگگوری امضگگگا شگگگد. 09/01/39اریخ در ت طبگاطبائی،
 توان به موارد زیر اشاره کرد:های انجام شده در قالب این تفاهم نامه میفعالیت
  های حقوق و علوم سیاسی و استادان دانشگاه غالب از دانشکدهبازدید سه تن از

  33ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در مهرماه سال 
 از اسگتادان دانشگاه غالب در کارگاه روش تحقیق در روابط هشگت نفر  شگرکت

بین الملل در دانشگکده حقوق و علوم سگیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در دی 
  33ماه سال 

  از اسگتادان دانشگاه غالب در کارگاه روش تحقیق و مکاتبات  نفر شگششگرکت
حقوقی در دانشگکده حقوق و علوم سگیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن 

 33ماه سال 

 یاب، رئیس دانشگاه غالب هرات در نشست علمی سگخنرانی دکتر محمدناصر ره
 33 در دوم تیرماه سال« زبان فارسی، زبان دانش»مشترک آنالین 

  های های نوین اطالعاتی در پژوهشکگاربرد فنگاوری»برگزاری کگارگگاه آنالین
با همکاری دانشگگاه غالب هرات توسگط خانم دکتر میترا صمیعی،  «دانشگگاهی

تیرماه  09عضگو هیأت علمی دانشگکده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی در 
 33سال 

  کاری دانشگگگگاه غالب هرات با هم« روش تحقیق کمی»برگزاری کارگاه آنالین
و علوم توسگط دکتر مرتضگی طاهری، عضگو هیأت علمی دانشگکده روانشناسی 

 33تیرماه سال  03دانشگاه عالمه طباطبائی در تربیتی 

  با همکاری دانشگگگگاه غالب هرات « روش تحقیق کیفی»برگزاری کارگاه آنالین
 انشناسی وتوسگط دکتر علی خورسندی طاسکوه، عضو هیأت علمی دانشکده رو

 33تیرماه سال  03علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  اری با همک« های جستجوی پیشرفتهآشگنائی با شگیوه»برگزاری کارگاه آنالین
دانشگاه غالب هرات توسط دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی و 

 33تیرماه سال  29مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  اه با همکاری دانشگ« آشنائی با منابع و مرجع دیجیتال»برگزاری کارگاه آنالین

mailto:info@ghalib.edu.af


 67        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

غالب هرات توسگگط دکتر سگگید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز 
 33تیرماه سال  25اسناد دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه غالب هرات « مبانی مردم شگناسگی»برگزاری کارگاه آنالین
سط دکتر حسین میرزائی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تو

 33تیرماه سال  28عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه غالب هرات « روانشگناسی اجتماعی»برگزاری کارگاه آنالین
توسط دکتر حسین میرزائی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

 33تیرماه سال  90عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگگگاه غالب هرات « تکنولوژی آموزشگگی»برگزاری کارگاه آنالین
توسگط دکتر زهرا جامه بزرگ، عضگو هیأت علمی دانشگکده روانشناسی و علوم 

 33مرداد ماه سال  02تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  دانشگگگگاه غالب هرات با همکاری « شگگگناخت اجتماعی»برگزاری کارگاه آنالین
توسط دکتر زهره افضلی، عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 33مرداد ماه سال  05دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه غالب هرات « شیوه پروپوزال نویسی»برگزاری کارگاه آنالین
ه انشگاه عالمپژوهی دتوسگط دکتر فائز دین پرسگت، رئیس پژوهشگکده فرهنگ

 33مرداد ماه سال  29طباطبائی در 

  با همکاری « آینده پژوهی در مطالعات اسگگگتراتژیک»برگزاری کگارگگاه آنالین
های دانشگگگاه غالب هرات توسگگط دکتر ماندانا تیشگگه یار، مدیر دفتر همکاری

 33مرداد ماه سال  23المللی دانشگاه عالمه طباطبائی در علمی بین

  وبا همکاری دانشگگگاه غالب هرات « روش تحقیق کمی»آنالین برگزاری کارگاه 
توسگگط دکتر هادی رحمانی فضگگلی، عضگگو هیأت علمی انجمن علوم سگگیاسگگی 

شهریور ماه سال  2دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در 
33 

  وبا همکاری دانشگاه غالب هرات « روش تحقیق کیفی»برگزاری کارگاه آنالین 
توسگط دکتر غالمرضا حداد، عضو هیأت علمی دانشکده من علوم سگیاسگی انج

 33شهریور ماه سال  0حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه غالب « شگیوه جسگتجو در اینترنت»برگزاری کارگاه آنالین
هرات و انجمن علوم سگیاسگی توسگط دکتر حمیدرضگا رحمانی دهکردی، عضو 

 01أت علمی دانشگکده حقوق و علوم سگیاسگی دانشگاه عالمه طباطبائی در هی
 33شهریور ماه سال 

  با همکاری دانشگاه« های جامعه شناسی سیاسینظریه»برگزاری کارگاه آنالین 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       68

غالب هرات و انجمن علوم سگیاسگی توسط دکتر ابوالفضل دالوری، عضو هیأت 
شهریور  00المه طباطبائی در علمی دانشگکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ع
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 33ماه سال 

  با همکاری دانشگاه« های جدید در علم سیاسیتنظریه»برگزاری کارگاه آنالین 
غالب هرات توسط دکتر رز فضلی، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی 

 33شهریور ماه سال  05دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه« انتخاب و رفتار اقتصگاد سگیاسگی؛»برگزاری کارگاه آنالین 
غالب هرات و انجمن علوم سگگیاسگگی توسگگط دکتر میترا راه نجات، عضگگو هیأت 

شهریور  09علمی دانشگکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در 
 33ماه سال 

  با همکاری دانشگگگگاه غالب هرات و « تحلیل گفتمان»برگزاری کگارگگاه آنالین
یاسی توسط دکتر محمدجواد غالمرضا کاشی، عضو هیأت علمی انجمن علوم س

شهریور ماه  03دانشگکده حقوق و علوم سگیاسگی دانشگگاه عالمه طباطبائی در 
 33سال 

  با همکاری دانشگگگاه غالب « فلسگگفه سگگیاسگگی در غرب»برگزاری کارگاه آنالین
هرات و انجمن علوم سگیاسگی توسگط دکتر مرتضگی مردیها، عضو هیأت علمی 

 33شهریور ماه سال  25شکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی در دان

  سگخنرانی آقای دکتر محمدناصر رهیاب، رئیس دانشگاه غالب هرات در نشست
 21/3/33بین المللی حافظ در تاریخ 

  توسط دکتر محمد « زیسگت بوم نوآوری در دانشگگاه کارآفرین»برگزاری وبینار
دانشگاه عالمه طباطبائی و آقای محمدرضا قبادی، نقی زاده، عضگو هیأت علمی 

 23/01/33مدیر شتابدهنده نوین تک با همکاری دانشگاه غالب هرات در تاریخ 

  های فرهنگی رمضان در کشورهای منطقه اکو: آئین»برگزاری وبینار مشترک
توسط دکنر محمدناصر رهیاب، رئیس دانشگاه غالب هرات و « شب افغانستان
امیراحمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه دکتر بهرام 

 0/2/0011تهران در تاریخ 

  توسط دکتر سیدمهدی طاهری، « فهرست نویسی و رده بندی»برگزاری کارگاه
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

09/2/0011 

 توسط اقای سعید « نویسی و رده بندیفهرست »های برگزاری سلسله کارگاه
 0011ماه سال و خرداد اردیبهشت اصغرزاده، از دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  ر گودرز توسط دکت« مقاله نویسی پیشرفته به زبان انگلیسی»برگزاری کارگاه
 28/2/0011علی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

 
 دانشگاهمعرفی نماینده 
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 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 یپژوهشکده فرهنگ پژوه یسرئ

 13025853902شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 

 

  

mailto:faez.dinparast@gmail.com
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 )افغانستان(  غرجستان دانشگاه

 
  .شد تاسیس 0983 سال در غرجستان دانشگاه
 آموزش در را اساسی هدف سه ،«همه برای عالی تحصیالت» شعار با غرجستان دانشگگاه

   :کند می دنبال عالی
 .لیعا تحصیالت متقاضیان و عالقمندان کلیۀ برای تحصیالت شرایط سازی فراهم -0
   عالی تحصیالت گسترش  -2
 یزن و نیاز مورد مختلف های رشته اندازی راه با عالی تحصیالت سطح و دامنه توسعۀ  -9

 تکمیلی تحصیالت
 :از عبارتند که است دانشکده چهار دارای کابل مرکزی شعبۀ در غرجستان دانشگاه

 اقتصاد -0
 علوم کامپیوتر -2
  اجتماعی علوم -9
 سیاسی علوم و حقوق-0
 

 اطالعات تماس
 بین چوک دهبوری و چهار راهی شهیدکابل 
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 1330002: تلفن
Website: http://ghu.edu.af  
Email: info@ghu.edu.af 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

گفتگوهای فرهنگی » همایش نخستین دورو در حاشیه  00/3/35این تفاهم نامه در تاریخ 

های خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان« ایران و افغانستان

عاون مدکتر نعمت اهلل ایرانزاده، رئیس دانشگاه غرجستان و دکتر امین رشادت، امضای به 

 آموزشی دانشکده رسید.

 

ر تن از استادان دانشگاه غرجستان به منظور دیدار و گفتگو با اچه 33در آبان ماه سال 

های مختلف آن میهمان این مسئوالن دانشگاه عالمه طباطبائی و بازدید از دانشکده

 دانشگاه بودند.

 معرفی نماینده دانشگاه:

mailto:info@ghu.edu.af
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 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13025853902شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 

  

mailto:faez.dinparast@gmail.com
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 دانشگاه کابل )افغانستان(
Kabul University 

 

ترین دانشگاه جمهوری اسالمی افغانستان است که در بزرگترین و قدیمیدانشگاه کابل 

تأسیس شده است. این دانشگاه جامع بوده و اکثر رشته های فنی و علوم  0392سال 

دانشکده دارد که 09دانشجو و   250111کند. این دانشگاه انسانی و اجتماعی را ارائه می

 م انسانی و اجتماعی است.مورد از آنها به شرح زیر در حوزه علو 01

 روانشناسی دانشکده 

 ادبیات و زبان دانشکده 

 سیاسی علوم و حقوق دانشکده 

 الهیات دانشکده 

 اقتصاد دانشکده 
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 ادبیات دانشکده 

 اجتماعی علوم دانشکده 

 زیبا هنرهای دانشکده 

 کامپیوتر علوم دانشکده  

 زیست محیط حفاظت از دانشکده 

 اطالعات تماس

 +39212511929: تلفن

 info@ku.edu.afایمیل: 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

در محل سالن  3/8/39این تفاهم نامه در جلسه دیدار روسای دو دانشگاه در تاریخ 

 شورای دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید. 

 

، جناب آقای دکتر حسین سلیمی به همراه دکتر محمدرضا طباطبائیرئیس دانشگاه عالمه 

ضمن  33ل در آبان ماه سا ویژه، دکتر فائز دین پرستی و خانم دکتر ماندانا تیشه یار

mailto:info@ku.edu.af


 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       76

دیگر  .دنبا وزیر تحصیالت عالی افغانستان دیدار و گفتگو کردبازدید از دانشگاه کابل، 

 تفاهم نامه عبارتند از:فعالیت های مشترک انجام شده در قالب این 

 اعضای هیأت ، و خانم دکتر راحله حمیدزی گلنسا محمدیدکتر خانم  ی ازمیزبان

 ه ادبیاتدانشگاه کابل برای گذراندن دوره پسا دکتری خود در دانشکد علمی

 33های خارجی در سال فارسی و زبان

  اعزام دکتر غالمرضا ذکیانی و دکتر نعمت اله ایرانزاده از دانشکده ادبیات فارسی

های خارجی برای شرکت در برنامه گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان و زبان

  33در فروردین ماه سال 

  سخنرانی خانم دکتر راحله حمیدزی و آقای دکتر عبدالقیوم قویم، استادان

همایش زبانشناسی ایران در دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشگاه کابل در دهمین

 33در مهرماه سال 

  گردهمایی روسای »شرکت دکتر محمدعثمان بابری، رئیس دانشگاه کابل در

های های ایران و افغانستان: تبادل تجربه در زمینه تأثیر پژوهشدانشگاه

 23/3/33در تاریخ « دانشگاهی بر جامعه

 معرفی نماینده دانشگاه

 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13025853902شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 

  

mailto:faez.dinparast@gmail.com
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 )افغانستان( موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد

 
 

زی اتأثیر مثبت گسترش تحصیل بر توانمندس موسگسه تحصیالت عالی گوهرشاد با هدف
 خشونت موجود و ارتقای سطح احترام به ارزشهای جهان جامعه در راستای توقف چرخه

 از جامعه مدنی در افغانستان پشتیبانیشگمول حقوق بشر، توسعه اجتماعی و اقتصادی و 
تحصگگیلی و  کهای بهتر از طریق ارایه مخارج کم. فراهم نمودن فرصگگته شگگدبنیان نهاد
های این مؤسگگسگگه بضگگاعت و محروم از اولویت ها برای زنان و دانشگگجویان کم بورسگگیه

 دانشجو دارد.  2811استاد و  021در حدود این موسسه  باشد.می
   :دانشکده های این موسسه عبارتند از

 حقوق و علوم سیاسی دانشکده 
 مدیریت و اقتصاد دانشکده 
 دانشکده مهندسی عمران 

 فناوری اطالعات و افزار نرم دانشکده 

 
 اطالعات تماس

 دبی کابل هتل جنب حبیبه، عالی لیسه کابل، مقابل:  آدرس
 1395050890-1385328232شماره های تماس : 

 admission@gawharshad.edu.af  :  ایمیل
 http://gawharshad.edu.af  سایت : بو

http://gawharshad.edu.af/
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 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه

هرشاد گو موسسه تحصیالت عالیرئیس دکتر سید جواد صالحی، این تفاهم نامه در سفر 
بیمه اکو دانشگگگگاه عالمه طباطبائی در تاریخ  موسگگگسگگگه آموزش عالیبه ایران در محل 

دکتر  و سپس در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی به امضای امضگاء شگد 22/02/35
دکتر صالحی همچنین در این سفر در  میرسگعیدی، رئیس دانشکده رسید.سگید منصگور 

ای آسگگیای مرکزی و کالس درس اقتصگگاد سگگیاسگگی بین الملل در گروه مطالعات منطقه
های ساختارهای قفقاز موسسه آموزش عالی اکو حاضر شده و به تدریس در زمینه ویژگی

 سیاسی و اقتصادی افغانستان پرداخت.
 

 معرفی نماینده دانشگاه:

 ستی صالحدین پردکتر فائز  
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13025853902شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 

  

mailto:faez.dinparast@gmail.com
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 دانشگاه هرات )افغانستان(

Herat University 

 
 

گاه در این دانشدانشگاه هرات دومین دانشگاه بزرگ افغانستان بعد از دانشگاه کابل است. 
 30دانشکده و  09دانشجو،  05111عضو هیأت علمی،  091تآسیس شده و  0993سال 

 گروه آموزشی دارد. برخی از دانشکده های دانشگاه هرات عبارتند از:
 دانشکده ادبیات 
 دانشکده الهیات 
 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
 دانشکده آموزش 
 دانشگاه علوم کامپیوتری 
 دانشکده خبرنگاری 
 دانشکده مدیریت دولتی 
 دانشکده علوم اجتماعی 

 دهند.حدود یک سوم دانشجویان و یک چهارم استادان دانشگاه هرات را زنان تشکیل می
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 اطالعات تماس
https://hu.edu.af/prs 

 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 در دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید. 05/00/39فاهم نامه در تاریخ این ت
 

 
رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی، جناب آقای دکتر حسین سلیمی به همراه دکتر محمدرضا 

ضمن بازدید  33ماه سال  مهرویژه، دکتر فائز دین پرستی و خانم دکتر ماندانا تیشه یار در 
چهار سخنرانی در آن دانشگاه، با رئیس دانشگاه دیدار نموده و از دانشگاه هرات و ایراد 

های مشترک اهم فعالیت قرارداد انجام سه پروژه پژوهشی مشترک را به امضا رساندند.
 انجام شده ذیل این تفاهم نامه عبارتند از:

 های روابط بین الملل و حقوق خصوصی و دو اعطای دو بورس دکتری در رشته
های علوم سیاسی و برنامه ریزی شهری در سال بورس کارشناسی ارشد در رشته

 به استادان دانشگاه هرات  33

  میان امضای قراردادی دوره مشترک روزنامه نگاری ویژه دانشجویان افغان
  38شگاه هرات در شهریور ماه سال دانشگاه عالمه طباطبائی و دان

  سخنرانی خانم سهیال عرفانی و آقای فیصل کریمی، اعضای هیأت علمی دانشگاه
ها در تصویر سازی صلح با محوریت نقش رسانه»هرات در میزگرد آنالین 

  33اردیبهشت ماه سال  25در « سالمت
  هرات توسط با همکاری دانشگاه « روش تحقیق کمی»برگزاری کارگاه آنالین

دکتر مرتضی طاهری، عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
 33مهرماه سال  02دانشگاه عالمه طباطبائی در 

  با همکاری دانشگاه هرات توسط « روش تحقیق کیفی»برگزاری کارگاه آنالین

https://hu.edu.af/prs
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دکتر غالمرضا حداد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
 33مهرماه سال  09طباطبائی در  عالمه

  گردهمایی روسای »شرکت دکتر عبداهلل فایز، رئیس دانشگاه هرات در

های های ایران و افغانستان: تبادل تجربه در زمینه تأثیر پژوهشدانشگاه

 23/3/33در تاریخ « دانشگاهی بر جامعه

  ر، مد منیتوسط دکتر مح« تحلیل آثار و زندگی رهنورد زریاب»برگزاری وبینار

عضو هیأت علمی دانشگاه هرات در قالب دوره دانش افزایی زبان فارسی در تاریخ 

28/00/33 
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  های فرهنگی رمضان در کشورهای منطقه اکو: آئین»برگزاری وبینار مشترک
توسط خانم سهیال عرفانی، عضو هیأت علمی دانشگاه هرات و دکتر « شب ایران

نشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ احمد تمیم داری، عضو هیأت علمی دا
2/2/0011 

 ها در برگزاری نخستین همایش پیوندهای ایران و افغانستان: نقش رسانه
توسط پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه عالمه « پیوندهای اجتماعی

 03/5/0011طباطبائی و دانشکده ژورنالیسم دانشگاه هرات در تاریخ 

  اندیشی زنان ایران و افغانستان: مواجهه با همهای سلسله نشست»برگزاری
با سخنرانی خانم سهیال « های استمرار حیات پویای زنان در عرصه عمومیچالش

 91/5/0011عرفانی، عضو هیأت علمی دانشگاه هرات در تاریخ 

  سخنرانی دکتر احمدعلی خسروی، عضو هیأت علمی دانشگاه هرات در وبینار
مصادف با  0/9/0011در تاریخ « و دانش بوعلی سینابازشناخت میراث اندیشه »

سالروز بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی 
 و موسسه فرهنگی اکو

  ا و مزای»سخنرانی خانم سهیال عرفانی، عضو هیأت علمی دانشگاه هرات با عنوان
های علم، نشستمجموعه »در قالب « آموختگی در ایرانهای دانشچالش

 23/9/0011در تاریخ « فرهنگ و ارتباطات در خدمت مهاجران

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 فضلیرز سرکار خانم دکتر 
 عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 13029915031شماره تماس: 
 rose_fazli@yahoo.comایمیل: 

 
  

mailto:rose_fazli@yahoo.com
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 ای انتخابات )افغانستان(انستیتو فنی و حرفه

Election Technical and Professional Institute 
 

 
 

 وجه بهتای انتخابات )انستیتیوت تخنیکی و مسلکی انتخابات( با انستیتو فنی و حرفه
سازی در بخش انتخابات، مدیریت انتخابات، مشکالت انتخابات گذشته و ضرورت ظرفیت

عدالت انتخاباتی و به کارگیری از فناوری روز در انتخابات، با هدف  تقویت و تحقق تامین 
دموکراسی واقعی در افغانستان با توانمند سازی کارکنان در سطوح و ساختارهای مختلف 

 تأسیس شده است. 0938در سال 
ن آ اینموضوعات مهم مورد تدریس در  دارد و دانشجو 000در حال حاضر  این انستیتیو

 اند از:عبارت
 اصول انتخابات 
 مدیریت انتخابات 
 نظارت بر انتخابات 
 استانداردهای بین المللی 
 مدیریت عمومی و استراتژیک 
 رهبری 
  برنامه درسی و فناوری اطالعاتتعمیم  
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های تحصیلی پیشنهاداتی برای اصالح کنار برنامه انتخابات در نظر دارد تا در انستیتیو
رائه اهای جدید برای بهبود روند انتخابات فرایندو ایجاد  افغانستان های آیندهانتخابات
 نماید.

 
 اطالعات تماس:

 
 آدرس: مقابل پوهنتون کابل، کوچه مسجد جمال مینه، کابل، افغانستان

 1139311319081گ 1139335333303گ 1139335898391شماره تماس: 
 info@etpi.edu.af / saadat@etpi.edu.afایمیل آدرس: 

 
 های انجام شده:امضای تفاهم نامه و فعالیت

 
زاده حمیدرضا رحمانیهای جناب آقای دکتر این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری

 به صورت آنالین امضا شد. 0/3/33دهکردی در تاریخ 

 
 

توان به موارد زیر اشاره های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله فعالیت
 کرد:

  آشنایی با فرایند انتخابات )انتخابات و تبلیغات( توسط دکتر »برگزاری کارگاه
ه افریبرز درتاج، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری دانشگ

ای انتخابات عالمه طباطبائی، انجمن علوم سیاسی و موسسه فنی و حرفه

mailto:info@etpi.edu.af
mailto:info@etpi.edu.af
mailto:saadat@etpi.edu.af
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 5/3/33افغانستان در تاریخ 

  آشنایی با فرایند انتخابات: تجربه زیسته نماینده سابق »برگزاری وبینار مشترک
مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران، آقای دکتر حشمت اهلل فالحت 

عالمه طباطبائی، انجمن علوم سیاسی و موسسه فنی با همکاری دانشگاه  «پیشه
 02/3/33ای انتخابات افغانستان در تاریخ و حرفه

  گپ و گفت با نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی »برگزاری وبینار مشترک
با همکاری دانشگاه « جمهوری اسالمی ایران، آقای دکتر سیداحسان خاندوزی

ای انتخابات و موسسه فنی و حرفهعالمه طباطبائی، انجمن علوم سیاسی 
 29/3/33افغانستان در تاریخ 

  توسط دکتر وحید شالچی، عضو « اعتماد اجتماعی و انتخابات»برگزاری وبینار
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی، 

تاریخ ای انتخابات افغانستان در انجمن علوم سیاسی و موسسه فنی و حرفه
9/01/33 

  توسط دکتر الهه کوالیی، عضو هیأت علمی « احزاب و انتخابات»برگزاری وبینار
دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی، انجمن علوم سیاسی و 

 01/01/33ای انتخابات افغانستان در تاریخ موسسه فنی و حرفه

  توسط دکتر وحید « اباترفتار رأی دهندگان در دوران انتخ»برگزاری وبینار
سینایی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری دانشگاه عالمه 

 ای انتخابات افغانستان درطباطبائی، انجمن علوم سیاسی و موسسه فنی و حرفه
 03/01/33تاریخ 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 

 زاده دهکردیدکتر حمیدرضا رحمانی
 حقوق و علوم سیاسیعضو هیأت علمی دانشکده 

 13020350833شماره تماس: 
 h.dehkordi@gmail.comایمیل: 

  

mailto:h.dehkordi@gmail.com
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 )افغانستان(دانشگاه جامی 

Jami University 

 

 
در شهر هرات افغانستان  0983دانشگاه جامی یک نهاد علمی خصوصی است که در سال 

عضو هیأت  51دانشجو،  0111دانشگاه در حال حاضر حدود این . تأسیس شده است
 علمی و شش دانشکده دارد که عبارتند از:

 دانشکده علوم پزشکی 
 دانشکده مهندسی 
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
 دانشکده اقتصاد و مدیریت 
  دانشکده کشاورزی 
 دانشکده معارف 
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 اطالعات تماس: 

 یگوهرشاد)قول اردو(، پوهنتون جام یابانافغانستان، هرات، خآدرس: 
   333913185( 1139)   -   159 2001 - 101( 1139)شماره تماس:  

 Info@jami.edu.af ایمیل: 

 

 های انجام شده:امضای تفاهم نامه و فعالیت
به  05/3/33مللی در تاریخ الهای علمی بینهای دفتر همکاریاین تفاهم نامه با پیگیری
 صورت آنالین امضا شد.

 
 

حضگگور و سگگخنرانی آقای احمد ارشگگاد خطیبی، عضگگو هیأت علمی کروه علوم سگگیاسگگی 
جهان پسا کرونا؛ با تأکید بر مناسبات ایران »دانشگاه جامی افغانستان در همایش آنالین 

ام شده میان دو دانشگاه های انجاز جمله فعالیت 33در فروردین ماه سال « و افغانسگتان
  است.

 
 معرفی نماینده دانشگاه
 سرکار خانم دکتر رز فضلی

 عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
 13029915031شماره تماس: 

mailto:Info@jami.edu.af
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 rose_fazli@yahoo.comایمیل: 

 
  

mailto:rose_fazli@yahoo.com
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 دانشگاه افغانستان )افغانستان(

Afghanistan University 
 

 یهادانشگاه در رشته یناست. ا کار نمودهآغاز به یشمس 0930سال  درانشگاه افغانستان د
 لمیع یهاو حقوق، آموزش یاسیمطالعات توسعه، علوم س الملل،ینو روابط ب علوم سیاسی

 یمند علمخدمات ارزش یدهدف تولدانشگاه به ینچنان ا. همکندیرا دنبال م رفتهیشو پ
 یعلم اتیقرا برداشته و مرکز تحق یاستوار یهاساختن افغانستان آباد و سربلند گام یراب

اخته فعال س یزن المللیینو ب یاسیمطالعات س یاستادان و پژوهشگران حوزه یرا با همکار
 است.

 
 

 اطالعات تماس:
 زرغونه یسهشهر نو و ل یدشه یچهارراه ینآدرس: کابل، قلعه فتح اهلل،ب

 1338518518 تلفن:
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 های انجام شده:امضای تفاهم نامه و فعالیت

المللی دانشگگگگاه در تاریخ های علمی بیناین تفگاهم نگامگه با پیگیری مدیریت همکاری
 به صورت آنالین امضاء شد. 3/8/33
 

 

 
 

 های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:فعالیت
  توسگگگط دکتر ماندانا « پژوهی در مطالعات اسگگگتراتژیکآینده »برگزاری وبینار

های علمی بین المللی دانشگاه عالمه طباطبائی و تیشه یار، مدیر دفتر همکاری
 91/01/33با همکاری دانشگاه افغانستان در تاریخ 

  تدریس دکتر فرامرز تمنا، عضگگو هیأت علمی دانشگگگاه افغانسگگتان در مدرسگگه
 29/00/33یخ زمستانی اقتصاد سیاسی در تار
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  اد بررسی ابع»سخنرانی آقای محمدتقی محقق، از دانشگاه افغانستان در وبینار

با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه « حقوقی حادثه تروریستی کابل

 2/9/0011بوعلی سینا و انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری در تاریخ 

  به اعضگگای هیأت علمی دانشگگگاه اعطای سگگاالنه چند بورسگگیه عالمه طباطبائی
 افغانستان اعطا می شود.

 
 معرفی نماینده دانشگاه
 سرکار خانم دکتر رز فضلی

 عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
 13029915031شماره تماس: 

 rose_fazli@yahoo.comایمیل: 

  

mailto:rose_fazli@yahoo.com
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 )افغانستان( کابلموسسه تحصیالت عالی غالب 

Ghalib University (Kabul), (Afghanistan) 

 
 

 یعال یالتمؤسسۀ تحص ینبه عنوان نخست  0983غالب در سال  یعال یالتموسسه تحص
آن در شهر کابل  یگرشعبه د 0931در سال  یعنیسال بعد  یکدر هرات و  یخصوص

و اکنون با پنج  یافتبه دانشگاه ارتقا  0930در سال  یکنهاد اکادم ینشد. ا یستأس
 :دهدمیخود ادامه  یتبه فعال یردانشکده به شرح ز

 یدانشکده پزشک 
 یدانشکده دندانپزشک  
 یاسیدانشکده حقوق و علوم س 
 دانشکده اقتصاد 
 ییوتردانشکده علوم کامپ 
ه و داشت یعلم یهمکار دانشگاه تفاهم نامه ینبا شعبه هرات ا یعالمه طباطبائ دانشگاه
 ادیشنهنظر به پ ینکداشته است. ا آنبا  یکینزد یاربس هاییهمکار یراخ یهادر سال
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گاه با دانش یالملل ینب یعلم هاییدانشگاه و درخواست گسترش همکار ینشعبه کابل ا
جزا درصدد گسترش با امضای تفاهم نامه همکاری م، دو دانشگاه یطباطبائ مهعال
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 علمی دوجانبه هستند.های همکاری
 

 اطالعات تماس:
 

 افغانستان ی، کابلحامد کرز ییهوا یدانمتره م 81 ید، سرکشه یچهاراهآدرس: 
 1139389830191تلفن: 
 info@ghalib.edu.afایمیل: 

 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

میان رئیس دانشکده علوم ریاضی و رایانه  33ه سال اسفندما 25تاریخ این تفاهم نامه در 
 .دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس موسسه تحصیالت عالی غالب کابل به امضا رسید

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر فائز دین پرستی صالح

 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی
 13025853902شماره تماس: 

 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 

mailto:info@ghalib.edu.af
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 (افغانستان) موسسه تحصیالت عالی هریوا

Hariva Institute of Higher Education (Afghanistan) 

 
از موسگسگات تحصگیالت عالی خصوصی یکی به عنوان موسگسگه تحصگیالت عالی هریوا 

 یتفعالنکور ک یناول با برگزاری 0939سالو در  تأسیس شد 0932در سگال افغانسگتان 
 یستوماتولوژ دانشکدهدر دو  یرا به صورت رسم یشخو یسیو تدر یکاکادم ی،علم یها
نیز  را یاسیحقوق و علوم س دانشکده راه اندازی مجوزآغاز نمود. متعاقباً  یوترکامپعلوم و 

را به  یمناسب یبستر علم دانشگگکدهاز آن زمان تا به حال در چارچوب سگه دریافت کرد. 
 یها عرصهجوانان کشگگور در  یبرتر و توانمند سگگاز یاسگتعدادها شگفکمنظور رشگد و 
 است  ، فراهم نمودمختلف علمی

ق و علوم حقو دانشکده ینیک،و پاراکل ینیککل یهاپارتماند یدارا یستوماتولوژ دانشکده
علوم  دانشکدهو  یپلماسید یو ادار و حقوق جزا ییقضا یهاانپارتمد یدارا یاسیس

 یو عمل علمیبستر بوده  یتابیسنرم افزار و د مهندسی یهاانپارتمد یدارا یوترکامپ
 فراهم کردهکشور  یدمف یروهایبرتر و توانمند ساختن ن یمناسب جهت رشد استعدادها

 است.
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 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

میان رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی و رئیس  28/0/0011این تفاهم نامه در تاریخ 
 موسسه تحصیالت عالی هریوا به امضا رسید.

 
 های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:فعالیت
  ی با همکار« ها و امیدهامذاکرات صلح افغانستان؛ بیم»برگزاری وبینار مشترک

دانشگاه عالمه طباطبائی، موسسه تحصیالت عالی هریوا و موسسه تحصیالت 
  03/2/0011عالی خورشید در تاریخ 

  و سخنرانی آقای « صلح، امنیت و زنان در افغانستان»برگزاری کارگاه مشترک
ه تحصیالت عالی هریوا و دکتر رز فضلی از دانشگاه عالمه داود عرفان از موسس
 2/0/0011طباطبائی در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 سرکار خانم دکتر رز فضلی
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 عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
 13029915031شماره تماس: 

 rose_fazli@yahoo.comایمیل: 
 
 
 
 

  

mailto:rose_fazli@yahoo.com
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 )آلمان( بنیاد برگهوف
Berghof Foundation

 

و در زمان اوج جنگ سرد توسط پروفسور جورج زندول با  0330بنیاد برگهوف در سال 

هدف ترویج صلح تأسیس شد. این بنیاد از به هم پیوستن سه بنیاد پژوهشی در حوزه 

شد. به اعتقاد مسئولین این بنیاد به دلیل های مطالعات جنگ و حمایت از صلح تشکیل 

حمایتهای این بنیاد از صدها پروژه و پژوهش در زمینه صلح در طول سالها، امروزه ترویج 

های مردم آلمان دارد. بنیاد صلح و پرهیز از خشونت ریشه در پژوهش، آموزش و فعالیت

 برگهوف یک نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی است.

 ت تماس:اطالعا

Berghof Foundation Operations GmbH 

Altensteinstrasse 48a, 14195 Berlin 

Tel: +49 (30) 844154 - 0 

Fax: +49 (30) 844154 – 99 

 های انجام شده امضای تفاهم نامه و فعالیت
و با  های آقای دکتر پوریا عسگرییریو به همت و پیگ 91/0/39این تفاهم نامه در تاریخ 
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ن، به دنبال آ به امضا رسید. کت موزه صلح به نمایندگی آقای دکتر حمید صالحیمشار
ها و همکاری میان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیاد برگهوف برای تدوین سرفصل

 راه اندازی رشته مطالعات صلح آغاز شد.
 

 
کارگاه  ، اولریش جرهاردیگر، پژوهشگر بنیاد برگهوف برای برگزاری33در تیرماه سال 

 مشترک مطالعات صلح با دانشگاه عالمه طباطبائی میهمان این دانشگاه بود.
خانم دکتر ماندانا تیشه یار به منظور بازدید  وآقای دکتر پوریا عسکری  33در آذرماه سال 

برای راه اندازی رشته مشترک مطالعات صلح به آلمان  بحث و گفتگواز بنیاد برگهوف و 
 اعزام شدند.

قرارداد انجام پژوهش مشترک در زمینه راه اندازی رشته مطالعات صلح در مقطع امضای 
های نیز از جمله فعالیت 33کارشناسی ارشد توسط آقای دکتر پوریا عسکری در سال 

 باشد.انجام شده در قالب این تفاهم نامه می
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر پوریا عسکری

 دانشکده حقوق و علوم سیاسیعضو گروه حقوق بین الملل 
 13020129219شماره تماس: 

  pouria.askary@gmail.comایمیل: 

mailto:pouria.askary@gmail.com
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 دانشگاه گیسن )آلمان(
Justus Liebig University Giessen (Germany) 

 
های کشورهای آلمانی زبان است که در سال ترین دانشگاهدانشگاه گیسن یکی از قدیمی

از آنها را دانشجویان  %91دانشجو دارد که  29111تاسیس شده است. این دانشگاه  0913
دانشکده و  شش مرکز پژوهشی بیش از  00دهند. دانشگاه گیسن در خارجی تشکیل می

. دانشکده های این دانشگاه که در ارتباط با رشته ها و کندرشته تحصیلی ارائه می 051
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 باشند عبارتند از:دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی می
 دانشکده حقوق 
 دانشکده مدیریت بازرگانی و اقتصاد 
 دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی 
 دانشکده تاریخ و مطالعات فرهنگی 
 دانشکده زبان، ادبیات و فرهنگ 

 دانشکده روانشناسی و علوم ورزشی 

 دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتری، فیزیک و جغرافیا 
نظریه پردازان و اندیشمندان معروف زیادی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و یا در آن 

)مخترع کود شیمیایی( که نام دانشگاه نیز برگرفته  Justus Liebigاند که تدریس کرده
دانشگاه گیسن  QS Top Universitiesی از آنهاست. بر اساس آمار اوست، یک ناماز 

 دانشگاه برتر دنیاست. 551آلمان جزو 

 اطالعات تماس:
Department of Geography 
Senckenbergstraße 1 
D-35390 Giessen 
Phone: +49 (0) 641 - 99 36201 
Fax: +49 (0) 641 - 99 36209 
http://www.uni-giessen.de 
Email: www-geographie@geogr.uni-giessen.de 

 
 انجام شده هاییتتفاهم نامه و فعال یامضا

 
مذاکره برای انجام فعالیت علمی مشترک و امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه گیسن 

ها به طول انجامید و زمینه بستن تفاهم نامه در سفر هیأت آلمانی به ایران در قالب ماه



 013        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

ضیایی، عضو هیأت محمود فراهم شد سپس در حاشیه سفر آقای دکتر  DAADگروه 
علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری به آلمان برای شرکت در 

به امضای پروفسور آندریاس دیتمن، مدیر گروه جغرافیا  29/3/39همایش، در تاریخ 
داری، دانشکده مدیریت و حسابخانم دکتر لعیا الفت، رئیس  سپسدانشگاه گیسن رسید و 

 طی جلسه ای در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه آن را امضاء کرد. 3/01/39در تاریخ 
اعزام آقای محمود حسن پور، دانشجوی دانشکده مدیریت و حسابداری به دانشگاه گیسن 

های انجام شده در از جمله فعالیت 33برای گذراندن فرصت مطالعاتی از اسفندماه سال 
آقای سجاد فردوسی،  33همچنین در خردادماه سال  باشد.قالب این تفاهم نامه می

دانشجوی دانشکده مدیریت و حسابداری برای شرکت در کارگاه بین المللی در دانشگاه 
 گیسن به آلمان اعزام شد.

سیزده تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیسن در کارگاه بین المللی  38در مهرماه سال 
 دند.شرکت کر در دانشگاه عالمه طباطبائی« ها در ایران از تئوری تا عملتوسعه ژئوپارک»

 38در مهرماه سال « ها در ایران از تئوری تا عملتوسعه ژئوپارک»در حاشیه کارگاه 
قرارداد راه اندازی شبکه دانشگاهی مطالعات ژئوتوریسم میان دانشگاه عالمه طباطبائی و 

 ا شد.دانشگاه گیسن امض
آقای دکتر محمود ضیائی به همراه دانشجویان دانشکده مدیریت نیز  0938در آذرماه سال 

 و حسابداری جهت شرکت در کارگاه آموزشی به دانشگاه گیسن اعزام شدند.
دانشجو از دانشکده  28های خارجی و دانشجو از دانشکده ادبیات فارسی و زبان 00حضور 

های دانش افزایی آنالین دانشگاه گیسن از آبان ئی در دورهاقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا
 د.باشهای انجام شده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله دیگر فعالیت 33تا اسفندماه سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمود ضیایی
 عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری

 13029803999 شماره تماس:
 mdziaee@gmail.comایمیل: 

  

mailto:mdziaee@gmail.com
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 موسسه بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی مکس پالنک )آلمان(
Max Planck Institute for Criminal Law and Criminology 

(Germany) 

 
 

تأسیس شده  0308یک موسسه غیر دانشگاهی است که در سال  0جامعه مکس پالنک
حوزه علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم انسانی  چهار است. این موسسه در

موسسه، زیرمجموعه این جامعه بزرگ هستند. جامعه مکس پالنک  82کند و فعالیت می
از  وپاست که ساالنه بیشیکی از معتبرترین و با پرستیژترین موسسات تحقیقاتی ار

رساند. از زمان تأسیس تا مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر به چاپ می 050111
نفر از اعضای این جامعه برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف علمی  08کنون بیش از 

                                                 
1 Max Planck Society 
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 اند.شده
ه موسسه زیرمجموع 82موسسه بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی مکس پالنک یکی از 
( شروع به فعالیت 0308جامعه مکس پالنک است که از همان ابتدای بنیانگذاری جامعه )

کرده است. این موسسه زیرمجموعه شاخه علوم انسانی جامعه مکس پالنک است و دو 
 گروه دارد:

 (0گروه حقوق جزا )به ریاست پروفسور اولریشت زیبر 
 (2گروه جرم شناسی )به ریاست هانس جورج آلبرشت 

عنوان کتاب داشته و یکی از بزرگترین کتابخانه  0110111کتابخانه این موسگسه بال  بر 
 باشد.های منطقه خود می

 اطالعات تماس:
Max Planck Institute for Foreign 
and International Criminal Law 
Günterstalstraße 73 
79100 Freiburg i. Br. 
Tel.: +49 (761) 7081-0 
Fax: +49 (761) 7081-294 
E-Mail: info@mpicc.de 

انجام شده هاییتتفاهم نامه و فعال یامضا

 

میان پروفسور زیبر، رئیس موسسه بین المللی حقوق  23/8/39این تفاهم نامه در تاریخ 
ق حقو جزا و جرم شناسی مکس پالنک و دکتر حمیدرضا علومی یزدی، رئیس دانشکده

                                                 
1 Ulrich Sieber 

1 Hans-Jorg Albrecht 

mailto:info@mpicc.de
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 و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، امضا شد.

آقای دکتر حسین غالمی دون، مدیر گروه حقوق نهادها و  ،در قالب تفاهم نامه امضا شده
بررسی تحوالت پاسخ به »شهروندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی پروژه ای را با عنوان 

در  0930تا شهریور  0939ریور در قالب فرصت مطالعاتی از شه« جرم در ایران و غرب
رشناسی کیف»موسسه مکس پالنک به انجام رساند که از ثمرات آن تألیف کتابی با عنوان 

می باشد که توسط انتشارات میزان به چاپ « جرم؛ کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم
 رسید.
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زیر ( به شرح Summer Schoolهمچنین چهار کارگاه آموزشی و یک مدرسه تابستانی )
 باشد.از نتایج این تفاهم نامه می

 تاریخ برگزاری مدرس کارگاه/دوره عنوان کارگاه/دوره ردیف

 حقوق کیفری و تطبیقی 0
 پروفسور زیبر

 پروفسور تلنباخ
 39آبان  29و  25

 39آذر  01الی  8 آلبرشت یورگپروفسور هانس  تحوالت حقوق جزا و جرم شناسی 2

 03/2/30 یورگ آلبرشت پروفسور هانس حقوق کیفری 9

0 
( summer schoolمدرسگگه تابسگگتانی )

 حقوق جزا و جرم شناسی

 پروفسور میشل کلیچینگ

 پروفسور بنیامین ووگل

 پروفسور ناندور ناست

 0مگگرداد تگگا  23

 0930شهریور 

5 
جبران خسارت، میانجی گری و عدالت 

 ترمیمی
 30آبان  00الی  3 ورگ آلبرشتیهانس پروفسور 

 
که از جمله این  ردتری ادامه دابا این نهاد علمی به شکل گستردههای مشترک فعالیت
 ها می توان به موارد زیر اشاره کردهمکاری
  سفر آقای دکتر محمدرضا رهبرپور، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم

سیاسی برای شرکت در دوره دانش افزائی در موسسه مکس پالنک در مرداد ماه 
 35سال 

  سفر آقای دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم
سیاسی برای شرکت در دوره دانش افزائی در موسسه مکس پالنک به مدت دو 

 35ماه در تابستان سال 

 آلمانی با حضور پروفسور آلبرشت -های علمی علوم جنایی ایرانیمجموعه نشست
 35در آذر ماه 

 بزرگداشت خانم تلنباخ به همراه رونمایی از کتاب پژوهشی -نشست علمی
 35مجموعه مقاالت در آذر ماه 

  اعزام پنج دانشجوی رشته حقوق به موسسه مکس پالنک برای گذراندن دوره
 35دانش افزائی در بهمن ماه سال 

  سفر دکتر حسین غالمی دون به عنوان سرپرست گروه دانشجویی اعزامی به
 35ن ماه سال موسسه مکس پالنک در بهم

  اعزام دکتر حسین غالمی دون برای گذراندن دوره دانش افزائی به موسسه مکس
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 39پالنک به مدت یک ماه در مرداد ماه سال 

  جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و آلمان»برگزاری کارگاه آموزشی »
توسط پروفسور هانس جورج آلبرشت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در 

 39ه سال آذرما

  ابعاد »سخنرانی پروفسور هانس جورج آلبرشت و محمت ارسالن در همایش
در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در اسفند « جرم شناختی و تروریسم-حقوقی

 39ماه سال 

  انجام پژوهش مشترک توسط دکتر حسین غالمی دون و پروفسور اولریش زیبر
حداقل بودن حقوق جزا در قلمرو اعمال اصل »از موسسه مکس پالنک با عنوان 
در موسگسه مکس  ییدر قالب دوره دانش افزا «پاسگخ به جرم در حقوق کیفری

 33پالنک در سال 

  اعزام آقای مرتضی ترابی، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به موسسه
 33مکس پالنک برای گذراندن فرصت مطالعاتی از فروردین ماه سال 

 می دون به همراه تیم دانشجویی دانشگاه برای شرکت در اعزام دکتر حسین غال
 33دوره آیین دادرسی کیفری در مهرماه سال 

 

 
 (39کارگاه پروفسور زیبر )آبان 
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 (39کارگاه پروفسور آلبرشت )آبان 

 

 

 
 (39مدرسه تابستانی مکس پالنک در دانشگاه عالمه طباطبائی )تابستان 
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 (39آلمانی )آذر ماه -ایرانینشست علمی علوم جنائی 

 
 جرم شناختی تروریسم-همایش ابعاد حقوقی

 
  اعزام آقای سید مجید موسوی، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

دت مگذراندن فرصت مطالعاتی به عالمه طباطبائی به موسسه مکس پالنک برای 
 33یک ترم از اسفندماه سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر حسین غالمی دون
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 مدیر گروه حقوق نهادها و شهروندان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 13020530038 شماره تماس:

 gholami1970@yahoo.com ایمیل:

  

mailto:gholami1970@yahoo.com
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 )آلمان( مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین

Center for Global Politics, Freie Universität Berlin 
 

در دپارتمان مطالعات  2113مرکز سیاست جهانی دانشگاه فرای برلین در سال 
سیاسی و اجتماعی دانشگاه فرای برلین تأسیس شد. این مرکز رشته های مختلفی 
را در حوزه های روابط بین الملل و علوم سیاسی ارائه می کند. ارائه دروس به صورت 

مزیت های این مرکز می باشد که به دانشجویان در سراسر دنیا امکان آنالین یکی از 
های آن شرکت کرده و مدرک دانشگاه فرای برلین را کسب کنند. می دهد در کالس

تمرکز  20از آنجا که این مرکز بر روی یافتن پاسخ به سواالت جهانی مطرح در قرن 
درک خود از مسائل روز دنیا دارد لذا به استادان و دانشجویانی که درصدد تعمیق 

هستند کمک می کند تا پاسخ سواالت خود را بیابند. برنامه های منحصر به فرد 
مرکز سیاست جهانی به بررسی روابط بین الملل در اروپا در حوزه های اقتصاد، 
سیاست، ارتباطات میان فرهنگی، مهاجرت، مدیریت نزاع و جامعه بین المللی می 

 پردازد.
 های مرکز سیاست جهانی عبارتند از:برنامه 
 )مطالعات اروپای شرقی )آنالین 

 )روابط بین الملل )آنالین 

 مکتب آلمانی مطالعات روسیه 

 مدارس فصلی سیاست جهانی 

 مدرسه تحصیالت تکمیلی سیاست جهانی 

 آموزش حرفه ای سیاست جهانی 

 اطالعات تماس
Center for Global Politics 
Freie Universität Berlin 
Garystraße 55 
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D-14195 Berlin 
Website: http://www.global-politics.org 
 
Program Director: Prof. Dr. Klaus Segbers 
email: klaus.segbers@fu-berlin.de 
phone: +49 30 838 54058 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
به صگگورت غیرحضگگوری امضگگاء شگگد. از جمله  02/2/35این تفاهم نامه در تاریخ 

فعالیت های انجام شگگده می توان به اعزام یک دانشگگجو برای شگگرکت در کارگاه 

مدت دو هفته اشاره  به 30زمسگتانی در مرکز سگیاسگت جهانی در زمسگتان سال 

 کرد.

 نماینده دانشگاه

 دکتر مجیدرضا مومنی
 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13025091312شماره تماس: 
 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 

  

http://www.global-politics.org/
mailto:klaus.segbers@fu-berlin.de
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 دانشگاه ورمز )آلمان(
Fachhochschule Worms University of Applied Sciences 

 

دانشجو در سه دانشکده این دانشگاه  9511تأسیس شد.  0338دانشگگاه ورمز در سگال 

 دولتی تحصیل می کنند که عبارتند از

 دانشکده مدیریت تجارت 

 دانشکده گردشگری و مدیریت سفر 

 دانشکده علوم کامپیوتری و انفورماتیک 

لمللی بودن کگاربرد محور بودن نحوه آموزش، کوتگاه بودن دوره هگگای آموزشگگگی و بین ا

آیند. این دانشگگگاه ضگگمن های این دانشگگگاه به شگگمار میدانشگگگاه ورمز از جمله مزیت

های خصگوصگی، نهادهای دولتی و سایر اجزای جامعه آلمان در حوزه اری با شگرکتکهم
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کشور جهان  91دانشگاه و نهاد علمی از  001بین الملل نیز بسیار فعال بوده و با بیش از 

 رد. همکاری نزدیک دا

 اطالعات تماس:

Address: Erenburgerstraße 19, 67549 Worms, Germany 
Phone: +49 6241 509 
Webpage: www.hs-worms.de 
Email: kontakt@hs-worms.de 

 

 انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت های 

های ایران و آلمان در افتتاحیه نشست روسای دانشگاه 09/0/39این تفاهم نامه در تاریخ 

 در دانشگاه عالمه طباطبائی امضاء شد.

 

http://www.hs-worms.de/
mailto:kontakt@hs-worms.de
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شگگگرکت خانم مهسگگگا توان، دانشگگگجوی مقطع دکتری رشگگگته مدیریت آموزش عالی در 

از  0011-0933های آنالین دانشگگاه ورمز آلمان در نیمسگال اول سگال تحصیلی کالس

 های مشترک دو دانشگاه ذیل تفاهم نامه امضا شده است.جمله فعالیت

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمود ضیایی
 عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری

 13029803999 شماره تماس:
 mdziaee@gmail.comایمیل: 
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 )آلمان(برلین  مبولتودانشگاه ه
Humboldt University of Berlin 

 

تأسیس  0801مبولت قدیمی ترین دانشگاه شهر برلین آلمان بوده و در سال دانشگگاه هو

های اروپا و یکی از با پرسگگتیژترین شگگده اسگگت. این دانشگگگاه یکی از بهترین دانشگگگاه

رشگگته  083های جهان در حوزه هنر و علوم انسگگانی اسگگت. دانشگگگاه هامبولت دانشگگگاه

کند. برخی از این دانشکده دانشجوی خود ارائه می 92111دانشکده به  3تحصیلی را در 

 ها عبارتند از:

 دانشکده حقوق 

  0دانشکده فلسفه 

  2دانشکده فلسفه 

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 دانشکده الهیات 
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 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی 

های اروپاست توسط دانشگاه شگاهرد بسیاری از دانمبولت که مورد کاربمدل آموزشگی هو

شود. های مدرن شگناخته میمبولت ارائه شگده و این دانشگگاه به عنوان مادر دانشگگاههو

برنده جایزه  00افراد سرشناس بسیاری از جمله آلبرت انیشتن، هگل، مکس پالنک و نیز 

 مبولتلمی دانشگاه هوالن و اعضای هیأت عنوبل رشگته های مختلف، جزو فارغ التحصگی

 23جهان در حالت کلی، رتبه  021مبولت رتبه دانشگگگاه هو QSاند. طبق اطالعات بوده

جهان را در جوزه فلسگفه به خود اختصاص داده  00جهان در علوم انسگانی و هنر و رتبه 

 است.

 اطالعات تماس:

Address: Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany 
website: www.cms.hu-berlin.de 
Email: info@cms.hu-berlin.de 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

http://www.cms.hu-berlin.de/
mailto:info@cms.hu-berlin.de
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مه پس از بازدید مدیر بین روابط الملل دانشگاه هومبولت از دانشگاه عالاین تفاهم نامه 
به صورت  25/01/39در تاریخ  طباطبائی و با پیگیری مدیران روابط بین الملل دو دانشگاه

 غیر حضوری امضا شد.
یک دانشجوی رشته روانشناسی برای گذراندن دوره فرصت  0939در زمستان سال 

مطالعاتی به دانشگاه هومبولت اعزام شد. همچنین آقای دکتر علی اصغر مصلح نیز برای 
در این دانشگاه  33تا اسفندماه سال  0939ن فرصت مطالعاتی از اسفندماه سال گذراند

 .حضور داشتند
گفتگوهای فرهنگی تمدنی ایران »همایش بین المللی  0938همچنین در خردادماه سال 

با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و « های فرهنگی بدیلو آلمان: جهانی شدن و کانون
هفت تن از اساتید دانشگاه هومبولت آلمان  ان در تهران برگزار شد.دانشگاه هومبولت آلم

 در این همایش حضور داشته و به سخنرانی پرداختند.

 

 های انجام شده در قالب این تفاهم نامه عبارتند از:دیگر فعالیت

  دانشگاه عالمه طباطبائی  روانشناسی، دانشجوی دانشکده کاوه قادریاعزام آقای
مدت یک ترم از گذراندن فرصت مطالعاتی به به موسسه مکس پالنک برای 

 33اسفندماه سال 
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر علی اصغر مصلح
 های خارجیعضو هیأت علمی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13020193800شماره تماس: 
 aamosleh@yahoo.comایمیل: 

  

mailto:aamosleh@yahoo.com
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 دانشگاه سورابایا )اندونزی(
University of Surabaya 

 

در اندونزی تأسیس شده  0398دانشگاه سورابایا، دانشگاهی خصوصی است که در سال 
که سه  استاد تمام وقت و هفت دانشکده دارد 299دانشجو،  00111است. این دانشگاه 

 دانشکده آن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند:
 دانشکده حقوق

 دانشکده اقتصاد و تجارت
 دانشکده روانشناسی

 دانشگاه برتر اندونزی قرار گرفت. 51در لیست  2105دانشگاه سورابایا در سال 

 اطالعات تماس:

Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169. Surabaya 60294 

Tel: +62 81 254 586 300 
Email. humas@unit.ubaya.ac.id 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
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این تفاهم نامه در سفر جناب آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون پژوهشی دانشگاه 
های جهان به اندونزی در دانشگاه سورابایا برای شرکت در اجالس ساالنه اتحادیه دانشگاه

 میزبان اجالس امضا شد. به عنوان

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حمیدرضا علومی یزدی
 معاون پژوهشی دانشگاه

 oloumi@atu.ac.irشماره تماس: 
 13029008332ایمیل: 
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 انگلستان()دانشگاه اسکس 

University of Essex 

  
 091بیش از دانشجو از  00111تأسیس شد. این دانشگاه  0390دانشگاه اسکس در سال 

کشور دنیا دارد که به داشتن بهترین کیفیت تدریس مشهور است. نتایج نظر سنجی ملی 
دانشجویان این دانشگاه  %39دهد که به طور میانگین می نشان 2109انگلستان در سال 

از امکانات، نحوه آموزش و محیط دانشگاه رضایت کامل دارند که این دانشگاه را در رتبه 
و جایزه  0383دهد. جایزه صلح نوبل سال های انگلستان از این منظر قرار میدوم دانشگاه

را فارغ التحصیالن این دانشگاه دریافت کردند. دانشگاه اسکس  2101نوبل اقتصاد سال 
جهان را داراست اما در حوزه های  931رتبه کل  QS Top Universitiesبر اساس آمار 

این را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال در تخصصی رتبه ای به مراتب بهتر از 
دانشگاه برتر جهان  051، در رشته های اقتصاد و فلسفه جزو 20رشته جامعه شناسی رتبه 

دانشگاه برتر دنیاست. این دانشگاه چهار  211و در رشته های حسابداری و حقوق جزو 
ی مختلف آموزشی را در دل ها و گروه هادانشکده بزرگ و جامع دارد که موسسات، کالج
های آنها )در ارتباط با رشته های دانشگاه خود جا داده اند این چهار دانشکده و زیرمجموعه

 عالمه طباطبائی( عبارتند از:
 دانشکده علوم انسانی .0

 گروه تاریخ
 کالج مطالعات میان رشته ای علوم انسانی

 کالج حقوق
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 کالج فلسفه و تاریخ هنر

 متدانشکده علوم و سال .2

 گروه روانشناسی
 کالج سالمت و علوم انسانی

 دانشکده علوم اجتماعی .9

 مرکز مطالعات روانکاوی
 گروه اقتصاد
 کالج تجارت

 گروه دولت )علوم سیاسی(
 اقتصادی-موسسه پژوهشی مطالعات اجتماعی

 گروه جامعه شناسی
 دانشکده علوم و مهندسی .0

 گروه علوم ریاضی
 گروه روانشناسی

 کامپیوتری و مهندسی الکترونیکگروه علوم 
 اطالعات تماس

Wivenhoe Park, Colchester CO4 3SQ, United Kingdom 
Phone: +44 1206 873333 
enquiries@essex.ac.uk 

 
 نامه و فعالیت های انجام شدهامضای تفاهم 

تفاهم نامه دانشگاه اسکس پس از مدتها پیگیری و مذاکره در سفر آقای دکتر محمدرضا 
اصغری اسکویی، عضو هیأت علمی و  مدیر گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه، به 

سط توتوسط طرف انگلیسی و پس از بازگشت ایشان از سفر  21/5/30انگلستان در تاریخ 
آقای دکتر سلیمی، رئیس محترم دانشگاه به امضاء رسید. هدف اصلی از امضای این تفاهم 

 های مشترک کارشناسی ارشد و اعطای مدرک مشترک بوده است.نامه، برگزاری دوره
 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 دکتر محمدرضا اصغری اسکویی

 ریاضی و رایانهعضو هیأت علمی و مدیر گروه رایانه، دانشکده علوم 
 1302919182شماره تماس: 

 oskoei@yahoo.comایمیل: 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=university+of+essex+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCyPL87Q0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAEV45rE-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjywPr9jdvKAhXCmw4KHapzD-IQ6BMIlAEwGQ
mailto:enquiries@essex.ac.uk?subject=http://www.essex.ac.uk/contact/default.aspx
mailto:oskoei@yahoo.com
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 دانشگاه پادوا )ایتالیا(
University of Padua 

 
دانشگاه پادوا دومین دانشگاه قدیمی ایتالیا و پنجمین دانشگاه قدیمی جهان است که در 

عضو هیأت علمی و بیش از  2111تأسیس شده است. این دانشگاه بیش از  0222سال 

تن از آنها دانشجویان بین المللی هستند. دانشگاه پادوا  2911دانشجو دارد که  92111

جهان را از نظر علمی  239رتبه  QSهان است و طبق آمار های معتبر جیکی از دانشگاه

جهان را از نظر نسبت جذب فارغ التحصیالن به بازار کار داراست. این دانشگاه  210و رتبه 

 هشت دانشکده دارد که چهار دانشکده آن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی می باشد:

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 دانشکده روانشناسی 

 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 

 دانشکده حقوق 
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اشخاص سرشناس زیادی از جمله تعداد زیادی از سیاستمداران و دانشمندان دنیا فارغ 

 التحصیل دانشگاه پادوا هستند.

 اطالعات تماس

Address: Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova  
Call Centre: +39 049 827 3131 
Email: urp@unipd.it 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

به صورت  22/3/39های آقای دکتر عبدالساده نیسی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیری

از جمله همکاری های میان دو دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره  غیر حضوری امضا شد.

 کرد:

  های بدون شبکه: تئوری، الگوریتم، کاربردها و نرم روشبرگزاری کارگاه آموزشی

در دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری آقای دکتر عبدالساده نیسی در افزارها 

 39ماه سال بهمن 

  اعزام دکتر عبدالساده نیسی به دانشگاه پادوا برای گذراندن دوره دانش افزایی

 39ل یک ماه در مرداد ماه سا

  انجام پژوهش مشترک توسط دکتر عبدالساده نیسی و استادان دانشگاه پادوا با

 های مالیهای عددی حل مدلعنوان روش

 های مالی و توابع شعاعی توسط پروفسور برگزاری دومین کارگاه بین المللی مدل

اه گاستفانو دی مارکی، استاد دانشگاه پادوا، در دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانش

 33عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال 

 های بدون شبکه و کاربرد آن در مالی برگزاری سومین کارگاه بین المللی روش

توسط پروفسور ایما پراکچیونه و پروفسور الیزابت الرسون، استاد دانشگاه پادوا، 

 33در دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال 

 

mailto:urp@unipd.it
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  اعزام دو دانشجو از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی به

 38دانشگاه پادوا برای شرکت در کارگاه آموزشی در شهریورماه سال 

  38امضای قراردادهای تبادل استاد و دانشجو در مهرماه سال 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر عبدالساده نیسی

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه
 13029235035تلفن: 
 a_neisy@atu.ac.irایمیل: 

  

mailto:a_neisy@atu.ac.ir
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 دانشگاه ساپینزا )ایتالیا(

Sapienza University of Rome 

 
 

های اروپا و جزو هزار دانشجو یکی از بزرگترین دانشگاه 002دانشگاه ساپینزا با بیش از 

باشد. این دانشگاه همچنین سال قدمت می 311های جهان با بیش از ترین دانشگاهقدیمی

های اروپا جزو بهترین و معتبرترین دانشگاه 030با رتبه  QSطبق آمار موسسه رتبه بندی 

. افراد شاخص زیادی از جمله سه تن از برندگان ادوار مختلف جایزه نوبل باشدو جهان می

دانشکده دارد که  02دانشگاه ساپینزا  فیزیک جزو فارغ التحصیالن این دانشگاه هستند.

 برخی از آنها عبارتند از:

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 دانشکده اقتصاد 

 دانشکده حقوق 
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  شناسی و علوم ارتباطاتدانشکده علوم سیاسی، جامعه 

زیر  رتبه در تاریخ باستان و 2جهان در کل، رتبه  030این دانشگاه عالوه بر رتبه 

های در رشته های حقوق، آمار، فلسفه و علوم کامپیوتری را در میان دانشگاه 011

 جهان در اختیار دارد.

 اطالعات تماس:

Address: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Tel (+39) 06 49911 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 یخدر تار ،یولیگروه زبان اسپان یعلم یأتعضو ه یلو،دکتر رافائل مائور یآقا هاییگیریبا پ
انشجو قرارداد پنج ساله تبادل د یتالیاا ینزابا دانشگاه ساپ یدانشگاه عالمه طباطبائ 3/3/38

 گاهدانشجو به دانش 0دو دانشگاه مجاز به اعزام حداکثر  قرارداد، هر ینامضا کرد. طبق ا
اهند خو یزباندر دانشگاه م یلیتحص یکسالترم تا  یکگر در هر سال جهت گذراندن ید

 بود.
خانم شهرزاد علی اکبر سلطان، دانشجوی مقطع دکتری رشته در قالب قرارداد امضا شده 

ل در نیمسال اوهای دانشگاه ساپینزا برنامه ریزی درسی دانشگاه برای شرکت در کالس
 به ایتالیا اعزام شد. 0011-0933سال تحصیلی 

پروفسور میشل برناردینی، دکتر میشل برونلی و پروفسور کارلو  8/3/33همچنین در تاریخ 
چهارمین گفتگوی فرهنگی ایران »اعضای هیأت علمی دانشگاه ساپینزا در نشست  چرتی،
 شرکت و با همتایان ایرانی خود به بحث و گفتگو پرداختند.« و ایتالیا

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 ولیلدکتر رافائل مائور یآقا
 یولیگروه زبان اسپان یعلم یأتعضو ه
 raffaele.mauriello@me.comایمیل: 

 

 

mailto:raffaele.mauriello@me.com
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 دانشگاه دولتی برازیلیا )برزیل(

University of Brasília 

 
شده  یستاس 0392بوده و در سال  یلاز ده دانشگاه برتر برز یکی یلیابراز یدانشگاه دولت

جزو  ی،کل یدر رتبه بند یادانشگاه برتر دن 811جزو  QSدانشگگاه طبق آمار  یناسگت. ا
در رشگگته حقوق  یادانشگگگاه دن 911و جزو  یدر حوزه جامعه شگگناسگگ یادانشگگگاه دن 211

 ینجزو برتر یاسگگیالملل و علوم سگگ ینروابط ب قتصگگاد،ا یدر رشگگته ها یناسگگت. همچن
از آنها  یدانشکده دارد که برخ 00 یلیا. دانشگاه برازشودیمحسوب م یلبرز یهادانشگگاه

 عبارتند از:
  ارتباطاتدانشکده 
 دانشکده حقوق 
 یو حسابدار یریتدانشکده اقتصاد، مد 
 دانشکده آموزش 
 یبدن یتدانشکده ترب 

گاه بنام دانشگگ یالناز جمله فارغ التحصگگ یلبرز یبانک مرکز یسرئ ینی،تومب الکسگگاندر
 است. یلیابراز
 

 اطالعات تماس
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Address: Área Universitária no1, Vila Nossa Senhora de Fátima 
Planaltina (DF). Zip code: 73.345-010 
Tel: +55 61 3107-8005      (61) 3107 0214 / 0547 
E-mail: secom@unb.br 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

ی علمهای جناب آقای دکتر هادی آجیلی، عضو هیأت این تفاهم نامه با تالش و پیگیری
 به صورت غیرحضوری امضا شد. 0933گروه روابط بین الملل در آذرماه 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر هادی آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13029999010شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 

mailto:secom@unb.br
mailto:hadiajili@yahoo.com
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 )بلغارستان( دانشگاه صوفیه

Sofia University 

 

 0888دانشگاه صوفیه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه بلغارستان است که در سال 

دانشکده دارد. برخی از دانشکده  09دانشجو و  20111تأسیس شده است. این دانشگاه 

 های این دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی عبارتند از:

  اسالویدانشکده زبانشناسی 

 دانشکده زبانشناسی سنتی و مدرن 

 دانشکده تاریخ 

 دانشکده فلسفه 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده خبرنگاری و ارتباطات جمعی 

 دانشکده آموزش 

 دانشکده ریاضی و انفورماتیک 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی 
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 دانشکده الهیات 

 دپارتمان زبان 

 دپارتمان ورزش 

دانشگاه برتر دنیا در حالت کلی، جزو  311جزو  QSت دانشگاه صوفیه بر اساس اطالعا

دانشگاه برتر دنیا از نظر جذب  511دانشگاه برتر دنیا در حوزه زبانهای مدرن و جزو  911

افراد سرشناس زیادی از جمله دو تن از روسای  باشد.فارغ التحصیالن به بازار کار می

( جزو فارغ التحصیالن Zhelyu Zhelevو  Petar Stoyanovجمهور پیشین بلغارستان )

 این دانشگاه هستند.

 اطالعات تماس: 

Address: 15, Tzar Osvoboditel Blvd, 1504 SOFIA, BULGARIA 

Phone: (+359 2) 846 74 29 

Fax: (+359 2) 9460 255 

Email: foreignstud@admin.uni-sofia.bg 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

در دفتر  0/00/39در تاریخ با حضور هیأتی بلندپایه از دانشگاه صوفیه، این تفاهم نامه 

 معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی امضا شد.

mailto:foreignstud@admin.uni-sofia.bg
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های طباطبائی است که فعالیتدانشگاه صوفیه از جمله همکاران علمی دانشگاه عالمه 

ها قبل از امضای تفاهم نامه آغاز شده و در واقع مشترک علمی میان دو دانشگاه از مدت

های علمیِ عملی بیرون آمده است. از جمله تفاهم نامه همکاری علمی از دل فعالیت

به ان توهای علمی مشترک میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه صوفیه میفعالیت

 موارد زیر اشاره کرد.

  برگزاری مشترک همایش نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی در

دادی سخنرانی خانم دکتر زهره الهو  0935دانشگاه صوفیه در اسفندماه سال 

و خانم فریبا آقای دکتر نعمت اله ایران زاده دستجردی، آقای دکتر داود اسپرهم 

 این همایشجباری در 
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 معاون و مدیر گروه شرق شناسی دانشگاه صوفیه از دانشگاه عالمه  بازدید

 0935طباطبائی در بهمن ماه سال 

 ه در دانشگاه صوفیو دکتر اورنگ ایزدی دکتر نعمت اهلل ایرانزاده  انتدریس آقای

 0939روز در شهریور ماه سال  01بلغارستان به مدت 

  در دانشگاه صوفیه در « یخایران و جهان در آینه تار»برگزاری همایش مشترک

 33بهمن ماه سال 

 
  ما توسط دکتر سیر« استعاره مفهومی در زبان فارسی و بلغاری»برگزاری وبینار

کاستادیتوا، عضو هیأت علمی دانشگاه صوفیه در قالب دوره دانش افزایی زبان 

 09/02/33فارسی در تاریخ 
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  دانشجویان دانشگاه صوفیه تدریس آنالین دستور زبان و ادبیات فارسی به

 33بلغارستان توسط دکتر نعمت اله ایرانزاده به مدت یک ترم از مهر ماه سال 

 نماینده دانشگاهمعرفی 

 دکتر نعمت اهلل ایرانزاده
 عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی

 13025033113تلفن: 
 iranzaden@gmail.comایمیل: 

  

mailto:iranzaden@gmail.com
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 دانشگاه داکا )بنگالدش(
University of Dhaka 

 
 

تأسیس شده است.  0320ترین دانشگاه بنگالدش است که در سال دانشگگاه داکا قدیمی
عضو هیأت علمی بزرگترین و یکی از  20011دانشجو و  910111این دانشگگاه با بیش از 

در رتبه دوم کشور بنگالدش  QSهای این کشور است که طبق آمار معتبرترین دانشگگاه
 89دانشکده و  09دانشگاه داکا  ن محسوب می شود.دانشگگاه برتر جها 811بوده و جزو 

 های آن عبارتند از:دپارتمان دارد که برخی از دانشکده
 دانشکده ادبیات 
 دانشکده مطالعات بازرگانی 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم اجتماعی 
 دانشکده آموزش 

همچنین افراد بنام زیادی از جمله یک برنده جایزه صلح نوبل، یک فیزیکدان، چند شاعر 
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 اند.و ... از این دانشگاه فارغ التحصیل شده
 

 اطالعات تماس: 

Address: Administrative Building (Ground Floor), Dhaka-1000, 
Bangladesh 
Phone: +88-09666911463 
Fax: 880-2-9667222 
Email: vcoffice@du.ac.bd, registrar@du.ac.bd 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

به صورت غیر حضوری امضا شد، نخستین تفاهم  3/9/0011در تاریخ این تفاهم نامه که 
وزش عالی کشور بنگالدش نامه همکاری علمی دانشگگاه عالمه طباطبائی با موسگسات آم

اسگگت. دانشگگگاه داکا ضگگمن فعالیت گسگگترده در حوزه علوم انسگگانی و اجتماعی، به دلیل 
های با ظرفیت باال برای همکاری با دانشگاه عالمه داشگتن گروه زبان فارسی جزو دانشگاه

 فعالیت های انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است: باشد.طباطبائی می
  صگگدمین سگگالگرد گروه زبان و ادبیات فارسگگی دانشگگگاه داکا و »برگزاری وبینار

توسگگط دکتر سگگیف االسگگالم خان در قالب دوره « نقش آن در گذشگگته و آینده
 2/5/0011دانش افزائی زبان فارسی در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 بابائیآقاحاجی محمدرضا دکتر 
 های خارجیفارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانعضو هیأت علمی گروه ادبیات 

 13029153005شماره تماس: 
 hajibaba@atu.ac.irایمیل: 

 
 
 
 

  

mailto:registrar@du.ac.bd
mailto:hajibaba@atu.ac.ir
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 دانشگاه ایندوس )پاکستان(

Indus University (Pakistan) 

 
به  2102سگگال با عنوان موسگسگگه تأسگیس شگگد و در  2119دانشگگاه ایندوس در سگگال 

عضو هیئت علمی دارد. دانشگاه  081دانشجو و  5111دانشگگاه ارتقاء یافت. این دانشگاه 
ایندوس چهار دانشگکده دارد که در هر کدام یک گروه آموزشگی فعال است و دو مورد از 

 آنها در ارتباط با رشته های دانشگاه عالمه طباطبائی هستند:
 دانشکده مدیریت 
 اعیدانشکده علوم اجتم 

 اطالعات تماس
Gulshan-e-iqbal Campus: ST-2D, Block-17,Adjacent to National 
Stadium Gulshan-e-iqbal, Karachi 
Tel: (021) 111-400-300 
Email: admission@indus.edu.pk 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
 5/02/39 یخجهان اسالم در تار یدانشگاه ها یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاشگ ینا

 یسدانشگگگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهشگگ یآقا یاندر اسگگالم آباد پاکسگگتان م
 .یدبه امضاء رس ایندوسدانشگاه 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025093915تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل

  

mailto:admission@indus.edu.pk
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 دانشگاه الهور )پاکستان(

University of Lahore (Pakistan) 

 
 0333های خصوصی پاکستان در سال دانشگاه الهور به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه

کشور جهان دارد و طبق آمار  05دانشجو از  22111در الهور تأسیس شد. این دانشگاه 
QS  دانشکده دارد که برخی از  00دانشگاه برتر دنیا می باشد. دانشگاه الهور  311جزو

 آنها عبارتند از:
 حقوق دانشکده 
 دانشکده فناوری اطالعات 
 دانشکده زبان و ادبیات 
 دانشکده مدیریت 
 دانشکده علوم اجتماعی 

 اطالعات تماس
The University of Lahore 
24-West, Jinnah Avenue, Blue Area 
Islamabad 
+92 (0)51-111 865 865 
info@isb.uol.edu.pk 

 های انجام شدهتفاهم نامه و فعالیتامضای 
 9/02/39 یخجهان اسالم در تار یدانشگاه ها یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاشگ ینا

 یسدانشگگگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهشگگ یآقا یاندر اسگگالم آباد پاکسگگتان م
 .یدبه امضاء رس الهوردانشگاه 

توسط دکتر عظمی « در دوران معاصگرشگاعران فارسگی گوی پاکسگتان »برگزاری وبینار 
زرین نازیه، عضگو هیأت علمی دانشگگاه الهور در قالب دوره دانش افزائی زبان فارسی در 

 باشد.های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله فعالیت 08/00/33تاریخ 
 

mailto:info@isb.edu.pk
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 معرفی نماینده دانشگاه
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025093915تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com :ایمیل

 
 دانشگاه بی نظیر بوتو )پاکستان(

Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar (Pakistan) 

 
دانشکده  08تأسیس شد. این دانشگاه  2113دانشگگاه زنان شهید بی نظیر بوتو در سال 

 دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 دانشکده انگلیسی 
 دانشکده روانشناسی 
 دانشکده علوم سیاسی 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده اقتصاد 
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 دانشکده مدیریت 
 دانشکده علوم کامپیوتری 
 دانشکده ریاضی 
 دانشکده آمار 
 دانشکده اسالم 

 اطالعات تماس
Peshawar, Pakistan 
info@sbbwu.edu.pk 
vc@sbbwu.edu.pk   (Vice Chancellor Office) 
Tel: +92-91-9212422/9224777 
Fax: +92-91-9211858 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
 9/02/39 یخجهان اسالم در تار یدانشگاه ها ینمعاون اجالس یهتفاهم نامه در حاشگ ینا

 یسدانشگگگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهشگگ یآقا یاندر اسگگالم آباد پاکسگگتان م
 .یدبه امضاء رس نظیر بوتوبیدانشگاه 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یعباس یددکتر مج

 ییاسالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025093915تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل

 
  

mailto:info@sbbwu.edu.pk
mailto:vc@sbbwu.edu.pk
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 )پاکستان( دانشگاه زنان فاطمه جناح

Fatima Jinnah Women University (Pakistan) 

 
در پاکستان تأسیس شد. این دانشگاه بیش از  0338دانشگگاه زنان فاطمه جناح در سال 

 مشغول به تحصیل هستند:دانشجو دارد که در پنج دانشکده زیر  0111
 دانشکده هنر و علوم اجتماعی 
 دانشکده حقوق، تجارت و مدیریت 
 دانشکده مطالعات شرقی و اسالمی 
 دانشکده آموزش 
 دانشکده علم و فناوری 

 اطالعات تماس
Old Presidency, The Mall, Rawalpindi 46000, Pakistan 

Tel: +92 (0)51 9292900 

Fax: +92 (0)51 9292903 

info@fjwu.edu.pk 
 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 8/02/39 یخجهان اسالم در تار یدانشگاه ها یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاشگ ینا
 یسدانشگگگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهشگگ یآقا یاندر اسگگالم آباد پاکسگگتان م

 .یدبه امضاء رس فاطمه جناحدانشگاه 
 معرفی نماینده دانشگاه

 یعباس یددکتر مج
 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025093915تماس:  شماره

mailto:publicadmin@fjwu.edu.pk
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 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل

 
 دانشگاه همدرد )پاکستان(

Hamdard University (Pakistan) 
 

 
در کراچی پاکستان تأسیس شد. این دانشگاه بیش از  0330سال دانشگاه همدرد در 

مرکز پژوهشی و سه بیمارستان مشغول علم  3دانشجو دارد که در هشت دانشکده،  5111
 آموزی هستند. برخی از دانشکده های این دانشگاه عبارتند از:

 دانشکده مدیریت 
 دانشکده مطالعات حقوقی 
 سانی و اجتماعیدانشکده علوم ان 

یکی از مزیت های دانشگگگاه همدرد کراچی کتابخانه مرکزی آن اسگگت که با بیش از نیم 
میلیون نسگخه کتاب به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه های جنوب آسگگیا شناخته می 

 شود.

 اطالعات تماس
Main Campus. 
Hamdard University, Madinat al-Hikmah, 
Muhammad Bin Qasim Avenue, 
P: (92-21) 36440035-40 
F: (92-21) 36440045 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
 9/02/39این تفاهم نامه در حاشگیه اجالس معاونین دانشگاه های جهان اسالم در تاریخ 

در اسگگالم آباد پاکسگگتان میان آقای دکتر احمدوند، معاون پژوهشگگی دانشگگگاه و رئیس 
 به امضاء رسید. دانشگاه همدرد

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 یعباس یددکتر مج
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 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025093915تماس:  شماره
  dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل
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 دانشگاه زنان الهور )پاکستان(

Lahore College for Women University 

 
 

ترین موسسات مربوط تأسیس شده و یکی از قدیمی 0322زنان الهور در سال دانشگاه 

دانشجو دارد که در چهار دانشکده و چند  08111به زنان در پاکستان است. این دانشگاه 

 موسسه مشغول تحصیل هستند. دانشکده و موسسات این دانشگاه به شرح زیر است:

 دانشکده علوم و فناوری 

 نولوژیدانشکده مهندسی و تک 

 دانشکده هنر و علوم اجتماعی 

 دانشکده مدیریت 

 انستیتو زبان و فرهنگ 

 انستیتو آموزش 
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ز بدو باشد که اانستیتو زبان و فرهنگ دانشگاه زنان الهور شامل زبان و ادبیات فارسی می

 تأسیس این دانشگاه دایر بوده و فعالیت کرده است.

 اطالعات تماس
Address: Lahore College for Women University, Jail Road, Lahore. 
Tel: +92-42-99203801-9 
Email: info@lcwu.edu.pk 

 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های آقای دکتر رضامراد صحرائی، رئیس مرکز آموزش این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری
ان و در سفر ایشان به پاکستزبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 به امضا رسید. 03/00/38در تاریخ 

 
 

 است:های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر فعالیت
  حماسه سرایی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان»برگزاری وبینار مشترک» 

توسط دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنان الهور 
های انجام شده ذیل این از جمله نخستین فعالیت 33مهرماه سال  05در 

 تفاهم نامه است.

 و هیأت علمی دانشگاه زنان ، عضسخنرانی دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی
در « های صلح آمیز حضور در جهانزنان و فرصت»در نشست علمی  الهور
 5/3/33تاریخ 

  منطقه اکو:  های فرهنگی رمضان در کشورهایآئین»برگزاری وبینار مشترک
ر فلیحه زهرا کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنان توسط دکت« شب پاکستان

الهور و دکتر رضامراد صحرایی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در 

mailto:info@lcwu.edu.pk
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 28/0/0011تاریخ 

  سط تو« عرفان ادب فارسی با معرفی عرفان مشهور پاکستانی»برگزاری وبینار
در قالب دوره دکتر فلیحه زهرا کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنان الهور 

 3/5/0011دانش افزایی زبان فارسی در تاریخ 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر رضامراد صحرائی

 رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 13029819109شماره تماس: 

 sahrei@atu.ac.ir ایمیل:
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 )پرتغال( دانشگاه کومبرا

Coimbra University 

 

ر های کشور پرتغال است که دقدیمی ترین و یکی از بزرگترین دانشگاهدانشگاه کومبرا 

دانشجو دارد که حدود  25111میالدی تأسیس شده است. این دانشگاه حدود  0231سال 

کشور جهان تشکیل داده اند. دانشکده های  31درصد از آن را دانشجویان خارجی از  01

 :این دانشگاه هشت دانشکده دارد که عبارتند از

 دانشکده حقوق 

 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده اقتصاد 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 دانشکده پزشکی 

 دانشکده علوم و تکنولوژی 

 دانشکده داروسازی 
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دارای  Timesو  QSدانشگاه کومبرا بر اساس آمار موسسات معتبر رتبه بندی همچون 

جهان است. این دانشگاه  930ال، رتبه سوم کشورهای پرتغالی زبان و رتبه رتبه اول پرتغ

در  231در علوم اجتماعی و رتبه  282همچنین در رتبه بندی های تخصصی دارای رتبه 

 باشد.علوم انسانی می

تنها برنده جایزه نوبل پزشکی کشور پرتغال فارغ التحصیل دانشگاه کومبراست. این 

 در لیست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است. 2109دانشگاه در سال 

 اطالعات تماس

Address: 3004-531 Coimbra, Portugal 
Phone: +351 239 859 900 
E-mail: gabadmin@uc.pt 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

پیگیری های آقای دکتر بختیار ترتیبیان، عضو هیأت این تفاهم نامه در پی مذاکرات و 

و در بازدید معاون و مسئوالن  9/3/39علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 

دانشگاه کومبرا از دانشگاه عالمه طباطبائی در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه به امضاء 

 رسید.

mailto:gabadmin@uc.pt
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دو دانشگاه می توان به برگزاری کارگاه های علمی انجام شده میان از جمله فعالیت

استعدادیابی و رشد و توسعه ورزش توسط آنتونیو خوزه بارتا فیگویردو، رئیس دانشکده 

تربیت بدنی دانشگاه کومبرا و خواکیم مانوئل کوستا راموس دی کاروالیو، معاون دانشگاه 

ال بائی در مهرماه سکومبرا در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباط

 .اشاره کرد 39

به منظور تبادل استاد و دانشجو، قرارداد اراسموس پالس میان دانشگاه عالمه طباطبائی 

 به امضا رسید. 33و دانشگاه کومبرا در شهریور ماه سال 

اعزام خانم شیوا ابراهیم پور و آقای مهدی کوشکستانی، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 

وژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به دانشگاه کومبرا در قالب رشته فیزیول

های علمی از جمله دیگر همکاری 33-38اراسموس پالس در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 مشترک ذیل این تفاهم نامه است.

 معرفی نماینده دانشگاه
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 دکتر بختیار ترتیبیان
 ورزشیعضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم 

 13029131550تلفن: 
 ba.tartibian@gmail.comایمیل: 
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 )ترکیه( دانشگاه استانبول

Istanbul University (Turkey) 
 

 
توسط سلطان محمد عثمانی در شهر استانبول افتتاح  0059دانشگگاه اسگتانبول در سال 

دانشجو  200111 دانشکده، 22دانشگاه دارای  سال سابقه دارد. این 591شگد و بیش از 
میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین  دو. کتابخانه این دانشگگگاه با اسگگتاسگگتاد  5911و 

در رتبه بندی جهانی  985کتابخانه های این کشور است. دانشگاه استانبول صاحب رتبه 
ست. دانشگاه استانبول یک دانشگاه ا QS Top Universitiesبر اساس آمار  هادانشگگاه

وجه  های زیرنماید. دانشگگکدهارائه می های بسگگیار زیاد و متنوعیرشگگته جامع اسگگت که
 .هستنداشتراک دانشگاه استانبول با دانشگاه عالمه طباطبائی 

 دانشکده مدیریت بازرگانی 
 ده ارتباطاتدانشک 
 دانشکده اقتصاد 
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 گروه اقتصاد به زبان ترکی 
 گروه اقتصاد به زبان انگلیسی 
 گروه اقتصاد تجاری 
  امور مالیگروه 
 گروه سیاست و روابط بین الملل 
 شگریدگروه مدیریت گر 

 دانشکده الهیات 
 دانشکده حقوق 

 گروه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری 
 گروه قانون اساسی 
 گروه حقوق عمومی 
 گروه فلسفه حقوقی و جامعه شناسی حقوقی 
 گروه حقوق اداری 
 گروه حقوق بین الملل 
 گروه حقوق مالی 
 قگروه تاریخ حقو 
 گروه حقوق خصوصی 
 گروه حقوق مدنی 
 گروه حقوق کار و تأمین اجتماعی 
 گروه حقوق تجاری 
 گروه حقوق دریایی 

 دانشکده علوم سیاسی 

 گروه روابط بین الملل 
 گروه مدیریت دولتی 
 مدیریت تجاری گروه 

 دانشکده تربیت بدنی 
 

 اطالعات تماس:
Istanbul University Main Campus 
34452 Beyazit/Fatih-Istanbul 
Tel: +90 (212) 440 00 00 
Website: www. istanbul.edu.tr 
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr 
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 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده:

 
دومین همایش بین المللی پیوندهای زبانی و ادبی ایران و »در حاشیه  20/2/39در تاریخ 
میان آقای دکتر احمدوند، معاون تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه استانبول « 0ترکیه

 دانشگاه استانبولبین المللی های پژوهشی دانشگاه و آقای سدات مرات، معاون فعالیت
نفره دانشجویی  00یک هیئت  0939ین تفاهم نامه در تابستان سال ا. در قالب شدامضا 

نفره از دانشگاه استانبول از دانشگاه  00و یک هیئت دانشجویی از دانشگاه عالمه طباطبائی 
 شرکتزبان پارسی و زبان ترکی مقابل بازدید کرده و در دوره های آموزشی کوتاه مدت 

تن از دانشجویان  00دانشگاه استانبول میزبان  0930همچنین در اسفند ماه سال  کردند.

                                                 
 نبول برگزار شده بود.با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی در دانشگاه استا 21اولین دور این همایش در سال  1
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 .طبائی به مدت یک هفته بوده استنخبه دانشکده های گوناگون دانشگاه عالمه طبا

همکاری میان دو دانشگاه به شکل گسترده تر ادامه یافت و فعالیت های زیر  35در سال 
 انجام شد: 35در سال 
  برگزاری دوره دانش افزایی زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک

 دانشجو از دانشگاه استانبول 21ماه با حضور 
  حضور دکتر علی گوزل یوز، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول

های زبان و ادبیبات فارسی و زبانشناسی مدیران کرسی گردهماییدر 
 35های خارج از کشور در دی ماه سال دانشگاه

 
 (39دوره دانش افزایی دانشجویان دانشگاه استانبول در دانشگاه عالمه طباطبائی )تابستان 

 
 (39 پائیزبازدید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی از دانشگاه استانبول )
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 (39بازدید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی از دانشگاه استانبول )اسفند 

س رئیآقای دکتر مصطفی آک، نیز دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان  0930در زمستان 
های ترکیه به تهران سفر ه هیأتی از روسای دانشگاهدانشگاه استانبول، بود که به همرا

 کرده بودند.

 
 (39بازدید رئیس دانشگاه استانبول از دانشگاه عالمه طباطبائی )زمستان 

 
 1939سی برای دانشجویان دانشگاه استانبول در تابستان ردوره دانش افزائی زبان فا
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 نمونه آموزش زبان فارسی المللیبینانتخاب آقای دکتر علی گوزل یوز به عنوان استاد 

 
حضور دکتر علی گوزل یوز در گردهمایی مدیران زبان و ادبیات فارسی در دی ماه سال 

35 
برگزاری کارگاه اصول ترجمه و ترجمه ترکی توسط خانم دکتر الله آکالین در دانشگاه 

 دانشگاه است.های علمی میان دو از دیگر همکاری 35عالمه طباطبائی در آذر ماه سال 

های علمی میان دو دانشگاه و افزایش روز افزون این با توجه به حجم گسترده همکاری
ها امضا تفاهم نامه همکاری علمی که قبال در سطح دانشکده 0/0/39ها، در تاریخ همکاری

 ها، یک بار دیگر در سطح روسای دو دانشگاه امضا شد.شده بود برای تقویت همکاری
رضا سرلک و خانم الناز سرگلزایی، دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی و  اعزام آقای

های خارجی دانشگاه به دانشگاه استانبول برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت زبان
های انجام شده در قالب تفاهم نامه از جمله فعالیت 33یک ترم از مهر و بهمن ماه سال 

 انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:های سایر فعالیت باشد.جدید می
  حضور آقای مراد اوزتک، عضو هیأت علمی دانشگاه استانبول، در دانشگاه عالمه

طباطبائی به مدت سه ماه به منظور شرکت در دوره آموزش زبان فارسی به غیر 
 38فارسی زبانان در تابستان 

 در دانشگاه « های در معرض خطرزبانهای بینا زبانی و ارتباط»اه برکزاری کارگ
عالمه طباطبائی توسط دکتر سوئر اکر، عضو هیأت علمی دانشگاه استانبول در 

 38آذرماه سال 

 های خارجی به دانشگاه اعزام چهار دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
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استانبول برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از شهریور ماه سال 
38 

 های خارجی به دانشگاه اعزام چهار دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
ه مدت یک ترم از بهمن ماه سال استانبول برای گذراندن دوره دانش افزایی ب

38 

  پذیرش یک دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه استانبول در
 38از بهمن ماه سال  دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی

  پذیرش دو دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه استانبول در دانشگاه
عالمه طباطبائی برای شرکت در مدرسه تابستانی به مدت یک ماه در تابستان 

 38سال 

  اعزام آقای دکتر داود اسپرهم، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و
عالمه طباطبائی به دانشگاه استانبول برای تدریس  های خارجی دانشگاهزبان

های همکاری علمی به مدت یک سال و گفتگو برای ایجاد زمینه زبان فارسی
 38از شهریور ماه سال  های ترکیهگسترده با دانشگاه

  توسط دکتر علی گوزل « های فارسی در ترکیهها و ترجمهشرح»برگزاری وبینار
 33مهرماه سال  8اه استانبول در یوز، عضو هیأت علمی دانشگ

  در  «نشست بین المللی بزرگداشت حافظ»سخنرانی دکتر علی گوزل یوز در
 0/2/0011تاریخ 

  همایش دوساالنه »سخنرانی دکتر تونجر جان درELT  دانشگاه عالمه
 28/2/0011در تاریخ « طباطبائی

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 آقای دکتر بهروز بیک بابایی
 گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی هیأت علمیعضو 

 13029099995 شماره تماس:
 behruzbaba@yahoo.com ایمیل:

  

mailto:behruzbaba@yahoo.com
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 دانشگاه آیدین استانبول )ترکیه(
Istanbul Aydin University 

 
تأسیس شده  2113دانشگاه آیدین استانبول دانشگاهی خصوصی است که در سال 

است. این دانشگاه نه دانشکده دارد که چهار مورد از آنها در حوزه علوم انسانی و 

 اجتماعی فعالیت دارند:

 دانشکده ارتباطات 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 دانشکده آموزش 

 دانشکده حقوق 
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. نفر از آنها دانشجوی بین المللی هستند 0511دانشجو دارد که  930111این دانشگاه 

دانشجو از آن فارغ  550111استاد داشته و تا کنون  0511همچنین دانشگاه آیدین 

 التحصیل شده اند.

 اطالعات تماس:
WhatsApp: +90 532 405 26 55  

 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های برتر ایران و ترکیه در خرداد ماه این تفاهم نامه در حاشیه نشست سران دانشگاه

 در شهر استانبول امضا شد. 0933سال 

  معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر سهراب رضایی
  یهای خارجمدیر گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13025922988شماره تماس: 
sohrab_rezaei@yahoo.comایمیل: 
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 )ترکیه( دانشگاه حاجت تپه

Hacettepe University 

 

در شهر آنکارا تأسیس شد. این دانشگاه یکی از  0393دانشگاه حاجت تپه در سال 

های ترکیه و برجسته ترین دانشگاه این کشور در حوزه علوم پزشکی معتبرترین دانشگاه

عضو هیأت علمی از جمله  9998دانشجو و  51111است. دانشگاه حاجت تپه با حدود 

دانشکده دارد که برخی از آنها  00آید. این دانشگاه یهای بزرگ ترکیه به شمار مدانشگاه

 عبارتند از:

 دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده ادبیات 

 دانشکده آموزش 

 دکاری اجتماعیدانشکده مد 

 دانشکده ارتباطات 
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های آنکارا و استانبول کمر بوغاز از دانشگاه افراد سرشناسی از جمله رئیس فعلی دانشگاه

دانشگاه برتر دنیا  351جزو  QSاند. این دانشگاه طبق آمار حاجت تپه فارغ التحصیل شده

 باشد.دانشگاه برتر دنیا می 251و در حوزه پزشکی جزو 

 اطالعات تماس:

Address: Beytepe, Ankara, Turkey 
Tel: +90 (312) 
Sıhhiye  Campus: 305 50 00 (Operator) 
Beytepe Campus: 305 50 50 (Operator) 
Rector’s email: rektorluk@hacettepe.edu.tr 
http://www.hacettepe.edu.tr 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

به صورت  21/5/39این تفاهم نامه با پیگیری های آقای دکتر بهروز بیک بابائی در تاریخ 

اعزام یک دانشجوی رشته زبان ترکی استانبولی به دانشگاه حاجت  غیرحضوری امضاء شد.

، اولین همکاری عملی دو 39یلی در بهمن ماه سال تپه برای گذراندن یک نیمسال تحص

. این ها می باشددانشگاه در راستای اجرایی سازی تفاهم نامه و گسترش همکاری

به شکل جدی تری ادامه یافت و در بهمن ماه این سال سه  33ها در سال همکاری

وره دانش های خارجی دانشگاه برای گذراندن ددانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

نیز دو  38در تابستان سال  افزایی به مدت یک ترم به دانشگاه حاجت تپه اعزام شدند.

دانشجو از دانشگاه حاجت تپه برای شرکت در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی به 

 مدت یک ماه میهمان دانشگاه عالمه طباطبائی بودند.

 معرفی نماینده دانشگاه

 ییآقای دکتر بهروز بیک بابا
 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

 13029099995شماره تماس: 
 behruzbaba@yahoo.comایمیل: 

  

mailto:rektorluk@hacettepe.edu.tr
http://www.hacettepe.edu.tr/
mailto:behruzbaba@yahoo.com
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 )ترکیه( دانشگاه آرل استانبول
Istanbul Arel University (Turkey) 

 

است که در ابتدا با نام کالج آرل در سال دانشگاه آرل استانبول یک دانشگاه خصوصی 

 شود در سالتأسیس شد اما آنچه امروزه با نام دانشگاه آرل استانبول شناخته می 0331

به طور رسمی افتتاح شده است. این دانشگاه با ارائه امکانات مدرن و به روز از  2113

ها لن کنفرانس، سالنسا 9کالس هوشمند، استودیو رادیو و تلویزیون،  911جمله بیش از 

های مدرن و مجهز توانسته است دانشجویان زیادی را جذب و امکانات ورزشی و آزمایشگاه

های دانشگاه آرل استانبول دانشکده دانشجو دارد. 08111نماید و در حال حاضر بیش از 

 عبارتند از:
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 دانشکده پزشکی 

 دانشکده ادبیات و علوم 

 دانشکده هنرهای بصری 

 وم اقتصاد و مدیریتدانشکده عل 

 دانشکده ارتباطات 

 دانشکده مهندسی و معماری 

 انستیتو علوم اجتماعی 
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 اطالعات تماس:
Address: Türkoba Mahallesi, Erguvan Sokak, No:26, K 34537, 
Tepekent - Büyükçekmece, Istanbul - Turkey 
Tel: 08508502735 
Email: arel@arel.edu.tr 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
های علمی به صگورت غیرحضگوری امضا شد. فعالیت 9/9/0011این تفاهم نامه در تاریخ 

 مشترک انجام شده میان دو دانشگاه به شرح زیر است:
  و دکتر علی بیلگین وارلیک، سگگگخنرانی دکتر آشگگگکین اینجی سگگگوکمن آالجا

چشگگم انداز »اعضگگای هیأت علمی دانشگگگاه آرل اسگگتانبول در وبینار مشگگترک 
 09/02/33در تاریخ « 2121همکاری ایران ترکیه 

 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر سعید شکوهی

 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 13028990525شماره تماس: 

   shokoohi.sa@gmail.comایمیل: 

 
 

 

  

mailto:arel@arel.edu.tr
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 دانشگاه نرمال شانگهای )چین(

Shanghai Normal University (China) 
 

 
 

تأسیس شده است.  0350دانشگگاه نرمال شانگهای یک دانشگاه دولتی است که در سال 

های کلیدی شگگانگهای اسگگت. این دانشگگگاه یک دانشگگگاه جامع بوده و یکی از دانشگگگاه

دانشگاه برتر  211یکی از  QSداشجو دارد و طبق آمار  28111دانشگاه نرمال شانگهای 

 مؤسسه دارد که برخی از آنها عبارتند از:دانشکده و  03آسیاست. این دانشگاه 

 دانشکده علوم انسانی و ارتباطات 

 دانشکده آموزش، حقوق و سیاست 

 دانشکده مارکسیسم 

 دانشکده زبانهای خارجی 

 دانشکده تجارت 

 دانشکده امور مالی 

 دانشکده بین المللی مطالعات چینی 

 دانشکده تربیت بدنی 
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 مؤسسه گردشگری شانگهای 

  زناندانشکده فرهنگ 

 دانشکده فلسفه 

 اطالعات تماس:
iec@shnu.edu.cn 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

میان آقای دکتر فریبرز درتاج، معاون پژوهشگگگی وقت  5/01/31نامه در تاریخ این تفاهم

 دانشگاه و آقای دکتر لو جیانفی، معاون دانشگاه نرمال شانگهای امضاء شد.

 

 دانشگاهمعرفی نماینده 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

 mirzania@gmail.comایمیل: 

  

mailto:mirzania@gmail.com
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 دانشگاه مطالعات خارجی پکن )چین(

Beijing Foreign Studies University (China) 
 

 
 
 

تأسیس شده  0390خارجی پکن یک دانشگاه دولتی است که در سال دانشگگاه مطالعات 
های چین در حوزه زبان های خارجی و اسگگت. این دانشگگگاه یکی از معتبرترین دانشگگگاه

درصگگد آنها دانشگگجویان بین  01دانشگگجو دارد که  000111مطالعات فرهنگی اسگگت و 
کشگگور  01انشگگگاه از د 001المللی هسگگتند. دانشگگگاه مطالعات خارجی پکن با بیش از 

جهگان تفگاهم نامه همکاری علمی دارد. این دانشگگگگاه در زمینه مطالعات گردشگگگگری، 
های کلیدی چین اسگگگت. مگدیریگت مهمگانگداری و تجارت بین الملل یکی از دانشگگگگاه

 واحدهای آموزشی این دانشگاه )اعم از دانشکده، موسسه و گروه( عبارتند از:
 یزبان، فرهنگ و ادبیات انگلیس 
 مطالعات ژاپنی 
 مطالعات روسی 
 مطالعات آلمانی 
 مطالعات فرانسوی و ایتالیایی 
 مطالعات اسپانیایی و پرتغالی 
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 مطالعات عربی 
 ایمطالعات کره 
 ترجمه 
 تبادالت فرهنگی بین المللی 
 مدیریت گردشگری 
 مدیریت مهمانداری 
 تجارت بین الملل 
 اقتصاد 
 ارتباطات بین الملل 
 حقوق و علوم سیاسی 
 مطالعات میان فرهنگی 
 زبانشناسی 
 زبانشناسی خارجی 

های آسیا به خود را در میان دانشگاه 051رتبه  QSاین دانشگاه طبق آمار 
 اختصاص داده است.

 اطالعات تماس:
Address: 2 West 3rd Ring Road North, Haidian, Beijing, China 
Phone: +86 10 8881 6200 
General Administration Office:88816215-10-86  
bwxzb@bfsu.edu.cn 
International Exchange and Cooperation Office: 88816715-10-86 
 ieco@bfsu.edu.cn 

 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

میان آقای دکتر فریبرز درتاج، معاون پژوهشگگگی وقت  91/8/31نامه در تاریخ این تفاهم
 دکتر ژانگ میسون، معاون دانشگاه مطالعات خارجی پکن امضاء شد.دانشگاه و آقای 

حضگور دو اسگتاد آن دانشگاه، خانم دکتر یو گویلی و خانم دکتر وانگ اینگ، در دانشگاه 
 0932عالمه طباطبائی به مدت یک ماه جهت پژوهش در زبان فارسی در مرداد ماه سال 

 .نامه استمهمترین فعالیت انجام شده در قالب این تفاهم 
مذاکرات برای تمدید  35نظر به اتمام دوره چهار سگاله همکاری با این دانشگاه، در سال 

های دو دانشگگگاه آغاز شگگد و این تفاهم نامه در تاریخ تفاهم نامه و از سگگرگیری همکاری
با حضگور مسگئوالن دانشگاه مطالعات خارجی پکن در دانشگاه عالمه طباطبائی  0/0/35
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 های علمی پیش رو بحث و تبادل نظر شد.و در زمینه همکاریمجددا امضاء 
 9511و دریافت مبل   0939امضای قرارداد برگزاری همایش مشترک در خردادماه سال 
های چینی، ایرانی و ها و تمدنیورو برای این منظور و برگزاری همایش گفتگوی فرهنگ

های علمی میان ز جمله همکاریدر دانشگاه عالمه طباطبائی ا 3/8/39اسگالمی در تاریخ 
 رود.دو دانشگاه پس از امضای تفاهم نامه به شمار می

وس توسط خانم دکتر یوگویلی در دانشگاه ن برگزاری کارگاه فردوسگی و کنفسگیهمچنی
همکاری میان دو دانشگگگاه  هایاز جمله دیگر نمونه 39عالمه طباطبائی در تیرماه سگگال 

 بود.
 

 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:علمی مشترک میان دو دانشگاه میهای از دیگر فعالیت

  اعزام خانم دکتر زهرا محمدیان به دانشگاه مطالعات خارجی پکن برای تدریس
 38زبان فارسی به مدت یک سال از تیرماه سال 

  حضور خانم دکتر یوگوئلی، عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات خارجی پکن در
 38ائی و تدریس در گروه زبان چینی در مهرماه سال دانشگاه عالمه طباطب

 
 معرفی نماینده دانشگاه:
 خانم دکتر الهام میرزانیا

 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  
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 mirzania@gmail.comایمیل: 

  

mailto:mirzania@gmail.com
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 )چین( شانگهای المللی بین مطالعات دانشگاه

Shanghai International Studies University (SISU) 

 
 می چین آموزش وزارت به متعلق دانشگگگاهی شگگانگهای المللی بین مطالعات دانشگگگاه 

 وارد و یافته توسعه شانگهای شهرداری همکاری باتأسیس شد و  0303در سال  که باشد
 این. است شده کشور سگراسگر در مهم هایدانشگگاه سگاخت هدف با “200 پروژه” طرح

های واال و همت باال ، آمیزش دانش چینی با دانش منش " شگگعار بر تاکید با دانشگگگاه
 لیالمل بین های دانشگاه از یکی حاضر حال در خود، اهداف بر دستیابی برای "لسایر مل
 سطوح در خارجی دانشگجویان آموزش زمینه در خارج و داخل در شگده شگناخته و برتر
 .باشد می باال

دانشگگاه مطالعات بین المللی شانگهای از زمان تاسیس تا به حال از نظر کیفیت و سطح 
در اولویت قرار دارد. در حال خود آموزشگگی و علمی در بین سگگایر دانشگگگاه های همنوع 

وسعه پنج زمینه ، در توزش زبان و ادبیات کشگورهای مختلفحاضگر عالوه بر تبحر در آم
مدیریت و حقوق نیز نقش فعالی داشته است  ،اقتصاد ،بیات، آموزشاد یعنیمهم درسگی 

. 
و بخش تحقیق جهت برنامه ریزی با موضگوعیت سگگیاست های زبانی و  گروه 91بیش از 

خارجیان  بانک علمی اسگگگتراتژی در امور خارجی و بین المللی و مطالعات افکار عمومی 
انه ها را در زمینه اطالعاتی و فکری را ایجاد نموده است و کشور و وزارت خ هیقابل توج

 حمایت نموده و دستاوردهای علمی قابل مالحظه ای داشته است. 
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های خارجی در های زبانهای دانشگگگگاهکتابخانه دانشگگگگاه یکی از مراکز پیوند کتابخانه
هزار جلد  321سگگراسگگر کشگگور می باشگگد. این کتابخانه دارای دو بخش اسگگت که حدود 

 .جای داده است کتاب را در خود
 0911دانشجو دارد که بیش از  09111مطالعات بین المللی شگانگهای بیش از دانشگگاه 

 09رشته کارشناسی،  01تن از آنها دانشگجویان بین المللی هسگتند. این دانشجویان در 
 رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند. 03رشته کارشناسی ارشد و 

 
 اطالعات تماس

550 Dalian W Rd, Hongkou Qu, Shanghai Shi, China, 200080 
Tel: + 86 (21) 3537 3690 
For International Cooperation: fao@shisu.edu.cn 
For International Student Affairs: oisa@shisu.edu.cn 
For Media and Communications: news@shisu.edu.cn 

 امضای تفاهم نامه
به صگورت غیر حضگوری به امضگای روسای دو دانشگاه  3/8/35این تفاهم نامه در تاریخ 

 مبادله شد. 3/3/35رسید و حدود یک ماه بعد در دیدار مسئوالن دو دانشگاه در تاریخ 
 

 
همکاری با دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای از پیش از امضای تفاهم نامه آغاز شده 

های مشترک در ادامه به امضای تفاهم نامه منجر شد. از ها و فعالیتبود و این همکاری

توان به اعزام دو دانشجو گروه زبان و ادبیات چینی به دانشگاه ها میموارد این همکاری
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 35گذراندن دوره دانش افزایی زبان چینی به مدت یک ماه در تیرماه سال شانگهای برای 

همچنین حضور آقای دکتر چنگ تونگ، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی  .اشاره کرد

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای، در گردهمایی مدیران زبان و ادبیات فارسی و 

از جمله این  35ج از کشور در دی ماه سال ها و نهادهای علمی خارایرانشناسی دانشگاه

های انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر سایر فعالیت .باشدها میهمکاری

 باشد:می

  پذیرش یک دانشجوی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در دانشگاه عالمه

 39-35طباطبائی برای مدت یک ترم در سال تحصیلی 

  دانشجوی رشته زبان چینی دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه اعزام دو

مطالعات بین المللی شانگهای برای گذراندن فرصت مطالعاتی در تابستان سال 

39 

  اعزام دو دانشجوی رشته زبان چینی به دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای

 33 برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ماه در تیرماه سال

  دانشجوی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در دانشگاه عالمه  01پذیرش

طباطبائی برای شرکت در مدرسه تابستانی زبان فارسی به مدت یک ماه در 

 33مردادماه سال 

  برگزاری نشست مشترک در تهران برای گفتگو در خصوص راه اندازی مراکز

 33 علمی مشترک در دو دانشگاه در دی ماه سال

  راه اندازی مرکز چین شناسی در دانشگاه عالمه طباطبائی در فروردین ماه سال

معاون دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای و سه تن از استادان با حضور  0938

 آن دانشگاه
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  38امضای قرارداد تبادل دانشجو در فروردین ماه سال 

 

  المللی شانگهای در خرداد ماه مطالعات بین راه اندازی مرکز سعدی در دانشگاه

با حضور آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون پژوهشی، خانم  0938سال 

دکتر لعیا الفت، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری و آقای دکتر نعمت اله 

های خارجی دانشگاه عالمه ایرانزاده، رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 طباطبائی
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  بین المللی ابتکار کمربند و راه از دیدگاه چین توسط دکتر مین برگزاری کارگاه

جی، عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای در دانشگاه عالمه 

 38طباطبائی در مهرماه سال 

 

 های خارجی دانشگاه عالمه اعزام دو دانشجو از دانشکده ادبیات فارسی و زبان

بین المللی شانگهای برای شرکت در کارگاه طباطبائی به دانشگاه مطالعات 

 38آموزشی در تابستان سال 
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  دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات بین المللی  90پذیرش
شانگهای در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از مهر ماه 

 38سال 

  پساکرونا و مناسبات ایران و  جهان»مشترک مجازی با عنوان  میزگردبرگزاری

المللی شانگهای با همکاری مرکز چین شناسی و دانشگاه مطالعات بین« چین

 33اردیبهشت ماه سال  91در 

  سخنرانی دکتر جین لیانگ خیانگ عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات بین

های مسیر جاده ابریشم از فهم تمدن»المللی شانگهای در همایش مشترک 

 00/01/33در تاریخ « باستان تا امروزدوران 

  سخنرانی دکتر جین لیانگ جیانگ، عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات بین

چشم انداز روابط ایران و چین در چارچوب تغییرات »وبینار المللی شانگهای در 

 8/2/0011در مرکز تحقیقات چین در تاریخ « هاها و چالشبزرگ: فرصت

 

 دانشگاه:معرفی نماینده 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

 mirzania@gmail.comایمیل: 

mailto:mirzania@gmail.com
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 )چین( دانشگاه جنگ جو
Zhengzhou University 

 

استان هنان کشور چین  در 0359دانشگاه جنگ جو یک دانشگاه دولتی است که در سال 

دانشجوی  05111دانشجوی کارشناسی،  59111تأسیس شده است. این دانشگاه 

کشور دنیا دارد. دانشگاه جنگ  91دانشجوی بین المللی از  0911تحصیالت تکمیلی و 

مورد از آنها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و تقریبا  09دانشکده دارد که  09جو 

دهد. این دانشگاه گرچه رتبه قابل علوم انسانی و اجتماعی را پوشش می تمامی رشته های

های تأثیرگذار چین و در بیانی در نظام های رتبه بندی جهان ندارد اما یکی از دانشگاه

 رود.چین به شمار می 200پیشبرد پروژه ملی 

 اطالعات تماس: 

Address: 100 Kexue Ave, Zhongyuan Qu, Zhengzhou Shi, Henan 
Sheng, China, 450066 
Phone: +86 371 6778 3111 
Email: admission@zzu.edu.cn 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 به صورت غیرحضوری امضا شد. 29/9/39این تفاهم نامه در تاریخ 
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 نماینده دانشگاهمعرفی 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

 mirzania@gmail.comایمیل: 

 

  

mailto:mirzania@gmail.com
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 دانشگاه نورث وست )چین(
Northwest University 

 

تأسیس شده است. این  0312دانشگاه نورث وست دانشگاهی جامع است که در سال 

عضو هیأت علمی تمام  0011خارجی(، دانشجوی  311دانشجو )شامل  29111دانشگاه 

 دانشکده دارد. برخی از دانشکده های این دانشگاه عبارتند از: 00وقت و 

 های جمعیدانشکده خبرنگاری و رسانه 

 دانشکده تربیت بدنی 

 دانشکده تبادل بین المللی فرهنگی 

 دانشکده فناوری اطالعات 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده علوم اجتماعی و زبانشناسی 

 های خارجیدانشکده زبان 

 دانشکده مدیریت دولتی 
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 اطالعات تماس

 229 North Taibai Road,Xi’an, 710069,Shaanxi Province,China 
 Tel.: 0086-29-88302244 
www.nwu.edu.cn 
email: info@nwu.edu.cn 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 0939در مهرماه سال  به صورت غیر حضوری امضا شد. 22/3/39این تفاهم نامه در تاریخ 

آقای دکتر محمدرضا ویژه، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، سرکار خانم دکتر تیشه 

دانشجوی برتر گروه های علمی بین المللی و آقای امید خوشبخت، یار، مدیر همکاری

ای موسسه آموزش عالی اکو، به دعوت دانشگاه نورث وست به شهر شیان مطالعات منطقه

های جاده ابریشم با حضور یکصد دانشگاه چینی و سفر کرده و در مجمع بزرگ دانشگاه

های جهان شرکت کردند. همچنین یک هیأت پنج نفره از استادان شمار زیادی از دانشگاه

به تهران آمده و چندین برنامه تدریس  0939نورث وست در پایان مهرماه سال دانشگاه 

 های گوناگون دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار کردند.و سخنرانی در دانشکده

به مدت یک  0939آقای دکتر لی فوچوان، استاد تاریخ دانشگاه نورث وست نیز از سال 

نشگاه عالمه طباطبائی آمده و در این مدت سال برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به دا

ای علمی هدیگر فعالیت با گروه زبان چینی نیز همکاری داشته و به تدریس مشغول بودند.

 باشد:انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر می

  و دکتر جیانگ ژن، اعضای هیأت علمی دانشگاه  جی کیا یونسخنرانی دکتر

های مسیر جاده ابریشم از دوران فهم تمدن»شترک نورث وست در همایش م

 00/01/33در تاریخ « باستان تا امروز

  مدرسه بهاره »سخنرانی دکتر لی وی، عضو هیأت علمی دانشگاه نورث وست در

با همکاری دانشگاه « : چشم انداز توازن قوا در قاره آسیا در دو دهه اخیر2120

 08/9/0011تاریخ  عالمه طباطبائی و انجمن علوم سیاسی در

http://www.nwu.edu.cn/
mailto:info@nwu.edu.cn
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 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

 mirzania@gmail.comایمیل: 

  

mailto:mirzania@gmail.com
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 دانشگاه اقتصاد و تجارت بین المللی )چین(
University of International Bussiness and Economics 

 

 

 090111تأسیس شد. این دانشگاه  0350دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل چین در سال 

. همچنین باشندکشور جهان می 008دانشجوی آن بین المللی و از  9990دانشجو دارد که 

استاد، بین المللی و از  222استاد دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل چین  0105از 

دانشگاه جهان  091باشد. امضای تفاهم نامه همکاری علمی با کشورهای مختلف جهان می

مرکز کنفسیوس در کشورهای ژاپن، روسیه، یونان، مکزیک، آمریکا، برزیل،  3و تأسیس 

ان و نیز نسبت استادان و دانشجویبرای گسترش زبان چینی یا و ماالوی انگلستان، استرال

نشانگر اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی برای مسئوالن  بین المللی این دانشگاه

 الملل چین است.دانشگاه تجارت و اقتصاد بین
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ه عی بهای دانشگاه تجارت و اقتصاد چین در حوزه علوم انسانی و اجتمابرخی از دانشکده

 شرح زیر است:

 دانشکده فلسفه 

 دانشکده اقتصاد 

 دانشکده مدیریت 

 دانشکده زبان 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده آموزش بین الملل 

 های پیوستهدانشکده آموزش 

درصد فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی و  50/38طبق آمار اعالم شده،  2105در سال 

 اند.دانشگاه به جذب بازار کار شده درصد فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی این 22/33

 اطالعات تماس:

Address: University of International Business and Economics No.10, 
Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing,100029, China 
Tel: +86(10)64492327 
Fax: +86 (10)64493860 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

به صورت  22/3/39این تفاهم نامه با پیگیری سرکار خانم دکتر الهام میرزانیا در تاریخ 

 غیر حضوری امضا شد.

ا المللی چین بسخنرانی خانم جیا فی، عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد و تجارت بین

نار در وبی« وفایی تصویر دیگران در شاهنامه، بر پایه تصویر چینوفاداری و بی»عنوان 

از جمله  33مهرماه سال  23در « چین در ادبیات ایران و ایران در ادبیات چین»المللی بین

 باشد.های علمی انجام شده ذیل این تفاهم نامه میفعالیت
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمدرضا الهامی
 مدیر گروه زبان چینی

 13029150880شماره تماس: 
 mrelhami.63@gmail.comایمیل: 
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 (چین)دانشگاه رنمین 

Renmin University of China 
 

 
 0393دانشگاه رنمین چین یکی از با پرستیژترین دانشگاههای چین است که در سال 

دانشجو دارد و تمرکز اصلی آن روی علوم انسانی  20111تأسیس شده است. این دانشگاه 
و بر اساس آمار  031رتبه   QSی است. دانشگاه رنمین بر اساس آمار و علوم اجتماع

Thomson Reuters  دنیا را در اختیار دارد. این دانشگاه در حوزه علوم  951رتبه
 09دانشکده و  29دانشگاه برتر چین می باشد. داشگاه رنمین  9اجتماعی و هنر یکی از 

 مرکز تحقیقاتی دارد که برخی از دانشکده های آن عبارتند از:
 دانشکده اقتصاد کشاورزی 

 دانشکده تجارت 

 دانشکده اقتصاد 

 یط و منابع طبیعیدانشکده مح 

 دانشکده زبانهای خارجی 

https://www.ruc.edu.cn/en
https://www.ruc.edu.cn/en
https://www.ruc.edu.cn/en
https://www.ruc.edu.cn/en
https://www.ruc.edu.cn/en
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 دانشکده تاریخ 

 دانشکده مدیریت منابع اطالعات 

 دانشکده مطالعات بین الملل 

 دانشکده آمار 

 دانشکده روانشناسی 

 دانشکده جامعه شناسی و مطالعات جمعیت 

 دانشکده منابع انسانی 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده مطالعات ادبی 

 دانشکده فلسفه 

میلیون منبع علمی دارد و مجله این دانشگاه با عنوان  5/2کتابخانه دانشگاه رنمین حدود 
Renmin University China Press  بهترین مجله دانشگاهی چین و یکی از معروفترین

مجالت جهان است که آثار بسیار زیادی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی را چاپ کرده 
در این دانشگاه تدریس کرده و یا در سمینارهای آن شرکت است. افراد مشهور زیادی 

 025برنده جایزه نوبل از جمله آنهاست. دانشگاه رنمین در حال حاضر با  3کرده اند که 
 کشور جهان همکاری علمی دارد. 92دانشگاه از 

 
 اطالعات تماس:

Adress: 
No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District Beijing, 100872, P.R. 
China 
Tel: 86-10-62511081/1083/1084 
E-mail: rmdxxb@ruc.edu.cn 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

mailto:rmdxxb@ruc.edu.cn
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در جلسه دیدار مسئوالن دو دانشگاه  0938این تفاهم نامه در سوم اردیبهشت ماه سال 
 عالمه طباطبائی امضا شد. در محل معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر عباسعلی وفائی
 رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در پکن

 vafaie@yahoo.comایمیل: 
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 (چین)دانشگاه مطالعات بین الملل جیلین 

Jilin International Studies University 

 
 

سال،  29با پیشرفت چشمگیر خود در  تأسیس شده 0335دانشگاه جیلین که در سال 
به عنوان تنها دانشگاه خصوصی مجاز به آموزش دانشجویان  2103توانست در سال 

دانشجو  010111خارجی ذیل بورسیه دولت چین انتخاب شود. این دانشگاه با بیش از 
دانشکده  02استاد خارجی( دارای  51عضو هیأت علمی ) 811دانشجوی خارجی( و  911)

 رح زیر است:به ش

 دانشکده ترجمه 

 دانشکده زبان انگلیسی 

 های شرقیدانشکده زبان 

 های غربیدانشکده زبان 

 مرکزی-های اروپای شرقیدانشکده زبان 

 دانشکده اقتصاد و تجارت بین الملل 

 دانشکده مدیریت تجارت بین الملل 

 دانشکده زبان و ادبیات چینی 

 دانشکده آموزش 

 دانشکده آموزش عمومی 
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 دانشکده تبادالت بین المللی 

 دانشکده مارکسیسم 

ای، زبان انگلیسی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، کره 09دانشگاه جیلین دروس خود را به 
کند. روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی، عربی، مغولستانی، اندونزیایی و فارسی ارائه می

کتاب چاپی و الکترونیک است. این میلیون نسخه  009/2کتابخانه دانشگاه جیلین دارای 
مجله چاپی چینی و بین المللی دارد. نرخ اشتغال فارغ التحصیالن این  931دانشگاه 

 در نوسان بوده است. %35و  %85دانشگاه همواره بین 
 

 اطالعات تماس:

http://en.jisu.edu.cn/ 
 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های آقای دکتر عباسعلی وفائی، رایزن فرهنگی این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری
 به امضا رسید.به صورت غیر حضوری  03/3/38جمهوری اسالمی ایران در پکن در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه:

 دکتر عباسعلی وفائی
 رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در پکن

 vafaie@yahoo.comایمیل: 
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 )چین( دانشگاه مطالعات بین المللی پکن

Beijing International Studies University 

 
 

تأسیس شد. این دانشگاه دولتی با بیش  0390دانشگاه مطالعات بین المللی پکن در سال 
عضو هیأت علمی، یکی از برجسته ترین  981دانشجوی خارجی( و  0108) 010111از 

های مطالعات های آموزش زبان و مطالعات فرهنگ در چین بوده و در رشتهدانشگاه
های برجسته چین گردشگری، مدیریت مهمان نوازی و تجارت بین الملل جزو دانشگاه

کشور جهان تفاهم نامه  01دانشگاه از  001باشد. دانشگاه مطالعات بین المللی پکن با می
ضایت دانشجویان خارجی، رتبه چهارم چین را در اختیار همکاری علمی داشته و از نظر ر

 دارد. این دانشگاه دارای چهار دانشکده به شرح زیر است:

 )دانشکده ادبیات )شامل زبان، ادبیات، مطالعات فرهنگی و فلسفه 

 دانشکده مدیریت 

 دانشکده علوم اقتصادی 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 اطالعات تماس
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Address: China, Beijing, Chaoyang 
Phone: +86 10 6577 8564 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های آقای دکتر عباسعلی وفائی، رایزن فرهنگی پیگیری این تفاهم نامه با همکاری و
 به امضا رسید.به صورت غیر حضوری  03/3/38جمهوری اسالمی ایران در پکن در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر عباسعلی وفائی
 رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در پکن

 vafaie@yahoo.comایمیل: 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk025pmVwr12eQQ5Jv2EDdBZUP45F-A:1601792145572&q=beijing+international+studies+university+phone&ludocid=11456839868328852672&sa=X&ved=2ahUKEwig0NzepJrsAhUU6OAKHZWuCqYQ6BMwHXoECBoQAg
https://www.google.com/search?q=beijing+international+studies+university&oq=beijin&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46l2j0j46l2.9527j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 )چین( فرهنگ پکندانشگاه زبان و 

Beijing Language and Culture University 

 
 

با هدف آموزش زبان و فرهنگ چین تأسیس  0392دانشگاه زبان و فرهنگ پکن در سال 
تنها دانشگاه چین در حوزه آموزش زبان و فرهنگ  0331شد. این دانشگاه تا پیش از دهه 

دا در این دانشگاه صرفا زبان و چین و همچنین تربیت مدرس زبان چینی بود. در ابت
های مختلف دنیا به ما به مرور زمان آموزش زبانشد افرهنگ چینی آموزش داده می

های روزنامه نگاری، های این دانشگاه اضافه شد. همچنین به غیر از زبان، رشتهرشته
یز ن سیاست بین الملل، اقتصاد و تجارت بین الملل، علوم کامپیوتری و مدیریت اطالعات

عضو  995شود. دانشگاه زبان و فرهنگ چین در حال حاضر در این دانشگاه تدریس می
دانشجوی آنالین و  010111دانشجو دارد ) 080111هیأت علمی تمام وقت و بیش از 

دانشجوی حضوری(. این دانشگاه به دلیل تنوع و تعداد باالی دانشجویان خارجی  80111
 ست.معروف ا« سازمان ملل کوچک»به 
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 اطالعات تماس

Address: No.79-2, Yifu Road, Zhenhai District, Ningbo, China 
Tel:+86-18270874041 
Mobile Number/wechat/viber/whatsapp: +86-18858084877 
E-mail: admission163@gmail.com 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های آقای دکتر عباسعلی وفائی، رایزن فرهنگی این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری
 به صورت آنالین به امضا رسید. 29/9/33جمهوری اسالمی ایران در پکن در تاریخ 

 

 
 های مشترک انجام شده در قالب این تفاهم نامه عبارتند از:فعالیت
  به صورت آنالین با « فرهنگی ایران و چیننخستین نشست روابط »برگزاری

همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه زبان و فرهنگ پکن در سوم تیر ماه 
 33سال 

  به صورت آنالین با « دومین نشست روابط فرهنگی ایران و چین»برگزاری
تیر ماه  03همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه زبان و فرهنگ پکن در 

mailto:admission163@gmail.com
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 33سال 

  به صورت آنالین با « سومین نشست روابط فرهنگی ایران و چین»برگزاری
تیر ماه  90همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه زبان و فرهنگ پکن در 

 33سال 

  به صورت آنالین با « چهارمین نشست روابط فرهنگی ایران و چین»برگزاری
مرداد  00و فرهنگ پکن در همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه زبان 

 33ماه سال 
 
 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر عباسعلی وفائی
 رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در پکن

 vafaie@yahoo.comایمیل: 
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 )روسیه( مسکو لومونسفدانشگاه دولتی 
Lomonosov Moscow State University 

 دانشگاه .است روسیه کشور هایدانشگاه ترینمهم از مسکو یکی لومونسفدانشگاه دولتی 

 ایپهت باالی در و روسیه کشور پایتخت مسکو، شهر در و است دولتی دانشگاهی مسکو،

 ترینظمتع با و زیباترین از یکی شمار در مسکو دانشگاه .دارد قرار «گنجشکان تپه» نام به

میلیون متر مربع وسعت  0حدود  .آیدمی شمار به معماری، لحاظ از جهان هایدانشگاه

 واسیلویچ میخائیل همت با میالدی، 0355 آوریل 29 تاریخ در ابتدا دانشگاه این دارد.

 انشگاهد نخستین این. شد تأسیس سرخ میدان در بزرگی چندان نه ساختمان در لومونسف

 روسیه شورک در هاکتابخانه ترینقدیمی از یکی مسکو دولتی دانشگاه کتابخانه.بود روسیه
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 تنها عنوان سال، صد از بیش طول در و شد افتتاح میالدی 0359 سال در که است

 .است داشته خود بر را مسکو عمومی کتابخانه

مرکز پژوهشگی دارد و دانشگاهی جامع است و بیش از  05دانشگکده و  93این دانشگگاه 
 شکیل می دهند.درصد آنها را دانشجوهای بین المللی ت 20دانشجو دارد که  03111

های جهان در اختیار دارد و بین دانشگاه 018رتبه  QSدانشگگاه دولتی مسکو طبق آمار 
جهان را در رشته زبانشناسی به  09های تخصگصی این موسسه معتبر رتبه در رتبه بندی

 خود اختصاص داده است.

 اطالعات تماس

Address: Lomonosov Moscow State University,GSP-1, Leninskie 
Gory, Moscow, 119991, Russian Federation 
Telephone: (495) 939-10-00 
Fax:(495)939-01-26  
WWW: www.msu.ru 
E-mail: info@rector.msu.ru 

 شدههای انجام امضای تفاهم نامه و فعالیت

های برتر ایران و روسیه در تاریخ این تفاهم نامه در دومین اجالس روسای دانشگاه

در همان تاریخ قرارداد تبادل دانشجو نیز میان دو  در دانشگاه تهران امضاء شد. 23/3/35

از آنجا که انستیتو آسیا و آفریقا زیر مجموعه دانشگاه دولتی  دانشگاه به امضاء رسید.

 02های انجام شده با آن انستیتو از جمله حضور تعداد تمام فعالیت باشد،مسکو می

های جزو فعالیت ،دانشجوی آن در دوره دانش افزائی زبان فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 آید.مشترک میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه دولتی مسکو نیز به حساب می

های علمی انجام شده میان دانشگاه عالمه طباطبائی و انستیتو آسیا و آفریقا به فعالیت

 شرح زیر است

  35مهرماه سال  دانشجوی انستیتو برای یک ترم در 02پذیرش 

 ماه هر م آفریقا در-اعزام دو دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی به انستیتو آسیا

 39سال 

http://www.msu.ru/
mailto:info@rector.msu.ru
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  39و برای یک ترم در مهر ماه سال دانشجو از انستیتپذیرش چهار 

  در  تحصیلییک ترم  دانشگاه دولتی مسکو برای گذراندندانشجو از  دوپذیرش

 39بهمن ماه سال 

 30های های برتر ایران و روسیه در سالبرگزاری اجالس ساالنه روسای دانشگاه ،

 در مسکو و تهران 39و  35

 

  دانشگاه عالمه طباطبائی به موسسه اعزام دو دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی

کتخون دانشگاه مسکو برای شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی در مهر ماه 

 33سال 

  مقایسه کنش گفتاری درخواست "امضای قرارداد انجام پژوهش مشترک با عنوان

توسط خانم دکتر مریم شفقی در خرداد ماه  "در محیط کالمی روسی و ایرانی

 33سال 

 ژوهش مشترک با عنوان مطالعه تطبیقی آداب رفتاری در زبان فارسی و انجام پ

 در قالب دوره دانشو آقای الکساندر ایوانف روسی توسط خانم دکتر مریم شفقی 

 33افزایی در دانشگاه دولتی مسکو در سال 
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  اعزام آقگای محمدجواد پیکانی و خانم فاطمه کریمی، دانشگگگجویان دانشگگگکده
های خارجی به دانشگاه دولتی مسکو برای گذراندن دوره زبانادبیات فارسگی و 

 38دانش افزایی برای مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

  دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مسکو در دانشگاه  09پذیرش
عالمه طباطبائی برای شرکت در مدرسه تابستانی به مدت یک ماه در تابستان 

 38سال 

 تاریخچه آموزش زبان فارسی در روسیه توسط دکتر ماکسیم »ینار برگزاری وب
دلیتاد، عضو هیأت علمی دانشگاه مسکو در قالب دوره دانش افزایی زبان فارسی 

 3/00/33در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13029995381شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 

mailto:maryam.shafaghi@mail.ru
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 دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه )روسیه(

Russian State University for the Humanities (Russia) 

 
دانشجو و  91111گاه تأسیس شد. این دانش 0330دانشگگاه علوم انسانی روسیه در سال 

نفر از آنها عضگگو آکادمی علوم روسگگیه هسگگتند.  35عضگگو هیئت علمی دارد که  0311
 دانشگاه علوم انسانی روسیه دارای هشت انستیتو به شرح زیر است:

 انستیتوی تاریخ 
 انستیتوی فلسفه 
 انستیتوی زبانشناسی 
 های امنیتانستیتوی علوم اطالعات و فناوری 
 ،مدیریت و حقوق انستیتوی اقتصاد 
 انستیتوی روانشناسی 
 انستیتوی رسانه جمعی 
 انستیتوی مطالعات شرقی و باستانی 

 دانشگاه از سراسر دنیا تفاهم نامه و قرارداد همکاری علمی دارد. 201این دانشگاه با 
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 اطالعات تماس
Miusskaya pl. 6, корп. 5, Moscow, Russia 
Phone: +7 495 250-61-18 
info@rggu.com 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 
در مسکو به امضای روسای دو دانشگاه رسید. از جمله  0930این تفاهم نامه در خرداد 

 های علمی مشترک میان دو دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کردهمکاری
  در میزگردی در گروه روابط بین آقای دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه، شرکت

درباره سیاست قدرتهای و سخنرانی الملل دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه 
 0930در آبان ماه سال بزرگ در سوریه 

  زاده، معاون آموزشی دانشکده ادبیات فارسی و دکتر نعمت اله ایرانسخنرانی
جایگاه صلح در شعر »ر گروه زبان فارسی این دانشگاه درباره های خارجی دزبان

 0930در آذر ماه سال « معاصر فارسی

  دانشگجوی دانشگگاه دولتی علوم انسانی روسیه در دوره دانش افزایی  9شگرکت
 30زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ماه در بهمن ماه سال 

  لوم انسانی روسیه در دوره دانش افزایی دانشجوی دانشگاه دولتی ع 9شرکت
زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ترم در نیم سال تحصیلی 

 39-35دوم سال تحصیلی 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=russian+state+university+for+the+humanities+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIs3Ti7S0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAE4R6kU-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi3yKXkidvKAhVB6w4KHaDDCFUQ6BMIjQEwEg
mailto:info@rggu.com
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  دانشجوی دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو در دانشگاه عالمه  9پذیرش
 39طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی در بهمن ماه سال 

 دکتر شفقی به دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو برای تدریس برای  اعزام خانم
 39مدت چهار ماه از شهریور تا دی ماه سال 

 
 30بهمن ماه سال  -دوره دانش افزائی زبان فارسی

 
  پذیرش چهار دانشگجوی رشگته شگرق مدرن در دانشگاه عالمه طباطبائی برای

 33گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 

  با  «مسگائل و مشکالت ترجمه از زبان فارسی به روسی»برگزاری کارگاه آنالین
همکاری دانشگگاه علوم انسگانی مسگکو توسگط دکتر مهناز نوروزی، عضو هیأت 

های خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی در علمی دانشگکده ادبیات فارسگی و زبان
 33شهریور ماه سال  29

 ات رسگگمی اداری تجاری )از فارسگگی به مکاتب»های برگزاری سگگلسگگله کارگاه
 33توسط دکتر مریم شفقی در آذرماه سال « روسی(

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر رضا ملکی
 و علوم تربیتی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی

 13023058819شماره تماس: 
 maleki61@yahoo.comایمیل: 
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 )روسیه(دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ 

Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences 
(Russia) 

  

 
ی روسیه هادانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ یکی از برجسته ترین دانشگاه

تأسیس شده است و  0329در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. این دانشگاه در سال 
 دانشجو دارد. دانشکده های این دانشگاه عبارتند از: 02111از  در حال حاضر بیش

 دانشکده فرهنگ 
 دانشکده هنر 
 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده مطالعات جنگ 

همایش علمی در این دانشگاه برگزار می شود که کنفرانس بین المللی  21ساالنه بیش از 
 انسانی روسیه، از جمله آنهاست. (، بزرگترین اجالس حوزه علومLikhachovلیخاچف )

 اطالعات تماس
Address: 15, Fuchika str. Saint-Petersburg, Russian Federation, 
192238 
Tel: +7 812 2698150 
E-mail: interdep@gup.ru 
  

mailto:interdep@gup.ru
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 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 
در جلسه امضای تفاهم  امضاء شد. سن پترزبورگ در 00/9/30 یخدر تار تفاهم نامه ینا

نامه قرار بر این شد که همایش مشترکی به صورت ساالنه توسط دو دانشگاه برگزار شود. 
دفاتر بین الملل دو دانشگاه با همکاری استادان  0930در همین راستا در سال 

و  گفتگوی فرهنگی ایران»ش ساالنه های مختلف زمینه برگزاری نخستین همایدانشکده
 را فراهم آوردند. 0935پترزبورگ در فروردین در شهر سن« روسیه

 
 (0935یه، سن پترزبورگ )فروردین و روس یرانا یفرهنگ یگفتگو همایش مشترک

اعزام دکتر اردشیر انتظاری، دکتر محمدتقی کرمی از دانشکده علوم اجتماعی و دکتر 
محمودی تبار از دانشکده مدیریت و حسابداری به دانشگاه علوم انسانی محمود محمدیان 

و اجتماعی سن پترزبورگ به منظور بهره گیری از تجارب بومی سازی علوم اجتماعی و 
 باشد.های انجام شده میاز جمله دیگر فعالیت 33برگزاری کارگاه آموزشی در مهرماه سال 

نی و اجتماعی سن پترزبورک در دومین همایش عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انسا پنج
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شرکت  33گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه در دانشگاه عالمه طباطبائی در آبان ماه سال 
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 کرده و به سخنرانی پرداختند.
 

 
دو دانشجو از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه  38در خردادماه سال 

سن علوم انسانی و اجتماعی شی به دانشگاه طباطبائی برای شرکت در کارگاه آموز
 پترزبورگ اعزام شدند.

 دیگر فعالیت های علمی انجام شده در چارچوب این تفاهم نامه به شرح زیر است:
  سخنرانی دکتر گریگوری بیرژنوک، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انسانی و

ر د« هاتکنولوژیها و سیاست فرهنگی: مدل»اجتماعی سن پترزبورگ با عنوان 
های علمی در زمینه مجموعه سخنرانی»در چارچوب  3/8/33تاریخ 

 «سیاستگذاری فرهنگی

  سخنرانی دکتر الکساندر زاپیسوتسکی، رئیس دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی
در تاریخ « دهدآنچه در فرایند جهانی شدن رخ می»سن پترزبورگ با عنوان 

های علمی در زمینه سیاستگذاری نرانیمجموعه سخ»در چارچوب  28/8/33
 «فرهنگی

  
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر موسی عبدالهی
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 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی
 13028889002شماره تماس: 

  mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 
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 )روسیه( مسکو یزبانشناس دولتیدانشگاه 

Moscow State Linguistic University (Russia) 
 

 
تأسیس شد. این دانشگاه بزرگترین و  0391در سگال مسگکو  یزبانشگناسگ یدانشگگاه مل

قدیمی ترین دانشگگگاه زبانشگگناسگگی و زبانهای خارجی در روسگگیه اسگگت. دانشگگکده ها و 
 موسسات وابسته به این دانشگاه عبارتند از:

 دانشکده ترجمه 
 دانشکده علوم انسانی و مطالعات کاربردی 
  آلمانیدانشکده زبان 
 دانشکده زبان فرانسوی 
 موسسه روابط خارجی و مطالعات اجتماعی و سیاسی 
 موسسه حقوق، اقتصاد و مدیریت اطالعات 

 اطالعات تماس
ul. Ostozhenka, 38, Moscow, Russia, 119034 
Phone: +7 495 637-55-97 
info@linguanet.ru 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&q=moscow+state+linguistic+university+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM-2KIgv09LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwBEOlCmPwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjY2_ioiNvKAhVCnQ4KHSiDAKsQ6BMImgEwFQ
mailto:info@linguanet.ru
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 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه

 
های مشترک انجام شده به فعالیت امضاء شد. مسکودر  02/9/30 یختفاهم نامه در تار ینا

 باشد:شرح زیر می
 رباره ددکتر حسین سلیمی در گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه  سخنرانی

 جهانی شدن فرهنگ
  8/8/30امضای قرارداد تبادل دانشجو در تاریخ 

  05/2/35امضای قرارداد تبادل استاد در تاریخ 

  دبیات فارسی و اله ایران زاده، معاون آموزشی دانشکده ادکتر نعمتتدریس
 0930در کارگاه آموزش زبان فارسی در آذر ماه سال  های خارجیزبان

  ک به مدت ییکی از دانشجویان گروه زبان روسی دانشگاه عالمه طباطبائی اعزام
  35-30نیم سال دوم سال تحصیلی در ترم 

  اعزام سرکار خانم دکتر شفقی، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی به مدت یک
  39-35ترم در نیم سال اول سال تحصیلی 

 کزی دانشگاه در سخنرانی آقای دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مر
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 35خرداد ماه سال دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو در 
  های سیاسی، همکاری ایران و روسیه در زمینه»برگزاری مشترک کنفرانس

 در مهرماه« راسیااقتصادی و فرهنگی به عنوان عامل تحکیم صلح و امنیت در او
 استاد از دانشگاه عالمه طباطبائی 0با حضور   35سال 

  کاشی در گروه فرهنگ شناسی دانشگاه دولتی محمدجواد سخنرانی دکتر
 35زباشناسی مسکو در مهرماه سال 

  دالوری در گروه علوم سیاسی دانشگاه دولتی زبانشناسی ابوالفضل سخنرانی دکتر
 35در مهرماه سال  مسکو

  تدریس دکتر والدیمیر ماکارنکو در گروه زبان روسی دانشکده ادبیات فارسی و
زبانهای خارجی و دانشکده بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ماه 

 35در آبان ماه سال 

  و فرهنگ ایران دانشگاه حضور آقای دکتر الکساندر پولیشوک، مدیر مرکز زبان
های زبان و ادبیات فارسی دولتی زبانشناسی مسکو در گردهمایی مدیران کرسی

 35ادهای علمی خارج از کشور در دی ماه سال ها و نهو ایرانشناسی دانشگاه

  تدریس خانم دکتر مریم شفقی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو به مدت یک
 0939ترم از شهریور ماه سال 

  دانشگاه زبانشناسی مسکو برای گذراندن یک ترم در سال از پذیرش پنج دانشجو
 39-35تحصیلی 

  یم نپذیرش چهار دانشجو از دانشگاه زبانشناسی مسکو برای گذراندن یک ترم در
 33-39سال تحصیلی سال اول 

  پذیرش پنج دانشجو از دانشگاه زبانشناسی مسکو برای گذراندن یک ترم در نیم
 33-39سال دوم سال تحصیلی 

 یشناسای و زبانگفتگو برای راه اندازی دوره مشترک رشته های مطالعات منطقه 
 39در زمستان سال 

 



 201        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 
  امضای قرارداد و راه اندازی دوره مشترک مطالعات منطقه ای در مقطع

 39در زمستان سال  کارشناسی ارشد

  امضای قرارداد و راه اندازی دوره مشترک زبانشناسی عمومی در مقطع
 39در زمستان سال  کارشناسی ارشد

  زبانشناسی مسکو به عنواناعزام خانم دکتر مریم شفقی به دانشگاه دولتی 
های برای شرکت در دوره سرپرست گروه دانشجویی اعزامی به روسیه

ی کارگاه آموزشی ترجمه روسی به و همچنین به منظور برگزار مشترک
 33فارسی در بهمن ماه سال 

  اعزام یک دانشجو به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو برای مدت یک ترم
 39از اسفندماه سال 

 هشت دانشجوی رشته ترجمه مقطع کارشناسی دانشگاه دولتی  پذیرش
زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم 

 33تا خردادماه سال  39تحصیلی از بهمن ماه سال 

  پذیرش شش دانشجوی کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه دولتی
رای گذراندن یک ترم زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی ب

 33تحصیلی از مهرماه سال 

  پذیرش دو دانشجوی کارشناسی و یک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته
زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه 

 33طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن ماه سال 

 رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه  اعزام پنج دانشجوی کارشناسی ارشد
عالمه طباطبائی به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو برای گذراندن یک ترم 
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که  33در بهمن ماه سال تحصیلی در قالب قرارداد دوره مشترک این رشته 
 به صدور مدرک مشترک منجر خواهد شد.

 
 گاهاعزام پنج دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی عمومی دانش 

عالمه طباطبائی به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو برای گذراندن یک ترم 
که  33در بهمن ماه سال تحصیلی در قالب قرارداد دوره مشترک این رشته 

 به صدور مدرک مشترک منجر خواهد شد.

  شرکت معاون و دو استاد دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در دومین دور
 33ایران و روسیه در آبان ماه سال همایش گفتگوهای فرهنگی 

  حضور و سخنرانی دکتر آناتولی تساگورودتسف در همایش بین المللی
در اردیبهشت ماه در ایران « مردم و محیط زیست در امتداد جاده ابریشم»

38 

 های اعزام خانم منیره سگتاری، دانشگگجوی دانشگگکده ادبیات فارسگی و زبان

زبانشگگناسگگی مسگگکو برای گذراندن دوره دانش خارجی به دانشگگگاه دولتی 

 38افزایی به مدت یک ترم از شهریور ماه سال 

  پذیرش دو دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دولتی
زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم 

 38تحصیلی از مهر ماه سال 
 بیات فارسی از دانشگاه دولتی پذیرش یک دانشجوی رشته زبان و اد

زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم 
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 38تحصیلی از بهمن ماه سال 

  مواد و مضامین آموزش زبان فارسی به عنوان زبان »برگزاری وبینار مشترک
توسط دکتر الکساندر پولیشوک، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی « خارجی

 33مهرماه سال  22سکو در زبانشناسی م

 های آموزش ترجمه مطبوعاتی )از فارسی به روسی( برگزاری سلسله کارگاه
 33توسط دکتر مریم شفقی در آذرماه سال 

  برگزاری کارگاه بین المللی روسیه شناسی: موقعیت زنان در زندگی
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روسیه؛ گذشته و اکنون توسط 

ساندر پولیشوک، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی زبانشناسی پروفسور الک
 01/3/33مسکو در تاریخ 

  با  «کارگاه بین المللی روسیه شناسیه: آبخازیا: توصیف کلی»برگزاری
همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو و 

 2/2/0011سخنرانی دکتر آسالن آویدزبا در تاریخ 
 

 نماینده دانشگاهمعرفی 
 خانم دکتر مریم شفقی

 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 13029995381شماره تماس: 

 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 

 
  

mailto:maryam.shafaghi@mail.ru
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 انستیتوی زبانشناسی آکادمی علوم روسیه )روسیه(
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia) 

 
 

تاسیس گردید. این انستیتو  0351دولتی زبانشناسی آکادمی علوم روسیه در سال انستیتو 
یکی از قدیمی ترین موسسات تحقیقاتی و علمی در روسیه به حساب می آید. در این 

ای روی مسائل تئوری زبانشناسی و نیز زبان ه انستیتو تحقیقات گسترده و عمیق علمی بر
روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و دیگر کشورها انجام می شود. زبان های 

و نیز زبان های شرق و جنوب شرق  رومی، ژرمن، آفریقایی، ترکی، مغولی، ایرانی، قفقازی
شناسی مسائل زبان شوند. این انستیتو بر روی تحقیقاتآسیا در این انستیتو مطالعه می

اجتماعی )موقعیت زبانی، سیاست زبانی، اختالفات زبانی در مناطق مختلف کشور( و نیز 
ای و تاریخی و تئوری و روش زبانشناسی اجتماعی متمرکز مشکالت زبانشناسی مقایسه

 است.
 عمده موضوعات پژوهشی انستیتو زبانشناسی عبارتند از:
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 تاریخی –مقایسه ای  تئوری زبان، زبانشناسی و تحقیقات 
 توصیف زبان های جهان، به ویژه زبان های نادر و رو به زوال 
 زبانشناسی اجتماعی 
 زبانشناسی قومیتی 
 روانشناسی زبانشناسی 
 تاریخ زبان های ادبی 
 زبانشناسی کامپیوتری 
 تحلیل منطقی زبان 
 فرهنگ نویسی 
 آواشناسی و معناشناسی تجربی 
 .تئوری ترجمه 

 
 اطالعات تماس

E-mail: iling@iling-ran.ru 
Mailing address: 1 bld. 1 Bolshoi Kislovsky lane, 125009 Moscow, 
Russian Federation 
Phone: +7 495 690-35-85 
Fax: +7 495 690-05-28 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
به  09/2/30به امضای رئیس انستیتو و در تاریخ  00/00/39تاریخ  این تفاهم نامه در

 دکتر سلیمی رسید.آقای امضای 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یشفق یمخانم دکتر مر

 یخارج یهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادبی، گروه زبان روس یعلم یأته عضو
 13029995381تماس:  شماره
 maryam.shafaghi@mail.ru: ایمیل

mailto:iling@iling-ran.ru
mailto:maryam.shafaghi@mail.ru
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 )روسیه( مسکو دولتی دانشگاه آفریقا-آسیا مطالعات ستیتوان
Institute of Asian and African Studies 

 

 مطالعات ستیتوان گردد، برمی 0351 اوایل به مسکو دانشگاه در شناسی شرق مطالعات

که در آن  شد تاسیس 0359 سال در، ساله 211 پیشینه با این(IAAS)  آفریقا و آسیا

 و تاریخ دانشکده به توانمی هلجم از میشد شامل را علمی های گروه از کمی تعدادزمان 

 آفریقا و سیاآ مطالعات ستیتوان. کرد اشاره( تاریخی تطبیقی زباتشناسی) فیولوژی دانشکده

 سیاآ منطقه کشورهای و عمومی صورت به شناسی شرق مطالعات متخصصان برای مرکزی

 آموزند می را اروپایی زبان دو یا مرکز یک این دانشجویان. باشد می ویژه صورت به آفریقا و

  .شوند می داده آموزش مرکز این در آفریقایی و آسیایی زبان 01 حاضر حال در و

 هندی، عربی، زبانشناسی به توانمی آنها جمله از است، دپارتمان 08 شامل مرکز این

 اریخت بخش. کرد اشاره ژاپنی و مغولی ،ایکره شرقی، جنوب آسیای ترکی، چینی، ایرانی،

 اریخت ، چین تاریخ ، شرقی جنوب آسیای و دور شرق تاریخ شامل آن فرهنگی اتارتباط و
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 یکشورها زبانشناسی آفریقا، مطالعات های دپارتمان همچنین و شود می جنوبی آسیای

  . دارند وجود نیز عبری مطالعات و اروپایی های زبان و شرقی

 .دارد وجود دانشیار 31 و تمام استاد 01 مرکز این استاد 201 میان در

Address: Mokhovaya St, 11, стр. 1, Moskva, Russia, 125009 
Phone: +7 495 629-43-49 
http://www.iaas.msu.ru 
E-mail: office@iaas.msu.ru 

 و فعالیت های انجام شده ضای تفاهم نامهام

روسای دو دانشگاه امضاء به  به صورت غیر حضوری 8/0/35این تفاهم نامه در تاریخ 

دوره تعداد شش دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی برای  35ماه سال مهر در رسید. 

به  آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-و شرکت در کالسهای درس در انستیتو آسیا دانش افزائی

دانشجو از انستیتو  02همچنین دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان تعداد  روسیه اعزام شدند.

 بود. 39-35ندن یک ترم تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی اآفریقا برای گذر-آسیا

 توان به موارد زیر اشاره کردانشگاه میاز دیگر موارد همکاری علمی دو د

  دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی برای بازدید از انستیتو آسیا و آفریقا در  9اعزام

 35آبان ماه سال 

  سخنرانی آقای دکتر مجیدرضا مومنی در انستیتو آسیا و آفریقا در اردیبهشت ماه

 39سال 

  آسیا و آفریقا در اردیبهشت ماه سخنرانی خانم دکتر آرامش شهبازی در انستیتو

 39سال 

  سخنرانی آقای دکتر اصغر کیوان حسینی در انستیتو آسیا و آفریقا در خرداد ماه

 39سال 

  دانشجوی انستیتو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم  08پذیرش

 39تحصیلی در بهمن ماه سال 
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  های خارجی ادبیات فارسی و زباناعزام آقای یاسر دالوند، دانشجوی دانشکده

دانشگاه عالمه طباطبائی به انستیتو مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه دولتی 

 33مسکو به مدت یک و نیم ماه در فروردین ماه سال 

  پذیرش چهار دانشجو از انستیتو مطالعات آسیا و آفریقا دانشگاه دولتی مسکو در

در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی به  دانشگاه عالمه طباطبائی برای شرکت

 33مدت یک ماه در مردادماه سال 

  از انستیتو مطالعات آسیا و  شرق مدرنرشته کارشناسی پذیرش هشت دانشجوی
آفریقا دانشگاه دولتی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم 

 33تحصیلی از بهمن ماه سال 

 روسیه شناسی: سیاست خارجی فدراسیون »للی مشترک برگزاری کارگاه بین الم

توسط دکتر یلنا دونایوا، عضو هیأت علمی انستیتو شرق شناسی آکادمی « روسیه

 03/02/33علوم روسیه در تاریخ 

  وسط ت« روسیه شناسی: فرهنگ مردم قفقاز»برگزاری کارگاه بین المللی مشترک

تی آفریقا دانشگاه دول-آسیا تانستیتو مطالعادکتر ژیبک سیزدیکوا، عضو هیأت 

 3/2/0011در تاریخ  مسکو

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13029995381شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 

  

mailto:maryam.shafaghi@mail.ru
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 دانشگاه دولتی چلیابینسک )روسیه(
Chelyabinsk State University 

 
 23111تأسگیس شگده و در حال حاضگگر بیش از  0339دانشگگاه چلیابینسگک در سگگال 

دانشکده دارد که برخی از آنها  02دانشگجوی خارجی( دارد. این دانشگاه  211دانشگجو )

 عبارتند از:

  اقتصاددانشکده 

 دانشکده زبانشناسی و ترجمه 

 دانشکده روانشناسی و آموزش 

 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده مدیریت 

 دانشکده اوراسیا و شرق 

 اطالعات تماس
Chelyabinsk State University  

129 Bratiev Kashirinykh st., 
454001 Chelyabinsk, 
 the Russian Federation  

Telephone: +7 (351) 799-72-16  
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Fax: +7 (351) 799-71-25  

E-mail: international@csu.ru 
 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

در زمستان سال  به امضای روسای دو دانشگاه رسید. 20/02/30این تفاهم نامه در تاریخ 

داد دو دانشگگجو از دانشگگگاه چلیابینسگگک برای شگگرکت در دوره دانش افزائی زبان تع 30

های از جمله مهمترین فعالیت .فارسگگگی به مدت یک ماه میهمان دانشگگگگاه عالمه بودند

 انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:

 نن، س» برگزاری سگمینار علمی تحقیقاتی زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر

 در دانشگاه چلیابینسک« فرهنگ، تاثیر

  اعزام چهار دانشگجوی دانشگکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی

ه آموزشی بین المللی در شهریور ابه دانشگگاه چلیابینسک برای شرکت در کارگ

  33ماه سال 

 های خارجی اعزام خانم میترا غفاری، دانشگجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

دوره دانش افزایی برای مدت  گذراندنبرای دانشگگگاه به دانشگگگاه چلیابینسگگک 

 33سه ماه از فروردین سال 

  تدریس سگگیاسگگت و روابط خارجی ایران و روسگگیه توسگگط آقای دکتر مجید

و علوم سیاسی دانشگاه در دانشگاه  عباسگی، عضگو هیأت علمی دانشکده حقوق

 33روز در خرداد ماه سال  3چلیابینسک به مدت 

 

 
  شگگرکت دکتر مجیدرضگگا مومنی و دکتر ماندانا تیشگگه یار در همایش مشگگترک

 33قالب چهارم تکنولوژی در دانشگاه چلیابینسک در مهرماه سال نا

 ه طباطبائی ب حضگور رئیس و معاونین دانشگگاه چلیابینسگک در دانشگاه عالمه

mailto:international@csu.ru
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 38های علمی مشترک در تیرماه سال منظور گفتگو پیرامون گسترش همکاری

 
  38امضای قرارداد تبادل استاد و دانشجو در تیرماه سال 

 
  اعزام خگانم حنانه بدیعی و خانم زهرا زارعیان دانشگگگجویان دانشگگگکده ادبیات

گذراندن دوره  های خارجی به دانشگگاه دولتی چلیابینسک برایفارسگی و زبان

  33دانش افزایی به مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

 های خارجی اعزام خانم رها سگبحانی دانشگجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

به دانشگگگاه دولتی چلیابینسگگک برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک 

  38ترم از مهر ماه سال 

 ی دانشگگگگاه چلیابینسگگگک در تدریس دکتر دیمیتری پلتنف، عضگگگو هیأت علم

 91/00/33مدرسه زمستانی اقتصاد سیاسی در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مهناز نوروزی
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 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13033338350شماره تماس: 

 norouzi.mahnaz@gmail.comایمیل: 
 

 
 )روسیه( داغستان دولتی دانشگاه

Dagestan State University 

 
 معلم تربیت دانشکده عنوان به میالدی 0390 سال اکتبر ماه در داغستان دولتی دانشگاه

 کنار این دانشگگگاه در. کرد تغییرنام دولتی دانشگگگاه به 0353 سگگال در و شگگده تأسگگیس

 و داغستان ملت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسگعه در سگزایی به خود، نقش توسگعه

 یفاا فرهنگی و تربیتی فنی، علمی، مختلف های زمینه در نخبگان پیدایش همچنین

 .استکرده 

 هک باشد می فرهنگی و علمی آموزشی، بزرگ مرکز یک داغسگتان دولتی دانشگگاه امروز

 تخصصی رشته 53 در تکمیلی تحصیالت و دانشگاهی دانشگگاهی،پیش سگطوح تمام در

 .کند می تربیت متخصص طبیعی و فنی اقتصادی، پایه، انسانی، علوم

 و تاریخی) موزه 2 آموزشگگی، گروه 019 شگگعبه، 3 دانشگگکده، 03 دارای این دانشگگگاه

 رصدخانه و بیولوژی ایستگاه کتاب، جلد هزار پانصد و میلیون دو با ایکتابخانه ،(بیولوژی

 .  باشد می
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در مقطع  رشته 08 در و ارشد کارشناسی در مقطع رشته 31 در داغستان دولتی دانشگاه

 .پذیرد می داوطلب دکتری

 دانشجوی هزار 21 از بیش، کارمند و استاد 9111 به نزدیک داغستان دولتی دانشگاه در

 دانشگگگاهاین .کنندفعالیت می دکترا و ارشگگد کارشگگناس دانشگگجوی 911، کارشگگناسگگی

 وریهایآ فن از استفاده و توسعه نظر از روسگیه شگمالی قفقاز منطقه دانشگگاه معتبرترین

 رد داغستان جمهوری در بار اولین. باشد می تشکیالتی مدیریت و علم آموزش، در مدرن

 غیر آموزش مختلف انواع از و گردید افتتاح اینترنت مرکز داغسگگتان دولتی دانشگگگاه

 .شود می استفادهدر آن  حضوری

 اطالعات تماس

Address: ул 367008, Batyraya ul., 4, Makhachkala, Dagestan Republic, 
Russia, 367008 
Phone: +7 872 268-23-26 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

مت الهی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مهنوش آقای دکتر نادر نعسفر این تفاهم نامه در 

اسکندری، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دکتر داود اسپرهم، عضو هیأت علمی گروه 

دکتر مجید عباسی، عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل زبان و ادبیات فارسی و 

یخی ایران تاردانشگاه عالمه طباطبائی به داغستان برای شرکت در نشست تخصصی روابط 

 در شهر دربند به امضاء رسید. 28/9/35در تاریخ و داغستان 
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 های میان دو دانشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله دیگر همکاری

 تانداغسبه دانشگاه  یفارس یاتادب یدکتر یدانشجو بهنام صادقیان، یاعزام آقا 

 35در بهمن ماه سال  یستدر یبرا

  دانشجو به دانشگاه داغستان برای گذراندن دوره کوتاه مدت برای مدت اعزام یک

 39دو هفته در آذرماه سال 

  39اعزام یک دانشجو به دانشگاه داغستان برای مدت یک ترم در بهمن ماه سال 

  39اعزام دو دانشجو به دانشگاه داغستان برای مدت دو ماه در اسفندماه سال 

  گلبتسوا در دومین همایش گفتگوهای شرکت و سخنرانی دکتر شهروضات
 33فرهنگی ایران و روسیه در آبان ماه سال 

 از منظری نو توسط دکتر  برگزاری کارگاه آشنایی با زبان و فرهنگ روسی
شهروضات گلبتسوا، استاد دانشگاه داغستان در دانشکده ادبیات فارسی و 

 33های خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی در آبان ماه سال زبان

  پذیرش دو دانشجوی کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه داغستان در دانشگاه
 33عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 

  پذیرش دو دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه داغستان در دانشگاه
 38سال  عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن ماه

  ان های ایرنگاهی به روابط و همکاری»برگزاری نشست پژوهشی آنالین با عنوان
توسط خانم دکتر مهنوش اسکندری و با همکاری « و روسیه؛ گذشته، حال، آینده

 33شهریور  21دانشگاه داغستان در 

 های تاریخی و روسیه شناسی: داغستان؛ جنبه»المللی برگزاری کارگاه بین
توسط دکتر صالیحات وسایوا، عضو هیأت علمی دانشگاه « های کنونیواقعیت

 02/02/33داغستان در تاریخ 

  توسط دکتر نوری « آداب ماه مبارک رمضان در روسیه»برگزاری وبینار
 03/2/0011محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی داغستان در تاریخ 

  دانشگاه داغستان توسط خانم لیال تدریس آنالین زبان فارسی به دانشجویان
 33عاطفه پور به مدت یک ترم از دی ماه سال 

 

 معرفی نماینده دانشگاه
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 خانم دکتر مهنوش اسکندری
 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13032390233شماره تماس: 
 eskandari.mahnush@gmail.comایمیل: 

  

mailto:eskandari.mahnush@gmail.com
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 )روسیه( التااوستمرکز ز

Zlatoust Publishing House 
التااوست یک شرکت خصوصی است که در زمینه ترویج و گسترش زبان روسی در مرکز ز

تأسیس شده و برای مدت  0331کند. این شرکت در سال خارج از این کشور فعالیت می
سال در سه بخش به فعالیت پرداخته است: انتشارات )طراحی، تولید و نشر زبان روسی  25

های نوین تدریس و های آموزشی )ترویج زبان روسی و روشآموختاری(؛ بخش برنامه
آموزشی -ای مدرسان(؛ مجتمع کوچک هتلیسازماندهی منابع زبان روسی و تقویت حرفه

های ترویجی تخصصی، سمینارها اسکان دانشجویان و متخصصان، برگزاری دوره)پذیرش و 
 و همایش ها(. 

عضو انجمن بین المللی مدرسان زبان و ادبیات روسی  0330مرکز زالتااوست، از سال 
(MAPRYALو همچنین یکی از بنیان ) گذاران جامعه مدرسان روس زبان و ادبیات

 بوده است.  0333( در سال ROPRYAL) روسی
زبان روسی  های آموزشدر زمینه توسعه طیف کاملی از روشبخش انتشارات زالتااوست 

های ها )کتابی، صوتی، تصویری و برنامهبه عنوان یک زبان خارجی در همه انواع رسانه
یفیت ر و ک)در طیف آموزشی، انتشا. امروزه زالتااوست پیشرو پردازدای( به فعالیت میرایانه
ها( در انتشار و تولید مواد آموزشی نوین زبان روسی برای غیر روسی زبانان بندیطبقه
بندی انتشارات زالتااوست موجود عنوان آموزشی در طبقه 911باشد. هم اکنون بیش از می

ای شود و  نیمی از آنها عناوین تازهعنوان آن هر ساله منتشر می 011است که بیش از 
 هستند. 

های گوناگون روسیه از جمله: دانشگاه از دانشگاه یاین مرکز در برگیرنده  نویسندگان
دولتی مسکو؛ دانشگاه دوستی ملل روسیه؛ مؤسسه دولتی زبان روسی پوشکین؛ دانشگاه 

سندگانی باشد و نیز آثار نویپترزبورگ میپترزبورگ و دانشگاه پلی تکنیک سندولتی سن
ند، استونی، ایتالیا، آذربایجان، بریتانیا، امریکا، کانادا و استرالیا را به از ژاپن، آلمان، فندال

شود. تیتراژ رساند. این امر موجب برطرف شدن نیازهای متنوع خوانندگان میچاپ می
گذرد که نشان دهنده وجود تقاضای میلیون نسخه می 5/2کلی انتشارات این مؤسسه از 

 ت. باال برای تولیدات این مؤسسه اس
بخش انتشارات زالتااوست امکان ارسال و تحویل نشریات را به مشتریان در سراسر جهان 

های و کتاب  شهر روسیه از جزوات 051دانشگاه در  251فراهم نموده است. بیش از 
کنند. امکان ارسال و تحویل مستقیم مواد آموزشی به بیش درسی این مرکز استفاده می

 ت. کشور فراهم شده اس 81از 
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همچنین فروش مجوز به شرکای خارجی نقش مهمی را در توزیع مواد آموزشی ایفا 
های تحت لیسانس این مرکز در کشورهای چین، ترکیه، لهستان، گرجستان، کند. کتابمی

 رسند. جمهوری کره، هند، آلمان، امریکا و مکزیک به چاپ می
های زبان روسی برای غیر دورهبه سازماندهی و پیشبرد برنامه های آموزشی نیز بخش 

(. ها و تجارپردازد )اغلب برای متخصصان فعال در مجالت روسی، دیپلماتروسی زبانان می

ای برای مدرسان خارجی زبان های حرفهاما قسمت اصلی آن مربوط به سازماندهی دوره

روسی و برگزاری سمینارهای نویسندگان کتب آموزشی است. همچنین سمینارها و 

شود که متخصصان روس و غیر روس را در شناسی برگزار میهای مهم روشایشهم

موضوعاتی مانند آموزش زبان خارجی، مسائل اخذ آزمون، سیاست زبانی بین الملل و 

 کند.انطباق زبانی مهاجران از سراسر جهان به خود جذب می

 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه 

و در دیدار رئیس و معاون این مرکز با  08/2/35زالتااوست در تاریخ تفاهم نامه مرکز 

 معاون پژوهشی دانشگاه به امضاء رسید.

 

 توان به موارد زیر اشاره کردهای مشترک انجام شده میاز جمله فعالیت
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  نشست تخصصی با موضوع ادبیات روسیه در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران در

رئیس موسسه زالتااوست و سخنرانی آقای با حضور  35اردیبهشت سال 

 استانیسالو گاوبیف، رئیس زالتااوست در این نشست.

 های نشر زالتااوست در دانشکده ادبیات فارسی سمینار روس شناسی درباره تازه

 35های خارجی در اردیبهشت ماه سال و زبان

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 های خارجیزبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان عضو هیأت علمی گروه

 13029995381شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 

  

mailto:maryam.shafaghi@mail.ru
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 )روسیه( انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه
Institute of Philosophy, Russian Academy of Science 

فلسفه آکادمی علوم روسیه اصلی ترین نهاد پژوهشی در حوزه فلسفه در روسیه  انستیتوی

است که تعدادی از برجسته ترین اساتید فلسفه جهان در آن فعالیت می کنند. این انستیتو 

 عضو پژوهشی دارد. دانشکده 281تأسیس شده و در حال حاضر بیش از  0320در سال 

خل انستیتو و نیز دپارتمان مطالعات شرقی در فلسفه و دانشکده علوم سیاسی در دا

دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو را این انستیتو راه اندازی کرده است. 

است.  0بین المللی جوامع فلسفی انستیتوی فلسفه آکادمی علوم روسیه عضو فدراسیون

این انستیتو ساالنه بیش از یکصد کنفرانس ملی و بین المللی برگزار می کند و بیش از 

کرسی فلسفه سازمان  2118یکصد کتاب و یک هزار مقاله به چاپ می رساند. در سال 

یونسکو در این انستیتو راه اندازی شد. عبدالسالم گوسینوف، رئیس وقت انستیتوی فلسفه 

ترویج صبر »یونسکو را به دلیل « مهاتما گاندی»مدال  0339در سال آکادمی علوم روسیه 

 دریافت کرد.« و پرهیز از خشونت

 اطالعات تماس

Website: http://eng.iph.ras.ru/ 
Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian 
Federation 
Telephone: (495) 697 9109 
Fax: (495) 609 9350 
E-mail: iph@iph.ras.ru 

  

                                                 
1 . International Federation of Philosophical Societies 

http://eng.iph.ras.ru/
mailto:iph@iph.ras.ru
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 امضای تفاهم نامه

این تفاهم نامه در دیدار رئیس انستیتو فلسفه و هیأت همراه و مسئوالن دانشگاه عالمه 

ات فارسی و ادبیرئیس دانشکده دکتر علی اصغر مصلح، طباطبائی میان رئیس انستیتو و 

 امضاء شد. 01/9/35در تاریخ در محل  های خارجیزبان

 

توان به برگزاری های مشگگگترک انجام شگگگده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله فعالیت
با حضور رئیس و سه تن از استادان « فلسگفه و عرفان اسالمی در دنیای معاصر»همایش 

روسیه در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای برجسگته انسگتیتو فلسفه آکادمی علوم 
 اشاره کرد. 35خارجی در اردیبهشت ماه سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حسین کلباسی اشتری
 عضو هیأت علمی گروه فلسفه

 13022033309شماره تماس: 
 hkashtari@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه روس نو )روسیه(
Russian New University (RosNOU) 

 
 0330دانشگاه جدید روسیه یا همان روس نو دانشگاهی غیر دولتی است که در سال 

 دانشکده به شرح ذیل ارائه می کند: 8رشته تحصیلی را در  00تأسیس شد. این دانشگاه 

 دانشکده سیستم های اطالعاتی و فناوری کامپیوتری 

 دانشکده علوم انسانی 

 صنعت گردشگری و سفر دانشکده تکنولوژی های تجاری در 

 دانشکده امور مالی، مدیریت و اقتصاد 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده روانشناسی 

 دانشکده مدیریت صنعتی 

 دانشکده علوم پایه برای دانشجویان خارجی 
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 اطالعات تماس:

Address:  015115 Moscow, Radio st. 22  

Phones:  (035 )323-95-95 0325-19-88   

E-mail: info@rosnou.ru 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های برتر ایران و روسیه در تاریخ این تفاهم نامه در دومین اجالس روسای دانشگاه

 در دانشگاه تهران امضاء شد. 23/3/35

آقای دکتر اصغر کیوان حسینی به همراه ده نفر از دانشجویان  0930در فروردین ماه سال 

یدی از دانشگاه روس نو داشتند که در آن دیدار آقای دکتر دالمه طباطبائی بازدانشگاه ع

های همکاری علمی میان دو دانشگاه بحث و گفتگو کرده کیوان حسینی درباره زمینه

 منجر شد. 35های بعدی به امضای تفاهم نامه در سال بودند که پس از پیگیری

سایر 

 این تفاهم نامه به شرح زیر است:های علمی انجام شده در قالب فعالیت

  پذیرش پنج دانشجوی دانشگاه روس نو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای

 39ترم تحصیلی در بهمن ماه سال  گذراندن یک
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  شکل گیری و پیشرفت فرایند آموزش روسی به عنوان زبان »برگزاری وبینار

علمی دانشگاه روس توسط دکتر رزا آنوپوچکینا خالیافونا، عضو هیأت « خارجی

 5/3/33نو در تاریخ 

 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر اصغر کیوان حسینی
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13029990908 تلفن تماس:
 a.keivan.ir@gmail.com ایمیل:
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 )روسیه( دانشگاه دولتی اوستیا شمالی کاست لوانویچ ختاگوروف

North Ossetian State University after K. L. Khetagurov 

 
به عنوان زیرمجموعه دانشکده دولتی تربیت  0319در سال  دانشگاه دولتی اوستیا شمالی 

رشته  23در  دانشجو 9511در این دانشگاه حدود  مدرس اوستیای شمالی تاسیس شد.

این دانشگاه در سال در حال تحصیل هستند. رشته کارشناسی ارشد  08کارشناسی و 

به عنوان یکی از برگزیدگان رقابت برنامه توسعه استراتژیک وزارت علوم روسیه  2100

شناخته شد و در حال حاضرطیف گسترده ای از فعالیتها و پروژه ها را با هدف توسعه 

منابع انسانی، فنی و زیربنایی جهت بهبود و ارتقای فعالیتهای آموزشی، علمی و نو آورانه 

 ه انجام می رساند.ب

 برخی از دانشکده های این دانشگاه عبارتند از     

 دانشکده روزنامه نگاری 



 239        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 دانشکده هنر 

 دانشکده تاریخ 

 دانشکده ریاضی و فناوری اطالعات 

 دانشکده روابط بین الملل 

 دانشکده زبانشناسی اوستیا 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 دانشکده زبان شناسی روسی 

 ه جامعه شناسیدانشکد 

 دانشکده مدیریت 

 دانشکده تربیت بدنی 

 دانشکده اقتصاد 

 دانشکده حقوق 

 اطالعات تماس

North Ossetian State University after K. L. Khetagurov  
362025, Vatutina 44-46 Street, Vladikavkaz, Republic North Ossetia-
Alania 
Rectors office: (8672) 53-52-01 
Admissions department: (8672) 53-98-24 
Chancellery office: (8672) 53-91-12 
e-mail: nosu@nosu.ru 
www.nosu.ru 

 امضای تفاهم نامه

در جلسه دیدار روسای دو دانشگاه در دانشگاه عالمه  91/3/35این تفاهم نامه در تاریخ 

در این دیدار ضمن امضای تفاهم نامه، رئیس دانشگاه اوستیا  امضاء رسید.طباطبائی به 

شمالی، معاون توسعه و بین الملل ، رئیس دانشکده تاریخ، رئیس مرکز ایرانشناسی و مدیر 

http://www.nosu.ru/
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های مرتبط خود در دانشگاه گروه تاریخ و مطالعات قفقاز آن دانشگاه هر کدام در گروه

 .پرداختندرانی و سخنعالمه طباطبائی به تدریس 

 

 یبه دانشگاه اوستا شمال یفارس یاتادب یدکتر یدانشجو ی،زمان یمحمدمهد یاعزام آقا

 یانم یعلم هاییهمکار یگراز د 35سال در بهمن ماه سال  یکبه مدت  یستدر یبرا

 دو دانشگاه است.

 

 

طباطبائی برای سه تن از دانشجویان دانشگاه عالمه  0939همچنین در شهریور ماه سال 

 گذراندن یک ترم تحصیلی به دانشگاه اوستیا شمالی اعزام شدند.
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 39امضای قرارداد راه اندازی رشته مشترک کارشناسی ارشد ایران شناسی در آذرماه سال 

خی ایران و قفقاز شمالی در آذرماه یروابط تارو امضای قرارداد و برگزاری همایش مشترک 

 باشند.های علمی میان دو دانشگاه میهمکاریاز جمله دیگر  39سال 

 

معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی، چهار استاد گروه زبان روسی  39در آذر ماه سال 

فقاز ق-یک دانشجوی موسسه آموزش عالی بیمه اکو برای شرکت در همایش ساالنه ایران و

 .ندشمالی به روسیه اعزام شد

 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       212

معاون و سه استاد دانشگاه اوستیای شمالی در دومین همایش نیز  33در آبان ماه سال 

 گفتگوهای فرهنگی ایران و روسیه شرکت کرده و به ایران سخنرانی پرداختند.

 

شش تن از استادان دانشگاه اوستیای شمالی در همایش بین  38همچنین در آذرماه سال 

طباطبائی شرکت و سخنرانی در دانشگاه عالمه « میراث تاریخی ایران و اوستیا»المللی 

 های انجام شده ذیل این تفاهم نامه عبارتند از:دیگر فعالیت کردند.

  اعزام خانم فائزه قاسمی، دانشجوی دانشکده بیمه اکو به دانشگاه اوستیای شمالی

 38ماه از اردیبهشت ماه  0برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت 

 عاطفه پور و خانم مرضیه لطیفی دانشجویان اعزام خانم فائزه حسینی، خانم لیال 

های خارجی به دانشگاه اوستیای شمالی برای دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 38گذراندن دوره دانش افزائی به مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

 های اعزام خانم سارا کاظم زاده نظری، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

اوستیای شمالی برای گذراندن دوره دانش افزایی به مدت خارجی به دانشگاه 

 38شش ماه از تیر ماه 

  ادبیات کالسیک روسیه در بستر فرهنگ »برگزاری دوره مشترک مجازی

 33با تدریس دکتر تاالسوا از فروردین تا خرداد ماه سال « جهانی
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  ریسبا تد« جریانات فعال در زبان روسی معاصر»برگزاری دوره مشترک مجازی 

 33دکتر تارایوا از فروردین تا خرداد ماه سال 

  با تدریس دکتر « تاریخ زبان روسی معاصر»برگزاری دوره مشترک مجازی

 33کناوین از اردیبهشت تا خرداد ماه سال 

  ادبیات کودک روسیه؛ از آغاز تا دوران معاصر»برگزاری دوره مشترک مجازی »

 33خرداد ماه سال با تدریس دکتر کرافچوک از اردیبهشت تا 

  تدریس دکتر زتیسوئف سرمت، عضو هیأت علمی دانشگاه اوستیای شمالی در

 09/00/33مدرسه زمستانی اقتصاد سیاسی در تاریخ 

  در تاریخ « ادبیات تطبیقی در روسیه»برگزاری همایش مشترک مجازی

01/2/0011 

  از  روسیه:عملی ایران و -کنفرانس علمی»برگزاری کنفرانس مشترک با عنوان

 «فردوسی تا پوشکین: زبان روسی به مثابه ابزاری برای ارتباط بین المللی

23/2/0011 

  حضور دکتر آالن اوروز ماگوویچ اگوپف، رئیس دانشگاه اوستیای شمالی در مراسم

و کنسرت گروه موسیقی « نارت نامه»رونمایی از حماسه نارت به زبان فارسی 

 00/0/0011آئین در تاریخ 

 کتر توسط د« مدرسه تابستانی آموزش زبان آسی )اوستیایی(»اری مشترک برگز

المیرا تامرالتونا و دکتر ریتا روسالنونا شانایوا، اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 0011اوستیای شمالی در تابستان 

  تدریس آنالین زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه اوستیا شمالیتوسط خانم لیال
 33ک ترم از دی ماه سال عاطفه پور به مدت ی

 

 معرفی نماینده دانشگاه
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 خانم دکتر مریم مرادی
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 13028133393شماره تماس: 
 m.moradi@atu.ac.irایمیل: 

 

mailto:m.moradi@atu.ac.ir
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 دانشگاه دولتی والدیمیر )روسیه(
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay 

Stoletovs 

 

و زمان تأسیس انستیتو ماشین آالت  0358تأسیس دانشگاه دولتی والدیمیر به سال 

دانشجو دارد که بیش از  29111الکترونیکی در شهر والدیمیر برمیگردد. این دانشگاه 

 0911دیمیر نفر از آنان را دانشجویان خارجی تشکیل می دهند. دانشگاه دولتی وال 911

 انستیتو )دانشکده( دارد که برخی از آنها عبارتند از: 01عضو علمی و 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 دانشکده حقوق 
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 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده علوم تربیتی 

 اطالعات تماس: 

http://www.vlsu.ru 

 انجام شدههای امضای تفاهم نامه و فعالیت

این تفاهم نامه در پی درخواست مسئوالن دانشگاه والدیمیر برای همکاری و به صورت 

 به امضاء رسید. 0/2/39غیر حضوری در تاریخ 

اعزام آقای دکتر رامین بلوچی به دانشگاه دولتی والدیمیر برای گذارندن دوره فرصت 

ی انجام شده ذیل این تفاهم نامه هااز جمله فعالیت 38مطالعاتی به مدت سه ماه در پائیز 

 است.

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر رامین بلوچی
 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی

 13020088951شماره تماس: 
 ram_b81@yahoo.comایمیل: 

 

  

http://www.vlsu.ru/
mailto:ram_b81@yahoo.com
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 )روسیه( دانشگاه فدرال کازان
Kazan (Volga region) Federal University 

 

در سال ، است یهدر روس یمیدانشگاه قد یندانشگاه فدرال کازان که از نظر قدمت  دوم

. این دانشگاه در شهر کازان، پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان شد یستاس 0810

. در داردو زلنودولسک  ینابرژن یدو شعبه در شهرها و در حال حاضر روسیه، واقع شده

هستند  یلرشته مختلف مشغول به تحص 081دانشجو در  03111از  یشدانشگاه  ب ینا

استاد )هیئت   5111این دانشگاه بیش از . نفر آنان خارجی هستند 0111که بیش از 

ه و در هندس یلباچفسک یکالیچون ن یگوناگون بزرگان یها. در رشتهعلمی و مدعو( دارد

و... از   یشورو یررهبر اتحاد جماه ینلن یسندگی،و نو یاتدر ادب یلئو تولستو یاضیات،ر

دانشگاه  ینا یاندانشجو از یناند. البته لندانشگاه بزرگ بوده ینا تادانو اس یالنفارغ التحص

دانشگاه فدرال کازان بعد از دانشگاه  .شداش اخراج  یاسیس هاییتفعال یلبود که به دل

 آنخانه کتابرود ویبه شمار م یهگ روسدانشگاه بزر ینمسکو و سن پترزبورگ سوم یدولت
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 دانشکده 05 یدارادانشگاه فدرال کازان  هزار جلد کتاب دارد. 811و  یلیوناز چهار م یشب

 است که برخی از آنها عبارتند از: تیتوانسو 

 انستیتوی فلسفه و هنر 

 انستیتوی علوم اجتماعی و رسانه های جمعی 

  المللانستیتوی مطالعات شرقی و روابط بین 

 انستیتوی آموزش و روانشناسی 

 انستیتوی اقتصاد و امور مالی 

 انستیتوی مدیریت و توسعه اراضی 

 دانشکده فلسفه 

 دانشکده حقوق 

دانشگاه  01دانشگاه برتر دنیا و جزو  911جزو  QSدانشگاه فدرال کازان بر اساس آمار 

 011ه و با بیش از برتر کشور روسیه است. این دانشگاه روابط بین المللی خوبی داشت

کشور جهان تفاهم نامه همکاری دارد که در قالب همین تفاهم  95انستیتو و دانشگاه از 

استاد و دانشجو جهت شرکت در سمینارها، برگزاری کارگاه  311نامه ها ساالنه بیش از 

های خارجی اعزام می شوند و آموزشی، فرصت مطالعاتی و دیگر امور پژوهشی به دانشگاه

 استاد و پژوهشگر در زمینه های مشابه می باشد. 0511نه میزبان حدود ساال

 اطالعات تماس:

Address: 18 Kremlyovskaya street, Kazan 420008, Russian Federation 
Phone: +7 843 233 75 12 
Fax: +7 843 292 74 18 
Email: inter@kpfu.ru 

 

 تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده امضای

mailto:inter@kpfu.ru
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این تفاهم نامه پس از دیدار و گفتگوی خانم مستوره احمدوا، عضو هیأت علمی دانشگاه 

های های علمی بین المللی دانشگاه و با پیگیریکازان با خانم دکتر تیشه یار، مدیر همکاری

اعزام آقای مهدی  د.به صورت غیر حضوری امضاء ش 29/0/39کارشناسان دفتر، در تاریخ 

دادرس، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی به منظور تدریس زبان فارسی در دانشگاه 

های انجام شده میان دو دانشگاه در از جمله فعالیت 39کازان به مدت یک سال در سال 

های انجام شده در چارچوب این تفاهم نامه دیگر فعالیت باشد.قالب این تفاهم نامه می

 بارتند از: ع

  دانشگاه کازان در دانشگاه یک دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرش

 38در مهرماه سال به منظور گذراندن یک ترم تحصیلی عالمه طباطبائی 

  های بیان شفاهی زبان روسیمهارت»با عنوان برگزاری کارگاه مشترک مجازی» 

دانشگاه عالمه طباطبائی و توسط دکتر موسی عبدالهی، مدیر گروه زبان روسی 

اردیبهشت  25دکتر مارینا سیریکینا، سفیر زبان روسی دانشگاه فدرال کازان در 

 33خرداد ماه سال  0و 

  نقش فرهنگ و دانش »برگزاری نشست پژوهشی مشترک مجازی با عنوان

توسط دکتر موسی « های خارجیفرازبانی در توانش زبانی دانشجویان زبان

گروه زبان روسی دانشگاه عالمه طباطبائی و دکتر مارینا عبدالهی، مدیر 

 33خرداد ماه سال  05سیریکینا، سفیر زبان روسی دانشگاه فدرال کازان در 

  معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر موسی عبدالهی
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 13028889002شماره تماس: 
 mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       211

 

 دوستی ملل )روسیه( دانشگاه
Peoples' Friendship University of Russia 

 

تأسیس شده است. این دانشگاه یکی از  0391دانشگاه دوستی ملل روسیه در سال 

درصد از  93های منحصر به فرد جهان از لحاظ بین المللی بودن می باشد که دانشگاه

کشور دنیا تشکیل  051از  نفری دانشجویان آن را دانشجویان خارجی 09111جمعیت 

های مختلف تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه 251دهند. این دانشگاه با بیش از می

های کشور دنیا جزو دانشگاه 00دانشگاه از  01رشته مشترک با همکاری  009دنیا و 

شود. سه دانشکده از هفت پیشتاز در حوزه همکاری علمی بین المللی محسوب می

 دانشگاه دوستی ملل روسیه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به شرح زیر هستند:دانشکده 

 دانشکده زبانشناسی 

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 

 دانشکده اقتصاد 
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دانشگاه برتر دنیا  511در میان  QSدانشگاه دوستی ملل در رتبه بندی  2105در سال 

 قرار داشت.

 اطالعات تماس

Address: Ulitsa Miklukho-Maklaya, 6, Moskva, Russia, 117198 
Tel.: +7 (495) 434 7027 
E-mail: rector@rudn.ru 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

به صورت غیرحضوری  03/3/39های خانم دکتر شفقی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیری

توان به های مشترک انجام شده در قالب این تفاهم نامه میمله فعالیتاز ج امضا شد.

 موارد زیر اشاره کرد:

 دانشگاه عالمه طباطبائی در خانم مارینا کامنوا به همراه خانم النا دونااِوا  حضور

های علمی در اردیبهشت ماه سال به منظور رایزنی در خصوص گسترش همکاری

38 

  دکتر والدیمیر یورتائف در همایش بین المللی مسائل حضور و سخنرانی آقای

 38سیاسی ایران در دانشگاه عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 

  ها در گسترش فرهنگ روسیه )در مقایسه با برخی گرایش»برگزاری وبینار

توسط دکتر مارینا « های روسیه به عنوان بخشی از فرهنگ روسیهایران(؛ جشن

 21/3/33یأت علمی دانشگاه دوستی ملل در تاریخ کامنوا، عضو ه

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 های خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 13029995381شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 

mailto:rector@rudn.ru
mailto:maryam.shafaghi@mail.ru


 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       212

  



 213        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 

 دانشگاه دولتی تومسک )روسیه(
National Research Tomsk State University 

 

تأسیس شده  0838ال سدانشگاه دولتی تومسک نخستین دانشگاه روسیه است که در 

ز الملل نیز اهای روسیه است که در سطح بیناین دانشگاه جزو برترین دانشگاهاست. 

دنیا  298دنیا در حالت کلی، رتبه  251دانشگاه رتبه جایگاه خوبی برخوردار است. این 

کتابخانه  دنیا را در حوزه علوم اجتماعی در اختیار دارد. 995در حوزه علوم انسانی و رتبه 

روسیه  هایترین کتابخانهدانشگاه تومسک با بیش از چهار میلیون نسخه کتاب جزو غنی

 است. 

 ها عبارتند از:برخی از آن دانشکده دارد که 22دانشگاه دولتی تومسک 

 دانشکده فلسفه 
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 دانشکده روانشناسی 

 دانشکده خبرنگاری 

 دانشکده علوم سیاسی و تاریخی 

 های خارجیدانشکده زبان 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده تربیت بدنی 

 اطالعات تماس:

Address: 36 Lenin Ave, Tomsk, Russia 634050 
Tel: (007 3822) 52-96-04 
Email: info_english@mail.tsu.ru , epyatovskaya@gmail.com  

 

 های انجام شده:نامه و فعالیتامضای تفاهم

mailto:info_english@mail.tsu.ru
mailto:epyatovskaya@gmail.com
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 زبان های آقای دکتر موسی عبدالهی، مدیر گروهبا همکاری و پیگیریاین تفاهم نامه 
 به صورت آنالین به امضا رسید. 03/3/33روسی دانشگاه در تاریخ 

 

 
 

 های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:فالیت

  تدریس دکتر ریژکوا مارینا، عضو هیأت علمی دانشگاه تومسک در مدرسه

 29/00/33زمستانی اقتصاد سیاسی در تاریخ 

 

 دانشگاهمعرفی نماینده 

 دکتر موسی عبدالهی
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 13028889002شماره تماس: 
  mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 

 
 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       216

  



 217        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 

 )روسیه( دانشگاه سن پترزبورگ
Saint Petersburg University (Russia) 

 

است  یهکشور روس یدانشگاهها ترینیمیو قد یناز بزرگتر یکیدانشگاه سنت پترزبورگ 

دانشجو دارد که  92111 از یشدانشگاه ب یناسگت. ا یس شگدهتأسگ 0320که در سگال 

ند. هسگگت یاکشگگور دن یکصگداز  بیش و از یالملل ینب یاننفر از آنها دانشگگجو 0111 حدود

 از آنها عبارتند از: یدانشکده دارد که برخ30دانشگاه سنت پترزبورگ  

 دانشکده اقتصاد 

 لالمل یندانشکده روابط ب 

 دانشکده حقوق 

 یدانشکده زبانشناس 
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 دانشکده فلسفه 

 یاسیدانشکده علوم س 

 یدانشکده روانشناس 

 یدانشکده جامعه شناس 

 یو ارتباطات جمع یدانشکده خبرنگار 

 یدر علوم انسان یادن 019رتبه  ی،در حالت کل یادن 225رتبه QSدانشگاه طبق آمار   این

 یدر زبانشناس یندارد. همچن یاردر اخت یریتو مد یاجتماع علوم را در یادن 093و رتبه  

 .یشودمحسوب م یادانشگاه برتر دن 211و در فلسفه جزو  یادانشگاه برتر دن 011جزو 

 اطالعات تماس: 

Address: 7/9 Universitetskaya Emb., 199034, Saint Petersburg, Russia 
Tel: +7 (812) 363-66-33 
Email: info@spbu.ru 
https://english.spbu.ru/ 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

سگگخنرانی دکتر  امضگگا شگگد. آنالینبه صگگورت  0933بهمن  8این تفاهم نامه در تاریخ 

ی و مشکالت انسان»الکساندر مارکوف، عضو هیأت علمی دانشگاه سن پترزبورگ با عنوان 

های علمی در زمینه سگیاستگذاری در چارچوب مجموعه سگخنرانی« هاهای تمدنچالش

های انجام شگگگده در قالب این تفاهم نامه از جملگه فعالیت 29/8/33فرهنگی در تگاریخ 

 باشد.می

mailto:info@spbu.ru
https://english.spbu.ru/
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 نماینده دانشگاهمعرفی 

 دکتر موسی عبدالهی
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 13028889002شماره تماس: 
 mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 
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 دانشگاه بخارست )رومانی(
University of Bucharest 

 

تأسیس شده و دومین دانشگاه رومانی از نظر قدمت  0890دانشگاه بخارست در سال 

دانشکده دارد که بسیاری از آنها در  03این دانشگاه یک دانشگاه جامع بوده و  باشد.می

 حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستند. از جمله:

 دانشکده مدیریت و تجارت 
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 دانشکده حقوق 

 دانشکده تاریخ 

 دانشکده جامعه شناسی 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 دانشکده علوم سیاسی 

 دانشکده فلسفه 

 ده خبرنگاریدانشک 

 دانشکده ادبیات 

 دانشکده زبانهای خارجی 

دانشگاه  311دانشگاه بخارست رتبه اول رومانی را در اختیار داشته و جزو   QSطبق آمار

 شود.برتر دنیا محسوب می

 اطالعات تماس

ROMANIA, Bucharest, Sector 5, 36-46 Mihail Kogalniceanu Blvd, 
050107 
Tel: +40-21-307 73 00  
Fax: +40-21-313 17 60 
http://www.unibuc.ro 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 به 90/0/39 تاریخ در آجیلی دکتر هادی آقای هایپیگیری و تالش با نامه تفاهم این

 .رسید امضا به حضوری غیر صورت

 ماینده دانشگاهمعرفی ن

 دکتر هادی آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13029999010شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 

http://www.unibuc.ro/
mailto:hadiajili@yahoo.com
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 دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست )رومانی(
Bucharest Academy of Economic Studies 

 

تأسیس شد. این دانشگاه در حال  0309دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست در سال 

آید. این دانشگاه دولتی بوده و های رومانی به حساب میحاضر یکی از بزرگترین دانشگاه

های تخصصی محسوب می شود. دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست به جزو دانشگاه

دانشگاه برتر دنیا در حوزه اقتصاد و  951جزو  QSاستناد موسسه اعتبارسنجی 

 باشد. یازده دانشکده این دانشگاه عبارتند از:اقتصادسنجی می

 دانشکده مدیریت 

 دانشکده مدیریت دولتی 
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 دانشکده مدیریت بازرگانی به زبانهای خرجی 

 دانشکده بازاریابی 

 دانشکده حسابداری و سیستمهای مدیریت اطالعات 

 دانشکده گردشگری و تجارت 

 دانشکده فرمانشناسی اقتصادی، آمار و انفورماتیک 

 دانشکده اقتصاد کشاورزی و محیط زیست 

 دانشکده تجارت بین المللی و اقتصاد 

 دانشکده اقتصاد نظری و کاربردی 

 دانشکده مالی، بیمه و بانکداری 

 اطالعات تماس:

Webpage: http://www.ase.ro 
Address: 6Piata Romana, 1st district, Bucharest, 010374 Romania 
Email: international@ase.ro 

 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

به صورت غیر  0/9/39های آقای دکتر آجیلی در تاریخ این تفاهم نامه با تالش و پیگیری

 ی،تصاداق یپلماسیدهای علمی با عناوین ه نشستلبرگزاری سلس حضوری به امضا رسید.

در دانشکده  در جهان یآموزش عال یهانظام یارسنجی ومع ی،جهان یبحران اقتصاد

های از جمله فعالیت 39مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی در آذرماه سال 

علمی انجام شده در راستای اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری علمی میان دو دانشگاه 

 باشد.می

 معرفی نماینده دانشگاه:

mailto:international@ase.ro
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 دکتر هادی آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13029999010شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 

 

mailto:hadiajili@yahoo.com
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 )رومانی( دانشگاه بابس بولیای
Babeș-Bolyai University 

 

دانشجو  00111تأسیس شد. این دانشگاه با بیش از  0353دانشگاه بابس بولیای در سال 

شود. دانشگاه بابس بولیای یکی از رومانی محسوب میبزرگترین دانشگاه کشور 

کشور دنیا همکاری  51دانشگاه از  201های برجسته شرق اروپاست که با بیش از دانشگاه

علمی دارد. دروس ارائه شده در این دانشگاه به پنج زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، 

دانشکده دارد که برخی  20ولیای شوند. دانشگاه بابس برومانیای و مجارستانی تدریس می

 از آنها عبارتند از:

 دانشکده حقوق 

 دانشکده ادبیات 

 دانشکده تاریخ و فلسفه 
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 دانشکده ریاضیات و انفورماتیک 

 دانشکده جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 دانشکده مطالعات اروپا 

  علوم سیاسی و ارتباطاتدانشکده 

 دانشکده( 9های الهیات )دانشکده 

 شود.دانشگاه برتر دنیا محسوب می 311دانشگاه بابس بولیای جزو  QSطبق آمار 

 اطالعات تماس

Address: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, 
România 
Tel: +40 264 405 300 
Fax: +40 264 591 906 

 های انجام شدهتفاهم نامه و فعالیت امضای

این تفاهم نامه پس از بازدید مسئوالن دانشگاه بابس بولیای از دانشگاه عالمه طباطبائی 

های علمی بین المللی دانشگاه در تاریخ و با پیگیری مدیر و کارشناسان دفتر همکاری

 به صورت غیر حضوری امضا شد. 09/01/39

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر مجیدرضا مومنی
 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13025091312شماره تماس: 
 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 

mailto:mrezam1003@yahoo.com
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 )سنگاپور( جامعه آسیایی حقوق بین الملل

 
برای تعامل پژوهشگران و  منطقه ایجامعه آسیایی حقوق بین الملل یک انجمن 

حقوق بین الملل خصوصی و عمومی با تمرکز بر آسیا است. این انجمن در ماه متخصصان 
 در مراسم افتتاحیه دانشگاه ملی سنگاپور تاسیس شد. 2113آوریل سال 

جامعه آسیایی حقوق بین الملل یک سازمان بی طرف، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که 
 ر را دنبال می کند:اهداف زی

به عنوان مرکزی برای فعالیت های بین اندیشمندان و متخصصان حوزه حقوق بین الملل 
در آسیا و یا سایر نقاط دنیا تحت روحیه ی همکاری با جوامع دیگر ملی، منطقه ای و بین 

 المللی و ترویج پژوهش، دانش اندوزی و به کارگیری حقوق بین الملل 

 د آسیایی حقوق بین المللحفظ و تشویق رویکر

 افزایش آگاهی و توجه به حقوق بین الملل در آسیا

 رییس فعلی این انجمن جین هیون پایک است.
 این انجمن هر دو سال یک نشست برگزار می کند. 

 اطالعات تماس
Asian Society of International Law  
c/o Faculty of Law, National University of Singapore  
Eu Tong Sen Building, 469G Bukit Timah Road  
Singapore 259776 
Website: www.asiansil.org 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
در نشگسگت مشترک رئیس، معاونین و اساتید دانشکده  0/3/35این تفاهم نامه در تاریخ 
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ق بین الملل در سالن حقوق و علوم سگیاسگی با رئیس و مسگئوالن انجمن آسگیایی حقو
به امضگای دکتر پایک، رئیس انجمن آسیایی حقوق بین الملل و دکتر شگورای دانشگگاه 

سگید منصور میرسعیدی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی 
   رسید.

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر پوریا عسکری

 علوم سیاسیعضو گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و 
 13020129219شماره تماس: 

 pouria.askary@gmail.com ایمیل: 

  

mailto:pouria.askary@gmail.com
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 آستان مقدس حسینی )عراق(

Imam Hussein Holy Shrine 
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دانشگاه عالمه طباطبائی با هدف گسترش همکاری علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی 

ناب آقای ج هایبا تالش و پیگیری های یکدیگر،منابع و کتابخانهو بهره گیری متقابل از 
در بهمن ماه  ،دکتر سید مهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

حسینی به صورت غیر حضوری تفاهم نامه همکاری علمی امضا با آستان مقدس  33سال 
 کرد.

های انجام شده می توان به حضور هفت نفر از اعضای کتابخانه آستان از جمله فعالیت
مقدس حسینی در دانشگاه عالمه طباطبائی و بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه و بحث 

اشاره کرد که  33اردیبهشت ماه سال  و گفتگو با مسئوالن دانشگاه عالمه طباطبائی در
 منجر به امضای تفاهم نامه همکاری شد.

همچنین آقای دکتر سید حسین رضوی، رئیس کتابخانه آستان مقدس حسینی به همراه 
در دانشگاه  38آقایان حسین عدنان رضوی الجاراهلل و شیخ محمد فاضل در مهرماه سال 

 بین المللی اربعین سخنرانی کردند.عالمه طباطبائی حضور یافته و در همایش 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
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 دکتر مهدی طاهری
 رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

 13020503831شماره تماس: 
 taherismster@gmail.comایمیل: 
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 (عمان)دانشگاه نزوی 
University of Nizwa 

 

انتفاعی کشور عمان در سال دانشگاه نزوی به عنوان اولین و تنها دانشگاه خصوصی غیر 

درصد از آنان را زنان تشکیل  88دانشجو دارد که  9511تأسیس شد. این دانشگاه  2112

رشته کارشناسی ارشد را در چهار دانشکده  9رشته کارشناسی و  91دهند. این دانشگاه می

 دهد.به شرح زیر ارائه می

 دانشکده علوم و ادبیات 

 های اطالعاتیستمدانشکده اقتصاد، مدیریت و سی 

 دانشکده مهندسی 

 دانشکده پرستاری و داروسازی 

 اطالعات تماس
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Address: Birkat Al Mawz, Oman 
Phone: +968 25 446200 
email: info@unizwa.edu.om 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های سرکار خانم دکتر رجاء ابوعلی، عضو هیأت علمی با همت و پیگیری این تفاهم نامه

در جلسه دیدار معاونین دو دانشگاه در دفتر  08/3/39در تاریخ گروه زبان و ادبیات عرب 

 معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید.

 

توسط دکتر سعید « چشم اندازهای نو در مطالعات بحری» هایوبینارسلسله برگزاری 

اردیبهشت و خرداد ماه سال جاسم الزبیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه نزوی عمان در 

 باشد.های علمی انجام شده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله فعالیت 0011

 معرفی نماینده دانشگاه

https://www.google.com/search?q=university+of+nizwa+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDOurMzL0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAYzShGctAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhqoLNmKLZAhVJIlAKHXtJBT0Q6BMIzAEwEA
https://www.google.com/search?q=university+of+nizwa+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjhqoLNmKLZAhVJIlAKHXtJBT0Q6BMI2AEwEg
mailto:info@unizwa.edu.om
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 دکتر رجاء ابوعلی
 ن عربیعضو هیأت علمی گروه زبا

 13025108551تلفن: 

 Abualir44@gmail.comایمیل: 
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 (فرانسهآموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی دانشگاه متدولوژیکا )

Methodologica Universitas, Graduate School of the Methodology 
of the humanities (France) 

 
شناسی آموزشی، تحلیل خطا و تعمیق دانش این آموزشکده با هدف توسعه پژوهش، روش

در جهت گسترش  ی کهپژوهش ؛تأسیس شده است 2113شناسی کاربردی در سال روش
های هدفمند، تجربه شده و های نوین و آموزش برای به کارگیری شیوهشناخت روش

. در همین راستا، آموزش باشد تخصصی در چارچوب کالسیک و نوین به دانشجویان
های های نظری و کاربردی در جریان پژوهشهای ویرایش و پیرایش اشتباهشیوه

های این آموزشکده است. ای در حوزه علوم انسانی جزو اولویتدانشگاهی و حرفه
-های آموزشیها و برنامهآموزشکده عالی روش شناسی پاریس با تمرکز تمام فعالیت

ای به عنوان تنها جایگاه ویژه 2113از سال « وش شناسی نظری و کاربردیر»پژوهشی بر 
کاربردی در -ایهای مختلف دانشگاهی و حرفهکانون آموزشی مستقل با گرایش

 شناسی علوم انسانی پیدا کرده است.روش
ریزی آموزشی و پژوهشی پیش آموزشکده از ابتدا دو رویکرد را برای ساماندهی و برنامه

های علوم انسانی و دوم تمرکز بر شناسی در رشتهنخست گسترش آموزش روشگرفت. 
ای حوزه علوم انسانی و تالش های دانشگاهی و حرفهشناسی در پژوهشکمبودهای روش
هایی برای پیرایش و ویرایش آنها. در این راستا، با هدف قرار دادن بخشی برای یافتن روش

های شناسی، آموزشکده حوزه فعالیتهای روشباهاز محورهای آموزشی خود بر رفع اشت
ای مرتبط با ای که به گونههای حرفهخود را از چارچوب دانشگاهی به حوزه فعالیت

 باشند، گسترش داد.شناسی علوم انسانی میروش
 :زمینه تعریف شده است سهفعالیت های این آموزشکده در 

 های فرانسگگوی و به دانشگگگاه: کالسگگهای آماده سگگازی متقاضگگیان ورود 0آمادگی
 آماده سازی اشخاصی که در شرف آغاز یک فعالیت حرفه ای هستند.

 دانشگگگجویان در حال برای : کالسگگگها و خدمات آموزشگگگی آکادمیک 2همراهی

                                                 
1 Preparation 

1 accompaniment 
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 تحصیل
 های آموزشی و تمرینات عملی از طریق : خدمات تعاملی از طریق کارگاه0تعامل

 همراهی در پروژه های شخصی

 آموزشی و پژوهشی آموزشکده عالی روش شناسی پاریس عبارتند از:های گروه
 های پایه علوم انسانیشناسی پژوهشگروه روش 
 گروه روش شناسی علوم تاریخ 
 شناسی علوم اجتماعیگروه روش 
 گروه روش شناسی علوم سیاسی و روابط بین الملل 
 گروه روش شناسی علوم اقتصادی و مدیریت 
 های کاربردیگروه زبان 

 .استیران، معاصر ا یختار نگاریختارمدیر این آموزشکده آقای محمود دلفانی، 
 اطالعات تماس:
 Methodologica Universitas, 279 Rue de Vaugirard 75015 در فرانسه:

Paris - France (siège social) 
 05پالک  -کوچه دوازدهم-خیابان پاکستان-شهید بهشتی خیابان-در ایران: تهران 

e-mail: contact@methodologica.fr  
Tel: 00 33 - (0) 6 18 92 11 87  
Fax: 00 33 - (0) 1 73 70 52 22  
 www.methodologica.fr 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 
، یندکتر محمود دلفا میاندانشگاه عالمه طباطبائی و  در 5/9/39نامه در تاریخ تفاهماین 
 دکتر شجاع احمدوند، معاونو عالی روش شناسی علوم انسانی پاریس آموزشکده  رئیس

                                                 
1 interactivity 

http://www.methodologica.fr/
http://www.methodologica.fr/
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 پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی امضا شد.
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
 نشکده علوم ارتباطات، داعضو هیأت علمی گروه ارتباطات اجتماعی

 13020350833شماره تماس: 
 hdehkordi@gmail.comایمیل: 

 

 
 دانشگاه پواتیه )فرانسه(

University of Poitiers (France) 
 

 
های فرانسه تأسیس شده و یکی از قدیمی ترین دانشگاه 0090دانشگاه پواتیه در سال 

نفر از آنها بین المللی و  0111دانشجو دارد که  20111محسوب می شود. این دانشگاه 
دانشگاه برتر جهان  311دانشگاه پواتیه جزو  QSکشور جهان هستند. طبق آمار  099از 

رود. این دانشگاه دانشکده و نهادهای علمی مختلفی دارد که برخی از آنها به شمار می
 عبارتند از:

  سال قدمت( 021دانشکده حقوق و علوم اجتماعی )با بیش از 
 دانشکده اقتصاد 

mailto:hdehkordi@gmail.com
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 دانشکده ادبیات، زبانها و هنرهای نمایشی 
  ورزشیدانشکده علوم 
 پژوهشکده مدیریت بازرگانی 
 پژوهشکده بیمه و مدیریت ریسک 

 اطالعات تماس:
Address: 15 Rue de l'Hôtel Dieu, 86000 Poitiers, France 
Phone: +33 5 49 45 30 00 
http://www.univ-poitiers.fr/  

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=universit%C3%A9+de+poitiers+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMrNyMnQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBARqzXSwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiphrWez43LAhUBuRQKHf1aDv8Q6BMIkQEwEA
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=universit%C3%A9+de+poitiers+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMrNyMnQ0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAEKx1N8-AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiphrWez43LAhUBuRQKHf1aDv8Q6BMIlwEwEg
http://www.univ-poitiers.fr/
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 های انجام شدهمه و فعالیتامضای تفاهم نا

 
تفاهم نامه دانشگگگگاه پواتیه با پیگیری آقای دکتر بهزاد رضگگگوی فرد، معاون پژوهشگگگی 

 03/9/30دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در سفر آقای دکتر سلیمی به فرانسه در تاریخ 
 به امضای روسای دو دانشگاه رسید.

سه و خانم پروفسور وفسور میشل مهآقای پر 0939بهمن ماه سگال  23الی  25در تاریخ 
مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و فرانسگگه در »برنادت اوبر کارگاه آموزشگگی با عنوان 

در دانشگاه عالمه « ها و حقوق کیفری بین المللیهای مجازاتها، جایگزینحوزه مجازات
 طباطبائی برگزار کردند.

حقوق و علوم سیاسی در مرداد ماه  همچنین دکتر رضگوی فرد، معاون پژوهشی دانشکده
بازدید علمی از دانشگگاه پواتیه داشته و به مدت دو هفته در آن دانشگاه به  0930سگال 

 پژوهش پرداختند.
نیز آقایان دکتر سگگلیمی و دکتر رضگگوی فرد و خانم دکتر  0930در شگگهریور ماه سگگال 

میان دو دانشگگگاه را به امضگگا فرجاه از دانشگگگاه پواتیه بازدید کرده و تفاهم نامه همکاری 
های علمی میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه پواتیه به شرح دیگر فعالیت رساندند.
 باشدزیر می
  اعزام سگه دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن دوره دانش افزایی

 39ماه در شهریور ماه سال  3به مدت 
  برگزاری کارگاه جرائم حکومتی و مرور زمان دعوای کیفری توسگگگط پروفسگگگور
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برنادت اوبر، عضو هیأت علمی دانشگاه پواتیه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
 39دانشگاه عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 

  توسگگط  2109-09برگزاری کارگاه اصگگالح حقوق قراردادها در پرتو تصگگویبنامه
اری المازورل، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه در دانشکده  پروفسگور

 39حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 
 های مرگبار توسط برگزاری کارگاه هواپیماهای بدون سگرنشگین مسلح و سامانه

کده شگگپروفسگگور فیلیپ الگرانژ، رئیس دانشگگکده حقوق دانشگگگاه پواتیه در دان
 39حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 

  اعزام دکتر سگگید منصگگور میرسگگعیدی و دکتر بهزاد رضگگوی فرد برای بازدید و
های علمی با دانشگگاه استراسبورگ و دانشگاه گفتگو در باره گسگترش همکاری

 پواتیه

  ارشد حقوق جزا  یکارشناس یاندانشجو یبراآموزشگی چهار کنفرانس برگزاری
دانشگگاه پواتیه فرانسگه توسط دکتر بهزاد رضوی فرد در طول  یو جرم شگناسگ

   39اسفند ماه سال از یک ماه اقامت در فرانسه 

 
  خانم دکتر صگغری ابراهیمی قوام، عضگو هیأت علمی دانشکده روانشناسی اعزام

به  33یور ماه سال و علوم تربیتی، به منظور گذراندن فرصگت مطالعاتی از شگهر
 مدت نه ماه به فرانسه 

  تعامل بین قاضگگگی و روانپزشگگگک در نظام عدالت  "برگزاری کارگاه بین المللی
توسگط اسگتادان دانشگگاه پواتیه فرانسه در دانشکده حقوق و  "کیفری فرانسگه
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 33علوم سیاسی در اردیبهشت ماه سال 

  فرزانه، دانشگگجویان دانشگگکده اعزام خانم زهرا کیانی و آقای محمدامین کیخای
حقوق و علوم سگیاسگی دانشگگاه به دانشگگاه پواتیه فرانسه برای گذراندن دوره 

 33دانش افزایی به مدت یک ترم از شهریور ماه سال 

  تدریس دکتر بهزاد رضگگگوی فرد، عضگگگو هیأت علمی دانشگگگکده حقوق و علوم
ر مدت یک ماه د سگیاسگی دانشگگاه در انستیتو حقوق جنایی دانشگاه پواتیه به

 33فروردین ماه سال 

 قضایی با حضور -امضگای قرارداد راه اندازی دوره مشگترک روانشگناسگی جنایی
 38رئیس و معاونین دانشگاه پواتیه در تهران در اردیبهشت ماه سال 

 
 قضایی به صورت آنالین و -برگزاری نخسگتین دوره مشگترک روانشناسی جنایی

 33در طول سال با حضور استادان دو دانشگاه 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر بهزاد رضوی فرد

 معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 13020339588  شماره تماس:

razavi1351@yahoo.com 
  

mailto:razavi1351@yahoo.com
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 موسسه ملی زبان و تمدن های شرقی )اینالکو( )فرانسه(

Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
(France) 

 

 
در شهر پاریس تأسیس  0993ینالکو( در سال )ا یشرق یزبان و تمدن ها یموسسه مل

شد. در موسسه اینالکو بیش از یکصد زبان و فرهنگ دنیا تدریس می شود که زبان فارسی 
گاه و موسسه تفاهم نامه همکاری علمی دانش 211از جمله آنهاست. این موسسه با بیش از 

 دانشجو در موسسه اینالکو مشغول به تحصیل هستند. 8111دارد. در حال حاضر بیش از 
 

 اطالعات تماس:
65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris, France 
Phone: +33 1 81 70 10 0 
http://www.inalco.fr/ 
  

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1350&bih=457&q=inalco+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM_NS7HU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAEZR0YI-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiP1sj-zY3LAhUHVBQKHS-tCoYQ6BMIkwEwEg
http://www.inalco.fr/
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 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه

 
 گروه زبانوقت خانم دکتر مرجان فرجاه، مدیر  یگیریبا پ موسگگگسگگگه اینالکوتفاهم نامه 
دو  یروسا یبه امضا 09/9/30 یخبه فرانسه در تار یمیدکتر سل یدر سفر آقا فرانسگوی،

 .یدرس طرف
توان به برگزاری موسسه اینالکو میهمکاری با  انجام شگده های مشگترکاز جمله فعالیت

در « چهار قرن آموزش زبان فارسگگی و فرانسگگه در کشگگورهای فرانسگگه و ایران»همایش 
 های خارجی دانشگاه عالمه طباطبائیدر دانشکده ادبیات فارسی و زبان 35مهرماه سگال 
 اشاره کرد.
 "متون بدون مرز؛ چند میهنی، چند سگگرشگگتی، چند تباری"برگزاری همایش همچنین 

های زبان و ادبیات فارسی و زبان فرانسوی دانشگاه در فرانسه با حضور پنج استاد از گروه
بازدید هشت دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبائی و  39عالمه طباطبائی در اسفندماه سال

از دیگر فعالیت های انجام شده در چارچوب تفاهم نامه  39سگفندماه سگال از اینالکو در ا
 باشد.میان دو نهاد می
نیز آقای دکتر روح اهلل رضاپور به منظور حضور در مراسم رونمایی  0938در مهرماه سال 

ه های علمی مشگگترک، باز کتاب ایشگگان و گفتگو با مسگگئوالن اینالکو برای انجام فعالیت
 اعزام شد.فرانسه 

 
 معرفی نماینده دانشگاه
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 خانم دکتر مرجان فرجاه
 های خارجی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانروسیمدیر گروه زبان 
 13022031309شماره تماس: 

 m.farjah@gmail.comایمیل: 

  

mailto:m.farjah@gmail.com
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 )فرانسه( دانشگاه بوردو
University of Bordeaux Montaigne

 

 کند. یم یتفعال یدر شهر بوردو فرانسه در حوزه علوم انسان 0330از سال دانشگاه بوردو 

را در سه دانشکده به  یلیرشته تحص 098دانشجو داشته و  00111حدود  این دانشگاه

 :کندیارائه م یرشرح ز

 یدانشکده علوم انسان 

 هاها و تمدندانشکده زبان 

 تدانشکده علوم ارتباطا 

ره به بازارکار و ارائه مشاو یاناز نقاط قوت دانشگاه بوردو توجه به امکان جذب دانشجو یکی

مقطع  یالندرصد فارغ التحص 39از  یشب 2101است. در سال  ینهزم ینبه آنان در ا

دانشگاه به استخدام ثابت  ینا یمقطع دکتر یالندرصد فارغ التحص 82ارشد و  یکارشناس

 .در بازار کار درآمدند

 :تماس اطالعات

Address: Domaine Universitaire, F-33607 Pessac Cedex 
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Tél : +33 (0) 557 12 44 44 

Fax : +33 (0) 557 12 44 90 

montaigne.fr-bordeaux-accueil@uMail :  

 

 شدههای انجام امضای تفاهم نامه و فعالیت

های خانم دکتر معصومه احمدی، مدیر محترم گروه این تفاهم نامه با تالش و پیگیری

به صورت غیر حضوری به امضای روسای دو دانشگاه  21/2/33در تاریخ زبان فرانسوی 

 رسید.

 دانشگاه یندهنما معرفی

 معصومه احمدی دکتر

 مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسوی

 13029318139شماره تماس: 

 massumahm@gmail.comایمیل: 

  

mailto:accueil@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:massumahm@gmail.com
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 دانشگاه مون بالن )فرانسه(

Université Savoie Mont Blanc 

 
 

تأسیس شده است. این  0333یک دانشگاه دولتی است که در سال دانشگاه مون بالن 
دانشجو و سه پردیس دانشگاهی در سه شهر مختلف فرانسه  000111دانشگاه بیش از 

 دانشگاه مون بالن شش دانشکده به شرح زیر دارد:دارد. 
 دانشکده ادبیات، زبان و علوم انسانی 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده مدیریت بازرگانی 
 ه علومدانشکد 
 دانشکده مهندسی 
 انستیتو تکنولوژی 

های خوبی در حوزه تحقیقات آزمایشگاه پژوهشی دارد و فعالیت 03دانشگاه مون بالن 
 ای دارد.رشته-میان
 

 اطالعات تماس
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Address: 27 rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY 
Tel: +33 04 79 75 85 85 
Email: info@univ-smb.fr 

 

 های انجام شدهنامه و فعالیتامضای تفاهم

های آقای دکتر محمدرضا تقوا، عضو هیأت علمی این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری
حضور  به صورت غیر حضوری امضاء شد. 8/9/38، در تاریخ دانشکده مدیریت و حسابداری

تن از دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی در کارگاه  09
های انجام شده در قالب این تفاهم از جمله فعالیت 33آنالین دانشگاه مون بالن در تیرماه 

 نامه است.
 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمدرضا تقوا
 ریعضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابدا

 13020352233شماره تماس: 
 taghva@gmail.com: ایمیل

 
 

 

  

mailto:info@univ-smb.fr
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 دانشگاه علوم انسانی بیشکک )قرقیزستان(

Bishkek Humanities University (Kyrgyzstan) 
 

 
. کاراسایف است، یکی از دانشگاه علوم انسانی بیشکک قرقیزستان که به نام ک

جمهوری قرقیزستان به حساب می آید. پیشینه های عالی در زمینه علوم انسانی آموزشگاه
این نهاد به انستیتوی تربیت معلم فرونز زبان و ادبیات روسی که با مصوبه شورای وزیران 

ژوئن  03گشایش یافت باز می گردد. این نهاد  0333اتحاد جماهیر شوروی در سال 
یزستان رای دولت قرقبه انستیتوی دولتی زبان ها و علوم انسانی تغییر یافت و طبق  0332

 نام کنونی را به خود گرفت. 0330مارس  مورخ هشت
 این دانشگاه دارای دانشکده های زیر است:

 دانشکده زبان شناسی قرقیزی 
 دانشکده شرق شناسی و روابط بین الملل 
 دانشکده قرقیزی و چینی 
 دانشکده تمدن اروپایی 
 دانشکده خبرنگاری و سیستم های اطالعاتی 
  علوم اجتماعی و روانشناسیدانشکده 
 دانشکده اقتصاد و دارایی 
 دانشکده محیط زیست و مدیریت 

 اطالعات تماس
Address: Bishkek, 720044, Prospekt Mira, 27 
tel: +996 (312) 21-86-59; 
fax:+996 (312) 54-32-21 
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E-mail: bhu.rektorat@gmail.com 
http://www.bhu.kg/ 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

 
 

میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه علوم انسانی  09/01/30این تفاهم نامه در تاریخ 
مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه  35در دی ماه سال  بیشکک در تهران به امضاء رسید.

ان های جهعلوم انسانی بیشکک در اجالس مدیران و استادان آموزش زبان فارسی دانشگاه
شده  های انجامدیگر فعالیتدر تهران، به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی، شرکت کرد. 

 در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر است:
  های فرهنگی رمضان در کشورهای منطقه اکو: آئین»برگزاری وبینار مشترک

توسط دکنر نورالن بالتابائف، عضو هیأت علمی بیشکک و دکتر « شب قرقیزستان
 91/0/0011نجات، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ میترا راه

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر سعید شکوهی
 ملل دانشکده حقوق و علوم سیاسیعضو هیئت علمی گروه روابط بین ال

 13028990525شماره تماس: 
   shokoohi.sa@gmail.comایمیل: 

  

mailto:bhu.rektorat@gmail.com
http://www.bhu.kg/
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 دانشگاه آرابایف )قرقیزستان(

Arabaev Kyrgyz State University (Kyrgyzstan) 

 
های قرقیزسگگتان اسگگت. این ترین و بزرگترین دانشگگگاهدانشگگگاه آرابایف یکی از قدیمی

 استاد دارد. 0511دانشجو و  03111دانشگاه 
میان آقای دکتر سگگگید  2/3/31تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگگگگاه آرابایف در تاریخ 

صگدر الدین شگریعتی، رئیس وقت دانشگگاه و آقای دکتر عبدالرحمدوف، رئیس دانشگگگاه 
 آرابایف امضاء شد.
 اطالعات تماس

Rassakov street 51 
Biskek 
Phone: +996-312-662358 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر سعید شکوهی

 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  13028990525شماره تماس: 

   shokoohi.sa@gmail.comایمیل: 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       292

  



 293        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 
 روسی اسالوی )قرقیزستان(-دانشگاه قرقیزی

Kyrgyz-Russian Slavic University 

 
 

 ینب یهمکار یمانمطابق پ 0339در سال   یزستانقرق یروس -ییزقرق یدانشگگاه اسالو
شگاه دان افتتاح شد. یزستانجمهور قرق یسفرمان رئ با یهروسگ یونو فدراسگ یزسگتانقرق

 یونو فدراس یزستانقرق جمهوری مشترک یموسسه آموزش عال یروس-ییزقرق یاسگالو
 انجمن واقع شگده و عضگو یزسگگتانقرق یتختپا یشگککدانشگگگاه در ب یناسگت. ا یهروسگ

دانشگاه  ینا یزستان،جمهور قرق یسبا حکم رئ 2110است. در سال  یهروس یهادانشگگاه
از آن  و نامگذاری شد یلتسین یس، بور یهروس یونجمهور فدراسگ رئیس یننام نخسگتبه 

باعث شگگگد  امر ینکه ا اسگگگت را حفظ کرده یکیارتباط نزد یلتسگگگین یادبگا بنزمگان 
برتر  انیدانشگگگجو به یلیتحصگگگ یرا در قالب بورس ها یقابل توجه یمال هاییتحمگا

ه کمک کند. ب یستدر یمدرن برا یزاتدانشگاه به تجه یزو در تجه دهد ارائهقرقیزستان 
به  یالملل ینب یعلم یها یشهما ینهمچن دانشجویی، یادهای، المپیلتسگین یادهمت بن

گروه  81 دانشگگکده، 8 یدانشگگگاه دارا ینحال حاضگگر ا در .شگگودیبرگزار م یزبان روسگگ
ها و برخی از دانشکده .است یشگاهزماآ ،یو آموزش یمرکز علم 05، هپژوهشگکد 9 ،علمی
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 مراکز این دانشگاه عبارتند از:
 دانشکده علوم 
 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده حقوق 
 یدانشکده علوم انسان 
 الملل یندانشکده روابط ب 
 یالملل ینب یروزنامه نگار یکرس 
 یفرهنگ ها و مذاهب جهان یبررس یونسکو یکرس 
 یخارج یگروه زبانها 
 یکاییمرکز مطالعات آمر 
 ینیمرکز فرهنگ چ 
 یمرکز زبان کره ا 
 یمرکز تورکولوژ 
 یرانشناسیمرکز ا 
 مرکز مطالعات آلمان 
 و آموزش زبان یکمرکز آموزش انفورمات 
 یمرکز فرهنگ و مذاهب جهان 
  یونانیمرکز زبان و فرهنگ 
 یدانشگگجو 381 از یشکه ب یکنندم یلدانشگگگاه تحصگگ ینهزار دانشگگجو در ا 00 از بیش
 یکروس، به عنوان  -یزقرق یهستند. دانشگاه اسالو نزدیک دور و یاز کشگورها یخارج

 یو فرهنگ یعلم آموزشگگگی، مختلف یروابط جامع با نهادها یجادبگه ا ی،نهگاد آموزشگگگ
 کند. یم یادیمشترک المنافع توجه ز یکشورها اس و-یآ-یس یکشورها
دو  یمللال ینروابط ب یفیک یشتوسعه، افزا یبر اسگاس استراتژ یالملل ینب یها همکاری

دانشگاه است. در طول  یها یتدوجانبه از اولو یآموزشگ های ه و چند جانبه ، پروژهجانب
دانشگگگاه  ینشگگده توسگگط ا منعقد یسگگه سگگال گذشگگته، تعداد قراردادها و توافق نامه ها

 فعالیتهایی یناست. همچن یدهمورد تا به امروز به امضگا رس 981 از یشو ب یافته یشافزا
 هیروس یون، فدراس یااروپا ، آس یبا دانشگاه ها ی،همکار یدر چارچوب توافق نامه ها یزن

 .اس انجام شده است-یآ-سی یو کشورها

 
 اطالعات تماس: 
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Address: 720000, Bishkek, st. Kievskaya, 44  

Tel: + (996-312) 43-12-11 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
های این تفاهم نامه با همکاری و پیگیری خانم دکتر نرگس سگگنائی، عضگگو دفتر همکاری

علمی بین المللی دانشگاه و همچنین با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
 به صورت آنالین امضا شد. 9/00/33در بیشکک در تاریخ 

 

 
 

 اینده دانشگاهمعرفی نم
 خانم دکتر نرگس سنائی

 المللیهای علمی بینعضو دفتر همکاری
 13029198035شماره تماس: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AOM88vu0ydOfSGWX7HTdy9fZMm3JhC9p&ll=42.874248686363835%2C74.61407387998452&z=15
tel:+996312431211
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 nargessanaei@gmail.comایمیل: 

 
 

 

mailto:nargessanaei@gmail.com
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 دانشگاه ملی الفارابی )قزاقستان(

Al-Farabi Kazakh National University 

 
ملی الفارابی که نام آن برگرفته از بزرگترین فیلسوف و دانشمند ایرانی عصر دانشگاه 

در شهر آلماتی قزاقستان تأسیس شد. این دانشگاه  0390طالیی اسالم است در سال 
های کشور قزاقستان است. دانشگاه الفارابی قدیمی ترین و یکی از بزرگترین دانشگاه

 09دارد. این دانشگاه یک دانشگاه جامع با  عضو هیأت علمی 20511دانشجو و  210111
دانشکده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعال  09مورد از این  3دانشکده است که 

 هستند:
 دانشکده حقوق 
 دانشکده اقتصاد و تجارت 
 دانشکده علوم سیاسی و فلسفه 
 دانشکده مطالعات شرقی 
 دانشکده روابط بین الملل 
 دانشکده روزنامه نگاری 
 زبانشناسیشکده دان 
 دانشکده تاریخ 
 دانشکده فناوری اطالعات 

های را در میان دانشگاه 213دانشگاه ملی الفارابی رتبه یک قزاقستان و رتبه  QSطبق آمار 
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 51همچنین در رتبه بندی بر اساس رشته، دانشگاه الفارابی جزو  جهان در اختیار دارد.
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 ست.های مدرن ادانشگاه برتر دنیا در رشته زبان
 اطالعات تماس

Address: Al-Farabi Kazakh National university, 71 al-Farabi Ave., 
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040 
Tel: 8 (727) 377-33-33, 8 (727) 377-33-30 
Fax: 8 (727) 377-33-44 
Email: info@.kaznu.kz 

 های انجام شدهتفاهم نامه و فعالیتامضای 
این تفاهم نامه با تالش و پیگیری جناب آقای دکتر بهروز بیک بابایی، عضگو هیأت علمی 

 به صورت غیر حضوری به امضا رسید. 33در آبان ماه سال  گروه زبان ترکی استانبولی
به  دانش افزاییحضگگور آقای دکتر بیک بابائی در دانشگگگاه الفارابی برای شگگرکت در دوره 

های انجام شگگده اسگگت که از جمله فعالیت 33ماه در مرداد و شگگهریور ماه سگگال  2مدت 
فعالیت های دیگر انجام شده در چارچوب این تفاهم  منجر به امضگای تفاهم نامه گردید.

 باشد:نامه به شرح زیر می
 مین( توسگگگط آقگای دکتر اورنگ برگزاری وبینگار متون شگگگعر کهن )ویس و را

با همکاری دانشگاه الفارابی  ایزدی، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
 9/8/33در تاریخ 

 های دسگگتور زبان فارسگگی توسگگط آقای دکتر اورنگ برگزاری سگگلسگگله آموزش
برای دانشگگجویان دانشگاه  ، عضگو هیأت علمی دانشگگاه عالمه طباطبائیایزدی

 33الفارابی از مهر تا دی ماه سال 

 وبینار متون شگگگعر کهن )خمسگگگه نظامی( توسگگگط آقای دکتر اورنگ  برگزاری
با همکاری دانشگاه الفارابی  ، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیایزدی

 3/8/33در تاریخ 

  برگزاری وبینار متون شگگگعر کهن )غزلیات شگگگمس( توسگگگط آقای دکتر اورنگ
ی دانشگاه الفارابی با همکار ، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیایزدی

 09/8/33در تاریخ 

  برگزاری کگارگگاه بین المللی مجازی آموزش زبان قزاقی توسگگگط دکتر گلبخت
کودیبرگن و دکتر کالواش ژتپیسگبای، اعضگای هیأت علمی دانشگاه الفارابی در 

 33از مهر تا دی ماه سال دانشگاه عالمه طباطبائی 

 ی( توسگگگط آقای دکتر اورنگ برگزاری وبینگار متون شگگگعر کهن )غزلیگات جام
با همکاری دانشگاه الفارابی  ، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیایزدی

 0/3/33در تاریخ 

 ( توسگگط آقای دکتر اورنگ داسگگتان اکوان دیوبرگزاری وبینار متون شگگعر کهن )

mailto:info@.kaznu.kz
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با همکاری دانشگاه الفارابی  ، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیایزدی
 22/3/33 یخدر تار

  نقد و بررسگگی کتاب تاریخ رشگگیدی اثر محمدمیرزا محمد حیدر برگزاری وبینار
 خدر تاریدوغالت توسگط دکتر اسالم چمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه الفارابی 

29/3/33 

  برگزاری وبینگار متون شگگگعر کهن )مثنوی معنوی( توسگگگط آقای دکتر اورنگ
با همکاری دانشگاه الفارابی  طباطبائی، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه ایزدی

 23/3/33در تاریخ 

 افظ( توسگگگط آقای دکتر اورنگ برگزاری وبینگار متون شگگگعر کهن )غزلی از ح
با همکاری دانشگاه الفارابی  ایزدی، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

 9/01/33در تاریخ 
 ( توسط آبا سگهراب سگپهریبرگزاری وبینار متون شگعر کهن ) قای دکتر اورنگ

با همکاری دانشگاه الفارابی  ، عضگو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیایزدی
  09/01/33در تاریخ 

  مشکالت 03-09تاریخ آسگیای مرکزی در منابع فارسی قرون »برگزاری وبینار :
و تحقق آنها توسگط دکتر غالیه قمربکوا، عضگو هیأت علمی دانشگاه الفارابی در 

 2/02/33تاریخ 

  وسط ت« روابط ادبی قزاقی و ایرانی؛ با معرفی ابای و شگاه کریم»برگزاری وبینار
دکتر گلبخگت خگداییر کتگاوا، عضگگگو هیأت علمی دانشگگگگاه الفارابی در تاریخ 

03/02/33 

 توسگگط دکتر « آموزش زبان قزاقی»های بین المللی برگزاری سگگلسگگله کارگاه
لمی دانشگگگاه الفارابی در تاریخ گلباغیزا موسگگایوا آبالسگگیم قیزی، عضگگو هیأت ع

05/2/0011 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 آقای دکتر بهروز بیک بابایی

 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی
 13029099995شماره تماس: 

 behruzbaba@yahoo.comایمیل: 

  

mailto:behruzbaba@yahoo.com
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 اوراسیا )قزاقستان(دانشگاه ملی 

Eurasia National University 

 
 

تأسیس شد این دانشگاه بزرگترین موسسه آموزش  0339دانشگاه ملی اوراسیا در سال 
عالی در شهر آستانه است که در حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، 

این دانشگاه عبارتند مهندسی و نظامی به آموزش و پژوهش مشغول است. دانشکده های 
 از:

 دانشکده فناوری اطالعات 

 دانشکده علوم طبیعی 

 دانشکده اقتصاد 

 دانشکده فلسفه 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده خبرنگاری و علوم سیاسی 

 دانشکده انرژی و حمل و نقل 

 دانشکده روابط بین الملل 

 دانشکده علوم اجتماعی 
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دنیا را در اختیار داشته و یکی از  953دانشگاه ملی اوراسیا رتبه  QSطبق آمار 

 شود.ای منطقه اوراسیا محسوب میمعتبرترین دانشگاه

 اطالعات تماس:
Address: Azatutyan 24/2, Yerevan 
E-mail: info@eiu.am 
 Tel: (+374) 10249438 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های علمی به صورت غیر حضوری امضاء شد. از فعالیت 29/9/35این تفاهم نامه در تاریخ 

 به موارد زیر اشاره کرد توانمشترک انجام شده با این دانشگاه می

 مؤسسه آموزش عالی  اعزام یک دانشجو از گروه مطالعات آسیای میانه و قفقاز

 ،به این دانشگاه برای گذراندن یک ترم تحصیلی اکو

  دانشگاه عالمه طباطبائی همایش دو شرکت اعضای هیأت علمی آن دانشگاه در

 35در آبان و بهمن ماه سال 

 جاده ابریشم تشکیل هسته پژوهشی مشترک 

  اعزام گروهی از دانشجویان گروه زبان ترکی استانبولی به همراه آقای دکتر بهروز

بیک بابائی، مدیر گروه زبان ترکی استانبولی برای گذراندن دوره دانش افزائی 

 35ده روز در آبان ماه سال زبان ترکی قزاقی به مدت 

  تدریس خانم دکتر آیزادا نورالدینوا، عضو هیأت علمی دانشگاه ملی اوراسیا در

 39سال تا دی ماه دانشگاه عالمه طباطبائی از مهرماه 

  میزبانی از رئیس، معاون، رئیس دانشکده روابط بین الملل و مدیر گروه روابط

در آئین برای شرکت  33بین الملل دانشگاه ملی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال 

قزاقستان و گفتگو درباره همکاری های علمی -گشایش مرکز مطالعات ایران

 مشترک
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  اعزام دکتر مجیدرضا مومنی و دکتر سید محمد طباطبائی به دانشگاه اوراسیا در

برای گفتگو و ایجاد هماهنگی برای راه اندازی دوره مشترک  33ماه سال مهر

 رشته روابط بین الملل

  اعزام شش دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی

اه م مهربه دانشگاه ملی اوراسیا برای شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی در 

 33سال 

  پذیرش یک دانشجو از دانشگاه ملی اوراسیا در دانشگاه عالمه طباطبائی برای

رای مدت یک ماه در مردادماه شرکت در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی ب

 33سال 

  تدریس زبان قزاقی توسط خانم آکمارال تیولیوبایوا، دانشجوی دکتری دانشگاه

ملی اوراسیا در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ترم تحصیلی از مهرماه 

 33سال 

  شرکت دکتر محیط صدیق نظرف، استاد دانشگاه ملی اوراسیا در نشست علمی

 33آسیای مرکزی در دانشگاه عالمه طباطبائی در اسفندماه سال  بررسی مسائل
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  گاه در دانش« سیاست خارجی ایران در آسیای میانه»بین المللی برگزاری کارگاه

ملی اوراسیا توسط آقای دکتر مجید عباسی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق 

 38و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در خردادماه سال 

  اندازی مرکز مطالعات اقتصادی ابوریحان بیرونی در دانشگاه ملی اوراسیا در راه

با حضور رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه عالمه  0938شهریور ماه سال 

 طباطبائی

 های اعزام خانم مرضیه سادات رضوی، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

و تدریس اندن دوره دانش افزایی خارجی  به دانشگگگگاه ملی اوراسگگگیا برای گذر

 38به مدت یک ترم از شهریور ماه سال زبان فارسی 

  پذیرش دو دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ملی اوراسیا در
دانشگاه عالمه طباطبائی برای شرکت در مدرسه تابستانی به مدت یک ماه در 

 38تابستان سال 

  سیا در دانشگاه ملی اورا« برنامه ظرفیت سازی بیمه»کارگاه بین المللی برگزاری
توسط آقای دکتر مرتضی اعالباف، عضو هیأت علمی دانشکده بیمه اکو دانشگاه 

 38عالمه طباطبائی در اسفند ماه سال 

  و  یبانکدار بدیل یهایهنظر»برگزاری کارگاه مشترک مجازی با عنوان
توسط دکتر علی « یمرکز یبانکدارو  یپولیاستگذاری سبر  آن هایداللت

در  ،نصیری اقدم، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
 33اردیبهشت ماه سال  00مرکز مطالعات اقتصادی ابوریحان بیرونی در 

  سخنرانی دکتر آکبوتا ژلداسبکوا، عضو هیأت علمی دانشگاه ملی اوراسیا در
 5/3/33در تاریخ « ز حضور در جهانهای صلح آمیزنان و فرصت»نشست علمی 

  سخنرانی دکتر آکبوتا ژلداسبکوا، عضو هیأت علمی دانشگاه ملی اوراسیا در
برگزار شده  «ها و مفاهیمجایگاه بین المللی چین: درس» همایش بین المللی

 0/2/0011توسط مرکز تحقیقات چین در تاریخ 

 انشگاه ملی اوراسیا در ژلداسبکوا، عضو هیأت علمی د اسخنرانی دکتر آکبوات
با « : چشم انداز توازن قوا در قاره آسیا در دو دهه اخیر2120مدرسه بهاره »

 21/9/0011همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و انجمن علوم سیاسی در تاریخ 

  تدریس آنالین زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه ملی اوراسیا توسط خانم

 33ماه سال مرضیه رضوی از فروردین تا دی 
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 معرفی نماینده دانشگاه

 آقای دکتر بهروز بیک بابایی
 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات ترکی استانبولی

 13029099995شماره تماس: 
 behruzbaba@yahoo.comایمیل: 

  

mailto:behruzbaba@yahoo.com
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 )قزاقستان( دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی
South-Kazakhstan Pedagogical University 

 

 0332دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی یک دانشگاه خصوصی است که در سال 

دانشجو دارد و  8111در شهر شیمکنت قزاقستان تأسیس شده است. این دانشگاه حدود 

شکده رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکتری را در چهار دان 01رشته کارشناسی،  28

های این دانشگاه، دانشکده علوم انسانی کند. یکی از دانشکدهبه دانشجویان خود ارائه می

 و اقتصادی است که علوم اقتصادی، زبانها، زبانشناسی و اقتصاد و تجارت را در بر دارد.

 اصالعات تماس

Shymkent city,Tokaev street 27 “А”(housing А) Turkestan street corner 
Tel: 8(7252)537152, 8(7252)536782 
Email: ukpu_kaz@mail.ru 
Site: ukpu.kz 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
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صورت غیر حضوری امضا شد و با حضور معاون  به 00/8/39این تفاهم نامه در تاریخ 

 آموزشی دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی در دانشگاه عالمه طباطبائی مبادله شد.

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر مجیدرضا مومنی
 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13025091312شماره تماس: 
  mrezam1003@yahoo.comایمیل: 

 

mailto:mrezam1003@yahoo.com
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 آموزشکده عالی ادلر )کانادا(
Adler Graduate Professional School Inc. 

 

 یندال دکتر توسط  گذشته دهه از گراییانسان فلسفه نوعی با آدلر عالی آموزش موسسه

 طور به کارمند و علمی هیات عضو 51 حدود داشتن با موسسه این. شد تاسیس پیچ

 لیتکمی تحصیالت سطح در سازمانی رهبری درمانی، روان روانشناسی، حوزه در تخصصی

 از اکاناد خصوصی عالی آموزش موسسه نخستین مقام در موسسه این. پذیرد می دانشجو

 رد آموختگان دانش اشتغال آمار مثال، برای. است کشور این در خوشنام و پیشگام مراکز

 دلرآ عالی آموزش موسسه. است شده گزارش باال بسیار تحصیل از فراغت از پس سال یک

 با نیز و کانادا و امریکا گوناگون های ایالت در آدلر عالی آموزش های موسسه سایر با

  .دارد همکاری و ارتباط ونکوور در «آدلر دانشگاه»

-0393) آدلر آلفرد اتریشی، شهیر روانشناس رویکرد و فلسفه از الهام با موسسه این

 ارزترینب که ترتیبی به است، بناکرده  «عمل و تجربه» بر را خود آموزشی رویکرد  ،(0831

 انجمن از رسمی مجوز و بالینی سابقه تجربه، داشتن آن علمی هیات اعضای ویژگی

 .است کانادا درمانیروان و روانشناسی
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 اطالعات تماس:

Address: 890 Yonge St. Toronto, ON   M4W 3P4, Toronto, Canada 

Tel: (416) 923-4419 

Toll Free: (877) 923-4419 

Website: http://www.adler.ca 

Email: info@adler.ca 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 به صورت غیر حضوری امضا شد.  22/9/39این تفاهم نامه در تاریخ 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حمید علیزاده
 مدیر گروه روانشناسی استثنائی

hamidalizadeh1@yahoo.com 
 13025090983شماره تماس: 

 

mailto:info@adler.ca
mailto:hamidalizadeh1@yahoo.com
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 هانکوک )کره جنوبی(دانشگاه مطالعات خارجی 

Hankuk University of Foreign Studies (South Korea) 

 

 
 30دانشجوی دانشگاه هانکوک در  29111تأسیس شد.  0350دانشگاه هانکوک در سال 

دانشکده این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه دروس  03گروه آموزشی 
کند که از این نظر رتبه سوم جهان را داراست. برخی زبان زنده دنیا ارائه می  05خود را به 

 از دانشکده های دانشگاه هانکوک عبارتند از:
 دانشکده زبان انگلیسی 
 های غربیدانشکده زبان 
 (شامل زبان فارسیهای شرقی )دانشکده زبان 
 دانشکده زبان چینی 
 دانشکده زبان ژاپنی 
 دانشکده علوم اجتماعی 
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 دانشکده حقوق 
  اقتصاد و بازرگانیدانشکده 
 دانشکده آموزش 
 دانشکده مطالعات بین الملل 
 دانشکده ترجمه 

دانشگاه برتر دنیا بوده  511دانشگاه هانکوک جزو  QSبر اساس آمار موسسه رتبه بندی 
کشور دنیا در قالب تفاهم نامه همکاری  88موسسه تحقیقاتی از  093دانشگاه و  003و با 

 می کند. علمی و تبادل دانشجو همکاری

 اطالعات تماس
107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea 
Phone: +82 2-2173-2114 
info@hufs.ac.kr 

 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه

 
 90/5/30این تفاهم نامه در سفر آقای دکتر احمدوند، معاون پژوهشی دانشگاه به کره در 

میان معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی و معاون امور خارجی و توسعه دانشگاه 
 های مشترک انجام شده عبارتند از:شد. از جمله فعالیتهانکوک امضاء 

  3/5/35امضای قرارداد تبادل دانشجو در تاریخ 

 های جاده ابریشمشبکه دانشگاه دردانشگاه عالمه طباطبائی  عضویت 
  میزبانی از چهار دانشجوی دانشگاه هانکوک در گروه زبان و ادبیات فارسی

 35-30در نیم سال دوم سال تحصیلی دانشگاه عالمه طباطبائی 

  دانشجوی دانشگاه هانکوک در گروه زبان و ادبیات فارسی  هشتمیزبانی از
 39-35دانشگاه عالمه طباطبائی در نیم سال اول سال تحصیلی 

  میزبانی از سه دانشجوی دانشگاه هانکوک در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
 39-35عالمه طباطبائی در نیم سال دوم سال تحصیلی 

  اعزام دو دانشجو و یک استاد به دانشگاه هانکوک برای تدریس و گذراندن یک

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=hankuk+university+of+foreign+studies+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC42tzDV0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAOyC0zc-AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjNg-OsjNvKAhXFvQ8KHf-XBLYQ6BMIoQEwFg
mailto:info@hufs.ac.kr
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 35در سال  نیم سال تحصیلی

  برگزاری مشترک همایش جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری در چابهار و جذب
 های جاده ابریشمهزار دالری از جانب شبکه دانشگاه 01حمایت مالی 

 های زبان فارسی و ادبیات خارجی نشکدهسفر رئیس دانشگاه و دو دانشجو از دا
 هایو حقوق و علوم سیاسی به هانکوک برای شرکت در اجالس شبکه دانشگاه

 35جاده ابریشم در مرداد ماه سال 

  میزبانی از یازده دانشجوی دانشگاه هانکوک در گروه زبان و ادبیات فارسی
 33-39دانشگاه عالمه طباطبائی در نیم سال دوم سال تحصیلی 

   عالمه طباطبائی به دانشگاه هانکوک برای گذراندن اعزام دو دانشجوی دانشگاه
 39یک ترم تحصیلی در مهرماه سال 

 های علمی بین المللی دانشگاه هانکوک بازدید دو تن از کارشناسان دفتر همکاری
به همراه هیأتی از چند دانشگاه دیگر کره ای از دانشگاه عالمه طباطبائی در 

 39ه سال خرداد ما

 های خارجی اعزام خانم مریم بلوری، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 39از مهرماه سال برای گذراندن دوره دانش افزایی دانشگاه به دانشگاه هانکوک 

  33تا پایان خردادماه سال 

  پذیرش یازده دانشجو از دانشگاه هانکوک در دانشگاه عالمه طباطبائی برای
 (39)بهمن  33-39ترم در نیم سال دوم سال تحصیلی گذراندن یک 

  سفر رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه به همراه چهار دانشجوی دانشگاه
عالمه طباطبائی به ایتالیا برای شرکت در اجالس ساالنه شبکه دانشگاهی جاده 

 33ابریشم در شهریور ماه سال 

 های خارجی دبیات فارسی و زباناعزام خانم مهرنوش هافی، دانشجوی دانشکده ا
دانشگاه به دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک برای گذراندن دوره دانش افزایی 

 33به مدت یک ترم از شهریور ماه سال 

  اعزام آقای محمدرضا تهمک، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه به
ی به مدت یک دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک برای گذراندن دوره دانش افزای

 33ترم از اسفند ماه سال 

  پذیرش سه دانشجو از دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک در دانشگاه عالمه
طباطبائی برای شرکت در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی برای مدت یک 

 33ماه در مردادماه سال 

  دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات خارجی 21پذیرش 
هانکوک در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه 



 303        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهاتفاهم نامه 

 
 

 33سال 

  دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات خارجی  01پذیرش
هانکوک در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن 

 33ماه سال 

  ر د «محیط زیست در امتداد جاده ابریشم مردم و»برگزاری همایش بین المللی
دانشگاه گیالن با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و شبکه دانشگاهی جاده 

 دالری برای برگزاری همایش 30111ابریشم و جذب حمایت مالی 

  حضور آقای دکتر دال سئونگ یو، عضو هیأت علمی دانشگاه مطالعات خارجی
طباطبائی برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در هانکوک در دانشگاه عالمه 

 38مهرماه سال 

 های خارجی اعزام خانم هانیه شگعبان، دانشجوی دانشکده ادبیات فارسی و زبان

دانشگگگگاه به دانشگگگگاه مطالعات بین المللی هانکوک برای گذراندن دوره دانش 

 38افزایی به مدت یک ترم از شهریور ماه سال 

  رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات خارجی دانشجوی  05پذیرش
هانکوک در دانشگاه عالمه طباطبائی برای گذراندن یک ترم تحصیلی از مهر ماه 

 38سال 

  یه سمدکتر تدریس زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه هانکوک توسط خانم
 تا کنون 39سال آقاجانی از 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 ونددکتر شجاع احمد
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13020913189شماره تماس: 
 shojaahmadvand@gmail.comایمیل: 

  

mailto:shojaahmadvand@gmail.com
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 دانشگاه سان مون )کره جنوبی(
Sun Moon University 

 

تأسیس شده است. این  0389دانشگاه سان مون یک دانشگاه خصوصی است که در سال 

کشور جهان هستند.  82تن از آنها بین المللی و از  0280دانشجو دارد که  3293دانشگاه 

گروه آموزشی در رشته ای مختلف دارد که برخی از آنها عبارتند  90دانشگاه سان مون 

 از:

 زبان و ادبیات کره ای 

 مطالعات جهانی کره 

 مدیریت جهانی 

  جهانیگردشگری و اوقات فراغت 

 اقتصاد و تجارت بین المللی 
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 مهندسی خودروهای هوشمند 

 اطالعات تماس

Address: South Korea, Chungcheongnam-do, Asan-si, Tangjeong-
myeon 
Phone: +82 41-530-2114 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

کره با مسئوالن های مختلف کشور این تفاهم نامه پس از نشست نمایندگان دانشگاه

 به صورت غیر حضوری امضا شد. 29/5/39دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

 نماینده دانشگاهمعرفی 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

mirzania@gmail.comایمیل: 

mailto:mirzania@gmail.com
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 دانشگاه کیونگ سانگ )کره جنوبی(
Kyungsung University 

 

تأسیس شده است.  0355دانشگاه کیونگ سانگ یک دانشگاه خصوصی است که در سال 

 دانشکده دارد 3دانشجو و  09111این دانشگاه تعداد 

 دانشکده هنر 

 دانشکده حقوق و سیاست 

 دانشکده اقتصاد و تجارت 

 دانشکده الهیات 

 ری اجتماعی )تحصیالت تکمیلی(دانشکده مددکا 

 )دانشکده مدیریت بین المللی )تحصیالت تکمیلی 
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 دانشکده مهندسی 

 دانشکده داروسازی 

 دانشکده مطالعات چینی 

 اطالعات تماس

Address: 309 Suyeong-ro, Daeyeon 3(sam)-dong, Nam-gu, Busan, 
South Korea 
Phone: +82 51-663-4114 
https://cms1.ks.ac.kr 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های مختلف کشور کره با مسئوالن این تفاهم نامه پس از نشست نمایندگان دانشگاه

 به صورت غیر حضوری امضا شد. 22/9/39دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

 شگاهمعرفی نماینده دان

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 
 13025032529شماره تماس:  

 mirzania@gmail.comایمیل: 

  

https://cms1.ks.ac.kr/
mailto:mirzania@gmail.com
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 )گرجستان( دانشگاه دولتی تفلیس
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

 

خود  یدانشگاه یها یتفعال 0308در سال  یشویلیجاواخ یوانا یا یستفل یدانشگاه دولت

شعبه در  5و  واقع شده است یسدر تفل یموسسه آموزش ینا یرا آغاز کرد. ساختمان اصل

عضو هیأت علمی  398دانشجو و  29511این دانشگاه . دارد مناطق مختلف گرجستان

آمار  بوده و بر اساسگرجستان  یمل یدوم رتبه بند یفدر رد یستفل یدانشگاه دولتدارد. 

QS  باشد.دانشگاه برتر دنیا می 0111جزو 

 به شرح زیر است:هفت دانشکده  یدارادانشگاه دولتی تفلیس 

  یعیو علوم طب یعلوم تجربدانشکده 

 دانشکده علوم انسانی 

 دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی 
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 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

 گانیدانشکده اقتصاد و بازر 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده پزشکی 

 

کشور جهان از جمله  51از  یشب یبا دانشگاهها و موسسات آموزش یستفل یدولت دانشگاه

دف کند. ه یم یآلمان و ... همکار ین،اوکرا یتالیا،ا یجان،آذربا یا،استرال یکا،آمر ین،آرژانت

 یالملل نیدر مبادله ب یلتسه ،با این دانشگاه یهمکار گسترشاز دانشگاه عالمه طباطبائی 

 و توسعه است. شیآموز یهابرنامه یقاتی،مواد تحق یان،دانشجو ید،اسات

 اطالعات تماس

Address: 1 Ilia Tchavtchavadze Avenue, Academic Building I, 0179 
Tbilisi, Georgia.  
Phone: (+995 32) 2 25 04 84 
Email: info@tsu.ge 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های به صورت غیرحضوری امضا شد. از جمله فعالیت 9/3/0011این تفاهم نامه در تاریخ 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:انجام شده در قالب این تفاهم نامه می

 نشست آشور آغایا، عضو هیأت علمی دانشگاه تفلیس در سخنرانی دکتر ته
 3/9/0011در تاریخ « های گرجیداستان»رونمایی از کتاب 

 

 معرفی نماینده دانشگاه

mailto:info@tsu.ge
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 خانم دکتر نرگس سنائی
 المللیهای علمی بینعضو دفتر همکاری

 13029198035شماره تماس: 
 nargessanaei@gmail.comایمیل: 

 
 

  

mailto:nargessanaei@gmail.com
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 لبنان )لبنان(دانشگاه ملی 
Lebanese University 

 

با عنوان دانشگاه لبنان تأسیس شد.این دانشگاه  0350تنها دانشگاه دولتی لبنان و در سال 

دانشکده  09دانشجو دارد. دانشگاه لبنان  33111کارمند و  5111هیأت علمی،  8111

 دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 دانشکده حقوق، علوم سیاسی و علوم تربیتی 

 دانشکده علوم اجتماعی 

 دانشکده آموزش 

 دانشکده خبرنگاری و مستند سازی 
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 دانشکده مدیریت بازرگانی 

 دانشکده گردشگری و هتلداری 

 دانشکده فناوری اطالعات 

افراد برجسته زیادی از جمله میشل سلیمان، دوازدهمین رئیس جمهور لبنان، فارغ 

 ل این دانشگاه هستند.التحصی

 اطالعات تماس

Address: P.O. Box 6573/14 Badaro, Museum, Beirut - Lebanon 
Phone: +961 1 612830, +961 1 612831 
Email: recteur@ul.edu.lb 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده

های خانم دکتر رجاء ابوعلی، عضو هیأت علمی گروه تالش و پیگیریاین تفاهم نامه با 

زبان و ادبیات عربی و در دیدار مسئوالن دانشگاه ملی لبنان از دانشگاه عالمه طباطبائی 

 به امضاء رسید. 29/5/39در تاریخ 

 

mailto:recteur@ul.edu.lb
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لبنان های دیگر تن از اساتید دانشگاه 3تن از اساتید دانشگاه لبنان به همراه  09حضور 

به منظور بازدید از دانشگاه و گفتگو  38در دانشگاه عالمه طباطبائی در شهریور ماه سال 

های انجام شده در قالب های علمی دوجانبه از جمله فعالیتپیرامون گسترش همکاری

 های انجام شده در قالب این تفاهم نامه عبارتند از: دیگر فعالیت باشد.این تفاهم نامه می

  دکتر هادی دلول، عضو هیأت علمی دانشگاه لبنان در پنجمین  سخنرانیحضور و

نظام بین الملل، تحوالت منطقه ای و سیاست خارجی »همایش بین المللی 

 در دانشگاه عالمه طباطبائی« یرانجمهوری اسالمی ا

  دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه ملی لبنان امضای قرارداد تبادل دانشجو میان

  38های علمی مشترک در خرداد ماه سال گسترش فعالیت به منظور

  هیأتی متشکل از پنج عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به منظور اعزام

های علمی و نیز گفتگو پیرامون بازدید از دانشگاه ملی لبنان، برگزاری نشست

  38در تیر ماه سال بین المللی های علمی گسترش همکاری

 

  آنالین دستور زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه ملی لبنان توسط دکتر تدریس

 33عبداله آلبوغبیش به مدت یک ترم از دی ماه سال 

  تدریس آنالین زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه ملی لبنان توسط دکتر شهره

 33سادات سجادی به مدت یک ترم از دی ماه سال 
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 معرفی نماینده دانشگاه

 ء ابوعلیدکتر رجا
 عضو هیأت علمی گروه زبان عربی

 13025108551تلفن: 

 Abualir44@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه گدانسک )لهستان(
University of Gdansk 

در شهر گدانسک لهستان تأسیس شد. این دانشگاه بیش  0331دانشگاه گدانسک در سال 
دانشکده دارد که  00لهستان است. دانشجو دارد و یکی از دانشگاههای بزرگ  91111از 

 برخی از آنها عبارتند از:
 دانشکده حقوق 
 دانشکده زبان 
 دانشکده اقتصاد 
 دانشکده مدیریت 
 دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه گدانسک بر اساس آمار موسسات معتبر رتبه بندی جهان جایگاهی در میان 
ز این دانشگاه فارغ التحصیل دانشگاههای برتر دنیا ندارد اما اشخاص سرشناس زیادی ا

( شهردار گدانسک و جان Pawel Bogdan Adamoviczشده اند که پاول آدامویچ )
 ( نخست وزیر اسبق لهستان از آن جمله اند.Jan Krzysztof Bieleckiبیلکی )

 
 اطالعات تماس:

Address: Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, Poland 
Total enrollment: 28,625 (2010) 
Phone: +48 58 523 30 00 
Website: http:// ug.edu.pl/ 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

های آقای دکتر آجیلی، سرپرست نظارت و با پیگیری 3/3/35این تفاهم نامه در تاریخ 

 امضاء شد.میان روسای دو دانشگاه به صورت غیر حضوری ارزیابی دانشگاه 

در دانشکده حقوق و علوم « خاورمیانه از نگاه ایران و اروپا»برگزاری نشست تخصصی 

سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی با حضور دو استاد از دانشگاه گدانسک لهستان و تدریس 

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=university+of+gda%C5%84sk+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFMt0jXks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB-hBs9SwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjz_bj2ms7SAhVLjiwKHUBvBLYQ6BMIiAEwFQ
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=university+of+gda%C5%84sk+total+enrollment&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFMt0jXMshOttJPTSlNTizJzM9DsBJz4jPziksyS0pBPKvUvKL8nJzc1LwSAMfT1aA_AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjz_bj2ms7SAhVLjiwKHUBvBLYQ6BMIjgEoADAX
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=613&q=university+of+gda%C5%84sk+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFMt0jX0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTALQvqWQ-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjz_bj2ms7SAhVLjiwKHUBvBLYQ6BMIkQEwGA


 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       326

های علمی از جمله مهمترین فعالیت 35های مربوطه در مهرماه سال این دو استاد در گروه

 باشد.نشگاه میمشترک میان این دو دا

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر هادی آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13029999010شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 

 

 
  

mailto:hadiajili@yahoo.com
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 دانشگاه لودز )لهستان(
University of Lodz 

 

ن های کشور لهستاتأسیس شده و یکی از معتبرترین دانشگاه 0305دانشگاه لودز در سال 

دانشجو    98111استاد تمام و  589عضو هیأت علمی شامل  2229است. این دانشگاه  

کشور دنیا دارد. دانشگاه لودز یکی از بزرگترین و مدرن ترین کتابخانه های لهستان  81از 

دانشگاه از سراسر دنیا تفاهم نامه  211ش از میلیون نسخه داراست و با بی 9را با بیش از 

 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 02همکاری علمی دارد. این دانشگاه 

 دانشکده اقتصاد و جامعه شناسی 

 دانشکده علوم آموزشی 

 دانشکده مطالعات سیاسی و بین الملل 

 دانشکده حقوق 
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 دانشکده مدیریت 

 دانشکده ریاضی و علوم رایانه 

 انشکده فلسفهد 

دانشگاه لودز در رشته های مدیریت، حقوق و اقتصاد سرشناس است. همچنین، این 

دانشگاه جزو شش دانشگاه برتر لهستان است که در نظام های رتبه بندی معتبر دنیا 

دانشگاه برتر دنیا  311دانشگاه لودز جزو  2109در سال  QSجایگاه دارد. بر اساس آمار 

 بوده است.

 تماس:  اطالعات

Postal address: University of Łódź, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź 
International Relations Office 
general e-mail: bwz@uni.lodz.pl 
e-mail for exchange students: iso@uni.lodz.pl 

http://iso.uni.lodz.pl/ 

 های انجام شدهتفاهم نامه و فعالیتامضای 

به صورت  23/3/39های آقای دکتر عبدالساده نیسی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیری

 غیر حضوری امضا شد.

اعزام دکتر عبدالساده نیسی، دکتر پوریا عسکری و دکتر سروش قاضی نوری به دانشگاه 

نامه و گسترش همکاری در خرداد لودز برای مذاکره و مقدمه چینی برای امضای تفاهم 

و سفر معاون دانشگاه لودز به همراه یک نفر از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه  39ماه سال 

های انجام شده با این از جمله فعالیت 39برای بازدید، سخنرانی و تدریس در آذرماه 

 باشد.دانشگاه می

در  38ه لودز در مهرماه سال همچنین آقای دکتر رابرت شولدا، عضو هیأت علمی دانشگا

کت در دانشگاه عالمه طباطبائی شر همایش بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

 و سخنرانی کرد.

http://iso.uni.lodz.pl/
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 نماینده دانشگاه

 دکتر عبدالساده نیسی

 مدیر امور پژوهشی دانشگاه
 13029235035تلفن: 
 a_neisy@atu.ac.irایمیل: 
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 دانشگاه پوترا مالزی )مالزی(
Universiti Putra Malaysia 

 

تأسیس  0390های مالزی است که در سال دانشگاه پوترا مالزی یکی از برترین دانشگاه

شده است. با وجود اینکه تمرکز اصلی دانشگاه پوترا بر روی کشاورزی و علوم مربوطه است 

آن به شرح زیر دانشکده  09دانشکده از  0اما در علوم انسانی و اجتماعی نیز فعال بوده و 

 در زمینه های مشترک با دانشکده عالمه طباطبائی فعالیت می کنند:

 دانشکده اقتصاد و مدیریت 

 دانشکده ارتباطات و زبانهای مدرن 

 دانشکده مطالعات آموزشی 

 دانشکده علوم کامپیوتری و فناوری اطالعات 

ی می باشد. نکته دانشجوی بین الملل 5111دانشجو دارد که شامل  25111دانشگاه پوترا 

درصد از اعضای  05درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  95قابل توجه اینکه حدود 
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هیأت علمی این دانشگاه را اساتید و دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند. این دانشگاه 

 جهان و رتبه دوم مالزی را در اختیار دارد. 223رتبه  QSدر حال حاضر طبق آمار 

 تماس: اطالعات 

Address: Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang , Selangor 
Darul Ehsan, MALAYSIA 1800 22 5587 
 Tel: +603 8948 7273 
 Email: marketing@upm.edu.my 

 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

دانشگاه پوترا برای امضای دانشگاه عالمه طباطبائی از سالهای قبل در حال مذاکره با 

تفاهم نامه همکاری علمی بود اما به دلیل تغییرات مدیریتی در دانشگاه مذکور این امر 

به صورت غیر  09/2/39چند بار به تعویق افتاده بود. این تفاهم نامه باالخره در تاریخ 

 حضوری امضاء شد.

 معرفی نماینده دانشگاه

 اسیدکتر حمیده عادلیان ر
 علمی گروه مددکاری اجتماعی عضو هیأت

 13059035890شماره تماس: 
 addelyan@atu.ac.irایمیل: 
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 مارا )مالزی( فنیدانشگاه 

Universiti Teknologi MARA (UiTM) 

 

 0359لزی است. این دانشگاه در سال ادانشگاه فنی مارا مالزی، بزرگترین دانشگاه م

پردیس دیگر  90مارا در شهر شاه عالم بوده و تأسیس شد. پردیس مرکزی دانشگاه فنی 

پرسنل )اعم  030511دانشجو و  0930111در شهرهای مختلف مالزی دارد. این دانشگاه 

برنامه آموزشی در مقاطع مختلف در این دانشگاه  529از هیأت علمی و کادر اداری( دارد. 

 29دانشگاه مارا  وند.شها به زبان انگلیسی تدریس میشود که همه این رشتهارائه می

های این دانشکده دارد که اکثر آنها در حوزه فنی و مهندسی هستند. برخی از دانشکده

 دانشگاه که در حوزه علوم انسنای و اجتماعی فعالیت دارند عبارتند از:

 نشکده علوم ورزشی و اوقات فراغتدا 

 دانشکده مطالعات مدیریتی و علوم سیاسی 
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  مطالعات رسانهدانشکده ارتباطات و 

 دانشکده آموزش 

 دانشکده حقوق 

دنیا در رشته  90دنیا را در حالت کلی، رتبه  951رتبه  QSدانشگاه مارا مالزی طبق آمار 

دانشگاه برتر دنیا در  211مدیریت گردشگری و اوقات فراغت را در اختیار داشته و جزو 

 باشد.یت میدانشگاه برتر دنیا در رشته مدیر 911رشته حسابداری و جزو 

 اطالعات تماس
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
01051 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan 
Malaysia 
webmedia@uitm.edu.my 
Tel: +603-5544 2000 
Fax: +603-5544 3999 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و همکاری
های آقای دکتر فرزاد اسکندری، عضو هیأت علمی تفاهم نامه با همکاری و پیگیریاین 

 به صورت غیر حضوری به امضا رسید. 01/01/38دانشکده علوم ریاضی و رایانه در تاریخ 

 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر فرزاد اسکندری

 عضو هیأت علمی گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 13029303103تماس: شماره 
 askandari@atu.ac.irایمیل: 

 

  

mailto:webmedia@uitm.edu.my
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 (وستانهند)جامیا ملیا اسالمیا دانشگاه 

Jamia Millia Islamia University (India) 

 
دانشجو  05111. این دانشگاه تأسیس شده است 0321در سال یا اسالم یامل یاجامدانشگاه 

. بزرگترین کنندفعالیت می آنمرکز آموزشی در  23دانشکده و  3در مجموع و  دارد
 .داردبر  ررا د گروهدانشکده این دانشگاه، دانشکده علوم انسانی و زبان هاست که بیشترین 

 دانشکده های مرتبط این دانشگاه عبارتند از:
 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم انسانی و زبان 

  عربیگروه زبان 
  انگلیسیگروه زبان 
  هندیگروه زبان 
  فارسیگروه زبان 

  اردوگروه زبان 
  تاریخ و فرهنگگروه 
  نوازی و مطالعات میراثهتلداری، گردشگری، مهمانگروه 
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 دانشکده علوم اجتماعی 

  اقتصادگروه 
  علوم سیاسیگروه 
  روانشناسیگروه 
  جامعه شناسیگروه 
  مددکاری اجتماعیگروه 
  تجارتگروه 

 دانشکده آموزش 
 و در دو نوبت روزانه پسرانو  دختران، ویژه مرکز آموزشی ابتدایی تا پیش دانشگاهی 03

گاه این دانش د.ندهآموزش میهند و شبانه تحت پوشش این دانشگاه به کودکان و نوجوانان 
رشته در  58رشته در مقطع کارشناسی ارشد،  80رشته در مقطع دکتری،  03همچنین 

 .رشته فوق دیپلم دارد 00مقطع کارشناسی و 

( UGCتحت پوشش کمیسیون اعانات مالی دانشگاه های هند ) دملی اسالمی هندانشگاه 
های این کشور را به عهده دارد قرار داشته و مورد تائید که نظارت همه جانبه بر دانشگاه
باشد ( میAIU( و اتحادیه دانشگاه های هند )NAACشورای ملی ارزیابی و ثبت رسمی )

 .آیدبه شمار میها نیز و در عین حال یک مرکز آموزشی ویژه اقلیت

هند و نخستین رئیس دانشگاه  پیشینآرامگاه مرحوم دکتر ذاکر حسین رئیس جمهور 
در محوطه همین دانشگاه قرار دارد. به همین دلیل کتابخانه مرکزی دانشگاه  ملی اسالمی

 مگذاری شده است.به نام کتابخانه ذاکر حسین نا نیز
 اطالعات تماس:

Jamia Millia Islamia0 
Jamia Nagar0 
New Delhi-1100250 
India 
Phone: +91(11)26981717,26984617,269846580 
Fax: +91(11)2698 0229 
www.jmi.ac.in 

  

http://www.jmi.ac.in/
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 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت

 
دانشگاه همدرد و  یا،اسالم یامل یاجام هایدانشگاه تفاهم نامه در جلسه دیدار روسایاین 

با آقای دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه  یلکنددانشگاه روه
یا از یک سو و دکتر حسین اسالم یامل یاجامطباطبائی میان دکتر طلعت احمد، رئیس 

 طباطبائی از سوی دیگر امضاء شد.سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه 

توان به برگزاری همایش مشترک اقتصاد های مشترک انجام شده میاز جمله فعالیت
چهار استاد دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه جامیا و اعزام و اقتصاد خودکفا مقاومتی 

 ملیا اسالمیا اشاره کرد.
طباطبائی به هندوستان به منظور  سفر رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه عالمه
جمع مهای طرف تفاهم و شرکت در گفتگو با مسئوالن دانشگاه جامیا میلیا و دیگر دانشگاه

های انجام شده نیز از جمله فعالیت 38در دی ماه سال  ساالنه اندیشمندان جهان )رایزینا(
 باشد.در چارچوب این تفاهم نامه می
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 باشند:ه در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر میهای انجام شددیگر فعالیت
  سخنرانی دکتر سوجاتا آشواریا، عضو هیأت علمی دانشگاه جامیا میلیا

: چشم انداز توازن قوا در قاره آسیا در 2120مدرسه بهاره »اسالمیا در 
با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و انجمن علوم « دو دهه اخیر
 03/9/0011تاریخ سیاسی در 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر مجیدرضا مومنی

 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 13025091312شماره تماس: 

 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 (هندوستان)دانشگاه همدرد 

Jamia Hamdard (India) 

 
تأسیس توسط حکیم حافظ عبد المجید  0319مدرد با یک مطب سنتی در سال دانشگاه ه

الحمید راه پدرش را ادامه داد و در هند پس از استقالل، . پسر وی آقای حکیم عبدشد
 این پروژه را توسعه داد.

یل به تشکیالت و دارایی های دانشگاه همدرد، تبد دیگر 0308آگوست  28در تاریخ 
مید الحتشکیل یافت و سپس حکیم عبد« مدردبنیاد ملی ه»0390موقوفات شد و در سال 

 در منطقه تغلق آباد جنوب دهلی قطعه زمینی به نام مرکز همدرد خرید.
آرمان حکیم عبد  0383ازی راه اندازی شد و در سال سدانشکده دارو 0332در سال 

های ذیربط به عنوان دانشگاه به مدرد برای اولین بار از سوی نهادالحمید تحقق یافت و ه
اسامی عضو هیأت علمی دارد.  951دانشجو و  8111این دانشگاه ناخته شد. رسمیت ش

 :ی این دانشگاه عبارتند ازبرخی از دانشکده ها
 دانشکده علوم 

 دانشکده داروسازی 

 دانشکده پزشکی 

 دانشکده پرستاری 

 دانشکده مطالعات مدیریت و فناوری اطالعات 
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 گروه علوم کامپیوتر 
 گروه مطالعات مدیریت 
  بیوانفورماتیکگروه 
 مرکز کامپیوتر 

 دانشکده مطالعات اسالمی و جامعه شناسی 

 گروه مطالعات اسالمی 
 مرکز مطالعات فدرال 

 دانشکده بهداشت و سالمت 

 اطالعات تماس
Hamdard Nagar, New Delhi, Delhi 110062, India 
Phone: +91 11 2605 9688 
info@jamiahamdard.edu 

 انجام شده هاییتتفاهم نامه و فعال یامضا

 
دانشگاه همدرد و  یا،اسالم یامل یاجام هایدانشگاه این تفاهم نامه در جلسه دیدار روسای

دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه با آقای دکتر سلیمی، رئیس  یلکنددانشگاه روه
طباطبائی میان دکتر غالم نبی قاضی، رئیس دانشگاه همدرد از یک سو و دکتر حسین 

 سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی از سوی دیگر امضاء شد.
رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی به منظور گفتگو با مسئوالن 

مجمع ساالنه اندیشمندان های طرف تفاهم و شرکت در دانشگاه همدرد و دیگر دانشگاه
 به هندوستان اعزام شدند. 38در دی ماه سال  جهان )رایزینا(

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=667&q=jamia+hamdard+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCo3LzfS0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAKEPmeQ-AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiYquyTqtvKAhXDJg8KHffWA58Q6BMIlwEwEg
mailto:info@jamiahamdard.edu
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 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر مجیدرضا مومنی

 هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو
 13025091312شماره تماس: 

 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 (هندوستان)دانشگاه روهیلکند 

Mahatama Jyotiba Phule Rohilkhand University (India) 

 
 0385و در سال  یسسأت 0در ایالت اوتار پرادش یالدیم 0335در سال  یلکندروه دانشگاه
 یریتوسعه چشمگ یالت،از نظر تشک 0383در سال  ینشناخته شد و همچن یتبه رسم
 223شد. اضافه دانشگاه  یناسم ابه  یپهول یوتیمهاتما ج یشوندپ 0333. در سال یافت

لج در هندوستان زیر مجموعه دانشگاه روهیلکند هستند که در مجموع چهارصد هزار اک

                                                 
1 Uttar Pradesh 
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 باشند.شغول به تحصیل میداشجو در آنها م
 :عبارتند ازدانشگاه  ینها و مراکز معروف ااز دانشکده برخی
 یشرفتهپ یدانشکده جامعه شناس •

 گروه تاریخ باستان 
 ایگروه اقتصاد کاربردی منطقه 
 گروه آموزش مستمر بزرگساالن 

 یدانشکده علوم کاربرد •
 معلم یتدانشکده ترب •
 یدانشکده کشاورز •
 علومدانشکده آموزش و  •

  گروهB.Ed/M.Ed 

 گروه انگلیسی کاربردی 
 گروه روانشناسی کاربردی و بالینی 
 گروه فلسفه کاربردی 
  گروهM.S.W 

  گروهPGDMC و خبرنگاری الکترونیکی 
 دانشکده هنر •
 یدانشکده بازرگان •
 یدانشکده دندانپزشک •
 یو تکنولوژ یدانشکده مهندس •
 دانشکده حقوق •

 گروه حقوق 
 یریتدانشکده مد •

  گروهMBA 

 گروه مدیریت هتل و تکنولوژی کیترینگ 
 دانشکده علوم •
 و هند یرانمرکز مطالعات ا •
 دانشگاه یکتابخانه مرکز •

 اطالعات تماس:
7km from the Bareilly railway station 

Pilibhit Bye pass road Bareilly 243006, (U.P.) India. 
Phones: 0581-2527263 
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Telfax: 0581-2524232 
Help-Line: 0581-2520801 
Email: info@mjpru.ac.in 
 www.mjpru.ac.in 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
دانشگاه همدرد و  یا،اسالم یامل یاجام هایدانشگاه روسای دیداردر جلسه  این تفاهم نامه
آقای دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه  با یلکنددانشگاه روه

دکتر مشاهد حسین، رئیس دانشگاه روهیلکند از یک سو و دکتر حسین طباطبائی میان 
 دیگر امضاء شد. سویسلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی از 

 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر گلنسا گلینی مقدمخانم 
عضگگو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شگگناسگگی، دانشگگکده روانشگگناسگگی و علوم 

 تربیتی
 13025009332شماره تماس: 

 g_galyani@yahoo.comایمیل:  

  

mailto:info@mjpru.ac.in
http://www.mjpru.ac.in/
mailto:g_galyani@yahoo.com
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 (هندوستان) والکندانشگاه 

University of Lucknow (India) 

 
و از . شهر الکنتأسیس شد 0320و در سال و هندوستان واقع در شهر الکندانشگاه الکن

دانشکده به شرح ذیل هفت      . این دانشگاهاستجمله مناطق شیعه نشین هندوستان 
 :دارد

 دانشکده هنر 

 گروه زبانشناسی 
 های سانسکریت و پراکریتگروه زبان 
 های هندیگروه زبان 
 گروه زبان فارسی 
  زبان ازدوگروه 
 گروه زبان عربی 
 های مدرن اروپاییگروه زبان انگلیسی و زبان 
 گروه فلسفه 
 گروه روانشناسی 
 گروه اقتصاد 
 گروه علوم سیاسی 
 گروه انسان شناسی 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین یهانامهتفاهم       316

 گروه تاریخ باستان هند و باستان شناسی 
 گروه تاریخ غرب 
 گروه جامعه شناسی 
 گروه مددکاری اجتماعی 
 گروه مدیریت دولتی 
  کتابداریگروه علوم 
 گروه تربیت بدنی 
 گروه خبرنگاری 
 گروه مطالعات شرقی در سانسکریت 

 دانشکده تجارت 

 گروه تجارت 
 گروه اقتصاد کاربردی 
 گروه مدیریت بازرگانی 

 دانشکده آموزش 

 گروه آموزش 
 دانشکده حقوق 

 گروه حقوق 
 دانشکده علوم 
 دانشکده هنرهای زیبا 
 دانشکده طب سنتی 

مرکز تحقیقاتی نیز دارد که مرکز علوم  3و عالوه بر دانشکده های مذکور دانشگاه الکن
 مطالعات گردشگری از جمله آنهاست.مدیریت، مرکز مطالعات شهری و مرکز 

 اطالعات تماس:
University of Lucknow 
Lucknow 226 007,INDIA  
Phone: 0522-2740086 
Email:  info@lkouniv.ac.in 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
وی فمصگگطرضگگا در حاشگگیه سگگفر جناب آقای دکتر  20/00/32این تفاهم نامه در تاریخ 

 به عنوان نماینده ،به هندوستان ،زبان و ادبیات فارسی سگبزواری، عضو هیأت علمی گروه
رئیس دانشگاه الکنو امضاء شد. این تفاهم  دکتر نیمسه، ایشان و ، میانرسگمی دانشگگاه

آقای دکتر سلیمی  به امضگای رعایت مقررات و سگلسگله مراتب ادارینامه بعداً به منظور 
 .رسید

 
 معرفی نماینده دانشگاه

mailto:info@lkouniv.ac.in
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 یمومن یدرضادکتر مج
 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 13025091312تماس:  شماره
 mrezam1003@yahoo.com: ایمیل
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 دانشگاه پنجاب )هندوستان(

Panjab University 

 
 0882دانشگاه پنجاب در چندیگر هندوستان واقع است. تاریخ این دانشگاه به سال 

اتفاق افتاد. این دانشگاه یکی از قدیمی  0303در سال  رسمی آنبازمیگردد اما تاسیس 
ترین و معتبرترین دانشگاه های هندوستان است به طوری که در رده بندی دانشگاه های 

                     جهان از رتبه خوبی در آسیا برخوردار است.
سراسر  دانشکده در 088گروه تحقیقی و آموزشی است و همچنین  31این دانشگاه شامل 

که با دانشجو دارد  05111این موسسه بیش از  پنجاب زیر نظر این موسسه هستند.
 هزار دانشجو می رسد. 251ش به بیش از احتساب دانشکده های زیر نظر

ده های هنر، علوم، زبان، مرکز منطقه ای زیر گروه دانشک 0و مرکز تحقیقی  05گروه،  35
سب و کار و تجارت، مهندسی و فناوری، علوم حقوق، آموزش و هنرهای زیبا، مدیریت ک

 کی و علوم دارویی قرار می گیرند.پزش

 اطالعات تماس
No(s): 1800-180-2065, +91 172 2534818, 2534866 

 puchd.ac.in 

 امضای تفاهم نامه
ری برگزااین تفاهم نامه در سفر اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی به هندوستان برای 

 8/3/35در تاریخ « ایران و هند در بستر تحوالت نو ظهور بین الملل»همایش  مشترک
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 به امضاء رسید.
 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر مجیدرضا مومنی
 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 13025091312شماره تماس: 
 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 )هندوستان( جواهر لعل نهرودانشگاه 

 

 
 

تأسیس شده است.  0393دانشگاه جواهر لعل نهرو دانشگاهی دولتی است که در سال 
عضو هیأت علمی دارد. دانشگاه جواهر لعل نهرو  900دانشجو و  80511این دانشگاه حدود 

 :دانشگاهی جامع با دانشکده های متعدد است که برخی از دانشکده های آن عبارتند از
 دانشکده ادبیات و الهیات 
 دانشکده علوم کامپیوتر و سیستم ها 
 دانشکده مطالعات بین الملل 
 دانشکده زبان، ادبیات و مطالعات فرهنگی 
 دانشکده مدیریت و کارآفرینی 
 دانشکده مطالعات اجتماعی 
 دانشکده حقوق 

 
 اطالعات تماس:

Address: New Mehrauli Road, JNU Ring Rd, Delhi 110067, India 
Phone: +91 11 2674 2575 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=568&biw=1242&hl=en&sxsrf=ALeKk03rNnhzuOSI-tE6uETxF8oUyEESIg:1601725118321&q=jawaharlal+nehru+university+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXLKsnRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSpnJZYnZiQW5STmKOSlZhSVKpTmZZalFhVnllQqQFUBADNSiixSAAAA&ludocid=17282794032743866855&ved=2ahUKEwjn9tGFq5jsAhVsTxUIHZMmAkgQ6BMwIHoECBsQBA
https://www.google.com/search?sa=X&bih=568&biw=1242&hl=en&sxsrf=ALeKk03rNnhzuOSI-tE6uETxF8oUyEESIg:1601725118321&q=jawaharlal+nehru+university+phone&ludocid=17282794032743866855&ved=2ahUKEwjn9tGFq5jsAhVsTxUIHZMmAkgQ6BMwIXoECBsQBw
https://www.google.com/search?q=jawaharlal+nehru+university&source=lmns&bih=568&biw=1242&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAqIDPppjsAhVGLxoKHc--ClMQ_AUoAHoECAEQAA
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 های انجام شدهو فعالیت امضای تفاهم نامه

به صورت  9/0/38تفاهم نامه دانشگاه عالمه طباطبائی با دانشگاه جواهر لعل نهرو در تاریخ 
عالیت های انجام شده ذیل این تفاهم نامه می توان به از جمله ف غیرحضوری امضا شد.
 موارد زیر اشاره کرد:

  حضور دکتر شیخ اشتیاق احمد در دانشگاه عالمه طباطبائی و برگزاری نشست
 38علمی و سخنرانی در اردیبهشت ماه سال 

  حضور دکتر راما کریشنان در دانشگاه عالمه طباطبائی و سخنرانی در همایش
 38در اردیبهشت ماه سال « مسائل سیاسی ایران»بین المللی 

  سفر رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبائی به هندوستان به
و  های طرف تفاهممنظور گفتگو با مسئوالن دانشگاه جواهر لعل و دیگر دانشگاه

  38در دی ماه سال  مجمع ساالنه اندیشمندان جهان )رایزینا(شرکت در 

 
  دو دانشجو از دانشگاه جواهر لعل نهرو در دانشگاه عالمه طباطبائی برای پذیرش

 38گذراندن یک ترم تحصیلی از مهر ماه سال 

  ه با همکاری موسس« نقد کتاب بازی بزرگ گاز»برگزاری نشست علمی با عنوان
آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان و موسسه مطالعات 

 33شهریور ماه سال  9المللی در سیاسی و بین

  و سخنرانی« ژئوپلیتیک انرژی در منطقه مدیترانه»برگزاری همایش مشترک 
پروفسور گلشن دیتل، دکتر سیما بایدیا و پروفسور آسوینی موهاپاترا، اعضای 

  20/3/33هیأت علمی دانشگاه جواهر لعل نهرو در این همایش در تاریخ 

  توسط دکتر احمد اشتیاق، « کلیله و دمنه در هندهای حکایت»برگزاری وبینار
عضو هیأت علمی دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان در قالب دوره دانش افزایی 
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 20/00/33زبان فارسی در تاریخ 

  دوره دانش افزایی زبان فارسی: روزنامه نویسی فارسی »برگزاری وبینار مشترک
و دانشگاه جواهر لعل نهرو و با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی « در هند

های علمی بین المللی سخنرانی دکتر ماندانا تیشه یار، مدیر دفتر همکاری
دانشگاه عالمه طباطبائی و پروفسور اخالق آهن، عضو هیأت علمی دانشگاه 

 02/0/0011در تاریخ  جواهر لعل نهرو

  عالمه  با همکاری دانشگاه« های جمعیتوسعه رسانه»برگزاری وبینار مشترک
طباطبائی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و سخنرانی دکتر سیدمهدی خویی، عضو 

 91/0/0011در تاریخ هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

  با همکاری دانشگاه عالمه « شهرنشینی در ایران»برگزاری وبینار مشترک
جانی، رفسنطباطبائی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و سخنرانی دکتر علی خاکساری 

 9/5/0011عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

  اه با همکاری دانشگ« سیستم علمی و آموزشی در ایران»برگزاری وبینار مشترک
عالمه طباطبائی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و سخنرانی علی خورسندی طاسکوه، 

 02/5/0011عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

  علم و فناوری و ظهور ناخواسته سکوالریسم اجتماعی»برگزاری وبینار مشترک» 
با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و سخنرانی دکتر 
ابراهیم اخالصی، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

21/5/0011 

  اری با همک« جامعه شناسی در ایرانشکل گیری رشته »برگزاری وبینار مشترک
دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه جواهر لعل نهرو و سخنرانی دکتر اردشیر 

 23/5/0011انتظاری، عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

  سهم عرفان ایرانی و خواجه بنده نو از گیسودراز در گسترش »برگزاری وبینار
توسط دکتر شیخ اشتیاق احمد، عضو هیأت علمی دانشگاه  «زبان فارسی در دکن

 00/5/0011جواهر لعل نهرو در قالب دوره دانش افزایی در تاریخ 

  سخنرانی دکتر بلرام شوکال، عضو هیأت علمی دانشگاه جواهر لعل نهرو در مدرسه
به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری زبان »تابستانی با عنوان 

« کات ادبیات ترکی و فارسی و جوان فارسی در آن سوی مرزهاخارجی، مشتر
 0/9/0011در تاریخ 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
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 خانم دکتر ماندانا تیشه یار
 های علمی بین المللیمدیر همکاری
 13022091909شماره تماس: 

 mandana.tishehyar@gmail.comایمیل: 
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 (یونان) دانشگاه ارسطو

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

 

 
 

، در شهر تسالونیکی یونان واقع شده است. این دانشگاه با 0325دانشگاه ارسطو تاسیس 
دانشجو بزرگترین دانشگاه یونان است که به دلیل تنوع  0210111استاد و  2911بیش از 

دانشگاه دنیا  311آید و با بیش از رشته های تحصیلی، یک دانشگاه جامع به حساب می
 QS Topدانشگاه ارسطو بر اساس آخرین رتبه بندی  تفاهم نامه همکاری دارد.

Universities  دانشگاه برتر دنیا و اولین دانشگاه یونان است. این دانشگاه از  511جزو
های علوم انسانی دارد و دانشکده فلسفه، اولین ابتدای تاسیس، توجه ویژه ای به رشته
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های مختلف زبانهای خارجی گروههای زیادی از جمله دانشکده این دانشگاه است که گروه
در این دانشکده واقع شده اند. چند دانشکده این دانشگاه که در ارتباط با رشته ها و 

 باشند:دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد به شرح ذیل می
 دانشکده الهیات 
 دانشکده فلسفه 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 
  بدنی و علوم ورزشیدانشکده تربیت 

 اطالعات تماس:
Address: Thessaloniki 541 24, Greece 
Phone: +30 231 099 6000 
E-mail: rector-secretary@auth.gr 
www.auth.gr 
 

 

 امضای تفاهم نامه و فعالیت های انجام شده
در حاشیه سفر  9/5/30سال پیگیری در تاریخ  دو تفاهم نامه دانشگاه ارسطو پس از حدود

در  و پریکلس میتکاس، رئیس دانشگاه یونانیبه امضای به یونان،  قای دکتر فرزاد غفوریآ
 رسید. عالمه طباطبائی آقای دکتر سلیمی رئیس دانشگاه به امضای 9/8/30تاریخ 
 های انجام شده در قالب این تفاهم نامه به شرح زیرند:فعالیت
 یک دانشجو از پردیس تحصیالت تکمیلی دانشگاه برای شرکت در همایش  اعزام

 33در آبان ماه سال به دانشگاه ارسطو تسالونیکی  Tourman 2018بین المللی 
  دکتر دیکایا چاتزیفساتازیو، عضو هیأت علمی دانشگاه ارسطو در وبینار سخنرانی

 9/9/0011در تاریخ  «03بازنگری مفاهیم المیزم در دوران همه گیری کووید»
 

 نماینده دانشگاهمعرفی 
 دکتر فرزاد غفوری

 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 13025933233شماره تماس: 

 farzadghafouri@yahoo.comایمیل: 

  

https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=628&site=webhp&q=aristotle+university+of+thessaloniki+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1MynQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBQfBJpCwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLs5Ck0Y3LAhXFthQKHZ8oBXQQ6BMIiwEwFw
https://www.google.com/search?espv=2&biw=1366&bih=628&site=webhp&q=aristotle+university+of+thessaloniki+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1MynQ0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACRbndc-AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLs5Ck0Y3LAhXFthQKHZ8oBXQQ6BMIkQEwGQ
mailto:rector-secretary@auth.gr
http://www.auth.gr/
mailto:farzadghafouri@yahoo.com
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 )نهاد بین المللی( موسسه فرهنگی اکو

ECO Cultural Institute 

 

 0385است که در سال  یسازمان منطقه ا یک(، ECO) یاقتصاد یها یسازمان همکار
 ین، فیاقتصاد یها یبه منظور توسعه همکار یه، پاکستان و ترکیرانا یتوسط دولت ها

 شد. یسعضو تاس یکشورها یانم یو فرهنگ
باشد  ی( مRCD) "توسعه یبرا یمنطقه ا یهایهمکار "سازمان  یگزیناکو جا سازمان

 داشته است. یتفعال 0333تا  0390 یکه در فاصله سالها
ضافه شدند که به آن ا یدو هفت عضو جد یافت، سازمان اکو گسترش 0332سال  در

ستان، ققزا ی، جمهوریجانآذربا یافغانستان، جمهور یاسالم یعبارت بودند از: جمهور
 ازبکستان. یترکمنستان و جمهورجمهوری ، یکستانتاج ی، جمهورستانزیقزق یجمهور
عضو به  یتعداد کشورها یشو افزا ECOبه سازمان  RCDشدن سازمان  یلاز تبد پس

را در  یه ا یژنقش و یکاربرد یسازمان منطقه ا یکسازمان به عنوان  ینده کشور، ا
مشترک  یخفرهنگ و تار یکه دارا ییکرد؛ کشورها یداگردهم آوردن ده کشور منطقه پ

 یاز، نهینزم یشپ ینجهان واقع شده اند. با ا اطقمن ینتر یکاز استراتژ یکیهستند و در 
ه س یمانپ یکبود که سازمان اکو از  یحالدر  یناحساس شد و ا یبخش فرهنگ یایبه اح
شده بود. لزوم  یلمهم تبد یسازمان منطقه ا یک( به یهپاکستان و ترک یران،ا)جانبه 

ده شرح آم ینبد ی( با اهدافیهترک) یرازم یمانپ دو در بند یمجدد مؤسسه فرهنگ یایاح
 است:

 یملت ها یانو روابط دوستانه م یمعنو یوندهای، پیفرهنگ یقرابت ها یمتحک "
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 " یو عمل یبصورت تئور یو فرهنگ یاجتماع یروش ها یقعضو از طر یکشورها
 یخود سرانجام با امضا یتحت عنوان فعل یموسسه فرهنگاین  یایبا اح یرسم موافقت

در اسالم آباد  0335 سمار 00-05اجالس ساالنه اکو که در  یناساسنامه آن در سوم
 .شد یینموسسه تع ینا یو تهران به عنوان مقر اصل یدپاکستان برگزار شد، محقق گرد

 اطالعات تماس:
 01(، کوچه ناز، شماره یهموحد دانش )اقدس یابانتهران، خ

 0353959909: یپست کد
 1138-20-23939 111:  تلفن
  1138-20-23939059: دورنما
 info@ecieco.org ایمیل:

 
 تفاهم نامه و فعالیت های انجام شدهامضای 

میان آقای دکتر حسگین سگلیمی، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی و آقای این تفاهم نامه 
محل در  25/00/30در تاریخ دکتر افتخار حسگگین عارف، رئیس موسگگسگگه فرهنگی اکو، 

نامه  مهای علمی انجام شده در قالب این تفاهفعالیت دانشگگاه عالمه طباطبائی امضا شد.
 به شرح زیر است:

  با همکاری دانشگاه عالمه « های هراتگذری بر کتیبه»برگزاری وبینار مشترک
 02/3/33طباطبائی و موسسه فرهنگی اکو در تاریخ 

 00/02/33های منطقه اکو در تاریخ اولین نشست روسای دانشگاه 

 اریخ در ت« بازشناخت میراث اندیشه و دانش بوعلی سینا»وبینار  برگزاری
مصادف با سالروز بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک با همکاری  0/9/0011

و سخنرانی رئیس موسسه اکو و  دانشگاه عالمه طباطبائی و موسسه فرهنگی اکو
 خانم زهرا اسالمی عضو موسسه فرهنگی اکو در این مراسم

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر مجید عباسی

 دانشکده حقوق و علوم سیاسیگروه روابط بین الملل عضو هیأت علمی 
 13025093915شماره تماس: 

 dr.majidabbasi@gmail.comایمیل: 
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 )نهاد بین المللی( سازمان مشاوره حقوقی آسیا آفریقا )آلکو(

Asian-African Legal Consaltative Organization 
 

 
 

آفریقا )آلکو( یک سازمان دولتی بین المللی است که در -سگازمان مشگاوره حقوقی آسگیا
پس از کنفرانس بندانگ در اندونزی در ابتدا با عنوان سازمان مشاوره حقوقی  0355سال 

ا های خود را تهای آن دامنه فعالیتآسگیا تأسیس شد و سه سال بعد با گسترش فعالیت
کشور از جمله  03آفریقا مطرح شگد. در حال حاضر -توسگعه داده و با عنوان آسگیاآفریقا 

کشگور یعنی کشورهای هند،  03ایران عضگو این سگازمان هسگتند و هفت کشگور از این 
اندونزی، عراق، ژاپن، میانمار، سگریالنکا و سگوریه اعضگای موسس آن می باشند. سازمان 

 ی ساالنه آن به عنوان عضو ناظر شرکت کند.ملل از آلکو درخواست کرده تا اجالس ها
 

 اطالعات تماس:
Address: 29-C, Rizal Marg, Diplomatic Enclave (Behind Jesus and 
Marry College) Chanakyapuri, New Delhi 110021. 
Tel : 91 11 24197000 
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         91 11 26117641 
         91 11 24197006 
E-mail : mail@aalco.int 

 های انجام شدهامضای تفاهم نامه و فعالیت
های دکتر نژندی منش، عضگگگو هیأت علمی دانشگگگکده حقوق و پیرو مذاکرات و پیگیری

علوم سگیاسگی و در راسگتای گسگترش همکاری های علمی بین المللی به ویژه در رشته 
آفریقا -قوقی آسیابا سازمان مشاوره ح 29/0/0011شگنبه، حقوق، این تفاهم نامه در روز 

 .  )آلکو( امضا شد
بر اسگگاس مفاد تفاهم نامه امضگگا شگگده دانشگگگاه عالمه طباطبائی و آلکو در زمینه های 
مختلف از جمله انجام پژوهش های مشگگترک، برگزاری دوره های آموزشگگی مشگگترک، 

ن و ... همکاری خواهند کرد. همچنین برگزاری دوره های کارآموزی برای فارغ التحصگگیال
یکی از اهداف اصگلی این دو نهاد از امضای تفاهم نامه راه اندازی کلینک مشترک حقوق 
بین الملل اسگت که از جمله اقدامات بی نظیر در حوزه حقوق بین الملل در کشگگور ایران 

 خواهد بود. 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر هیبت اله نژندی منش

 ت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسیعضو هیأ
 13028081938شماره تماس: 

 hnajandimanesh@gmail.com: ایمیل
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