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 مقدمه

هع ملوم دانشااه نیبط منوان بزرگتر ،یدانشااههع مه ط اطهاطه  یاامللنیب یت هیفعها ریاخ یدر سااها ه

از  هه یفعها نیبرخوردار بودع اساا ا ا یریاز رشااچ مشاامه ،یرا ونیدر  نهاق پ یو اجتمهم یانسااهن

  یتثط  رحلطگذرکردع و بط  یهه و  وسسهت ملمبه دانشههع یابط ملمرو یگذارطیو په یی رحلط آشنه

 یههیهمرهر نیاساا ا هچا از ا چعیدر سااحوم  لتلر رساا یملم یههیروابط و گسااتره همرهر

س ،  عرف ،یملم سه -یرانیدانش و فرهنگ ا یدر گهم نل شههه هنیدر   یا ج هن و در گهم  هنیدان

 دانش بودع اس ا یو حرک  در  رزهه رانیدر ا یتمهمو اج یملوم انسهن یدوم، روزآ چسهز

و  یخود را تحول در ملوم انساااهن یاصااال  ی ه ور یدر واقع، از آنجه کط دانشاااههع مه ط اطهاطه  

سحح  نحقط یهه در ارتطهاهت ملمشهخص نیاز   متر یری دانچ،ی  یاجتمهم  را یاامللنیو ب یادر 

شتط نیهدیبن یههطیو نظر می فهه یسهز یدر قهاب بو   یههشطیچان هدیبر بن یگونهگون ملم یههدر ر

سه -یرانیا ی رد هن جوا ع گونهگون در حوزع تمچن هنی شترک   راثیکط   یبزرگ شچ، دنطهل  یا به

 یو فنهور قهتیوزارت ملوم، تحق یکل هس یراع، کوشش شچع اس  ته در مهرموب س نیا در اکنچی 

مهاآ و یساااهز یاامللنیب نطیدر ز  به ب رع یزه  نچو  نهنیرا یههیطهنیاز پشااات ی  و  یفرهنه ز

 یدر کشااورهه رانیا یملم یپلمهسااید شااطردیج هن، بط پ یکشااورهه هریدر د رانیا یههینچگینمه

سهنچا ا  یهریگونهگون ج هن  شچع در ا چیر س  اقچا هت انجهم   نهفع  نی وثر در ته  یگه  نط،یز  نیا

اسااتهدان  نچارزشاام یاز همرهر شااودیالزم دانسااتط   هنیشااچا در پهبه ز هنیکشااور مز ی ل  یو ا ن

شجو سها ه یگرا  هنیارجمنچ، دان سهن  حترم کط در  شنه  یاامللنیب نطیدر ز  مهنطیصم ریاخ یو کهر

 وداش یانچ، سپهسهزابرداشتط ی وثر یگهم هه یدر دانشههع مه ط اطهاطه  یملم یهه  یفعها یسهز
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 (3133ا ت 3131)مقایسه  المللیهای علمی بینیجدول همکار

 33 39 39 39 39 39 31 موضوع فعالیت ردیف

 33 24 23 36 23 38 34 های خارجینامهامضای تفاهم 3

 3 3 3 3 2 3 3 های داخلینامهامضای تفاهم 2

 33 8 6 33 36 5 5 المللیبرگزاری همایش بین 3

 _ 43 45 333 66 35 33 المللیبین های علمیشرکت استادان در همایش 4

 _ 35 34 22 3 3 4 المللیهای علمی بینشرکت دانشجویان در همایش 5

 3 2 3 _- -_ -_ _- المللیی مشترک بینهادورهبرگزاری  6

 _ 34 43 58 45 56 34 علمی و کارشناسان هیأتبازدیدهای علمی اعضای  5

 _ 255 343 34 68 34 62 بازدید استادان خارجی از دانشگاه 8

 _ 3 8 26 33 33 33 بازدید دانشجویان خارجی از دانشگاه 3

 3 6 6 8 6 3 3 فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی 33

 5 33 23 34 36 3 3 فرصت مطالعاتی دانشجویان 33

 _ 3 33 5 4 3 3 المللیافزایی بینهای دانششرکت استادان در دوره 32

33 
افزایی های دانشدوره شرکت دانشجویان در

 المللیبین
3 3 33 38 32 32 45 

 633 343 345 335 53 58 33 افزایی دانشجویان خارجیدوره دانش 34

 8 3 3 35 5 3 3 فرصت مطالعاتی استادان خارجی 35

 352 6 6 3 8 33 5 تدریس استادان خارجی 36

 233 5 5 33 32 6 4 تدریس اعضای هیأت علمی در بیرون از ایران 35

 364 255 246 228 353 332 332 شمار دانشجویان خارجی 38

33 
المللی اعضای هیأت های علمی بینشرکت در کارگاه

 علمی
5 8 33 45 25 2 _ 

 33 35 24 25 3 3 3 المللی دانشجویانهای علمی بینشرکت در کارگاه 23

23 
-های علمی بینشرکت استادان خارجی در کارگاه

 شگاهالمللی دان
32 38 32 36 43 23 352 
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 253 83 56 335 355 23 33 المللیهای علمی بینبرگزاری سخنرانی 22

 33 5 32 33 3 3 - المللیهای مشترک بینپژوهش 22

 8 8 8 5 5 6 6 المللیهای علمی بینهمکاری با سازمان 23

 2 3 2 3 6 3 4 ی فعلیهانامهاصالح شیوه 24

 3 3 3 3 3 6 33 های تازهنامهنگارش شیوه 25

 3 34 23 23 6 26 33 یالمللدر المپیادهای علمی بیندانشجویان شرکت  26

25 
مجموع سفرهای علمی اعضای هیأت علمی و 

 به خارج کارشناسان
55 323 353 228 333 35 1 

 32 38 332 323 65 53 33 به خارج مجموع سفرهای علمی دانشجویان 28

23 
های استادان خارجی در و فعالیت مجموع بازدیدها

 دانشگاه
83 343 243 286 255 232 _ 

33 
های دانشجویان خارجی در مجموع بازدیدها و فعالیت

 دانشگاه
34 33 34 336 385 345 _ 
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 یالمللنیب ی همکاریو قراردادها هانامهتفاهم. 3
 

ههی طنه تفههمههی اخیر، ز ینط ا ضهی  ط اطهاطه ی ای سهلاامللی در دانشههع مهههی ملمی بینگستره همرهری

 کشور را فراهم آوردع اس ا در بیشترملمی در درون و بیرون از   ؤسسهتو  ههدانشههعی  یهن این دانشههع به همرهر

ضهی این  ، وارد ضهی نه طتفههمز ینط ا  س ا  هیأتهه بط ابترهر ام شچع ا شههع فراهم  سهملمی این دان  9311ل در 

اامللی دانشااههع بط بین و قراردادههی ههنه طاکنون  جموع تفههمهمنه ط و قرارداد بط ا ضااه رساایچ و تفههم 91تعچاد 

 ع اس ارسیچ  ورد 9۱ط اامللی بههی بینبه ن هدههی داخلی برای همرهری ا ضهشچعههی نه طتفههمو  جموع  91۱

 

 موضوع همکاری کشور نام دانشگاه ردیف
یخ تار

 امضاء

 33/2/33 قرارداد  اراسموس پالس اسپانیا 3دانشگاه کارلوس  3

 35/2/33 ماسک پزشکی 23333قرارداد اهداء  چین سیوسوانجمن کنف 2

 26/3/33 تفاهم نامه چین دانشگاه زبان و فرهنگ پکن 3

 33/4/33 قرارداد دکتری مشترک اسپانیا دانشگاه اتونما مادرید 4

 33/4/33 قرارداد تولید محتوای آموزش مجازی روسیه ابنیاد ابن سین 5

 3/5/33 تفاهم نامه افغانستان ای انتخاباتانستیتو فنی و حرفه 6

 35/5/33 تفاهم نامه افغانستان جامی موسسه تحصیالت عالی 5

 5/8/33 قرارداد اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه اتونما بارسلونا 8

 5/8/33 تفاهم نامه افغانستان نستانافغا موسسه تحصیالت عالی 3

 33/8/33 تفاهم نامه ازبکستان خاورشناسی تاشکنددولتی دانشگاه  33

 25/8/33 تفاهم نامه ایران D-8دانشگاه بین المللی  33

 25/8/33 دوره مشترک آموزش زبان فارسی ایران D-8دانشگاه بین المللی  32

 35/3/33 تفاهم نامه روسیه دانشگاه تومسک 33

 34/33/33 دوره مشترک )در سه رشته تحصیلی( ایران D-8دانشگاه بین المللی  34

 6/33/33 تفاهم نامه قرقیزستان روسی اسالوی-دانشگاه قرقیز 35

 25/32/33 تفاهم نامه افغانستان دانشگاه غالب کابل 36
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 المللیهای بینهمایشها، میزگردها و نشست. 2
ادان استامکان فراهم آمد که المللی حضوری، این های بینبه علت شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری همایش ،3333در سال 

های هصورت برخط و در پلتفرم برنامخود را بهالمللی بینهای تخصصی ها، میزگردها و نشستهمایش دانشگاه عالمه طباطبائی

شگاه برگزار کنند ست برنامهدر  .برخط دان سال های برخط بینزیر فهر شگاه در  ست. 3333المللی دان برنامه،  54در این  آمده ا

ستاد از  253 شور جهان در کنار  46ا سخنرانی و گفتگو پرداخته اند. 388ک ستاد ایرانی به  سمت  ا صار،  ست برای اخت گفتنی ا

 انشگاه ها در جدول معرفی شده اند.استادان دانشگاه عالمه طباطبائی درج نشده و تنها استادان دیگر د

ف
دی

ر
 

 نام سخنرانان و دبیران برنامهعنوان 
 ۀدانشکد

 برگزارکننده

تاریخ 

 برگزاری

3 
جهان پساکرونا با تاکید بر مناسبات 

 ایران و افغانستان

 ـ دکتر وحید شالچی
 ـ دکتر عباس ملکی )دانشگاه صنعتی شریف(

جامی  ـ آقای احمد ارشاد خطیبی )استاد دانشگاه
 افغانستان(

ـ آقای داود عرفان )مدیر انستیتوت مطالعات استراتژیک 
 افغانستان، شعبه هرات(

دانشگاه عالمه 
طباطبائی با همکاری 
انجمن علوم سیاسی 

 ایران

33.3.23 

2 
کرونا و تعهدات دولتها و سازمان 

 های بین المللی

 ـ دکتر ناصرعلی منصوریان
تحصیالت عالی ـ آقای شاکر حیات )رییس موسسه 
 خورشید، افغانستان(

ـ آقای محمدتقی محقق )استاد موسسه تحصیالت 
 عالی خورشید(

 ـ دکتر هیبت اهلل نژندی منش

گروه حقوق بین الملل 
دانشکده حقوق و علوم 

 سیاسی
33.3.26 

 دبیر: دکتر رز فضلی شب شعر شاعران ایران و افغانستان 3

پژوهشکده فرهنگ 
پژوهی و موسسه 

 یک افغانستانمیدیوت
33.2.3 

4 
یکهزار و چهاردهمین زادروز خواجه 
عبداهلل انصاری )اندیشه های تربیتی 

 خواجه عبداهلل انصاری(

 ـ دکتر علیرضا منوچهریان
ـ خانم نوریه نورزاده )معاون موسسه تحصیالت عالی 

 (کهکشان های شرق، افغانستان
 ـ دکتر الهام روستایی راد

آموخته ادبیات از دانشگاه  ـ آقای فهیم فیاض )دانش
 هرات(

گروه ادبیات فارسی 
دانشکده ادبیات 

 هایزبانفارسی و 
 خارجی

33.2.34 

5 
نقش رسانه در تصویرسازی صلح با 

 محوریت سالمت

 ـ دکتر زرین زردار
ـ خانم سهیال عرفانی )استاد روزنامه نگاری دانشگاه 

 هرات(
 وـ آقای فیصل کریمی )رییس انستیتوت تحقیقات 

 مطالعات رسانه افغانستان(
 ـ دکتر علی شاکر )پژوهشگر رسانه(

 ـ آقای حامد شفیعی )روزنامه نگار و فعال رسانه و صلح(

دانشکده علوم 
 ارتباطات

23/2/33 

6 
نشست استادان ایران و افغانستان به 
مناسبت بزرگداشت خواجه عبداهلل 

 انصاری

 ـ دکتر محمد حسینی
گر مطالعات اسالمی در ـ استاد طارق نبی )پژوهش

 افغانستان(
 ـ دکتر صالح الدین جامی )استاد دانشگاه هرات(

پژوهشکده فرهنگ 
 پژوهی

33.2.25 
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 ـ دکتر مهدی دادخواه
 دبیر: دکتر رز فضلی

5 
میزگرد جهان پساکرونا و  مناسبات 

 ایران و چین

 ـ دکتر غالمعلی چگینی زاده
 سیا وـ دکتر چنگ تونگ )رییس دانشکده مطالعات آ

 آفریقا، دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای(
 ـ دکتر محسن شریعتی نیا )استاد دانشگاه شهید بهشتی(

 33.2.33 مرکز مطالعات چین

8 
میزگرد معرفی شهرهای راه ابریشم 

 در چین

 ـآقای سونگ جیانبو )دانشگاه دالیان(
 ـ خانم چین شیائوچیا )موسسه کنفسیوس(

 فسیوسـ لیو یان )موسسه کن

دبیرخانه دانشجویی 
شبکه دانشگاه های 

 راه ابریشم

33.2.6 
الی 

33.2.25 

3 

میزگرد جوانان و چالش های معاصر، 
 با نگاهی به جوانان ایران و هند

 

 ـ دکتر شیرین احمدنیا
ـ دکتر وینود چاندرا )رییس دانشکده علوم اجتماعی 

 دانشگاه لکنو، هندوستان(

دانشکده علوم 
 اجتماعی

33.3.33 

33 
میزگرد نقش سازمان ملل متحد و 

 2333دولت های ناظر در معاهده بن 

 ـ دکتر هیبت اهلل نژندی منش
 ـ دکتر احمد مومنی راد )دانشگاه تهران(

 ـ آقای شاکر حیات )استاد دانشگاه خورشید، افغانستان(

گروه حقوق بین الملل 
دانشکده حقوق و علوم 

 سیاسی
33.3.33 

33 
 بحران کرونامیزگرد زنان و 

 )کرونا و خشونت علیه زنان(

 ـ دکتر آناهیتا سیفی
 ـ دکتر حمیرا قادری )استاد دانشگاه از افغانستان(

 ـ دکتر رز فضلی
 ـ خانم مریم خاوری )مشاور مرکز سالمت روان مهاجر(
ـ دکتر اصلی عباسی )مدیر کارگروه حقوق زنان کرسی 

 حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی(
 اندانا سجادیـ خانم م

هسته پژوهشی، زن 
 امنیت و صلح

دانشکده علوم 
 اجتماعی

33.3.33 

 میزگرد زبان فارسی، زبان دانش 32

 ـ دکتر عباس ملکی )دانشگاه صنعتی شریف(
 ـ دکتر محمدناصر رهیاب )رییس دانشگاه غالب هرات(

 ـ دکتر نعمت اله ایران زاده
 (کابلـ دکتر عبدالرحمن حمید )رییس دانشگاه غالب 

 ـ دبیر: دکتر رز فضلی

پژوهشکده فرهنگ 
و دانشکده  پژوهی

ادبیات فارسی و زبان 
 های خارجی

33.4.2 

33 
نخستین نشست بررسی روابط 

 فرهنگی ایران و چین

 دکتر غالمعلی چگینی زاده دبیر: ـ
 ـ دکتر ژو بائوفنگ )دانشگاه زبان و فرهنگ پکن(

 ـ دکتر حامد وفایی )دانشگاه تهران(
کتر هوانگ ژویو رییس موسسه مطالعات چین در ـ د

 دانشگاه زبان و فرهنگ پکن(
 ـ دکتر محسن شریعتی نیا )استاد دانشگاه شهید بهشتی(

 ـ دکتر شی گوانگ )دانشگاه پکن(

 33.4.3 مرکز چین شناسی

34 
دومین نشست بررسی روابط 

 فرهنگی ایران و چین

د اه شهیـ دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور )استاد دانشگ
 بهشتی(

ـ دکتر ژانگ شی پینگ )استاد دانشگاه زبان و فرهنگ 
 چین(

 ـ دکتر علی اصغر مصلح 
 ـ دکتر یو گویلی )دانشگاه مطالعات خارجی پکن(

 ـ دبیر: دکتر غالمعلی چگنی زاده

 33.4.35 مرکز چین شناسی
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35 
سومین نشست بررسی روابط 

 فرهنگی ایران و چین

 ـ دکتر شجاع احمدوند
دکتر یائو جیده )رییس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه ـ 

 یوننان(
 ـ دکتر احمدعلی حیدری

 ـ دکتر جیا لیینگ )دانشگاه زبان و فرهنگ چین(
 ـ دبیر: دکتر غالمعلی چگنی زاده

 33.4.33 مرکز چین شناسی

36 
نشست رونمایی کتاب همدلی بی 

 مرز است

 ایران( ان درـ جناب آقای عبدالغفور لیوال )سفیر افغانست
 ـ دکتر بهادر امینیان )سفیر ایران در افغانستان(
ـ آقای عبداله رسولی)مدیر موسسه میدیوتیک 

 افغانستان(
 ـ دکتر فایز دین پرست

ـ آقای ضیاالدین صدر)رییس مرکز نشراتی افغانستان 
 امروز( 

 ـ دبیر: دکتر رز فضلی

پژوهشکده فرهنگ 
 پژوهی

33.5.2 

35 
ز زبان فارسی به چالش های ترجمه ا

 عربی با نگاهی به آثار بزرگ علوی

 ـ دکتر رضا ناظمیان
 ـ دکتر احمد موسی )دانشگاه الدکالی مراکش(

 ـ دکتر بیژن کرمی

گروه زبان عربی 
دانشکده ادبیات 

 هایزبانفارسی و 
 خارجی

33.5.34 

38 
چهارمین نشست بررسی روابط 

 فرهنگی ایران و چین

 شگاه خوارزمی(ـ دکتر شهال باقری )دان
 ـ دکتر زهرا میرحسینی )دانشگاه الزهرا(

 ـ دکتر سونگ شیان )عضو موسسه تاریخ جهان(
ـ دکتر لیو هویی )استاد دانشگاه مطالعات خارجی 

 شانگهای(
 ـ دبیر: دکتر غالمعلی چگنی زاده

مرکز مطالعات چین 
 شناسی

33.5.34 

33 
نشست نقد و معرفی کتاب بازی 

 بزرگ گاز

 عید شکوهیـ دکتر س
 ـ دکتر راماکریشنان )دانشگاه جواهرلعل نهرو(
 ـ دکتر عباس ملکی )دانشگاه صنعتی شریف(
 ـ دکتر گلشن دیتل )دانشگاه جواهرلعل نهرو(

ـ دکتر سید رسول موسوی )مدیرکل غرب آسیا وزارت 
 خارجه(

ـ دکتر شبونتی رای دادوال )موسسه مطالعات دفاعی 
 هند(

ی )معاون دفتر مطالعات سیاسی ـ دکتر مجید غافله باش
 وزارت خارجه(

 یدا )دانشگاه جواهرلعل نهرو(اـ دکتر سیما ب

موسسه آموزش عالی 
 بیمه اکو

33.6.6 

23 
نشست نقد کتاب معمای صلح 

 افغانستان

 ـ دکتر فرامرز تمنا )رییس دانشگاه افغانستان(
 ـ دکتر ماندانا تیشه یار
 (کایی افغانستانـ دکتر عمر صدر )استاد دانشگاه آمری

 ـ دبیر: دکتر سعید شکوهی

موسسه آموزش عالی 
 بیمه اکو

33.6.35 

23 
دومین نشست تخصصی واکاوی 
عملکرد دانشکده های الهیات در 

 ایران

با حضور استادانی از ایران و دکتر مختار یحیایف 
 )دانشگاه دولتی داغستان روسیه(

 دبیر: دکتر یاسر تک فالح

دانشکده الهیات و 
 ارف اسالمیمع

33.6.25 
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22 
معیارهای تحلیل سبک شناسیی 

 آوایی شعر کهن عربی

 ـ دکتر بیژن کرمی
 ـ دکتر جالل مرامی

 ـ دکتر عادل محلو )دانشگاه الوادی الجزایر(

گروه زبان عربی 
دانشکده ادبیات 

 هایزبانفارسی و 
 خارجی

33.6.26 

23 
نگاهی به روابط و همکاری های 

 ته حال و آیندهایران و روسیه، گذش

دکتر گلبتسوا شاهروضات )دانشگاه دولتی داغستان  ـ
 روسیه(

 ـ دکتر مهنوش اسکندری

گروه زبان روسی 
دانشکده ادبیات 

 هایزبانفارسی و 
 خارجی

33.6.33 

24 
نشست مذاکرات صلح افغانستان؛ 

 چشم اندازها و موانع

ـ آقای محمدرضا بهرامی )سفیر پیشین ایران در 
 (افغانستان

ـ دکتر داود مرادیان )رییس انستیتوت مطالعات 
 استراتژیک افغانستان(

 ـ دبیر: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

موسسه آموزش عالی 
بیمه اکو با همکاری 
انجمن مطالعات صلح 

 ایران

33.5.6 

 سلسله وبینارهای روز جهانی ترجمه 25

 (کوت دازور فرانسهدکتر میشل اوستینوف )دانشگاه ـ 
 اطمه تهرانیـ دکتر ف

 ـ دکتر محمدرحیم احمدی )دانشگاه الزهرا(
 دکتر مهران زنده بودی )دانشگاه فردوسی(ـ

 ـ دکتر محمودرضا گشمردی )دانشگاه تربیت مدرس(
 ـ دکتر اسماعیل فرنود )دانشگاه یزد(

 ـ خانم مهشید نونهالی
 ـ خانم لیلی گلستان

 جاه و، دکتر مرجان فردکتر روح اهلل رضاپور :انـ دبیر
 دکتر کتایون شهپرراد )دانشگاه سبزوار(

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.5 
 الی

33.5.3 

به مدت 
 سه روز

 ناربعی چهارمین همایش بین المللی 26

 ـ دکتر آقا مجاهد حسین )اندیشمند روحانی، هندوستان(
ـ دکتر محمدحسن فوادیان و دکتر علی اکبر فراتی 

 )دانشگاه تهران(
تر جعفر خالمومن اف )دانشگاه دولتی خاورشناسی ـ دک

 تاشکند، ازبکستان(
 ـ دکتر فاطمه پورمسجدیان )دانشگاه الزهرا(

 ـ دکتر حسن قناعتلی )نویسنده و پژوهشگر، ترکیه(
 ـ دکتر حمیدرضا بصیری

 ـ دکتر سید مهدی اعتمادی )دانشگاه تهران(
 ـ دکتر فوزی علوی )دانشگاه زیتونه تونس(

 زهره اخوان مقدم )دانشگاه علوم قرآنی تهران(ـ دکتر 
 ـ دکتر شیخ محمد زعبی )جنبش توحید اسالمی، لبنان(

 ـ دکتر عباسعلی رهبر 
 ـ دکتر محمدتقی کرمی 

 ـ دکتر طاهره خزایی )دانشگاه بوردو فرانسه(
ـ دکتر نوری محمدزاده )دانشگاه دولتی داغستان، 

 روسیه(
 مستر، کانادا()دکتر لیاقت تکیم، دانشگاه مک 

 علمی : دکتر صالح حسن زاده دبیر- 
 موسوی نیاسید رضا اجرایی: دکتر  دبیر

دانشکده الهیات و 
 معارف اسالمی

و دانشکده حقوق و 
 علوم سیاسی

33.5.36 

33.5.35 
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 بزرگداشت روز حافظ 25

 ـ دکتر یعقوب شفق )استاد دانشگاه کریک قلعه، ترکیه(
 ـ دکتر عباسعلی وفایی

 محمدناصر رهیاب )رییس دانشگاه غالب هرات( ـ دکتر
ـ دکتر احمدجان قوران بیک اف )استاد دانشگاه دولتی 

 خاورشناسی تاشکند(
ـ دکتر عبدالنبی ستارزاده )استاد دانشگاه ملی 

 تاجیکستان(
ـ دکتر نعیمه شکر )استاد دانشگاه علوم انسانی زحله 

 لبنان(
و، نگی اکـ جناب آقای سرور بختی )رییس موسسه فره

 از کشور تاجیکستان(
 ـ دکتر نعمت اله ایران زاده

 ـ دکتر محمدحسن حسن زاده نیری
 دکتر رز فضلیدبیر: 

پژوهشکده فرهنگ 
 و پژوهی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.23 

28 
انتخابات آمریکا و آینده صلح 

 خاورمیانه

ـ دکتر مهدی نوربخش )استاد دانشگاه هریسبرگ 
 پنسیلوانیا(

ـ دکتر مهدی مطهرنیا )عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
 اسالمی(

ـ دکتر محمدمیرویس بلخی )وزیر پیشین معارف 
 افغانستان(

ـ جناب آقای فریدون مجلسی )روزنامه نگار و دیپلمات 
 پیشین(

ـ دکتر رامتین رضایی )مدرس دانشگاهو دبیر اجرایی 
 ات صلح ایران(کمیته روابط بین الملل انجمن مطالع

دبیر: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش )استاد دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد سمنان(

موسسه آموزش عالی 
بیمه اکو و انجمن 
 مطالعات صلح ایران

33.5.22 

23 
چهارمین »همایش بین المللی 

 «گفتگوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

 ـ پروفسور مریم حسینی )دانشگاه الزهرا( 

 برناردینی )دانشگاه ناپل( ـ دکتر میشله

 ـ دکتر شجاع احمدوند

 ـ دکتر کالو چره تی )دانشگاه ساپینزا(

 ـ دکتر سعید میرمحمد صادق )تاریخ پژوه(

 ـ دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی

 دبیر: دکتر رافائل مائوریللو 

گروه مترجمی زبان 

دانشکده فرانسه 

ادبیات فارسی و 

 های خارجیزبان

33.8.5 
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COVID19 and 

Opportunities for 

Regional Integration 

Among ECO Member 

States 

 ـ دکتر جونیت آکالین )دانشگاه مرمره، ترکیه(

 ـ دکتر گلی یولداشوا )آکادمی علوم ازبکستان(

 ـ دکتر آیزادا نوری دنوا )دانشگاه الفارابی قزاقستان(

، وراسیاـ دکتر آکبوتا ژولداسبکوفا )دانشگاه ملی ا

 قزاقستان(

 دبیر: دکتر سعید شکوهی

 موسسه آموزش عالی

 بیمه اکو

33.8.32 
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 نشست بین المللی

منجی گرایی و آینده پژوهی جهان »

 «از منظر ادیان

 ـ دکتر غالمرضا گودرزی )دانشگاه امام صادق(

 ـ دکتر اسکار مولینا )دانشگاه اتونوما مکزیک(

 شگاه باقرالعلوم(ـ دکتر غالمرضا بهروزی لک )دان

دانشکده الهیات و 

 معارف اسالمی

33.8.35 
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ـ جناب اقای مانموهان سادانا )استاد مهمان از 

 هندوستان(

 دکتر رحیم کارگر )پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی(ـ 

 ـ دکتر محمدرحیم عیوضی )دانشگاه شاهد(

 ـ دکتر محمدهادی همایون )دانشگاه امام صادق(

ـ دکتر سید محمدمهدی افضلی )دانشگاه اشراق 

 افغانستان(

 تر روح اله شاکری)دانشگاه معارف قم(ـ دک

 ـ دکتر محمد معینی فر )دانشگاه ادیان و مذاهب(

 )استاد دانشگاه از مکزیک( ـ دکتر رامون کروسس

 : دکتر علی کربالئی پازوکیدبیر علمی

 مسرور طاووسی دبیر اجرایی: دکتر سعید

 

32 
مه زرگداشت عالنشست بین المللی ب

 اقبال الهوری

دکتر نرگس جابری نسب )دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 جنوب(

 ـ دکتر فائزه زهرا میرزا )دانشگاه کراچی پاکستان(

 ن(پاکستانوه عالمه اقبال الهوری، سناتور ولید اقبال )

 ـ دکتر محمدافسر رهبین )رییس آرشیو ملی افغانستان(

 ر: دکتر رز فضلیدبی

فرهنگ پژوهشکده 

و موسسه  پژوهی

 فرهنگی اکو

33.8.33 
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 همایش بین المللی

-به تصویر کشیدن ارتباطات جنوب

: شبکه ها، اتحادها و بازیگران جنوب

 در دوران جدید در صحنه بین المللی

فرایند استعمارزدایی و جنگ سرد در 

 3833آمریکای التین، آسیا و آفریقا )

 (3333تا 

- Dr. Shoja Ahmadvand (Allameh 

Tabataba’i University, Iran) 

- Dr Alireza Omidbakhsh (Allameh 

Tabataba’i University, Iran) 

- Noemi de Haro García 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain) 

- Yulia Gradskova (Stockholm 

University, Sweden) 

- Marizol González Romero 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain) 

- Fabiola Viera Núñez (Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain) 

- Pilar Díaz Sánchez (Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain) 

- Francisco Javier Morales 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain) 

- María José Tíscar Santiago 

(Instituto de Estudios Ibéricos, 

Portugal) 

- Petros Phokaides (University of 

Cyprus, Cyprus) 

- Fernando Luis Martínez Nespral 

(Universidad de Buenos Aires, 

Argentina) 

- Carolien Stolte (Leiden University, 

Netherlands) 

دانشکده حقوق و علوم 

و دانشگاه  سیاسی

 اتونوما مادرید

33.3.3 

 و

33.3.2 
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- Swapna Kona Nayudu (Harvard 

University Asia Center, USA) 

- Daniel Kent Carrasco (Centro de 

Investigación y Docencia 

Económicas-CIDE, Mexico) 

- Diego Renart González (University 

of the Basque Country, Spain) 

- Joseph L. Underwood (Kent State 

University, USA) 

- Fernando Escribano Martín 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain) 

- Martín Bergel (Center of 

Intellectual History-University of 

Quilmes / University of San Martín, 

Argentina) 

- Moe Taylor (Social Sciences and 

Humanities Research Council of 

Canada, Canada) 

- Eudald Cortina Orero (Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain) 

- Myra Ann Houser (Ouachita 

Baptist University, USA) 

- Élodie Brun (Colegio de México, 

Mexico) 

- Cristina Carnemolla (Duke 

University, USA) 

- Alberto García Molinero 

(University of Granada, Spain) 

- Margaret Power (Illinois Institute of 

Technology, USA) 

- Eugenia Palieraki (Université de 

Cergy-Pontoise, France) 

- Frank Dhont (National Cheng Kung 

University, Taiwan) 

- Javier Gil Guerrero (Universidad 

Francisco de Vitoria, Spain) 

- Fernando Camacho Padilla 

(Universidad Autónoma de Madrid, 

Spain) 

- Aramesh Shahbazi (Allameh 

Tabataba’i University, Iran) 

- Gizem Magemizoglu (Ankara 

University, Turkey) 

- Mandana Tishehyar (Allameh 

Tabataba’i University, Iran) 

- Pantea Mohebi Zanganeh 

(University of Tehran, Iran) 

- Raphaël Orange-Leroy (CY Cergy 

Paris Université, France) 

- Majid Reza Momeni (Allameh 

Tabataba’i University, Iran) 

- Arianna Pasqualini (University of 

Bologna, Italy) 
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- Eric Burton (University of 

Innsbruck, Austria) 

- Camila Tribess (Federal University 

of Bahia, Brazil) 

- Daniel De Lucca (UNILAB, Brazil) 

- Fatima Waqi Sajjad (University of 

Management and Technology, 

Pakistan) 

- Isabelle Sophie Schoebel (Malmö 

University, Sweden) 

- Ane Marie Ørbø Kirkegaard 

(Malmö University, Sweden) 

- Mar Louie Vincent Capul Reyes 

(University of San Carlos, 

Philippines) 

- Eudald Cortina Orero (Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain) 

- Raza Naeem (Progressive Writers 

Association Lahore, Pakistan) 

- Roxana Claudia Tompea 

(Diplomatische Akademie Wien, 

Austria) 

- Timothy Nicholson (Farmingdale 

State College, USA) 

- Priyamvada Ankush Sawant 

(University of Mumbai, India) 

- Carolina Bracco (University of 

Buenos Aires, Argentina) 

- Elka Margarita Correa Calleja 

(Universidad Anahuac Campus 

Norte, Mexico) 

- Ekaterina Vasileva (University of 

Erfurt, Germany) 

- Ernesto Bohoslavsky (Universidad 

Nacional de General Sarmiento, 

Argentina) 
 دکتر فرناندو کاماچوو  یلوردکتر رافائل مائودبیران: 
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زنان و امکانات حضور مسالمت آمیز 

 در جهان

دانشگاه بانوان الهور، ) حه زهرا کاظمیدکتر فلیـ 

 پاکستان(

 دکتر آناهیتا سیفی ـ 

دانشگاه ملی اوراسیا، دکتر آکبوتا ژولداسبکوا )ـ 

 قزاقستان(

دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند، دکتر نزیما خدایوا )ـ 

 ازبکستان(

 ن(افغانستانویسنده و پژوهشگر، ) دکتر حمیرا قادریـ 

 دکتر رز فضلیدبیر: 

نگ پژوهشکده فره

 پژوهی

 

33.3.5 

 

 «ادبیات تطبیقی و عرفان»همایش  35
پروفسور محمد برنوسی )دانشگاه موالی اسماعیل  ـ-

 مکناس، مراکش(

 ـ دکتر مختار عیساییان

گروه مترجمی زبان 

دانشکده فرانسه 

33.3.8 

33.3.3 
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 قوی فردود ـ دکتر زهرا ن

 ـ دکتر داود اسپرهم

 ـ دکتر بهمن نامور مطلق )دانشگاه شهید بهشتی(

 ـ دکتر محمد ناصر نبوی

 احمدی ـ آقای سهراب

 دکتر معصومه احمدی دبیر:

ادبیات فارسی و 

 های خارجیزبان

 

 گذری بر کتیبه های هرات 36

 خلیل اهلل فضلی )موسسه آموزشی بایسنقر(
 نیک محمد مستمند )وزارت اطالعات و فرهنگ(

 نصیر احمد یاور
 )پژوهشگر معماری(

رهنگ پژوهشکده ف
 پژوهی

 و موسسه فرهنگی اکو

33.3.32 

35 
 :کمک به حل مسائل کشورنشست 

 علوم ریاضی و بازار سرمایه

 دهناد دکترخسرو
 )کلمبیا دانشگاه(

 ممقانی جلوداری محمد دکتر
 صفدری دکترعلی

 خیابانی ناصر دکتر

دانشکده آمار، ریاضی 
 و رایانه

33.3.23 

 همدیتران منطقه در انرژی ژئوپلتیک 38

Professor Gulshan Dietl 

 (نهرو للع جواهر دانشگاه)

 ملکی عباس پروفسور

 )شریف عتینص دانشگاه(

Dr Sima Baidya 

 (نهرو للع جواهر دانشگاه)
 تیشه یار ماندانا دکتر

 دبیر:

Professor Aswini Mohapatra 

 (نهرو للع جواهر دانشگاه)

 آموزش عالی موسسه
بیمه اکو و دانشگاه 

 نهروجواهر لعل 
 هندوستان

33.3.23 

33 
همایش بین المللی آموزش و 

گسترش زبان فارسی پیامدهای 
 بیماری کرونا در جهان

دکتر فلیحط زهرا کهظمی )دانشههع بهنوان الهور، ا 

 پهکستهن(

دکتر سعیچ صفری )استهد زبهن فهرسی در ا 

 دانشههع بلهراد، صربستهن(

)رییس گروع  دکتر حسن ادیب حهج سلیمهن ا

 زبهن فهرسی دانشههع  لی اطنهن(

) چیر گروع زبهن  پروفسور دکتر ملی تمیزالا 

 فهرسی دانشههع سلجوق قونیط، ترکیط(

)رییس گروع فهرسی و  دکتر هوارر  یرزا احمچآواا 

دانشههع دواتی خهورشنهسی تهشرنچ، افغهنی در 

 ازبرستهن(

)استهد دانشههع دواتی  دکتر دافوزع احمچآوا ا

 ی تهشرنچ، ازبرستهن(خهورشنهس

) چیر  رکز تحقیقهت  اهلل شرراا یدکتر احسهن ا

 فهرسی رایزنی فرهنهی ایران در هنچوستهن(

)رییس دانشرچع زبهن  ااحسنپروفسور سیچ مینا 

 ههی خهرجی دانشههع جواهراعل ن رو، هنچوستهن(

آزفا و بنیاد مرکز 
 سعدی

33.3.26 
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)رییس گروع  دکتر نورالن بیگ بهاتهبهیر ا

دیک و  یهنط در زبهنشنهسی کشورههی خهور نز

دانشرچع شرق شنهسی و روابط بین ااملل دانشههع 

 دواتی بیشرک، قرقیزستهن(

)رییس کرسی ایران شنهسی  هیتئه شورغهدکتر ا 

 دانشههع دواتی تفلیس، گرجستهن(

)رییس بلش  رخهنیبوالتطک بهتدکتر ا 

 ایرانشنهسی در دانشههع اافهرابی، قزاقستهن(

هد زبهن فهرسی در )است زادعیمل هونیآ دکترا 

 رایزنی فرهنهی ایران در بهکو، جم وری آذربهیجهن(

)رایزن فرهنهی و  زادعی وسو یچملیسآقهی ا 

 نمهینچع بنیهد سعچی در ممهن(

 )استهد زبهن فهرسی، کنیه( یمطچاهلل  رزوقآقهی ا 

)استهد زبهن فهرسی در  یدکتر  نصر حمچا 

 هژ(دانشههع ههی تونس، اامنهر،  نوبط و کهرت

)استهد زبهن   نی راف   حمچ ااحنحهویدکتر ا 

 هع مین ااشمس،  صر(فهرسی دانشه

)استهد زبهن فهرسی در دانشههع  دکتر نهزیه بهرانیا 

 سهال هنره، اسپهنیه(

خوشی )رییس بلش فهرسی یوسر حسین ا دکتر 

 دانشههع پیشهور، پهکستهن(

) چیر گروع زبهن  پروفسور  حمچ ب هءااچینا 

 انشههع داکه، بنههده(فهرسی د

) چیر  چرسط   حسنیا حجط االسهم ملی 

 اام چی قم، ایران(

)رییس بلش زبهن فهرسی  دکتر یحیی مطیچا 

 دانشههع صنعه، یمن(

حسینی ) چرس خهنط  دکتر  حمچ حسینا 

  فرهنگ ایران در کویتط، پهکستهن(

شیرازی ) چرس زبهن  شطیر ملی یرزا دکتر ا 

 رآبهد، هنچوستهن(فهرسی دانشههع حیچ

ا دکتر کهترینه پیسچورنیروا )دستیهر کرسی ایران 

 شنهسی دانشههع دواتی سن  پترزبورگ، روسیط(

)استهد گروع فهرسی دانشههع جی  دکتر سمیع اهللا 

 سی الهور، پهکستهن(

)رییس گروع زبهن فهرسی  دکتر أنور مطهس  جیچا 

 دانشههع بغچاد، مراق(

وارکهس ) چرس زبهن ا دکتر خواکین رودریهز 

 فهرسی در زایزنی فرهنهی ایران، اسپهنیه(
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ا آقهی حسین ااحهیی ) چیر  وسسط قلم در بغچاد 

 )مراق(

 ا دکتر حسین مهو )استهد زبهن فهرسی، سنههل(

 دبیر علمی: دکتر رضامراد صحرایی
 دبیر اجرایی: دکتر حجت اله الماسی

43 
ررسی کتاب تاریخ رشیدی اثر نقد و ب

 میرزا محمد حیدر دوغالت
 پروفسور اسالم چمنی

 دکتر بهروز بیک باباییدبیر: 

گروه زبان ترکی 
دانشکده استانبولی 

ادبیات فارسی و زبان 
های خارجی و 
دانشگاه الفارابی 

 قزاقستان

33.3.26 

43 

 دانشگاههای روسای گردهمایی
 :افغانستان و ایران

 تاثیر زمینه در تجربه تبادل
 پژوهشهای

 جامعه بر دانشگاهی

 سلیمی حسین دکترـ 
 )طباطبائی عالمه دانشگاه(
 بابری عثمان محمد دکترـ 

 )کابل دانشگاه(
 کافی محمد دکترـ 

 )مشهد فردوسی دانشگاه(
 فایز عبداهلل دکترـ 
 )هرات دانشگاه(

 رضایی غالمرضا دکترـ 
 )بلوچستان و سیستان دانشگاه(

 )دانشگاه بلخ( کلیوال اهلل یلخل دکترـ 
 دبیران: دکتر ماندانا تیشه یار و دکتر رز فضلی

مدیریت همکاری 
 یهای علمی بین الملل

پژوهشکده فرهنگ و 
 پژوهی

33.3.25 

42 
 با موضوع: تدکس بین المللی رویداد

 لیتومسو و امید

 مشایخی علینقی دکترـ 
عتی صن دانشگاه ریتمدی دانشکده تمام استاد و موسس(

 )شریف
 احسانی افسانهـ خانم 

 )اکوتوریسم فعال(
 ربیعی رامینـ آقای 

 )فیروز مالی گروه عامل مدیر(
 داوری مهرانـ آقای 

 )تهرانپلتفرم مدیرعامل و معمار(
 هریس کالمی مصطفی دکترـ 

 )فرادرس مدیرعامل(
 نژاد آذری اسماعیلـ آقای 

 )نوجوان و کودک ادبیات فعال(
 تکیان حسین امیر دکترـ آقای 

 دانشگاه سیاستگذاری و جهان سالمت گروه مدیر(

 )تهران پزشکی علوم
 ایرجی محسنـ آقای 

 )نجوم و فیزیک آموزگار(
 پور صفاریان سیاوشـ آقای 

 )میزبان(

دانشکده علوم 
 اجتماعی

1399/9/

28 
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 : دکتر شیرین احمدنیاعلمی دبیر
 دبیر اجرایی: آقای محمدحسین انصاری

 ب یلداپاسداشت ش 43

 ـ دکتر بهرام امیراحمدیان
 ـ دکتر احمد تمیم داری

 ـ خانم نیلوفر نیکسیر )شاعر و پژوهشگر از افغانستان(
ـ آقای سیدرضا محمدی )شاعر و پژوهشگر از 

 افغانستان(
 ـ خانم آسیه حیدری شاهی )شاعر ایرانی(
 ـ آقای فردوس اعظم )شاعر تاجیکستانی(

 انستانی(ـ آقای جعفر احسانی )شاعر افغ
 و خانم معصومه نظری دکتر رز فضلی: اندبیر 

پژوهشکده فرهنگ 
 پژوهی

33.3.23 

44 
بازتعریف بازیگر در نشست علمی: 

 عرصه عمومی

 فضلی رز دکتر
 صادقی رسول دکتر

 )تهران دانشگاه(
 احمدی احمدشاه دکتر

 )مهاجر روان سالمت مرکز رئیس(
 موسوی نادر آقای

 )ایران رد خودگردان مدارس مسئول(

پژوهشکده فرهنگ 
 و پژوهی

مرکز سالمت روان 
 مهاجر

33.3.33 

45 

تحت گرنت ژان بین المللی همایش 
 مونه

 

Common Foreign and 

security policy of 

European Union (CFSP) 

towards Middle East 

and Iran 

Dr. Hussein Talal Maklad (Syria) 

Dr. Arshad (India) 

Prof. Abolfazl Beheshti (Belgium) 

Dr. Seyit Ali Avcu (Turkey) 

Dr. Diana Basharova (Kazakhstan) 

Dr. Akbota Zholdosbekova 

(Kazakhstan) 

Dr. Aigerim Bakhtiyarava 

(Kazakhstan) 

Dr. Gulsum Kenzhalina (Kazakhstan) 

Dr. Valentin Yakushik (Ukraine) 

Dr. Mirushe Haxha (North-

Macedonia) 

Prof. Mohammad Hassan Khani 

(Iran) 

 دبیر: دکتر علیرضا کوهکن

گروه روابط بین الملل 
دانشکده حقوق و علوم 

 سیاسی
33.33.3 

46 
 ابریشم جاده مسیر های تمدن فهم

 امروز تا باستان دوران از

 بیرجند( )دانشگاهخلیفه  مجتبی دکتر

 یون کیا جی دکتر

 چین( غرب شمال )دانشگاه

 خیانگ انگ لی جین دکتر

 (شانگهای لالملبین مطالعات )موسسه
 فی وانگ دکتر

 شانسی( معلم تربیت )دانشگاه

 الهامی محمدرضا دکتر
 آنخویی( )دانشگاهژوان  ژی وانگ ردکت

 ژن  جیانگ دکتر

 چین( غرب شمال )دانشگاه

 معلم( تربیت )دانشگاهژونگوی  هان دکتر

 مرشدلو جواد دکتر

 گروه تاریخ و گروه
زبان چینی دانشکده 
ادبیات فارسی و زبان 

های خارجی و 
 چین دانشگاه آنخویی

33.3.33 
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 مدرس( تربیت )دانشگاه

 یحیایی علی دکتر

 (حکیم سبزواری )دانشگاه
 دبیر: دکتر فهیمه ابراهیمی

45 
همایش بین المللی مطالعات اسالمی 

 در ایران و هند

پژوهشهر دانشههع جه یه ) خهنم حنهن شیرینا  -

 ( لیه اسه یه

دانشههع جه یه  لیه پژوهشهر ) آقهی  نور حسنا 

 (اسه یه

)ر یس دپهرتمهن  حهاعهت  دکتر سیچ شههچ ملیا

 اسه ی دانشههع جه یه  لیه اسه یه(

 مطهس اشرفی  دکتر ا

 حهاعهت  گروع )استهد پروفسور اختر اواواسیا 

 اسه ی دانشههع جه یه  لیه اسه یه(

دکتر  حمچملی ربهنی)رایزن فرهنهی جا اا اا در ا

 هنچ(

 (پژوهشهر دانشههع جه یه  لیه اسه یه) خهنم اقرا ا

 وسسط  پیشین) چیر  پروفسور  حمچ اسحهق ا

 حهاعهت اسه ی دکتر ذاکر حسین، جه یه  لیه 

 اسه یه( 

 دکتر اشرهن نعیمی ا

 دکتر جنیچ ههریسا 

 حهاعهت اسه ی دانشههع  گروع )استهدیهر ارشچ

 جه یه  لیه اسه یه(

 خهن  چ دکتر اقتچار ا

) چیر  وسسط  حهاعهت اسه ی دکتر ذاکر حسین، 

 جه یه  لیه اسه یه(

پژوهشهر دانشههع جه یه  لیه ) آقهی   چ اویسا 

 (اسه یه

 ()پژوهشهر دکتر ملیزادع  وسویا 

 )استهد دانشههع ت ران( دکتر احمچ بهدکوبط هزاوعا 

 حهاعهت  )استهدیهر گروع دکتر  حمچ  شتهقا 

 هع جه یه  لیه اسه یه(اسه ی دانشه

 دکتر سعیچ انواریا 

)دانشیهر دانشههع  دکتر ابواافضل خوه  نشا 

 ت ران(

 حهاعهت  )استهد گروع پروفسور فریچا خهنما 

 اسه ی دانشههع جه یه  لیه اسه یه(

 حهاعهت اسه ی  )استهدیهر گروع دکتر   چ ارشچا 

 دانشههع جه یه  لیه اسه یه(

 ملی شریفی : دکترهمهیش دبیر

دانشکده الهیات و 
و  معارف اسالمی

دانشگاه جامیا ملیا 
 اسالمیا هند

33.33.3 
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48 
نخستین گردهمایی مدیران و 

معاونین بین المللی دانشگاه های 
 ایران و اسپانیا

 ا دکتر حسین سلیمی

 لوئیس فلیپ فرناندز دِ ال پِنیا )سفیر اسپانیا در ایران(ا

 ایران در اسپانیا( آقای حسن قشقاوی )سفیر ـ 
 ـ دکتر نجمه شبیری

 رزا ماریا مارتینز اسپینوسا )دانشگاه الیکانته(ـ دکتر 
 پریچهر حناچی )دانشگاه الزهرا(دکتر ـ 

 دکتر کارمال کالِس بوردِت )دانشگاه ائوتونوما مادرید(ـ 
 (دانشگاه بوعلی همدان)یوسف آرام ـ دکتر 
 درید(کارمن اّرخاس )خانه اسیا در ماـ دکتر 

شکوه السادات حسینی )پژوهشگاه علوم انسانی ـ دکتر 
 و مطالعات فرهنگی(

 سالومه یوسفیان )دانشگاه نبریخا(ـ دکتر 
 تونی گرانویر سالتیور )دانشگاه ییدا(ـ دکتر 

 محمدجواد اسماعیلی )انجمن حکمت و فلسفه( ـ دکتر
 ویکتور وزکِز )دانشگاه سانتیاگو کمپوستال(ـ دکتر 
ادی شهریار شاه حسینی )دانشگاه علم و هـ دکتر 

 صنعت(
 )دانشگاه  کمپلوتنسه( داماسو لوپز گارسیاـ دکتر 

 (مجید وظیفه دوست )دانشگاه گیالنـ دکتر 
 خرمینال گیل )بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای( ـ دکتر

 زمانی )دانشگاه تهران( ـ دکتر سیروس
 محمدعلی حداد )دانشگاه یزد(ـ دکتر 

 ین رودریگز )ایرانشناس اسپانیایی(آقای خواکـ 
 ماندانا تیشه یارـ دکتر 

ایران شناسی مرکز 
 خیام

33.33.34 

43 
رونمایی از کتاب گفتگو بر محور 

توسعه؛ سومین همایش گفتگوهای 
 فرهنگی ایران و افغانستان

قه م  قهم وزیر ملوم، )دکتر حسین سهالر آ لی ا 

 تحقیقهت و فنهوری در ا ور بین ااملل(

 دکتر سیچ جهل دهقهنی فیروزآبهدیا 

 دکتر ههدی خهنیریا 

ر یس آکهد ی ملوم )دکتر مطچااظههر شریب ا 

 افغهنستهن(

سفیر جم وری اسه ی )دکتر ب هدر ا ینیهن ا 

 (ایران در افغهنستهن

سفیر جم وری اسه ی )آقهی مطچااغفور ایوال ا 

 افغهنستهن در ایران

شههع و ر یس  وسسط استهد دان)دکتر فرا رز تمنه ا 

 تحصیهت مهای افغهنستهن(

 دکتر فه ز دین پرس ا 

دانشههع فردوسی  استهد) دکتر  حسن خلیلیا 

 ( ش چ

ر یس اتحهدیط ) آقهی سیچ رضه  حمچیا 

 (نویسنچگهن افغهنستهن

 دبیر برنه ط: دکتر رز فضلی

مدیریت همکاری 
 های علمی بین المللی

پژوهشکده فرهنگ 
 پژوهی

33.33.25 



22 

 

53 
ششمین نشست کنفرانس بین المللی 

 هزاره خیام

 عهون دانشههع ) هسیخوزع  هنو ل  ل دکترا 

 ، اسپهنیه(چیکمپلوتنسط  هدر

 ترجم،  سنچع،ینوی )خر شهه نیاستهد ب هء ااچا 

 (حهفظ پژوع و استهد دانشههع س،ینوفرهنگ

 استهد دانشههع ت رانا دکتر حسن بللهری )

 (رانیا یخر فرهنهانجمن آثهر و  فه سیو ر 

 یجها ری حمچ ا  ا دکتر

استهد گروع زبهن و ادبیهت ) مطچااصطور خهن ا دکتر

 یفهرس

 (دانشههع داکه، بنههده

، یفهرس هتیزبهن و ادب هریدانشا دکتر نجمط دری )

 ( چرس  یدانشههع ترب

هن ارشچ زب یکهرشنهس یدانشجوشین یی تینگ )ا 

 از مین( س چر  یدانشههع ترب یفهرس هتیو ادب

گروع زبهن و  ری چ) زالیتم یپروفسور دکتر مل ا

دانشههع سلجوق  هتیادب ۀدانشرچ یفهرس هتیادب

 (طی/ ترکطیقون

 دکتر فرانک ههشمی ا

گروع زبهن و  هریدانش) چیاارش  ی حمچ  م ا دکتر

 (دانشههع داکه، بنههده یفهرس هتیادب

 دانشرچع یملم هتیمضو ه) یفهامط مسهر دکتر ا

 (دانشههع ت ران یخهرج هتیهه و ادببهنز

 گستره زبهن یشورا ریدب) آقهی  حمچخهنیا 

 (کتهب  ؤسسط ش ر یو  عهون فرهنه یفهرس

استهد  چمو در دانشههع ) که وران بوزکورت دکترا 

 یی، ترکیط(مه ط اطهاطه

دانشههع  یملم ئ یمضو ه) اسعچ فیروز دکترا 

 (طید شق، سور

هع دانشه یدانشجو) چینوسلحهنوا حس ریش یملا 

 وا،یبط نهم سهال طنسکیش ر ر یریترن یهوانورد

 (طیروس

فط گروع فلس سیر ) وونهلکماپوالتووا  رااچد دکترا 

 ی خهورشنهسیدوات دانشههع ،یو فرهنگ شرق

 ازبرستهن( ،تهشرنچ

 دبیر ملمی: دکتر نجمط شطیری

 دبیر اجرایی: خهنم فهامط بیهت فر

 مرکز خیام

یات دانشکده ادب
های فارسی و زبان
 خارجی

33.33.28 

53 
چشم اندازهای همکاری ایران و 

 2323ترکیه در دهه 

 )مدرس تربیت دانشگاه( محمدیگل ولی دکتر

 )اسالمی آزاد دانشگاه( مینهحاجی رحمت دکتر

Prof. Aşkın İnci Sökmen Alaca (Arel 

University) Dr. Ali Bilgin Varlık 

(Arel University) 

وسسه آموزش عالی م
 بیمه اکو و

 دانشگاه آرل ترکیه

33.32.33 
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52 
نخستین اجالس روسای دانشگاه ها 
و نهادهای علمی و فرهنگی عضو 

 منطقه اکو

Hossein Salimi (Allameh Tabataba’i 
University) 

Sarvar Bakhti (ECO Cultural 
Institute Headquarters in Tehran) 
Atousa Goudarzi (ECO College of 

Insurance) 
Manzoor Hussain Soomro (ECO 

Science Foundation) 
Mehmet Akif Kirecci (ECO 

Educational Institute) 
Hadi Soleimanpour (ECO’s 

Secretary General) 
Mohammad Reza Assari 

(Chencellor, Jundi Shapur 
University of Technology, Dezful) 
Zhanseit Tuimebayev (Al-Farabi 

Kazakh National University) 
Hicabi Kirlangic (Ankara 

University) 
Elchin Safarali oghlu Babayev 

(Baku State University) 
Mohammad Kafi (Ferdowsi 

University of Mashhad) 
Abdullah Faiz (Herat University) 
Esen Aydogdyev (International 
University of Humanities and 

Development) 
Mahmut Ak (Istanbul University) 
Kanat Zhalilovich Sadykov (Jusup 

Balasagyn Kyrgyz State University) 
Mohammad Osman Babury (Kabul 

University) 
Irada Khalilova (Khazar University) 

Vladimir Ivanovich Nifadiev 
(Kyrgyz Russian Slavic University) 

Yerlan Sydykov (LN Gumilyov 
Eurasian National University) 

Mahmoud Fotuhi Firuzabad (Sharif 
University of Technology) 

Qurbonzoda Mahmadali Rahmat 
(Tajik State University of 

Commerce) 

 مدیریت همکاری
 های علمی بین المللی

33.32.34 
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Khushvakhtzoda Qobiljon 
Khushvakht (Tajik National 

University) 
Gulchekhra Rikhsieva (Tashkent 

State University of Oriental 
Studies) 

Bayramgul Motyyevna 
Orazdurdyyeva (Turkmenistan 

State University) 
Niaz Ahmad Akhtar (University of 

the Punjab) 
Bushra Mirza T.I. (Lahore College 

for Women University)  

53 
اجتماعی حوزه -های فرهنگیظرفیت

 تمدنی نوروز

 )رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی( دکتر حسین سلیمی
 )رئیس بنیاد سعدی( دکتر غالمعلی حدادعادل

 )سفیر افغانستان در ایران( دکتر عبدالغفور لیوال
 )رئیس محترم موسسه فرهنگی اکو( دکتر سرور بختی

  )رئیس موسسه ابرار معاصر تهران( تر عابد اکبریدک

)پروفسور کرسی زبان و ادبیات  دکتر احمد قرانبکوف
ایران و افغانستان دانشگاه خاورشناسی دولتی تاشکند، 

 ازبکستان(
)عضو هیأت علمی دانشگاه  دکتر رضا مراد صحرایی

عالمه طباطبائی و مشاور آموزشی و پژوهشی بنیاد 
 سعدی، ایران(

)استاد زبان و ادبیات رئیس   کتر احمدغنی خسروید
 دانشکده علوم انسانی دانشکده دولتی هرات، افغانستان(

)استاد دانشگاه رئیس  دکتر تاالس بیگ مشرب اف
انستیتو شرق شناسی و روابط بین الملل دانشگاه دولتی 

 بیشکک، قرقیزستان(
ه و)استاد زبان و ادبیات فارسی گر  پروفسور عارف ایوبی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الکهنو، هند(
)استاد و مدیر گروه زبان و  پروفسور علی گوزل یوز

 ادبیات فارسی دانشگاه استانبول، ترکیه(
)مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی  دکتر اقبال شاهد

 دانشگاه جی سی الهور، پاکستان(
)مدیر گروه اوراسیا موسسه ابرار  دکتر محمود شوری
 صر تهران، ایران(معا

)رئیس گروه زبان و ادبیات  دکتر انور عباس مجید
 فارسی دانشگاه بغداد، عراق(

)مدرس زبان و ادبیات فارسی  دکتر فرخ صدیق زاده
 دانشگاه آنکارا، ترکیه(

)استاد زبان و ادبیات فارسی گروه  دکتر جهانگیر اقبال
 دانشگاه کشمیر، هند(  زبان و ادبیات فارسی

پردیس تحصیالت 
 تکمیلی

33.32.35 
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یس )استاد زبان فارسی و رئ رالن بیک بالتابایفدکتر نو
گروه زبان های خاورمیانه انستیتو شرق شناسی و روابط 

 بین الملل، دانشگاه دولتی بیشکک، قرقیزستان(
)عضو هیأت علمی دانشکده  پروفسور شاهین فاضل

 تاریخ آکادمی ملی علوم، جمهوری آذربایجان(
العات )رئیس پژوهشکده مط دکتر مهدی میرمحمدی

 راهبردی، ایران(
)استاد زبان و ادبیات فارسی و مترجم  دکتر انباش قاسم

 دانشگاههای آلماتی، قزاقستان(
)استادیار و مسئول اتاق ایرانشناسی  دکتر مستوره احمدوا

و استاد زبان فارسی دانشگاه فدرال کازان، 
 تاتارستان/روسیه(

دنگی  ی)استاد فارسی دبیرستان دولت محمد ابراهیم وانی
 وچهه باره موله کشمیر، هندوستان(

مدیران برنامه ها: دکتر ماندانا تیشه یار، دکتر علی آدمی 
 و دکتر رز فضلی

 دبیر همایش : دکتر مرتضی نورمحمدی

54 

 ملی شدن صنعت نفت در ایران

 المللیای و بینپیامدهای منطقه

 

Mohammadali Movahed (Historian, 
Writer and Jurist) 

Akbota Zholdasbekova (Vice-
Rector of International 

Cooperation, Eurasia National 
University, Kazakhstan) 

Gulshan Dietl (Professor Emerita, 
Jawaharlal Nehru University, India) 
Bahram Amirahmadian (Professor 
in Geopolitics, Allameh Tabataba’i 
University & University of Tehran) 

Cüneyt Akalın (Professor in 
Political Sciences & International 

History, Marmara University, 
Istanbul) 

Amene Mirkhoshkhou (Assistant 
Professor in Political Sciences, Arak 

University) 
Abdusamat Khaydarov (Professor in 

Political Science, Tashkent State 
University of Oriental Studies & 

Former Ambassador of Uzbekistan 
in Iran) 

Raffaele Mauriello (Assistant 
Professor in Geopolitics, Allameh 

Tabataba'i University) 

موسسه آموزش عالی 
 بیمه اکو

33.32.25 
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Amir Reza Ahmadi (PhD in 
International Relations, University 

of Guilan) 
Mahjabin Ahmadi (PhD Candidate 

in History, Payame Noor 
University) 

Muhammad Irfan Shahzad 
(President of the Eurasian Century 

Institute, Pakistan) 
Abbas Maleki (Associate Professor 

in Energy Studies, Sharif University 
of Technology) 

Guli Ismatullayevna Yuldasheva 
(Professor in History & Senior 
Scientific Fellow, Uzbekistan’s 

Academy of Sciences)  
Hojjatulah Ghanimi Fard (Professor 
Emerita, Petroleum University of 

Technology) 
Paulo Botta (Professor, Argentina 

Catholic University) 
Pouria Askary (Associate Professor 

in International Law, Allameh 
Tabataba’i University) 

Maryam Pashang (Visiting 
Professor, Petroleum University of 

Technology & Islamic Azad 
University) 

Ismail Hakkı Elçi (PhD Candidate, 
Department of Political Science and 

International Relations, Istanbul 
Arel University) 

 دبیر علمی: دکتر ماندانا تیشه یار
 دبیر اجرایی: دکتر سعید شکوهی
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 به تفکیک کشور المللیبینهای ها، میزگردها و همایشکنندگان در نشست. شرکت2نمودار 
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 یالمللنیبی هاشیهمادر نشجویان و دارکت استادان ش  .2-2

اامللی در ههی بینمل  شاایوع بیمهری کرونه، مچم برگزاری همهیش، بطههی پیشااینبرخها سااهل ،9311در سااهل 

اامللی، اسااتهدان و دانشااجویهن ههی بینو  سااهفرت ههی ایجهدشااچع در رف  و آ چ حچودی کشااورههی گونهگون و 

 اشرک  نرردنچ بط صورت حضوری اامللیهی بینهدانشههع در همهیش

 

 های مطالعاتیفرصت.   1

  مطالعاتی استادان هایفرصت.  1-3

سهالنط نه طآیین حهبق  درصچ  5رونچ و اطق قهنون، بتواننچ بط فرص   حهاعهتی لمی  یم هیأتدرصچ از امضهی  4، 

شههع نیز برای این ا ر در نظر گرفتط  ۀبودجاز  صیلی دان س تف سهالنطبنهبراین اشچع ا شرچع ،  سهی دان هه از همط رؤ

س   ضوع وش یدرخوا ضهی د کط این  و شود و  ملمی  هیأتبط ام ستهداننعرس  سفر  ا س    حتر ی کط درخوا

شرچع شورای پژوهشی دان س  خود را پس از گذرانچن  راحل در گروع و   ،ملمی برای فرص   حهاعهتی دارنچ درخوا

ههی  ربواط و راهنمهی هه و فرمنه طشههع بفرستنچا همراع به این نه ط،  جمومط  قررات و آیینبط  عهون  پژوهشی دان

س   ص   حهاعهتی نیز پیو س  فر صط و گویهی برای  راحل درخوا سیهر خه سهل دا وش یب ، برخها 9311ا ه در 

ستهدان ب رعسهل شمهر ا شتط،  ص ههی گذ شیوع اامللی کههههی  حهاعهتی بین نچ از فر ش  و  شمهیری دا ش م

 بیمهری کرونه،  هنع از استفهدۀ حچاکثری استهدان از این فرص  شچا
 

 موضوع فرصت مطالعاتی دانشکده استادنام  ردیف
کشور محل 

 اعزام
 تاریخ اعزام

3 
دکتر فرشتط آزادی 

 پرنچ

ریهضی و  آ هر،

 رایهنط

  حیط در هوشمنچ قراردادههی اراحی

 و تئوری نهی ط بر انرژی هوشمنچ شطرط

 سهایچیتی زبهن به هه آن سهزی پیهدع

 دانشههع

 سیچنی وسترن

 استراایه

بط  چت  ۱۱/9۱/19

سط  هع و تمچیچ ته 

۱۱/9۱/11 

 

 مطالعاتی دانشجویان هایفرصت.  1-2

امهم فراخوان وزارت ملوم، تحقیقهت و فنهوری  طنی بر  عرفی دانشااجویهن واجچ شاارایط برای اسااتفهدع از بورس  به

ستفهدع از این فرص  م پس از تشریل کمیتط فرص  تحقیقهتیاز دانشجویهن  شمهری، تحقیقهتیفرص   لمی برای ا

شجویهن  سهز هن ا ور دان شچعبط  ص  تحقیقهتیانچا  عرفی  سهالنط فر س میط  سقر  س   شجویهن الزم بط ذکر ا  دان

سهل  ازا ه  اافزایش یهف  9314سهل  ازتن  ۱۱، بط 9313تن در سهل  9۱دانشههع مه ط اطهاطه ی در وزارت ملوم از 

شرهت بودجط 9319 شههع مه ط بط بط مل    س میۀ دان شتط،  تن کههش یهف ا 9۱ای در وزارت ملوم،  سهل گذ در 

 اامللی استفهدع کردنچاههی  حهاعهتی بینتن از دانشجویهن دانشههع از فرص  7ههی کرونهیی، ملیرغم  حچودی 
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 ردیف
نام و نام 

 انوادگیخ
 دانشکده

کشور محل 

 اعزام

دانشگاه محل 

 اعزام
 تاریخ اعزام

 33تا اردیبهشت  38مرداد  لیکانته و نبریخاآ اسپانیا های خارجیزبانفارسی و  ادبیات فرفاطمه بیات 3

 تا کنون 3338دی  اکلمبی بریتیش کانادا سیاسی علوم و حقوق عبدالنبی خطیبی 2

 تا کنون 3333شهریور  ابارسلون آتونومای اسپانیا و حسابداریمدیریت  یاسمن کریم پور 3

 کنونتا 3333آذر  کالگری کانادا م سیاسیوحقوق و عل مصطفی مجیدی 4

 3333اسفند  الوال کانادا و علوم تربیتی روانشناسی زادههدایا سلطانی 5

 3333اسفند  کس پالنکمَ آلمان حقوق و علوم سیاسی سید مجید موسوی 6

 3333اسفند  هومبولت آلمان روانشناسی کاوه قادری 5

 
 

 فرصت مطالعاتی استادان و دانشجویان خارجی در دانشگاه عالمه طباطبائی.  1-1

دانشههع مه ط اطهاطه ی بط دو شیوع حضوری و  جهزی  یزبهن استهدان و دانشجویهنی از کشورههی  9311در سهل 

 هی فرص   حهاعهتی و پسهدکترا بودع اس اآسیهیی و اروپهیی برای گذرانچن دورع ه

ف
دی

ر
 

نام ونام 

 خانوادگی
 میزبان تاریخ هدف سمت کشور

 دانشجوی دکترا چین ژائو جین هائو 3

فرصت 

 -مطالعاتی

مطالعات آسیایی 

 و آفریقایی

 332-مجازی

دانشکده حقوق و علوم 

موسسه آموزش  -سیاسی

 عالی اکو

 دانشجوی دکترا هند طاهر علی 2
و ادبیات  زبان

 فارسی
 332 -مجازی

دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی

 دانشجوی دکترا مقدونیه میروشه هوجا 3

فرصت 

زبان  -مطالعاتی

 و ادبیات فارسی

 35از شهریور 

 تاکنون

دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی

 دانشجوی دکترا اسپانیا خاویر هرناندز 4

فرصت 

زبان  -مطالعاتی

 ادبیات فارسیو 

تا  35از بهمن 

 کنون

دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی
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 المللیلمپیادهای بیندر ا نشرکت دانشجویا.   9
 

شه،  کط آنجه از شجویهن کو سی ویژعبطبرخی از دان سیه شرچع حقوق و ملوم  شرک  در اامپیهدههی  اقچام بط ،در دان

سهل  ،اامللیینتر در اامپیهدههی بج   شرک  فعهل ریزیبرنه طبط  ههآنانچ، برای تشویق کردع اامللیینملمی ب در 

 دانشههع بلشی ع اس ا در سهل ههی پیش،فراهم آ چ ویچ وکنفرانسآ وزشی از راع  ههیز ینط تشریل کهس 9311

 نمودع اس ا تأ یننیز را  اامللیبینشرک  این دانشجویهن در  سهبقهت ملمی  ههیهزینطاز 

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 کشور عنوان المپیاد دانشکده

تاریخ اعزام 

 )روز/ماه/سال(

 3333فروردین  انگلستان )آنالین( 2323موت کورت مدیا  سیاسی معلو و حقوق علی زهره 3

 3333فروردین  انگلستان )آنالین( 2323موت کورت مدیا  سیاسی علوم و حقوق محدثه عسگری 2

 3333فروردین  انگلستان )آنالین( 2323موت کورت مدیا  سیاسی علوم و حقوق محمدصادق کزازی 3

 

 

 

 

ولکان  5
 بوزکورت

 فرصت مطالعاتی دانشجوی دکترا آلمان
 38از شهریور

 تاکنون

دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی

 پسادکتری افغانستان گلنسا محمدی 6
زبان و ادبیات 

 فارسی

تا  36از بهمن  

 کنون

کده ادبیات فارسی و دانش

 زبان های خارجی

موزامیل  5
 مرتضی

 پسادکتری هند
زبان و ادبیات 

 فارسی
 333 -مجازی

دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی

فلیحه زهرا  8
 کاظمی

 333 -مجازی زبانشناسی پسادکتری پاکستان
دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبان های خارجی
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 یلالملنیبهای کارگاه.   9

 یالمللنیبهای در کارگاه دانشجویان شرکت  .9-3

دانشااههع مه ط اطهاطه ی به ب رع گیری از فرصاا  آ وزه ههی آنهین، ز ینط شاارک  شاامهری از  9311در سااهل 

 دانشجویهن در برنه ط ههی آ وزشی در دانشههع ههی دیهر کشورههی ج هن را فراهم آوردع اس ا 
 

 تاریخ دانشگاه کشور شکدهدان نام و نام خانوادگی ردیف

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری ملکی راحله 3

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری ازهری سونیا 2

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری شاهی طاهره 3

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری دلشاد علی 4

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری حقیقت رزانهف 5

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری بذرافشان مرتضی 6

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری فر فیروز مرضیه 5

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری الدینی کمال ناهید 8

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری جلیلیان نگار 3

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری تامپی هومان 33

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری طائی آال 33

 3333تیر  مون بالن فرانسه مدیریت و حسابداری جوکار سارا 32

 3333تیر  مون بالن هفرانس مدیریت و حسابداری زرندیان ندا 33
 

 

 یالمللنیبهای برگزاری کارگاه  .9-2

 المللی برگزارشده با تدریس استادان ایرانیهای بین. کارگاه9-2-3
 

اامللی ههی بینصورت برخط برگزار شچا در زیر، ف رس  کهرگهعاامللی دانشههع بطههی بینکلیۀ کهرگهع 9311در سهل 

ستهدان شچع به تچریس ا س ا برگزار سط پیبه توجط بط اینرط برخی از کهرگهع ایرانی آ چع ا زار درپی برگهه در منچجل

در  قهیسط به سهل ههی پیش،  ی توان گف   هه در شمهرۀ ردیر جچول احهظ شچع اس ااین کهرگهع شونچ، شمهر ی

هدان و دانشااجویهنی از کط  شااهرک  اسااتهدان ایرانی در برگزاری کهرگهع ههی بین اامللی به همرهری و حضااور اساات

 دانشههع ههی گونهگون ج هن ج ش مشمهیری داشتط اس ا 
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 نام دبیر کارگاه عنوان کارگاه ردیف
دانشکدۀ 

 برگزارکننده
 تاریخ

 8تا  3
کارگاه بین المللی آموزش زبان فارسی از 
 طریق قصه خوانی برای غیرفارسی زبانان

مدرسان: همکاران مرکز 
 آزفا

ه دکتر حجت الدبیر: 
 الماسی

مرکز آموزش زبان فارسی 
 به غیرفارسی زبانان )آزفا(

33/2/3333 
تا 

23/2/3333 
 برنامه( 8)

3 
نظریه های بدیل بانکداری و داللت های آن 
 برای سیاستگذاری پولی و بانکداری مرکزی

 دکتر علی نصیری اقدم
 دبیر: دکتر رز فضلی

مرکز مطالعات اقتصادی 
وریحان دانشگاه عالمه اب

 دانشگاه ملی اطبائی وطب
 اوراسیا، قزاقستان

33.2.33 

33 
نظریه های بدیل بانکداری و داللت های آن 
برای سیاستگذاری پولی و بانکداری مرکزی 

 )ویژه استادان افغانستان(

 دکتر علی نصیری اقدم
 دبیر: دکتر رز فضلی

 33.2.34 دانشکده اقتصاد

33 
کارگاه آموزش روش تدریس ویژه استادان 

 فغانستانا
 )سنجش آزمون(

 دکتر علی دالور
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 علوم تربیتی

32/2/3333 

 

32 
کارگاه آموزش روش تدریس ویژه استادان 

 افغانستان
 )روشها و فنون اثربخش(

 دکتر حسین عبداللهی
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 علوم تربیتی

33.2.33 

33 

کارگاه آموزش روش تدریس ویژه استادان 
 افغانستان

)نگاهی به تعامالت دانشگاهی روابط دو 
 سویه استاد و دانشجو(

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
 سیاسی

33.2.26 

تا  34
25 

سلسله کارگاه های آموزش نویسندگی با 
گیری از درس نامه های نویسندگان بهره 

 بزرگ معاصر

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

 دبیر: دکتر رز فضلی

پژوهشکده فرهنگ 
و موسسه  پژوهی

 میدیوتیک افغانستان

 33.3.32از 
 برنامه( 32)

26 
معرفی فرصت های پژوهشی اتحادیه اروپا 
 ویژه اعضای هیئت علمی ایران و افغانستان

طبایی آقای حسین طبا
 نسب

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.3.33 

25 
 مدرسه تابستانی روش تحقیق

)کاربرد فناوری های نوین اطالعاتی در 
 پژوهش های دانشگاهی(

 دکتر میترا صمیعی
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.4.36 

28 
 نی روش تحقیقمدرسه تابستا

 )روش تحقیق کمی(
 دکتر مرتضی طاهری

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.4.35 

23 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «تطور نثر فارسی از دیروز تا امروز»کارگاه 

دکتر زهره اهلل دادی 
 دستجردی

دبیر: دکتر محمدحسن 
و دکتر  زاده نیری حسن

 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.4.35 
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33 
 مدرسه تابستانی روش تحقیق

 )روش تحقیق کیفی(

دکتر علی خورسندی 
 طاسکوه

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.4.38 

33 
 وش تحقیقمدرسه تابستانی ر

)آشنایی با شیوه های جستجوی پیشرفته در 
 اینترنت(

 دکتر مهدی طاهری
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.4.23 

32 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «مهارت خوانش حافظ»کارگاه 

دبیر و مدرس کارگاه: 
دکتر محمدحسن حسن 

 ه نیریزاد

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.4.24 

 

33 
 مدرسه تابستانی روش تحقیق

 )آشنایی با منابع و مرجع دیجیتالی(
 دکتر مهدی طاهری

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.4.25 

34 
 مدرسه تابستانی روانشناسی

 ردم شناسی()مبانی م
 دکتر حسین میرزایی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات
 و دانشکده علوم اجتماعی
 دانشگاه غالب هرات

33.4.28 

35 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

خوانش آثار ادبی فارسی با یاری »کارگاه 
 «نظریه های نقد ادبی

 دکتر بهادر باقری
دبیر: دکتر محمدحسن 

ودکتر  حسن زاده نیری
 قاباباییسمیه آ

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.4.33 

 

36 
 مدرسه تابستانی روانشناسی

 )روانشناسی اجتماعی(
 دکتر حسین میرزایی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات
 و دانشکده علوم اجتماعی
 دانشگاه غالب هرات

33.4.33 

35 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «اصرجریان شناسی شعر مع»کارگاه 

دکتر محمدرضا حاج 
 بابایی

دبیر: دکتر محمدحسن 
و دکتر  حسن زاده نیری

 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.5 

 

38 
 مدرسه تابستانی روانشناسی

 )تکنولوژی آموزشی(
 دکتر زهرا جامه بزرگ

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 دانشگاه و علوم تربیتی

 غالب هرات
33.5.32 

33 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «نثر داستانی»کارگاه 

 دکتر محمود بشیری
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.34 

 

43 
 مدرسه تابستانی روانشناسی

 )شناخت اجتماعی(
 مه بزرگدکتر زهرا جا

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.5.35 

43 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «رابطه بالغت و انواع ادبی»کارگاه 

 دکتر بتول واعظ
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هاینزبا

33.5.23 
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42 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 آینده پژوهی
 دکتر ماندانا تیشه یار

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

موسسه آموزش عالی 
و دانشگاه غالب  بیمه اکو

 هرات
33.5.22 

43 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

شیوه پروپوزال نویسی )ویژه رشته های علوم 
 لل(سیاسی و روابط بین الم

 دکتر فائز دین پرست
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

پژوهشکده فرهنگ 
و دانشگاه غالب  پژوهی

 هرات
33.5.24 

تا  44
45 

 سلسله کارگاه های میراث مکتوب
 )آشنایی با اسناد تاریخی و سند خوانی(

دکتر سید محمد صادق 
 ابراهیمیان

 دبیر: دکتر رز فضلی

 موسسه فرهنگی اکو و
 پژوهشکده فرهنگ

 پژوهی

 33.5.3از 
 تا

33.6.6 
 (برنامه 4)

و  48
43 

 سلسله کارگاه های میراث مکتوب
 )فن علمی تصحیح نسخ خطی(

 دکتر سعید انواری
 دبیر: دکتر رز فضلی

 موسسه فرهنگی اکو و
پژوهشکده فرهنگ 

 پژوهی

 33.5.36از 
 تا

33.5.23 
 (برنامه 2)

53 
 سلسله کارگاه های میراث مکتوب

 و مطالعات فرهنگی( )ادبیات تطبیقی
 دکتر عبداهلل آلبوغبیش
 دبیر: دکتر رز فضلی

 موسسه فرهنگی اکو و
پژوهشکده فرهنگ 

 پژوهی

 
33.5.28 

 

53 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 )روش تحقیق کمی(
 دکتر هادی رحمانی فضلی
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات
33.6.2 

52 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «بالغت خاقانی»کارگاه 

 دکتر غالمرضا مستعلی
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.6.4 

 

53 
 سلسله کارگاه های میراث مکتوب

 )ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی(
 لبوغبیشدکتر عبداهلل آ

 دبیر: دکتر رز فضلی

 و  موسسه فرهنگی اکو
پژوهشکده فرهنگ 

 پژوهی

 
33.6.4 

 

و  54
55 

 مدرسه تابستانی علوم سیاسی
 )روش تحقیق کیفی(

 دکتر غالمرضا حداد
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات

33.6.4 
 برنامه( 2)

56 
 علوم سیاسیمدرسه تابستانی 

 )شیوه های جستجو در اینترنت(

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات
33.6.33 

55 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 )جامعه شناسی سیاسی(
 دکتر ابوالفضل دالوری

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

حقوق و علوم دانشکده 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات
33.6.33 

58 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «مهارت خوانش غزل سعدی»کارگاه 

 دکتر نعمت اهلل ایران زاده
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.6.33 

 



35 

 

53 
 لوم سیاسیمدرسه تابستانی ع

 )نظریه های جدید در علم سیاست(
 دکتر رز فضلی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

پژوهشکده فرهنگ 
و دانشگاه غالب  پژوهی

 هرات
33.6.35 

63 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 )اقتصاد سیاسی(
 دکتر میترا راه نجات
 دبیر: دکتر رز فضلی

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 تهرا
33.6.35 

63 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 )تحلیل گفتمان(

دکتر محمدجواد غالمرضا 
 کاشی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 تاهر
33.6.33 

62 
 دوره دانش افزایی ادب فارسی:

 «کارگاه ساختار معنوی حکایات مثنوی»

 دکتر داوود اسپرهم
ر محمدحسن دبیر: دکت

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.6.22 

63 
 مدرسه تابستانی علوم سیاسی

 )فلسفه سیاسی(
 دکتر مرتضی مردیها

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات
33.6.25 

تا  64
66 

 های میراث مکتوب سلسله کارگاه
)مهر شناسی و مهر خوانی در اسناد و نسخ 

 خطی(

دکتر سید محمد صادق 
 ابراهیمیان

 دبیر: دکتر رز فضلی

 موسسه فرهنگی اکو و
پژوهشکده فرهنگ 

 پژوهی

 33.6.33از 
 الی

33.6.25 
 (برنامه 3)

65 
 دوره دانش افزایی ادب فارسی:

 «نقد وحدت وجود»کارگاه 

 خشدکتر اسماعیل تاج ب
دبیر: دکتر محمدحسن 

 حسن زاده نیری

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.5 

تا  68
53 

 آشنایی با بنیادهای نگارش و ویرایش
دکتر حمیدرضا رحمانی 

 زاده دهکردی
 دبیر: دکتر رز فضلی

پژوهشکده فرهنگ 
وموسسه  پژوهی

 میدیوتیک افغانستان

33.5.8 
برنامه در  4

 مهرماه

52 
 ه دانش افزایی زبان فارسیدور

کلیشه های زبانی و نقش آنها در »کارگاه 
 «آموزش زبان فارسی

 دکتر حسن ذوالفقاری
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.32 

53 
 

 کارگاه روش تحقیق کمی
 دکتر مرتضی طاهری

 یترا راه نجاتدبیر: دکتر م

دانشکده روانشناسی و 
 و دانشگاه علوم تربیتی

 غالب هرات
33.5.32 

54 
 کارگاه

 روش تحقیق کیفی
 دکتر غالمرضا حداد

 دکتر میترا راه نجاتدبیر: 

دانشکده حقوق و علوم 
و دانشگاه غالب  سیاسی

 هرات
33.5.33 

55 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «تاملی در زبان حافظ»کارگاه 

 دکتر عباسعلی وفایی
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.33 



36 

 

 توانمندسازی آموزش عالی، اراسموس پالس 56
آقای حسین طباطبایی 

 نسب
مدیریت همکاری های 

 علمی بین المللی
33.4.33 

55 

با فرصت های سلسله کارگاه های آشنایی 
فعالیت های بین المللی دانشگاه عالمه 

 طباطبائی
)معرفی فرصت های فعالیت های بین المللی 

 استادان و دانشجویان(

خانم فریبا جباری و آقای 
 محمدامین آلبوغبیش

 

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.6.23 

58 

سلسله کارگاه های آشنایی با فرصت های 
المللی دانشگاه عالمه فعالیت های بین 

 طباطبائی
)معرفی دانشگاه های همکار و شیوه های 

 برگزاری دوره های مشترک (

دکتر میترا راه نجات و 
 أقای علی اصغر حیدری

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.6.33 

53 

سلسله کارگاه های آشنایی با فرصت های 
فعالیت های بین المللی دانشگاه عالمه 

 ائیطباطب
)معرفی شیوه ساخت پروفایل علمی بین 
المللی و درختواره فعالیت های استادان و 

 گرروه ها (

خانم شیرین تاجیک و 
 آقای رسول فیروزی

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.6.33 

83 

سلسله کارگاه های آشنایی با فرصت های 
فعالیت های بین المللی دانشگاه عالمه 

 طباطبائی
ی شیوه برگزاری رویدادها و شیوه )معرف

 تدریس بین المللی(

 خانم ماندانا سجادی و
 خانم فائزه قاسمی

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.5.3 

83 

سلسله کارگاه های آشنایی با فرصت های 
فعالیت های بین المللی دانشگاه عالمه 

 طباطبائی
)معرفی شیوه پژوهش ها و پروژه های 

 المللی(مشترک بین 

 دکتر نرگس سنائی و
آقای حسین طباطبائی 

 نسب

مدیریت همکاریهای 
 علمی بین المللی

33.5.2 

82 

آشنایی با شیوه های دریافت پذیرش از 
دانشگاه های معتبر بین المللی برای 

گذراندن فرصت مطالعاتی و دوره دانش 
 افزایی

آقای محمدامین 
 آلبوغبیش

مدیریت همکاری های 
 للیعلمی بین الم

33.5.35 

83 
 دومین کارگاه پروژه ژان مونه

سیاست ها و برنامه های کاربردی اتحادیه »
 «اروپا برای توسعه خدمات کتابخانه ای

 دکتر گلنسا گلینی مقدم
دانشکده روانشناسی و 

 علوم تربیتی
33.5.23 

84 
کارگاه آموزشی نمایه سازی در شبکه های 

 اجتماعی ـ دانشگاهی
 یآقای رسول فیروز

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.5.23 

85 
 کارگاه آموزشی ژان مونه:

مطالعه سیاست امنیتی و سیاست خارجی 
 اتحادیه اروپایی: پیامدهای آن برای ایران

 دکتر علیرضا کوهکن
 دکتر مجیدرضا مومنی

 دکتر علی آدمی

دانشکده حقوق و علوم 
 سیاسی

33.5.23 
33.5.33 
33.8.3 



35 

 

تا  86
35 

آموزش تاریخ و ادبیات فارسی )ویژه استادان 
 قزاقستان و ازبکستان(

 دکتر اورنگ ایزدی
 

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33/3/3333 
تا 

34/4/3333 
(32 

 نشست(

38 
روانشناسی اجتماعی همیارانه در مواجهه با 

 کرونا
 دکتر حسین میرزائی
 دبیر: دکتر رز فضلی

 و عیدانشکده علوم اجتما
 دانشگاه غالب هرات

33.2.34 

33 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )ویس و رامین(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.3 
 

تا  333
333 

 آموزش دستور زبان فارسی
 

 دکتر اورنگ ایزدی
دانشکده ادبیات فارسی و 

و خارجی  هایزبان
 دانشگاه الفارابی قزاقستان

 33.5.26از 
تا 

33.33.33 
 جلسه( 32)

332 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 )مالحظات زیست محیطی در شعر فارسی(

 دکتر زهرا پارساپور
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.8.6 
 

333 
دومین کارگاه آموزش مشارکت در پروژه 

های اتحادیه اروپا؛ ظرفیت سازی در برنامه 
 اراسموس پالس

 
آقای حسین طباطبایی 

 نسب

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.8.8 
 

334 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )خمسه نظامی(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
و خارجی  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.3 
 

335 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )مثنوی و معنوی(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.33 
 

336 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 «حافظ و قرآن»

 دکتر مهدی دشتی
مدحسن دبیر: دکتر مح

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.8.33 
 

335 
 سلسله کارگاه های انتخابات:

 «فرمول انتخاباتی و تامین مالی»
 دکتر مسلم آقایی طوق

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی و انستیتوت 
تخنیکی و مسلکی 

 ات در افغانستانانتخاب

33.8.34 
 

338 
 سلسله کارگاه های سیاستگذاری فرهنگی:

سیاست فرهنگی: چالشهای سیاست »
 «فرهنگی غیرغرب در دوران معاصر

 دکتر وحید شالچی
 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

 و دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه سنت پترزبورگ 

 روسیه

33.8.34 
 



38 

 

333 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 زلیات شمس()غ
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.36 
 

323 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )سعدی نامه(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.35 
 

323 
 یی زبان و ادب فارسی:دوره دانش افزا

 جهان داستانی سیمین دانشور

دکتر عسگر عسگری 
 حسنکلو

دبیر: دکتر محمدحسن 
و دکتر  حسن زاده نیری

 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.8.35 
 

322 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:
 شعر و تصنیف: شباهت ها و تفاوت ها

 بار کاکاییدکتر عبدالج
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.8.23 
 

323 
 سلسله کارگاه های انتخابات:

 «نظریه اقتصادی رای گیری»
 دکتر علی نصیری اقدم

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی و انستیتوت 

یکی و مسلکی تخن
 انتخابات در افغانستان

33.8.23 
 

و  324
325 

کارگاه برنامه ژان مونه در زمینه سیاست 
 خارجی اتحادیه اروپا:

مطالعه سیاست خارجی و امنیتی مشترک 
 اتحادیه اروپا: پیامدهای آن برای ایران

 دکتر فرزاد رستمی
 دکتر سید یوسف فرشی
 دکتر علیرضا کوهکن

وم دانشکده حقوق و عل
 سیاسی

33.8.22 
33.8.23 

 

326 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )منظومات گلستان(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.23 
 

325 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )غزلیات سعدی(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  یهازبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.24 
 

328 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:
 سیری در افسانه های پهلوانی ایران

 دکتر بهادر باقری
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.8.25 
 

323 
 ای انتخابات:سلسله کارگاه ه

مساله شناسی سیاسی و تحلیل روشمند »
 «انتخابات

 دکتر عباسعلی رهبر
 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی و انستیتوت 
تخنیکی و مسلکی 
 انتخابات در افغانستان

33.8.28 
 

333 
معرفی ظرفیت های همکاری های علمی 

 بین المللی در رشته اقتصاد
 اصغر حیدریآقای علی 

مدیریت همکاری های 
 علمی بین الملل

33.8.28 
 



33 

 

تا  333
336 

کارگاه مکاتبات رسمی اداری تجاری )از 
 فارسی به روسی(

 دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات فارسی و 
و  خارجی هایزبان

دانشگاه زبان شناسی 
 مسکو

33.8.28 
 برنامه 6)

335 

 سلسله کارگاه های سیاست گذاری فرهنگی:
سیاست فرهنگی: تسهیل ویزا، و غنی »

شدن ارتباط؛ انتشار تجربه سفر به روسیه در 
 «شبکه های اجتماعی

 دکتر آرمین امیر
 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

 

 و دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه سنت پترزبورگ 

 روسیه

33.8.28 
 

تا  338
343 

کارگاه آموزش زبان مطبوعاتی از فارسی به 
 روسی

 شفقی دکتر مریم

دانشکده ادبیات فارسی و 
و  خارجی هایزبان

دانشگاه علوم انسانی 
 مسکو

33.8.23 
 چهار برنامه

342 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )غزلیات حافظ(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.8.33 
 

343 
 تدریس متون شعر کهن فارسی

 )غزلیات جامی(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.3.3 
 

344 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 بازخوانی آثار نیما

 دکتر محمود بشیری
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

 

و  سیدانشکده ادبیات فار
 خارجی هایزبان

33.3.3 
 

345 
سلسله کارگاه های معرفی ظرفیت های 

 همکاری های علمی بین المللی
 «دانشکده مدیریت»

 آقای علی اصغر حیدری
مدیریت همکاری های 

 علمی بین المللی
33.3.5 

 

346 
 سلسله کارگاه های انتخابات:

 «انتخابات و تبلیغات»
 دکتر فریبرز درتاج

 ترا راه نجاتدبیر: دکتر می

دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی و انستیتوت 
تخنیکی و مسلکی 
 انتخابات در افغانستان

33.3.5 
 

345 

کارگاه برنامه ژان مونه در زمینه سیاست 
 خارجی اتحادیه اروپا:

مطالعه سیاست خارجی و امنیتی مشترک 
 اتحادیه اروپا: پیامدهای آن برای ایران

 دکتر علیرضا کوهکن
 ی صباغیاندکتر عل

 دکتر مهدی جاودانی مقدم

دانشکده حقوق و علوم 
 سیاسی

33.3.5 
 

348 
کارگاه بانکداری اسالمی در نظر: پول بانک 

 و بخش حقیقی
 

 دکتر رمضان علی مروی
 دکتر نرگس سنائی دبیر:

دانشکده اقتصاد و مدرسه 
 عالی اقتصاد مسکو

33.3.8 
 

343 
سلسله کارگاه های معرفی ظرفیت های 

 کاری های علمی بین المللیهم
 آقای علی اصغر حیدری

مدیریت همکاری های 
 علمی بین المللی

33.3.3 
 



43 

 

 هایزباندانشکده ادبیات فارسی و »
 «خارجی

353 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 آسیب شناسی نگارش نثر فارسی

 دکتر محمد دانشگر
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 آقاباباییسمیه 

دانشکده ادبیات فارسی  
 خارجی هایزبان

 

33.3.33 
 

و  353
352 

کارگاه برنامه ژان مونه در زمینه سیاست 
 خارجی اروپا:

مطالعه سیاست خارجی و امنیتی مشترک 
 اتحادیه اروپا: پیامدهای آن برای ایران

 دکتر علیرضا کوهکن
 دکتر داوود کیانی

 دکتر محسن اسالمی

و علوم دانشکده حقوق 
 سیاسی

33.3.33 
33.3.34 

 
 

353 

چهارمین کارگاه برنامه ژان مونه در زمینه 
 کتابداری

سیاست ها و برنامه های کاربردی اتحادیه »
اروپا برای توسعه خدمات کتابخانه های 

 «عمومی

 دکتر گلنسا گلینی مقدم
 دکتر فریده عصاره

 دکتر رحمت اهلل فالحی

دانشکده روانشناسی و 
 تیعلوم تربی

33.3.36 
 

تا  354
355 

 دکتر علی نصیری اقدم اقتصاد عمومی
دانشکده اقتصاد و 

دانشگاه توران آستانه 
 قزاقستان

33.3.35 
به مدت 
 چهار روز

 

358 
سلسله کارگاه های معرفی ظرفیت های 

 همکاری های علمی بین المللی
 «دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی»

 آقای علی اصغر حیدری
مکاری های مدیریت ه

 علمی بین المللی
33.3.33 

 

353 
 متون شعر کهن فارسی

 )اکوان دیو(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزاقستان

33.3.22 
 

363 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 نقد و بررسی تطبیقی دو دیوان ترجمه عربی

 وچهریاندکتر علیرضا من
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.3.22 
 

363 
 :نظر در اسالمی بانکداری

 پیشرو مسیر و عملی شکاف
 مروی رمضانعلی دکتر

 دکتر نرگس سنائی دبیر:
دانشکده اقتصاد و مدرسه 

 عالی اقتصاد مسکو
33.3.22 

 

362 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:
 اسطوره بهرام گور و تحلیل هفت پیکر

 غالمرضا مستعلی پارسا
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.3.25 
 

363 
 متون شعر کهن فارسی

 )مثنوی معنوی(
 دکتر اورنگ ایزدی

ده ادبیات فارسی و دانشک
خارجی با  هایزبان

همکاری دانشگاه الفارابی 
 قزاقستان

33.3.23 
 



43 

 

364 
معرفی ظرفیت های همکاری های علمی 

دانشکده تربیت بدنی و علوم »بین المللی 
 «ورزشی

 آقای علی اصغر حیدری
مدیریت همکاری های 

 علمی بین المللی
33.33.3 

 

365 
 سلسله کارگاه های انتخابات:

 «اعتماد اجتماعی و انتخابات»
 دکتر وحید شالچی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

 و دانشکده علوم اجتماعی
انستیتوت تخنیکی و 
مسلکی انتخابات در 

 افغانستان

33.33.3 
 

366 
 متون شعر کهن فارسی

 )غزلی از حافظ(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 انابی قزاقستدانشگاه الفار

33.33.6 
 

365 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

آگاهی از زبانشناسی در آموزش زبان و 
 ادبیات فارسی

 دکتر کورش صفوی
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 
 

33.33.6 
 

368 
 انتخابات سلسله کارگاه های مشترک

 «احزاب و انتخابات»
 دکتر الهه کوالیی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی و انستیتوت 
تخنیکی و مسلکی 
 انتخابات در افغانستان

33.33.33 
 

363 
 متون شعر کهن فارسی:

 )با سهراب سپهری(
 دکتر اورنگ ایزدی

دانشکده ادبیات فارسی و 
خارجی و  هایزبان

 دانشگاه الفارابی قزافستان

33.33.33 
 

353 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 «پژوهش در فرهنگ عامه»

 دکتر احمد تمیم داری
دبیر: دکتر محمدحسن 

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.33.33 
 

353 
ای همکاری های کارگاه معرفی ظرفیت ه

علمی بین المللی در دانشکده حقوق و علوم 
 سیاسی

 آقای علی اصغر حیدری
مدیریت همکاری های 

 علمی بین المللی
33.33.35 

 

352 
 سلسله کارگاه های انتخابات:

 «رفتار رای دهندگان در انتخابات»
 دکتر وحید سینایی

 دبیر: دکتر میترا راه نجات

دانشکده حقوق و علوم 
و انستیتوت سیاسی 

تخنیکی و مسلکی 
 انتخابات در افغانستان

33.33.35 
 

353 
کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری های 
 علمی بین المللی در دانشکده علوم اجتماعی

 آقای علی اصغر حیدری
مدیریت همکاری های 

 علمی بین المللی
33.33.22 

 

 سلسله کارگاه های بین المللی 354
Lectures on Iran’s economy 

 دکتر داوود دانش جعفری
ی نصیری دبیر: دکتر عل
 اقدم

دانشکده اقتصاد و 
دانشگاه خاورشناسی 

 تاشکند

33.33.23 
 

355 

 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی:

 تاملی( قدرت و ایدئولوژی علیه

 ) گلستان ابراهیم داستانهای در

عسگر عسگری  دکتر
 حسنکلو

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.33.25 
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دبیر: دکتر محمدحسن 
و دکتر  یریحسن زاده ن

 سمیه آقابابایی

 زیست بوم نوآوری در دانشگاه کارآفرین 356
 دکتر محمد نقی زاده
 آقای محمد قبادی

و  مرکز رشد و فناوری
 دانشگاه غالب هرات

33.33.23 
 

 اردکتر ماندانا تیشه ی وهی در مطالعات استراتژیکژآینده پ 355

موسسه آموزش عالی 
و موسسه  بیمه اکو

تحصیالت عالیه 
 افغانستان

33.33.33 
 

358 
معرفی ظرفیت های همکاری های علمی 

 بین المللی در دانشکده علوم ارتباطات
 آقای علی اصغر حیدری 

مدیریت همکاری های 
 علمی بین الملل

33.33.3 
 

353 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 ی در سینمای ایراناقتباس ادب

 زهرا حیاتی دکتر
دانشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
دکتر محمدحسن دبیر:

و دکتر  حسن زاده نیری
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.33.4 
 

383 
 کارگاه تحت گرنت ژان مونه

سیاست ها و برنامه های کاربردی اتحادیه »
 «سعه خدمات کتابخانه ایاروپا برای تو

 دکتر گلنسا گلینی مقدم
 دکتر فریده عصار

 دکتر رحمت اهلل فتاحی
 33.33.5 دانشکده روانشناسی

383 
 سلسله کارگاه های بین المللی

روش پژوهش مساله پژوهش پرسش 
 پژوهش

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

دانشکده حقوق و علوم 
 و سیاسی

موسسه تحصیالت عالی 
 لزاو

33.33.5 

382 

 سلسله کارگاه های بین المللی

Lectures on Iran’s economy 
بخش کشاورزی ایران، ظرفیت ها چالش ها 

 و سیاست ها

 دکتر علی کیانی راد
دکتر علی نصیری دبیر:

 اقدم

دانشگاه خاورشناسی 
 و تاشکند

 دانشکده اقتصاد
 

33.33.5 
 

383 
معرفی ظرفیت های همکاری های علمی 

 لمللی در رشته های آمار ریاضی و رایانهبین ا
 آقای علی اصغر حیدری

مدیریت همکاری های 
 علمی بین الملل

33.33.8 
 

384 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 ایرانی میراث مشترک هایزبان

 دکتر اورنگ ایزدی
دکتر محمدحسن دبیر:

حسن زاده نیری و دکتر 
 سمیه آقابابایی

و  رسیدانشکده ادبیات فا
 خارجی هایزبان

 

33.33.33 
 

385 
 سلسله کارگاه های بین المللی

 روش پژوهش بررسی ادبیات پژوهش
دکتر حمیدرضا رحمانی 

 زاده دهکردی

دانشکده حقوق و علوم 
 و سیاسی

موسسه تحصیالت عالی 
 زاول

33.33.34 

386 
معرفی ظرفیت های همکاری های علمی 

 اکو یمهب ین المللی در موسسه آموزش عالیب
 آقای علی اصغر حیدری 

مدیریت همکاری های 
 علمی بین الملل

33.33.38 
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385 
 سلسله کارگاه های بین المللی

 بررسی ادبیات پژوهش
دکتر حمیدرضا رحمانی 

 زاده دهکردی

دانشکده حقوق و علوم 
 و سیاسی

موسسه تحصیالت عالی 
 زاول

33.33.23 

388 
سلسله کارگاه های بین المللی روش 

 وهشپژ
 نظریه ها  و نحوه کاربست آن

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

دانشکده حقوق و علوم 
 و سیاسی

موسسه تحصیالت عالی 
 زاول

33.33.28 

383 
آموزش زبان فارسی و سلسله کارگاه های 

 : ایرانشناسی و فرهنگفرهنگ ایرانی
 مرکز آموزش زبان فارسی

 )أزفا(
 مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.3 
 

333 
 سلسله کارگاه های بین المللی
 فرضیه سازی و شاخص سازی

دکتر حمیدرضا رحمانی 
 زاده دهکردی

دانشکده حقوق و علوم 
 و سیاسی

موسسه تحصیالت عالی 
 زاول

33.33.2 

333 

 سلسله کارگاه های بین المللی

Lectures on Iran’s economy 
Iran’s banking system: 

Evolution, Characteristic and 
Challenge 

 آقای حسین درودیان
دبیر: دکتر علی نصیری 

 اقدم

دانشگاه خاورشناسی 
 تاشکند و دانشکده اقتصاد

33.32.5 
 

332 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 حافظ و برخی نکات مهم

 دکتر سعید حمیدیان
دکتر محمدحسن دبیر:

حسن زاده نیری و دکتر 
 سمیه آقابابایی

یات فارسی و دانشکده ادب
 خارجی هایزبان

 

33.32.5 
 

333 
آموزش زبان فارسی و سلسله کارگاه های 

 : تاریخ ادبیاتفرهنگ ایرانی
 مرکز آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.6 
 

334 
آموزش زبان فارسی و سلسله کارگاه های 

 : ایرانشناسی و فرهنگفرهنگ ایرانی
 کز آموزش زبان فارسیمر مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.5 
 

335 
سلسله کارگاه های آموزش زبان فارسی و 

 فرهنگ ایرانی : دستور زبان فارسی
 مرکز آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.8 
 

336 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 روان در ادبیات کالسیک ایران

 د فداییدکتر فرب
 دکتر محمدحسندبیر:

حسن زاده نیری و دکتر 
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.32.3 
 

335 
سلسله کارگاه های آموزش زبان فارسی و 

 فرهنگ ایرانی : دستور زبان فارسی
 مرکز آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.33 
 

338 

 سلسله کارگاه های بین المللی
Lectures on Iran’s economy 

Iran's Tax System : The 
Evolution of 

Income Tax and Value Added 
Tax 

 دکتر علی نصیری اقدم
دانشگاه خاورشناسی 

 تاشکند و دانشکده اقتصاد
33.32.32 
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333 
سلسله کارگاه های آموزش زبان فارسی و 

 فرهنگ ایرانی : دستور زبان فارسی
 آموزش زبان فارسیمرکز  مرکز آموزش زبان فارسی

33.32.32 
 

233 

کارگاه مشترک با دانشگاه خاورشناسی 
 تاشکند

Seven Decades of Regional 
Development Policies in Iran 

 دکتر حجت اهلل میرزائی
دبیر: دکتر علی نصیری 

 اقدم

و  دانشکده اقتصاد
دانشگاه خاورشناسی 

 تاشکند

33.32.33 
 

233 
 ادب فارسی دوره دانش افزایی زبان و

 روان در ادبیات کالسیک ایران

 دکتر فربد فدایی
دکتر محمدحسن دبیر:

حسن زاده نیری و دکتر 
 سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

 

33.32.26 
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 المللی برگزارشده با تدریس استادان خارجیهای بین. کارگاه9-2-2
 

اامللی ههی بینصورت برخط برگزار شچا در زیر، ف رس  کهرگهعاامللی دانشههع بطههی بینکلیۀ کهرگهع 9311در سهل 

س ا به توجط بط اینرط برخی از کهرگهع ستهدان خهرجی آ چع ا شچع به تچریس ا سط پیبرگزار زار درپی برگهه در منچجل

رتط قهبل توجط آن اس  کط آ وزه ن هه در شمهرۀ ردیر جچول احهظ شچع اس اشونچ، تعچاد جلسهت این کهرگهع ی

شههع افزایش مشمهیری یهفتط و  شمهر کهرگهع ههی بین اامللی دان ضهی  جهزی فرص  تهزع ای را فراهم اورد ته  در ف

بسیهری از دانشجویهن و استهدان از ش رههی گونهگون و از رشتط ههی  لتلر ا رهن شرک  در این برنه ط ههی ملمی 

در  9311کشور ج هن در سهل  ۱3کهرگهع و کهس آ وزشی به حضور استهدانی از  97۱وع، در  جمرا داشتط بهشنچا 

 دانشههع مه ط اطهاطه ی برگزار شچع اس ا

 

 نام دبیر کارگاه عنوان کارگاه ردیف
دانشکدۀ 

 برگزارکننده
 تاریخ

 4تا  3
ادبیات کالسیک روسیه در بستر 

 برنامه( 4فرهنگ جهانی )

ای ه دولتی اوستیدکتر تاالسوا )دانشگا
 شمالی، روسیه(

 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

الی  33.3.25
33.3.5 

 8تا  5
جریانات فعال در زبان روسی معاصر 

 برنامه( 4)

دکتر تارایوا )دانشگاه دولتی اوستیای 
 شمالی، روسیه(

 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

ادبیات فارسی و 
 یخارج هایزبان

الی  33.3.26
33.3.6 

 برنامه( 4تاریخ زبان روسی معاصر ) 32تا  3
دکتر کناوین  )دانشگاه دولتی اوستیای 

 شمالی، روسیه(
 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

الی  33.2.3
33.3.34 

تا  33
36 

ادبیات کودک روسیه، از آغاز تا دوران 
 برنامه( 4معاصر )

افچوک )دانشگاه دولتی دکتر کر
 اوستیای شمالی، روسیه(

 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

الی  33.2.4
33.3.35 

35 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی

 )ادبیات دوره تنظیمات(
 )ترکیه( دکتر امینه توغجو

 دبیر: دکتر مهدی رضائی
ادبیات فارسی و 

 خارجی هایزبان
5/2/3333 

38 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی
 )اصول مکالمه و نوشتن(

 دکتر مصطفی اوغورلو آرصالن
 )ترکیه(

 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

8/2/3333 

33 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی
 )رمان پست مدرن ترکی(

 )ترکیه( دکتر اوالش بین گول
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ی و ادبیات فارس
 خارجی هایزبان

33/2/3333 

23 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی

 )شعر ترکی در دوره جمهوریت(
 )ترکیه( دکتر گوک خان تونچ

 دبیر: دکتر مهدی رضائی
ادبیات فارسی و 

 خارجی هایزبان
34/2/3333 

23 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی
 )رمان در دوره ثروت فنون(

 (ه)ترکی دکتر عبدالحکیم توغلوق
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

35/2/3333 

22 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی
 )رمان پست مدرن و سنت(

 )ترکیه( دکتر احمد تان ییلدیز
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

23/2/3333 

23 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی

 )شعر و سنت (
 )ترکیه( عبدالقادر داغالردکتر 

 دبیر: دکتر مهدی رضائی
ادبیات فارسی و 

 خارجی هایزبان
23/2/3333 
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24 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی

 )شعر عامیانه ترکی(
 )ترکیه( دکتر ارخان چاپراز

 دبیر: دکتر مهدی رضائی
ادبیات فارسی و 

 خارجی هایزبان
26/2/3333 

25 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی

موزش زبان ترکی به عنوان زبان )آ
 خارجی(

 )ترکیه( دکتر تورگوت قوچ اوغلو
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

23/2/3333 

26 
 کارگاه زبان و ادبیات ترکی
 )رمان در دوره جمهوریت(

 )ترکیه( دکتر هالل آقچا
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

26/2/3333 

تا  25
38 

سلسله وبینارهای  پیوند اندیشه ها 
 برنامه( 32)

دکتر علیرضا موال )دانشگاه کارلستاد 
 سوئد( و دکتر حمیده عادلیان راسی

دانشکده علوم 
 اجتماعی

33/2/3333 

33 
 کارگاه زبان و فرهنگ اسپانیایی

)رابطه میان ادبیات عربی آندلس با 
 ادبیات اسپانیایی(

سیا لوپز آنگویتا )دانشگاه دکتر گرا
 سویل، اسپانیا(

 دبیر: دکتر نجمه شبیری

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.2.32 

43 
 کارگاه زبان و فرهنگ اسپانیایی
)سده نوزدهم اسپانیایی دورانی 

 متشنج(

دکتر فرناندو اسکریبانو )دانشگاه 
 اتونوما مادرید(

 دبیر: دکتر نجمه شبیری

ادبیات  دانشکده
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.2.36 

43 
 کارگاه زبان و فرهنگ اسپانیایی

 )نگاهی به پیدایش سینما(

دکتر کالرا ژانت سانتوس ـ مارتیز 
 )دانشگاه اتونوما کاراییب(
 دبیر: دکتر نجمه شبیری

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.2.35 

42 
 کارگاه زبان و فرهنگ اسپانیایی

)فعالیت پویا برای بیان شفاهی و 
 مکالمه(

دکتر سالومه یوسفیان )دانشگاه نبریخا، 
 اسپانیا(

 دبیر: دکتر نجمه شبیری

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.2.23 

و  43
44 

آموزش مهارت های بیان شفاهی 
 زبان روسی )دو برنامه(

دکتر ماریا سیریکینا )دانشگاه فدرال 
 سیه( و دکتر موسی عبدالهیقازان، رو

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.2.25 

تا  45
48 

تربیت مدرسان غیربومی برای آموزش 
 زبان اسپانیایی به عنوان زبان خارجی

دکتر سالومه یوسفیان )دانشگاه نبریخا، 
 اسپانیا( دبیر: دکتر نجمه شبیری

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33/3/3333 
تا 

33/3/3333 
 برنامه( 4)

43 
نقش فرهنگ و دانش فرازبانی در 

 هایزبانتوانش زبانی دانشجویان 
 خارجی

دکتر ماریا سیریکینا )دانشگاه فدرال 
 قازان، روسیه( و دکتر موسی عبدالهی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.3.35 

 داده های بهینه و آموزش زبان 53

تفن کراسنر )دانشگاه دکتر اس
 کالیفرنیای جنوبی(/دکتر بنیکو میسون

)دانشگاه شیتنوجی(/ دکتر نوشن 
 اشتری )دانشگاه کالیفرنیای جنوبی(

 دبیر: دکتر بهزاد  نزاکت گو

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.22 

53 
آموزش زبان چینی )نمای کلی چین و 

 وضعیت کنونی اشتغال دانشجویان(
 خانم گوا لیان چین

 دبیر: دکتر محمدرضا الهامی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.3.25 



45 

 

52 
آموزش زبان چینی )راه ها و روش 

 های یادگیری زبان چینی(
 خانم جانگ یی

 دبیر: دکتر سارا الماسیه

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.3.25 

53 
 رتقاء دانشکارگاه آموزشی چگونگی ا

 لغات در زبان انگلیسی

دکتر جف مک کوئیالن )مرکز توسعه 
 آموزش در استرالیا(

دبیر: دکتر بهزاد نزاکت گو و دکتر 
 زری سعیدی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.3.33 

54 Advice on getting Published 

دکتر جنیفر الرسون هال )دانشگاه 
 کیتاکیوشو ژاپن(

دکتر فهیمه معارف و دکتر محمد دبیر: 
 خطیب

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.4.33 

55 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

ادبیات داستانی معاصر »کارگاه 
 «افغانستان

دکتر محمدناصر رهیاب )دانشگاه 
 غالب هرات(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دبیات دانشکده ا
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.4.23 

 

56 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

دهلی ز من به گنجه و »کارگاه 
 «شروان برابر است

دکتر سید اختر حسین )دانشگاه 
 جواهرلعل نهرو، هندوستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 ارجیخ

33.4.28 

 

55 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

شعر فارسی و اندیشه عالمه »کارگاه 
 «اقبال

دکتر سلیم مظهر )دانشگاه پنجاب 
 الهور، پاکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.4 

 

58 
 ان فارسیدوره دانش افزایی زب

جایگاه ادبیات فارسی در »کارگاه 
 «جهان امروز

دکتر سیف االسالم خان )دانشگاه 
 داکا، بنگالدش(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.33 

 

تا  53
56 

 کارگاه آموزش زبان پشتو
 برنامه( 38)

دالغفور لیوال )سفیر جناب آقای عب
 افغانستان در ایران(
 دبیر: دکتر رز فضلی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

 33.5.36از 
 33.8.3الی 

 
 38 به مدت

 برنامه

55 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «ترجمه ادبی فارسی به اردو» کارگاه 

دکتر معین نظامی )دانشگاه پنجاب 
 الهور، پاکستان(

دکتر محمدحسن حسن زاده  دبیر:
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.38 

 

58 Performative Pedagogy 

دکتر مدونا استینسون )دانشگاه 
 گریفیتث، استرالیا(

دبیر: دکتر بهزاد نزاکت گو و دکتر 
 زری سعیدی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.5.24 
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53 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

ادب فارسی و تاریخ ادبیات » کارگاه
 «در شبه قاره نگاری

دکتر اشتیاق احمد )دانشگاه جواهرلعل 
 نهرو، هندوستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.25 

 

83 
 فزایی زبان فارسیدوره دانش ا

 «شعر معاصر افغانستان»کارگاه 

دکتر احمدضیا رفعت )دانشگاه کابل، 
 افغانستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.5.28 

 

83 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 مهمترین آثار فارسی ترجمه»کارگاه 
 «شده به زبان بنگال

دکتر ابوالکالم سرکار )دانشگاه داکا، 
 بنگالدش(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.6.3 

82 

 دوره دانش افزایی زبان فارسی
تاثیر ایجاز خسروی امیرخسرو »کارگاه 

به در ش دهلوی در گسترش نثر فارسی
 «قاره هند

دکتر مصباح الدین نزریقول )دانشگاه 
 ملی تاجیکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.6.8 

 

83 Performative Pedagogy 

دکتر متیو چئونگ )دانشگاه موناش، 
 استرالیا(
کت گو و دکتر دبیر: دکتر بهزاد نزا

 زری سعیدی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.6.23 

84 
مسائل و مشکالت ترجمه از زبان 

 فارسی به روسی

دکتر آلکساندر پولیشوک )دانشگاه 
زبانشناسی مسکو، روسیه( و دکتر 

 مهناز نوروزی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.6.26 

85 
 زبان فارسی دوره دانش افزایی

شرح ها و ترجمه های فارسی »کارگاه 
 «در ترکیه

دکتر علی گوزل یوز )دانشگاه 
 استانبول(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.8 

86 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

حماسه سرایی در شبه قاره »کارگاه 
 «کستانهند و پا

دکتر سیده فلیحه زهرا کاظمی 
 )دانشگاه بانوان الهور، پاکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.35 

85 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

شرح های ترکی دیوان »کارگاه 
 «حافظ

ا، ردکتر حجابی کرالنیچ )دانشگاه آنکا
 ترکیه(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.26 

88 Performative Pedagogy 

دکتر مانفرد اسکو )دانشگاه کورک( و 
دکتر جان اوتوله )دانشگاه ملبورن، 

 استرالیا(
دبیر: دکتر معصومه استاجی و دکتر 

 علیرضا امیدبخش

نشکده ادبیات دا
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
33.6.38 
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83 
 دوره دانش افزایی زبان فارسی

 «عرفان در آثار جامی»کارگاه 

دکتر جعفر خالمومن اف )دانشگاه 
 خاورشناسی تاشکند(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

ادبیات فارسی و 
 خارجی هایزبان

33.5.23 

تا  33
33 

 ارگاه آموزشی ترکی قزاقیک

Dr Golbakht 
Kudaibergena 

Dr Kalush Zhetpisbai 
 )دانشگاه الفارابی، قزاقستان(
 دبیر: دکتر مهدی رضائی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

 از تاریخ
33.8.3 

 )ده برنامه(
 

333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 کارکرد مکان در شعرفارسی

اه ارولینا راکویتسکا )استاد دانشگدکترک
 کراکف، لهستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.3 
 

333 

سلسله کارگاه های سیاستگذاری 
 فرهنگی

سیاست فرهنگی: مدل ها و »
 «تکنولوژی ها

ه اپروفسور گریگوری بیرژنوک )دانشگ
 سنت پترزبورگ، روسیه(

 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.5 
 

 تا 332
333 

 «خرد پراحساس»سلسله کارگاه های 
 برنامه( 32)

دکتر علیرضا موال )دانشگاه کارلستاد، 
 سوئد

 دبیر: دکتر حمیده عادلیان راسی

دانشکده علوم 
 اجتماعی

33.8.5 
 

334 
 ره دانش افزایی زبان و ادب فارسیدو

 
 ادبیات معاصر در بنگالدش

دکتر محمد عبدالصبور  )استاد دانشگاه 
 داکا، بنگالدش(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.33 
 

335 

سلسله کارگاه های سیاست گذاری 
 فرهنگی

ت فرهنگی: مشکالت انسانی، سیاس»
 «چالش تمدن ها

دکتر الکساندر مارکوف )دانشگاه سنت 
 پترزبورگ، روسیه(

 دبیر: دکتر موسی عبدالهی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.23 
 

336 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
روابط فرهنگی و ادبی هند و ایران: 

 واهمه های بی نام و نشان

دکتر سید عین الحسن عابدی 
 )دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان(
دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 

 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.24 
 

335 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 نماد صوفی در غزلیات حافظ

اه دکتر احمد قوران بیک اف )دانشگ
 خاورشناسی تاشکند، ازبکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.4 
 

338 
 سلسله کارگاه های روسیه شناسی

اوستیای شمالی، اساطیر و فرهنگ »
 «عامیانه اوستیایی

دکتر دیانا ساکایوا )انستیتو اوستیای 
 ، روسیه(شمالی

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
فارسی و زبانهای 

 خارجی

33.3.5 
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333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
 حضور ادبیات فارسی در مناطق آلبانی

دکتر عبداهلل رجبی )دانشگاه پریشتینا 
 کوزوو(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

بیات دانشکده اد
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.8 
 

323 

 سلسله کارگاه های روسیه شناسی
موقعیت زنان در زندگی اجتماعی، »

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روسیه: 
 «گذشته و اکنون

دکتر الکساندر پولیشوک )دانشگاه 
 دولتی زبان شناسی مسکو، روسیه(

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
های فارسی و زبان
 خارجی

33.3.33 
 

323 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 ترجمه شاهنامه به ترکی

دکتر نعمت ییلدیریم )دانشگاه آتاتورک 
 ارزروم، ترکیه(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.35 
 

322 
 بان و ادب فارسیدوره دانش افزایی ز

 مراکز گسترش زبان فارسی در کلکته

دکتر افتخار احمد )دانشگاه کلکته، 
 هندوستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.38 
 

323 
ارزشیابی در زبان فرانسه به عنوان 

 زبان دوم

 ا پور ودکتر روح اهلل رض
 دکتر شهرزاد سیف

 )دانشگاه الوال، کانادا(

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.38 
 

324 
 سلسله کارگاه های روسیه شناسی

برخی گرایش ها در گسترش »
 «فرهنگ روسیه 

دکتر مارینا کامنوا )دانشگاه دوستی 
 ملل، روسیه(

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
زبانهای  فارسی و

 خارجی

33.3.33 
 

 بررسی ترجمه متون مرتبط با جوانان 325
 پور ودکتر روح اهلل رضا

دکتر شارل لوبالن )دانشگاه اتاوا، 
 کانادا(

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.22 
 

326 
 سلسله کارگاه های روسیه شناسی

مرزغربی؛ زبانهای شرقی ایران زبان »
 «آسی

ا گوتیوا )انستیتو علوم دکتر المیر
 اجتماعی اوستیای شمالی، روسیه(

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
فارسی و زبانهای 

 خارجی

33.3.22 
 

 اصول ارتباط درمانی 325
دکتر احمد شاه احمدی )کانون 

 نخبگان افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.3.23 

 

 ارزشیابی و آزمون سازی 328
 ومه استاجی ودکتر معص

دکتر شهرزاد سیف )دانشگاه الوال، 
 کانادا(

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.25 
 

 ارزشیابی و آزمون سازی 323
 دکتر معصومه استاجی و
 دکتر عبدالباسط سعدیان

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.25 
 

333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
تاریخچه تدریس زبان فارسی در 

 ازبکستان

دکتر انعام خواجه رحمان خواجه یف 
)دانشگاه خاورشناسی تاشکند، 

 ازبکستان(

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.3.23 
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دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

یت زبان فارسی در بررسی وضع
 پاکستان

محمد اقبال شاهد )جی سی  دکتر
 الهور، پاکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.2 
 

332 
وضعیت سالمت روان مهاجران 

 افغانستانی مقیم اروپا
خانم نرگس اخالقی )کانون نخبگان 

 غانستانی(اف
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.33.3 

 

333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
مطالعه تطبیقی شعر حافظ، تاگور و 

 نذراالسالم

دکتر محمد کمال الدین )دانشگاه 
 راجشاهی، بنگالدش(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 یهازبانفارسی و 

 خارجی

33.33.3 
 

334 
آشنایی با مبانی درمان مبتنی بر 

 شفقت
خانم مریم خاوری )کانون نخبگان 

 افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.33.34 

 

335 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 شعر عرفانی در سند پاکستان

دکتر انجم حمید )انتشارات انجمن 
 مقتدره قومی، پاکستان(

دکتر محمدحسن حسن زاده دبیر: 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.36 
 

336 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
زبان و ادبیات فارسی در بوسنی و 

 هرزگوبین

 دانشگاه( نامیر کاراخلیلوویچ دکتر

 )، بوسنی و هرزگوینسارایوو

ن زاده دبیر: دکتر محمدحسن حس
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.23 
 

335 
آشنایی با مبانی درمان مبتنی بر 

 شفقت
خانم مریم خاوری )کانون نخبگان 

 افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.33.23 

 

338 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 در بنگالدشمولوی و گسترش عرفان 

 بهاءالدین دکتر

 )داکا، بنگالدش دانشگاه(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.23 
 

333 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
شگردهای واقع نمایی در سمفونی 

 مردگان

 کارولینا دکتر

 یعسگر راکوویتسا

 )، لهستانکراکف یاگلونی دانشگاه (

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.25 
 

343 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
تاریخچه آموزش زبان فارسی در 

 روسیه

 دکتر ماکسیم دلیناد
 دانشگاه دولتی مسکو

کتر محمدحسن حسن زاده دبیر: د
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
 

33.33.5 
 

 ارتباط درمانی 343
دکتر احمد شاه احمدی )کانون 

 نخبگان افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.33.32 
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342 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

جنوبی و آموزش زبان فارسی در کره 
 آموزش زبان کره ای در ایران

 دکتر این هوآ چوی )دانشگاه تهران(
دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 

 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.34 
 

343 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
شاعران فارسی گوی پاکستانی در 

 دوره معاصر

ظمی زرین نازیه )دانشگاه دکتر ع
 الهور، پاکستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.33.38 
 

 ارتباط درمانی 344
دکتر احمد شاه احمدی )کانون 

 نخبگان افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
3.33.33 

 

345 
 زایی زبان و ادب فارسیدوره دانش اف

 حکایت های کلیله و دمنه در هند

دکتر اشتیاق احمد )دانشگاه جواهرلعل 
 نهرو، هندوستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
 

33.33.23 
 

346 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

ادبی فارسی به زبان  ترجمه آثار
 لهستانی

دکتر مانتوش کوآگیش )دانشگاه 
 یاگلونی، لهستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
 

33.33.25 
 

345 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
 تحلیل آثار و زندگی رهنورد زریاب

د منیر )دانشگاه هرات، دکتر محم
 افغانستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی
 

33.33.28 
 

348 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی
تاریخ آسیای مرکزی در منابع فارسی 

 35-33قرون 

 ،دکتر غالیه قمریکوا )دانشگاه الفارابی
 قزاقستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.2 
 

343 
فرزندپروری بر مبنای رویکرد 

 دلبستگی
خانم زهرا حیدری )کانون نخبگان 

 افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.32.33 

 

353 
: شناسی کارگاه بین المللی روسیه

داغستان جنبه تاریخی، واقعیت های 
 کنونی

دکتر صالیحات موسیوا )دانشگاه دولتی 
 داغستان(

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.32 
 

353 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

فارسی و  هایزباناستعاره مفهومی در 
 بلغاری

وفیا دیتوا )دانشگاه صدکتر سیرما کاستا
 سنت کلیمنت اوریدسکی، بلغارستان(
دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 

 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.36 
 

 ارتباط درمانی 352
خانم زهرا حیدری )کانون نخبگان 

 افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.32.35 

 

353 
 ره دانش افزایی زبان و ادب فارسیدو

روابط ادبی قزاقی و ایرانی، با معرفی 
 آبای و شاه کریم

دکتر گلبخت خداییرگتاوا )دانشگاه 
 الفارابی، قزاقستان(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 نیری و دکتر سمیه آقابابایی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.33 
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354 
 353تا 

 کارگاه های حقوق اسالمی سلسله
 )شش برنامه(

 رودولفوویچ لئونید دکتر

 سیوکیینن

 )، روسیهمسکو اقتصاد عالی مدرسه(

دانشگاه عالمه 
طباطبائی و بنیاد 

های فرهنگ پژوهش
 اسالمی ابن سینا

33.32.33 
 

363 
کارگاه بین المللی روسیه شناسی: 
 سیاست خارجی فدراسیون روسیه

 دکتر یلنا دونایوا
 درسه عالی اقتصاد مسکو، روسیه()م

 دبیر: دکتر مریم شفقی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.33 
 

363 
 دوره دانش افزایی زبان و ادب فارسی

 ناپدید شدن آثار پیش از اسالم
 کتاب و کتابخانه

دکتر خواکین رودریگز وارگاس 
 )اسپانیا(

دبیر: دکتر محمدحسن حسن زاده 
 کتر سمیه آقابابایینیری و د

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.32.23 
 

362 
فرزندپروری مبتنی بر رویکرد 

 دلبستگی
خانم زهرا حیدری )کانون نخبگان 

 افغانستانی(
مرکز سالمت روان 

 مهاجر
33.32.24 

 

 تاثیر آب و هوا بر مرگ و میر کرونا 363
محمد کریمی )دانشگاه سیددکتر 

 انادا(ک ،ویللویی
 پژوهشکده اقتصاد

33.32.25 
 

364 
ادبیات معاصر اتریش  3345دگرگونی 

 در نیمه راه تجربه و روایت

دکتر برنهارد فتس )دانشگاه وین، 
 اتریش(

 دبیر: دکتر فرانک هاشمی

دانشکده ادبیات 
های فارسی و زبان
 خارجی

33.3.6 
 

365 
شکل گیری و پیشرفت فرایند آموزش 

نوان یک زبان زبان روسی به ع
 خارجی

دکتر رزا آنوپوچکینا خالیافونا )دانشگاه 
 روس نو، روسیه(

 دبیر: دکتر نرگس سنائی

دانشکده ادبیات 
های فارسی و زبان
 خارجی

33.3.5 
 

366 
های میانی: تاریخ آلمان در سده

 امپراطوری روم مقدس
 آقای فلیکس باخمن )دآآد، آلمان(

 دبیر: دکتر ملیکا هاشمی

ادبیات  دانشکده
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.24 
 

365 
 ادبیات معاصر اتریش،
ها و پیش انگاره ها، شخصیت

 های اصلیموضوع

دکتر برنهارد فتس )دانشگاه وین، 
 اتریش(

 دبیر: دکتر فرانک هاشمی

دانشکده ادبیات 
 هایزبانفارسی و 

 خارجی

33.8.35 
 

368 
ادبیات مهجور: آثار کلیدی ادبیات پس 

 جنگ در اتریش از

 دکتر دانیال شتریگل
 دبیر: دکتر فرانک هاشمی

دانشکده ادبیات 
های فارسی و زبان
 خارجی

33.4.5 

363 
سیری در ادبیات نوین چین از دوران 

 رفورم تاکنون

 آقای لیو ین )موسسه کنفسیوس(
دبیر: دکتر محمدرضا الهامی و دکتر 

 سارا الماسیه

دانشکده ادبیات 
ی هافارسی و زبان
 خارجی

33.4.338 

353 
پیامدهای دیرهنگام، آسیب های 

ناخواسته تاریخچه موردی، آراء نمونه 
 از ادبیات اتریش

 دکتر دانیال شتریگل
 دبیر: دکتر فرانک هاشمی

دانشکده ادبیات 
های فارسی و زبان
 خارجی

33.4.33 

353 
نشست اختالالت اضطرابی در 

 کودکان

 )کانون نخبگان آمنه پیوندیخانم 
 افغانستانی(

مرکز سالمت روان 
 مهاجر

33.5.33 

352 Workspaces in Syntax 
 دکتر دیگو گابریل کریوشن

 دبیر: دکتر مجتبی منشی زاده
ادبیات فارسی و 

 های خارجیزبان
33.5.3 
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 افزاییهای دانشدوره.   9
شی و  هیأتضای المللی اعافزایی بینهای دانشنامه برگزاری دورهشیوه 3335در بهار  شورای پژوه سه هیأتعلمی در   ریی

ضای  شی اع سفرهای پژوه سید. هدف از اجرای این برنامه، فراهم آوردن زمینه انجام  صویب ر شگاه به ت علمی به  هیأتدان

شان به انجام پروژه ستان و ترغیب ای صل تاب ضای هنگام ف شترک با دیگر اع ست. هیأتهای م شورهای دیگر ا ا ب علمی در ک

 به علت همه گیری بیماری کرونا، امکان استفاده از این فرصت برای استادان گرامی فراهم نیامد. 3333همه در سال این

با اختالف  اخیر هایدانشـــگاه عالمه طباطبائی در ســـالتحقیقات و فناوری، بر اســـاس گزارش وزارت علوم، در عین حال،  

ــبت به دیگر  ــمگیری نس ــگاهچش ــور باالترین هایدانش ــت المللیافزایی بینهای دانشرتبه برگزاری دوره کش ادان و ویژۀ اس

 اغلب این برنامه ها نیز به صورت برخط برگزار شدند. 3333در سال  را به دست آورده است. خارجی دانشجویان

ــ ــجو معموال برگزار می ش ــجویان نیز که در چارچوب قراردادهای تبادل دانش ــال برنامه های دانش افزایی ویژه دانش وند، در س

با بهره مندی از فضای مجازی، امکان مشارکت  3333در برنامه های دانش افزایی بین المللی سال گذشته شاهد تحول بودند. 
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 خارجیالمللی برگزارشده با تدریس استادان های بینکارگاه.  4نمودار 
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سپانیا و آلمان فراهم آمد سیه، ا شگاه های رو شته های مختلف در برنامه های علمی دان شجویان ر در عین  .شمار زیادی از دان

در این  انفهرست شرکت کنندگ سفر کنند. فرصت آن را یافتند که به دانشگاه های میزبان جویان نیزحال، شمار اندکی از دانش

 در زیر تقدیم می شود.  برنامه ها

 

 المللیافزایی بینهای دانششرکت دانشجویان در دوره  .9-3

 کشور دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
دانشگاه 

 مقصد
 تاریخ

 روسیه های خارجیزبانارسی و ادبیات ف مرضیه لطفی 3
اوستیای 
 شمالی

تا  3338بهمن 
 3333فروردین 

 روسیه های خارجیادبیات فارسی و زبان لیال عاطفه پور 2
اوستیای 
 شمالی

تا  3338بهمن 
 3333اردیبهشت 

 الیکانته اسپانیا های خارجیادبیات فارسی و زبان دوستی هانیه 3
تا  3338دی 

 3333اردیبهشت 

 الیکانته اسپانیا های خارجیادبیات فارسی و زبان فرهادی فهعار 4
تا  3338دی 

 3333اردیبهشت 

 کمپلوتنسه اسپانیا های خارجیادبیات فارسی و زبان آشتیانی زمانی زهرا 5
تا  3338دی 

 3333اردیبهشت 

 روسیه های خارجیادبیات فارسی و زبان محمدجواد پیکانی 6
دانشگاه 

 دولتی مسکو
تا  3338 اسفند

 3333خرداد 

 روسیه های خارجیادبیات فارسی و زبان فاطمه کریمی 5
دانشگاه 

 دولتی مسکو
تا تیر  3338اسفند 

3333 

 سوییا اسپانیا های خارجیادبیات فارسی و زبان مبینا قدردان 8
تا  3338اسفند 

 3333مرداد 

 3333تا اسفند  نآبا گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان مرادی اسما 3

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان شاهپوری حنانه 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان حسینی اله روح 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان منتظری سیما 32

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان بهار همیشه زهرا هفاطم 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان فراتی کوثر 34

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان پور سلمان ماریا 35

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجییات فارسی و زبانادب پور خیراله مریم 36

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان العابدین زین یاسمن 35

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان نیا پروین ستاره 38

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان های خارجیادبیات فارسی و زبان دیزجی فرناز 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد نوری محمد الهام 23

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد طوسی بامتی امیرحسین 23

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد حسینی آناهیتا 22

 3333فند تا اس آبان گیسن آلمان اقتصاد کریمی پریا 23
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 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد راد فردی تارا 24

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد آذر قربانی حسین 25

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد شیرازی دانیال 26

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد نورفردی رومینا 25

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد اردکانی زهرا 28

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد اسماعیل امیر سارا 23

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد امامی سارینا 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد سلطانی سپیده 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد نوری محمد سید 32

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد اکملی نازلی سیده 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد مناجاتی سینا 34

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد آمدی خوش علی 35

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد فایقی فائزه 36

 3333اسفند  تا آبان گیسن آلمان اقتصاد شکروی فردین 35

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد درپوش فریبا 38

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد حیدری محمد 33

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد آشتیانی صفاری سعید محمد 43

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد نظرزاده محمدجواد 43

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد باقری مختار 42

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد غفاریان مهتا 43

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد حسینی ملک مهدی 44

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد ملکی مهیار 45

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد میقاتی هستی 46

 3333تا اسفند  آبان گیسن آلمان اقتصاد هدایت هنگامه 45
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 افزایی دانشجویان به تفکیک کشوردانش های. دوره5نمودار 

 

40%

60%

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی اقتصاد

8%
83%

9%

اسپانیا آلمان روسیه

 تفکیک دانشکدهافزایی دانشجویان به های دانش. دوره6نمودار 
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 یزبان فارس ییافزادانش یهادر دوره یرایرانیغ یانشرکت دانشجو.  9-2

سیبه  سی بط غیرفهر س  در  چت کوتههی بط افتتهم  رکز آ وزه زبهن فهر ستط ا شههع مه ط اطهاطه ی توان زبهنهن، دان

ههی آ وزان را از کشااورههی  لتلر ج هن در دورعوزه زبهن فهرساای تطچیل شااچع و فهرسااییری از  راکز اصاالی آ 

اغلب کهس ههی آ وزه زبهن فهرسی بط صورت  جهزی برگزار شچنچ  9311 در سهل کوتهع و بلنچ چت آ وزه دهچا

شی کط  رکز آ وزه و  ورد استقطهل مشمهیر فهرسی آ وزان از کشورههی گونهگون ج هن قرار گرفتنچا در زیر گزار

 تچوین نمودع اس ، تقچیم  ی شودا 9311زبهن فهرسی بط غیر فهرسی زبهنهن از مملررد خود در سهل 

 

  3133از فروردین تا پایان شهریور های برگزارشده به صورت مجازی )همزمان( گزارش دوره
 

 سطح زبانی نام دوره ردیف
تاریخ 

 برگزاری

تعداد 

 آموزفارسی
  توضیحات ملیّت

3 
آموزش زبان فارسی به 

 دانشجویان رشتۀ مهندسی
 
 میانی

تا  2/2/33از 
28/3/33 

 لبنان نفر 35
این دوره در دو کالس مجزا 
و به صورت ترکیبی )همزمان 

 و غیرهمزمان( برگزار شد.

2 
آموزش زبان فارسی از 

 خوانیطریق قصّه
 میانیاز پیش
 میانیتا فوق

تا  33/2/33از 
23/2/33 

 ملیّت  33 نفر 33
صورت رایگان این دوره به 
 های گوناگونبرای ملیّت

 برگزار شد.

3 
آموزش زبان فارسی مبتنی 
بر ایرانشناسی، فرهنگ و 

 گردشگری
 پیشرفته

تا  33/2/33از 
26/3/33 

 نفر 35
قارۀ 
 آفریقا

 
این دوره در دو کالس مجزا 

 برگزار شد.

4 
آموزش زبان فارسی مبتنی 

 بر واژه و خواندن
 انیمی

تا  23/2/33از 
25/4/33 

 نفر 333
قارۀ 
 آفریقا

این دوره در هشت کالس 
 مجزا برگزار شد.

 نوآموز مقدماتی فارسی 5
تا  28/2/33از 

36/4/33 
 نفر 62

قارۀ 
 آفریقا

این دوره در سه کالس مجزا 
 برگزار شد.

6 
آموزش زبان فارسی به 

 زبانانغیرفارسی
از نوآموز تا 

 پیشرفته
ا ت 28/2/33از 

34/4/33 
 ملیّت  32 نفر 25

این دوره در چهار کالس 
 مجزا برگزار شد.

5 
دورۀ تربیت مدرس زبان 

 فارسی
 پیشرفته

تا  23/4/33از 
3/5/33 

 ستانازبک نفر 23

 کنندگان این دورهشرکت
زبان  نفر از استادان 23

فارسی دانشگاه خاورشناسی 
 اند.تاشکند در ازبکستان بوده

8 
ی به آموزش زبان فارس

 دانشجویان رشتۀ مهندسی

 میانیفوق
)فارسی 
 تکمیلی(

 3/4/33از 
 تاکنون

 لبنان نفر 35
این دوره در دو کالس مجزا 

 .برگزار شد

3 
آموزش زبان فارسی به غیر 

 زبانانفارسی
 نوآموز

تا  36/4/33از 
33/6/33 

 خصوصی هلند نفر 3

33 
آشنایی با ایرانشناسی، 
 فرهنگ و گردشگری

 همۀ سطوح
تا  35/6/33ز ا

33/6/33 
 ملیّت  23 نفر 333

این کالس به زبان انگلیسی 
و به صورت رایگان با 
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 سطح زبانی نام دوره ردیف
تاریخ 

 برگزاری

تعداد 

 آموزفارسی
  توضیحات ملیّت

موضوعات پیشینۀ زبان 
فارسی، ادبیات فارسی، 

پیشینۀ خط و خوشنویسی در 
ایران، تاریخ پیش و پس از 
-اسالم، گردشگری فرهنگی
تاریخی، بررسی غذاهای 
ایرانی از گیالن تا چابهار، 

ر مانده دباقی رسوم باستانی
ایران، ادیان باستانی ایران، 

میراث فکری ایرانی )از 
زرتشت و مانی تا خیام و 
مالصدرا(، هنر و صنایع 
دستی ایران از شمال تا 
جنوب و از شرق تا غرب 

 ایران

33 
آموزش زبان فارسی به غیر 

 زبانانفارسی
 نوآموز

 35/6/33از 
 تاکنون

 خصوصی عراق نفر 3

 
 

 3133شهریور سال  از فروردین تاهای برگزار شده ی از دورهگزارش تجمیع
 

 های برگزار شده تعداد دوره
تعداد 

 هاکالس

تعداد کل 

 کنندگانشرکت

نوع 

 کالس
 کشور

 384 26 دوره 33
 همزمان
 )برخط( 

کشور: عراق، هند، پاکستان، آلمان، روس، اسپانیا، فرانسه،  33
، یاد، کره جنوبی، آلبانایتالیا، تونس، لبنان، بنگالدش، هلن

 آرژانتین، سوئیس، مجارستان و کشورهای آفریقایی

 
 

 3133مهر و آبان )حضوری( گزارش دوره های عمومی و خصوصی آموزش زبان فارسی ازفا 
 

 ردیف نام ملیت

 3 ماریا روسیه

 2 آناستاسیا بالروس

 3 علی استرالیا

 4 یاسر پاکستان

 5 تاتیا روسالب
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 6 فرح هند

 5 روت اسپانیا

 8 فره هند

 3 ماریا روسیه

 33 آریان سوئد

 33 یاسر پاکستان

 32 آناستازیا بالروس

 33 ریاض پاکستان

 34 تاتیانا روسیه

 35 علی استرالیا

 

 به فارسی زبان آموزش مرکز فارسی زبان آموزش خصوصی و عمومی دوره های گزارش

 3133در آذر و دی  )حضوری( غیرفارسی زبانان
 

 
 

 ردیف نام ملیت

 3 دایانا غنی لبنان

 2 آنتنللو ساکتی ایتالیا

 3 فرانسوا روکی فرانسه

 4 الگا فرناندز اسپانیا

 5 یوناتان آمریکا

 6 اقتدار وستانهند

 5 سیلویا دی مارچی ایتالیا

 8 فرانک پالگمن آمریکا

 3 شمس الظالمی عراق

 33 عرفات فرحات لبنان

 33 نزینب فاضلیا عراق

 32 آیات مالکی عراق

 33 احمد فالح عراق

 34 حیدر صاحب عراق

 35 پیتر هلند



63 

 

 گزارش کلی

 
 هاسالتعداد کل ک آموزان تعداد کل فارسی تعداد کل ملیتها سطوح زبانی تعداد مدرسان

 نفر 33
 نوآموز، مقدماتی، پیش میانی،

 میانی و فوق میانی
 33 نفر 33 33

 

 

 3133ل ییز و زمستان آزفا ساگزارش کالس های پا

 

 3133ماه . دوره عمومی و برخط آذر و دی3
 

 ردیف نام نام خانوادگی ملیت

 3 شیرین تیژائو سوئیس

 2 فاطیما فیاض فیلیپین

 3 مینهال حسن پاکستان

 4 مدالین اوبانک آمریکا

 5 لورنز مونز بلژیک

 6 پیتر واندر وی هلند

 5 تامیدا احسن ساریان بنگالدش

 8 فرانک پالگمن آمریکا

 3 خدیجه امیر ماریان سیروس بنگالدش

-آمریکایی

 ایرانی
 33 شمس مهاجرانی

 33 مایانک چاوال هند

 32 آنتونلو ساچتی ایتالیا

 33 مارهاریتا شائوچنکا وسبالر

 34 دینا قانی ایرانی

 35 دمیتری زاخارائو روسالب

 36 مارینا ویالووا روسیه

مداح شاهات هند  35 

 38 هی یه مین کی وون کره جنوبی

 33 دالیا سابالیا اوسکیه نه لتونیا

 23 تاتیانا هایدوکویچ روسالب
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 . دوره عمومی و برخط مصر2

 
 ردیف نام و نام خانوادگی ملیت

 3 مایار مصطفی مصری

 2 محمد سید علی مصری

 3 جمالمنار  مصری

 4 عال عصمت مصری

 5 هند صالح مصری

 6 خلود یمصر

 5 ایا اسماعیل مصری

 8 ریم مصری

 3 منا مصری

 33 هسام عمر مصری

 33 هسام محمد مصری

 32 محمد علی مصری

 33 مسعد مصری

 34 ایمن مصری

 35 عبدالکریم مصری

 36 ندی مصری

 35 ساره مصری

 38 امیره محمد مصری

 33 امیره نبیل مصری

 23 هنا مصری

 23 ایمان محمود مصری

 22 آیه مصری

 23 هاجر مصری

 24 سلما مصری

 25 محمد جاراهلل مصری

 26 رهما محمد مصری

 25 ارزاک المحمدی مصری

 28 زینب عمر مصری

 23 عالءدین عادل مصری

 33 امر محمد مصری

 33 اسماء فاطی مصری

 32 ایمان عمر مصری

 33 اسرا الفورز مصری
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 34 فاما ابراهیمی مصری

سسیرو مصری  35 خدیجه امیر ماریان 

 36 محمود بدوی مصری

 35 محمد علی مصری

 38 نورهان احمد مصری

 33 رهام مسعود مصری

 43 سارا الگامال مصری

 43 سارا عصام مصری

 42 دالیا الدوینی مصری

 43 یارا خالد مصری

 44 یاسمین محمود مصری

 45 یاسمین صیام مصری

 46 عمر اویال مصری

یشگاو مصری  45 هاجر 

 48 زینب منصور مصری

 43 ساوان محمود مصری

 53 اصالن حامد مصری

 53 مریم عاتف مصری

 52 احمد عبد العزیز مصری

 53 مایی محمد مصری

 مصری
 حمدی

 عبدالوکیل
 54 منار

 55 نورشان نبیل احمد مصری

 56 سارا سید مصری

 55 اسرا عبدالمقصود مصری

 58 مایی کریم محمد مصری

 53 ریم جمال الدین مصری

 63 صبرین محسن مصری

 63 احالم عصام مصری

 62 راویا عبدعلیم مصری

 63 آیا ابراهیم عبدالحمید مصری

 64 دینا عادل مصری

 65 هال مجدی مصری

 66 ثنا محی مصری

 65 شایما شریف مصری

 68 سکینه ابراهیم مصری
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 63 یوسف بکر مصری

 53 احمد الخطیب مصری

 53 دینا التهوی مصری

 مصری
 محمد عبدالفتح

 
 52 دینا

 53 نجال حافظ مصری

 54 رانیا عایش مصری

 55 رانا خالد صبحی مصری

 56 سوزان جابر مصری

 55 یاسمین عبداللطیف مصری

 58 فدا صالح موسی مصری

 53 آیا السعید پ

 83 آیا عادل مصری

 83 مانال علی مصری

 82 رحما محمد مصری

صریم  83 امل سید 

 84 اسما سالم مصری

 85 عمان مختار مصری

 86 هنده الجزری مصری

 85 خلود رئفت مصری

 88 نجال حافظ مصری

 83 اال اهلل عبدالوهاب مصری

 33 مایی حامد مصری

 33 مروا عبداهلل مصری

 32 نوحا شاکر مصری

 33 شیما علی مصری

 34 شروک عاصم مصری

جیدمحمد عبد الم مصری  35 رحمه 
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 36 احمد  فتحی مصری

 35 وسام نجار مصری

 38 اسما ممدوح مصری

 33 آال محمود مصری

 333 امانی الشاذلی مصری

 333 ایمان فوزی مصری

 332 آیه جمال مصری

 333 دنیا مصری

 334 دنیا جمال مصری

 335 رحمه شعبان مصری

 336 سلمی خالد مصری

 335 عبداهلل حسن مصری

ریمص  338 فایه خالد 

 333 نورهان عزت مصری

 333 هدی الشربینی مصری

 333 احمدخالد حجازی مصری

 332 یاسمین طارق مصری

 333 روضه مصری

 334 عبیر عمر مصری

 335 نورهان هیام مصری

 336 اسرا زهیری مصری

 335 علیا مصری

 338 هاجر عطیه مصری

 333 مرنا ابراهیم مصری

یرعب شاکر مصری  323 

 323 مصطفی الفیکی مصری

 322 ندا المج حلوی مصری

 323 نوحا محمد مصری

 324 صالح سید عبدالمنعم مصری

253 حنسا حسن مصری  

263 نوران عبدالفتاح مصری  

253 سماء کمال مصری  

283 امینه نعیم مصری  

233 جیالن عادل مصری  

333 محمود بدوی مصری  

 333 محمد ابراهیم مصری
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صریم  332 ندا مجدی 

 333 اسالم خمیس عبدالباسط مصری

 334 حسن الدوشی مصری

 335 أحمد محمد علی الشیخ مصری

 عبدالحمید محی الدین مصری

 

 336 آیا

هلللعبدا رمضان مصری  335 

833 حنان عطیه رمضان مصری  

 333 مروۀ احمد عبد السالم السید مصری

 343 نوحا انتر عطیا مصری

اطاه مصری 433 شروک    

423 بسانت تمراز مصری  

433 هنده نصر مصری  

443 مصطفی محمود مصری  

453 هادیر محمود مصری  

463 مایی احمد مصری  

453 سارا التنتاوی مصری  

483 نشوا علی مصری  

433 سلم وائل عبدالوهاب البنان مصری  

533 هنان اشرف مصری  

533 حسن کاظم مصری  

523 سلما محبوب مصری  

533 اسراء محمد سالم امام مصری  

543 ثمر عرفا مصری  

553 آال محسن مصری  

563 آیدا ممدوح سالم مصری  

553 عمر اتمان مصری  

583 ایمان مجدی مصری  

533 نهال السید مصری  

633 هدی ابراهیم مصری  

633 ندا فاضی احمد مصری  

623 زینب جمال مصری  

633 حمدی کاشالن مصری  

643 نوران ممدوح مصری  

653 نوران فواد مصری  
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 366 لیال جمال مصری

653 اسرا جبرئیل مصری  

683 امانی حسن سید حسن مصری  

633 دینا عبداهلل مصری  

533 زینب محمد مصری  

533 اسما عبدالعزیز مصری  

523 مونا التانتاوی مصری  

 

 . دوره عمومی آزاد1

 

 ردیف نام و نام خانوادگی ملیت

ل جواد صالحفاض عراقی  3 

 2 علی کاظم عطروز عراقی

 3 رشدخضر موسى عراقی

 4 خالد باسم حسین عراقی

 5 حیدرعبد الصمد عبد اللطیف عراقی

 

 . کالس خصوصی حضوری9

 

 
ساعت برگزاری 

 سالک

 
 سالروزهای برگزاری ک

 
 تاریخ شروع

 
 سطح زبانی

 
 ملیت

 
 آموز نام زبان

 
 نام مدرس

 
 9 تا 12:30

 
 چهارشنبه-شنبهدو -شنبه

 
99/8/24 

 
 مقدماتی

 
 فلسطینی

لیدا  بتول العجوری
 جعفروند

 نور زیاد
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 نالیس خصوصی آنالک. 9
 

ساعت برگزاری 
 سالک

 
روزهای برگزاری 

 سالک

 
 تاریخ شروع

 
 سطح زبانی

 
 ملیت

 
 آموز نام زبان

 
 نام مدرس

 18 تا 19:30
-دوشنبه -شنبه

 چهارشنبه
 اییلتونی مقدماتی 99/10/1

 ماریا
 پتروشنکوا

 یاسمن
 محمدی

 

سها یها تیدر مجموع، مل ضر در کال ص یعموم یحا صو س 35از  یو خ شرح رو شور به  سوئ  ه،یک صر، عراق،   ن،یپیلیف س،یبالروس، م

 المللینهای بیتدریس.   5و هلند بوده اند. کایآمر ا،یتالیپاکستان، هند، ا ن،یفلسط ،یلتون ،یکره جنوب ران،یبنگالدش، ا ک،یبلژ

 

 تدریس استادان دانشگاه در بیرون از ایران.  9-3

ف
دی

ر
 

 تاریخ موضوع تدریس کشور دانشگاه محل تدریس نام و نام خانوادگی

3 
خانم دکتر زهرا 

 محمدیان
 تدریس زبان فارسی چین 2مطالعات خارجی پکن 

به مدت  3/4/38از 

 سال دو

 ترکیه استانبول دکتر داود اسپرهم 2
 های زمینه ایجاد و فارسی نزبا تدریس

 ترکیه کشور های دانشگاه با همکاری

به  33/5/38از 

 مدت یکسال

 خانم لیال عاطفه پور 3
و دانشگاه دولتی داغستان 

 دانشگاه اوستیای شمالی
 3333از دی ماه  تدریس زبان فارسی به صورت آنالین روسیه

4 
منتظری از زینب خانم 

 مرکز آزفا
 3333از دی ماه  تدریس زبان فارسی به صورت آنالین تانهندوس دانشگاه دهلی

5 
خانم زهرا شعربافچی 

 زاده
 3333از دی ماه  تدریس زبان فارسی به صورت آنالین هندوستان دانشگاه دهلی

 لبنان دانشگاه ملی لبنان دکتر عبداله آلبوغبیش 6
تدریس دستور زبان فارسی به صورت 

 آنالین
 3333از دی ماه 
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5 
شهره سادات دکتر 

 سجادی
 3333از دی ماه  تدریس زبان فارسی به صورت آنالین لبنان دانشگاه ملی لبنان

 قزاقستان دانشگاه الفارابی دکتر اورنگ ایزدی 8
تدریس تاریخ ادبیات فارسی به صورت 

 آنالین

از اردیبهشت 

3333 

3 
دکتر نعمت اله ایران 

 زاده
 بلغارستان دانشگاه صوفیه

ادبیات فارسی به صورت تدریس زبان و 

 آنالین
 3333از مهر 

 دکتر سمیه آقاجانی 33
دانشگاه مطالعات خارجی 

 هانکوک
 3333از فروردین  تدریس زبان فارسی کره جنوبی

 تدریس زبان فارسی قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا خانم مرضیه رضوی 33
از فروردین تا دی 

3333 

32 
دکتر حمیدرضا رخمانی 

 یزاده دهکرد
 و نویسندگی آموزش آیین نگارش افغانستان موسسه میدیوتیک 

از اردیبهشت تا 

 3333مرداد 

 دکتر مریم شفقی 33

دانشگاه زبان شناسی مسکو 

و دانشگاه علوم انسانی 

 مسکو

 روسیه
آموزش شیوه های ترجمه متون مطبوعاتی 

 و بازرگانی

از آبان تا بهمن 

3333 

34 
دکتر محمد امیر 

 جاللی
 تاکنون 3/6/38 تدریس زبان فارسی نچی پکن

 
 

 المللیمشترک بینهای و پژوهش هاپروژه.  9

 المللی استادان دانشگاههای مشترک بینپروژه . 9-3

 ردیف
پژوهشگر 

 مسئول
 عنوان پروژه

نام دانشگاه 

 خارجی

همکار 

 یالمللبین

رقم 

 قرارداد

وضعیت 

 قرارداد

 مریم شفقی 3
 نمادها و سمبل های اسطوره
 های اوستیا: گذشته و امروز

و  یعلوم اجتماع تویانست
 علوم

 یشمال یایاوست یانسان

سُکا  اناید
 یوا

میلیون  233
 ریال

در حال 
 اجرا

 سعید شکوهی 2
های طراحی الگوی همکاری

ای برای مقابله با کرونا در منطقه
 منطقه اکو

هایی از حوزه دانشگاه
 کشورهای اکو

- 
میلیون  433

 ریال
 در حال
 اجرا
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 علی نصیری اقدم 3
مالیات بر درآمد اشخاص در 

 اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا )برنامه 

 ژان مونه(
 

هزار  33
 یورو

عقد 
 –قرارداد 

دریافت 
 بودجه

4 
غالمعلی چگنی 

 زاده
دیپلماسی، فرآیند یادگیری و 
 صلح سازی در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا )برنامه 
 ژان مونه(

- 
هزار و  52

 یورو 833

عقد 
 –قرارداد 

دریافت 
 بودجه

 هادی خانیکی 5
درسنامه آنالین کرسی یونسکو 
 در حوزه روزنامه نگاری سالمت

 - یونسکو
هزار  38

 دالر
پایان 
 پروژه

 هادی خانیکی 6
کمک به  یمحتوا برا دیتول

مقابله  نهیدر زم یآموزش عموم
 با کرونا

 - سازمان بهداشت جهانی
میلیارد و  3

 ونمیلی 546
 ریال

پایان 
 پروژه

5 
غالمعلی چگنی 

 زاده
نگرش نخبگان ایران و چین به 

 دو کشور
 - دانشگاه شانگهای

میلیون  533
 ریال

در حال 
 اجرا

8 

ه زاد یمنش یمجتب
احسان  یو آقا
و راحله  یزیچنگ

 گندمکار

 یزبانها یشرح دستور مقابله ا
 یو فارس ییایاوست

 یایاوست یدانشگاه دولت
 یشمال

بنیاد 
روسکی میر 

 روسیه

میلیون  385
 تومان

در حال 
 اجرا

 

 پذیرش دانشجویان خارجی. 3
 

  3133در سال  امنای دانشگاه هیأتکنندۀ بورسیه مصوب دریافتدانشجویان .  3-3

 ردیف نام و نام خانوادگی تابعیت مقطع رشته قبولی

 3 سید اکبر سجادی افغانستان دکتری روابط بین الملل

 2 هالل احمد محب افغانستان کارشناسی ارشد ت فارسیزبان و ادبیا

 3 نوید وفا افغانستان کارشناسی اقتصاد

 4 فرحناز مصطفوی افغانستان دکتری علوم سیاسی

 5 عبدالقدیر سروش افغانستان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 6 عبدالسمیع قریشی  افغانستان دکتری حقوق بین الملل

 5 محمد تقی اکبری افغانستان شناسی ارشدکار روابط بین الملل

 8 احمد ضیاء رفعت افغانستان دکتری زبان و ادبیات فارسی
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 3 عبدالحکیم هوشمند افغانستان کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

 33 غالم رسول رحمانی افغانستان دکتری زبان و ادبیات فارسی

 33 جیب اهلل اسحاقزین افغانستان دکتری رفتار سازمانی -مدیریت دولتی

 32 ضیاء الحق علیزاده افغانستان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 کارشناسی ارشد بانکداری اسالمی -مدیریت مالی و بانکداری
 افغانستان

 
 33 نورآقا اسحاقزی

 دکتری رفتار سازمانی -مدیریت دولتی
 افغانستان

 
 34 سید حسین بنی هاشم

 35 سید محمد حسینی افغانستان دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 36 عبدالقدوس ارسین افغانستان کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 35 گلنار نوربیک -افغانستان کارشناسی مدیریت بیمه اکو

 38 رحیمه نادری  -افغانستان کارشناسی مدیریت بیمه اکو

 33 د سالکدینار زا -افغانستان کارشناسی مدیریت بیمه اکو

 23 نیکی حیدری  -افغانستان کارشناسی مدیریت بیمه اکو

 23 بیان فیاد بورسیه بنیاد سعدی -لبنان کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی آزفا
 

  پذیرش دانشجو با هزینه شخصی.  3-2

 ردیف نام و نام خانوادگی تابعیت مقطع رشته قبولی

 3 ستینا خلودوواخری روسیه کارشناسی  مدیریت بیمه اکو

 2 محمود حجار سوریه دکتری حقوق بین الملل
 

 .  آمار دانشجویان خارجی با بورسیه3-1

 ردیف مقطع تعداد دانشجویان خارجی

 9 کهرشنهسی 93

 ۱ کهرشنهسی ارشچ 9

 3 دکتری 91

 4 پسهدکتری 3

 جمع کل 3۱
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 3133اد کل دانشجویان بین المللی تعد. 3-9

دانشجوی  54دانشجوی بین المللی از سال های پیش در حال تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی بودند و تعداد  255د تعدا 3333در سال 

تن رسید. در  333دیگر نیز بر شمار آنان افزوده شد. بنابراین مجموع دانشجویان بین المللی در حال تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی به 

سال مجموع شغول بوده  633ا عین حال، در این  صیل م شگاه به تح شی این دان شجوی بین المللی نیز به طور موقت در دوره های آموز دان

 اند.
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 مقطع کشور
نیمسال 
 پذیرش

نیمسال 
 ورودی

رشته و گرایش 
 تحصیلی

 پذیرش نحوه دانشکده

 کارشناسی افغانستان اسما گل کریمی 3
اردیبهشت 

33 
 33اسفند 

ه مشترک روزنامه دور
 نگاری

 دوره مشترک علوم ارتباطات

 کارشناسی افغانستان بهاره مشعل 2
اردیبهشت 

33 
 33اسفند 

دوره مشترک روزنامه 
 نگاری

 دوره مشترک علوم ارتباطات

 کارشناسی افغانستان عبدالصبور محمدی 3
اردیبهشت 

33 
 33اسفند 

دوره مشترک روزنامه 
 نگاری

 ترکدوره مش علوم ارتباطات

 کارشناسی افغانستان محدثه موسوی 4
اردیبهشت 

33 
 33اسفند 

دوره مشترک روزنامه 
 نگاری

 دوره مشترک علوم ارتباطات

 کارشناسی افغانستان نذیراحمد حفیظی 5
اردیبهشت 

33 
 33اسفند 

دوره مشترک روزنامه 
 نگاری

 دوره مشترک علوم ارتباطات

 کارشناسی افغانستان نصیراحمد نیازی 6
دیبهشت ار

33 
 33اسفند 

دوره مشترک روزنامه 
 نگاری

 دوره مشترک علوم ارتباطات

 دکتری چین جین ژائوهائو 5
اردیبهشت 

33 
 فرصت مطالعاتی در انتظار

حقوق و علوم 
 سیاسی

 بدون هزینه

 فرصت مطالعاتی در انتظار 38اسفند  دکتری هند طاهر علی 8
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
تحقیقاتی بدون -

 نههزی

 اقتصاد اقتصاد 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان نوید وفا 3
 -بورسیه هیأت امناء

  3338سهمیه 

 افغانستان عبدالقدوس آرسین 33
کارشناسی 

 ارشد
 حقوق کیفری 33آبان  33تیر 

حقوق و علوم 
 سیاسی

 -بورسیه هیأت امناء
 3333سهمیه 

 افغانستان محمدتقی اکبری 33
کارشناسی 

 ارشد
 روابط بین الملل 33آبان  33ر تی

حقوق و علوم 
 سیاسی

 -بورسیه هیأت امناء
 3333سهمیه 

 مدیریت بیمه 33آبان  33تیر  کارشناسی روسیه کریستینا خلودووا 32
موسسه بیمه 

 اکو
 هزینه شخصی

 افغانستان عبدالحکیم هوشمند 33
کارشناسی 

 ارشد
 مطالعات منطقه ای 33آبان  33تیر 

حقوق و علوم 
 یاسیس

 -بورسیه هیأت امناء
 3333سهمیه 

 زبان و ادبیات فارسی 33آذر  38اسفند  پسا دکتری هند موزامیل مرتضی 34
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
بدون  -تحقیقاتی

 هزینه

 دکتری آلمان ولکان بوزکورت 35
اردیبهشت 

33 
 زبانشناسی 33دی 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

بدون  -تحقیقاتی
 هزینه

 روابط بین الملل 33آبان  38تیر  دکتری افغانستان اکبر سجادی سید 36
حقوق و علوم 

 سیاسی
 -بورسیه هیأت امناء

 38سهمیه 

 افغانستان هالل احمد محب 35
کارشناسی 

 ارشد
 زبان و ادبیات فارسی 33آبان  33تیر 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

 -بورسیه هیأت امناء
 38سهمیه 

 علوم سیاسی 33آبان  33تیر  دکتری نستاافغان فرحناز مصطفوی 38
حقوق و علوم 

 سیاسی
 -بورسیه هیأت امناء

 38سهمیه 

 حقوق جزا و جرم شناسی 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان عبدالقدیر سروش 33
حقوق و علوم 

 سیاسی
 -بورسیه هیأت امناء

 38سهمیه 

 بین المللحقوق  33آبان  33تیر  دکتری افغانستان عبدالسمیع قریشی 23
حقوق و علوم 

 سیاسی
 -بورسیه هیأت امناء

 38سهمیه 

 زبان و ادبیات فارسی 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان احمد ضیاء رفعت 23
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
 -بورسیه هیأت امناء

 33سهمیه 
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 زبان و ادبیات فارسی 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان غالم رسول رحمانی 22
و ادبیات 

 زبانهای خارجی
 -بورسیه هیأت امناء

 33سهمیه 

 مدیریت بازرگانی 33آبان  33تیر  دکتری سوریه وسام العبادی 23
مدیریت و 
 حسابداری

 هزینه شخصی

 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان نجیب اهلل اسحاقزی 24
مدیریت دولتی گرایش 

 رفتار سازمانی
مدیریت و 
 حسابداری

 -بورسیه هیأت امناء
 33سهمیه 

 افغانستان نورآقا اسحاقزایی 25
کارشناسی 

 ارشد
 33آبان  33تیر 

 -مدیریت مالی و بانکداری
 بانکداری اسالمی

مدیریت و 
 حسابداری

 -بورسیه هیأت امناء
 33سهمیه 

 افغانستان ضیاءالحق علیزاده 26
کارشناسی 

 ارشد
 مدیریت دولتی 33آبان  33تیر 

مدیریت و 
 حسابداری

 -ت امناءبورسیه هیأ
 33سهمیه 

25 
سید حسین بنی 

 هاشم
 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان

مدیریت دولتی گرایش 
 رفتار سازمانی

مدیریت و 
 حسابداری

 -بورسیه هیأت امناء
 33سهمیه 

 حقوق جزا و جرم شناسی 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان سید محمد حسینی 28
حقوق و علوم 

 سیاسی
 -بورسیه هیأت امناء

 33سهمیه 

 لبنان بیان فیاض 23
کارشناسی 

 ارشد
 آموزش زبان فارسی آزفا 33آبان  33تیر 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

 بورسیه بنیاد سعدی

 مدیریت بیمه 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان گلنار نوربیک 33
موسسه بیمه 

 اکو
 -بورسیه بیمه اکو

 38سهمیه 

 مدیریت بیمه 33آبان  33تیر  شناسیکار افغانستان رحیمه نادری 33
موسسه بیمه 

 اکو
 -بورسیه بیمه اکو

 38سهمیه 

 مدیریت بیمه 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان دینارزاد سالک 32
موسسه بیمه 

 اکو
 -بورسیه بیمه اکو

 38سهمیه 

 مدیریت بیمه 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان نیکی حیدری 33
موسسه بیمه 

 اکو
 -ورسیه بیمه اکوب

 38سهمیه 

 حقوق بین الملل 33اسفند  33تیر  دکتری سوریه محمود حجار 34
حقوق و علوم 

 سیاسی
 هزینه شخصی

 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان نجیب اهلل محمدی 35
مدیریت دولتی گرایش 

 منابع انسانی
مدیریت و 
 حسابداری

 بورسیه وزارت علوم

 ترکیه فاتح یونجالیک 36
ارشناسی ک

 ارشد
 زبان و ادبیات فارسی 33آبان  33تیر 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

 بورسیه وزارت علوم

 زبان و ادبیات فارسی 33آبان  33تیر  دکتری افغانستان محمد باقریان 35
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
 بورسیه وزارت علوم

 علوم سیاسی 33آبان  33تیر  کارشناسی عراق سیدحسن علی 38
ق و علوم حقو

 سیاسی
 بورسیه وزارت علوم

 افغانستان فواد اسماعیلی 33
کارشناسی 

 ارشد
 سنجش علم داده ها علوم ریاضی و رایانه 33آبان  33تیر 

 سنجش اقتصاد اقتصاد 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان یلدا محمدی 43
 سنجش قتصادا اقتصاد 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان امیرحسین رضائی 43

 عراق امیر معدل 42
کارشناسی 

 ارشد
 روانشناسی عمومی 33آبان  33تیر 

روانشناسی و 
 علوم تربیتی

 سنجش

 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان فریبا فیضی  43
برنامه ریزی اجتماعی و 

 تعاون
 سنجش علوم اجتماعی

 سنجش علوم اجتماعی اری اجتماعیمددک 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان ایزابل فیروزی 44
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 المللیهای بیناندازی نهادراه.  31

 المللیهای علمی بینکرسی.   31-3

م است. مسئولیت این کرسی را خاناندازی شده راهدر حوزۀ ارتباطات رسانه در دانشکدۀ علوم ارتباطات یونسکو کرسی علمی  3335از بهار 

حوزه  هایی را درهای علمی متعددی را برگزار و پروژهکرســی تاکنون برنامه این دکتر زرین زردار و آقای دکتر هادی خانیکی بر عهده دارند.

ست. سال  ارتباطات علم و فناوری برگزار نموده ا سازمان  3333در  سکو و  شتیبانی یون سی موفق به اجرای دو پروژه بین المللی با پ این کر

 بهداشت جهانی شد.

 )آزفا( نزبانابه غیرفارسی ارسیمرکز آموزش زبان ف  .31-2

ـــال  نیا ـــال تیمجوز از وزارت متبوع، فعال افتیبا در 3336مرکز در س از مراکز  یکیعنوان مرکز به نیا ریاخ یهاخود را آغاز کرد. در س

س سطح ب یآموزش زبان فار سال  یالمللنیدر  ست. در  شده ا ش یها تیمرکز فعال نیا 3333شناخته  سترش زبان و  یخود برا یآموز گ

 .افتیدست  نهیزم نیدر ا یریچشمگ یها تیدنبال نمود و به موفق یمجاز ترا به صور یفرهنگ فارس

 ایران و افغانستان هایدانشگاهانجمن   .31-1

ی استادان المللایران و افغانستان دعوت به عمل آمد تا در گردهمایی بین هایدانشگاهو پیگیری، از سران  ریزیبا برنامهاخیر های طی سال

سر جهان در تهران گرد هم آمده بودند، به گفتگو و گروهو مدیران  سرا سی که از  ش با نظرتبادلهای زبان پار کیل یکدیگر پرداخته و زمینه ت

را فراهم آوردند. این برنامه با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان فرهنگ و ارتباطات  ایران و افغانستان هایدانشگاهانجمن 

 عراق بتول عبدالکریم 45
کارشناسی 

 ارشد
 فلسفه و کالم اسالمی 33آبان  33تیر 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

 سنجش

کارشناسی  افغانستان رخشانه صالحی 46
 ارشد

 مترجمی زبان انگلیسی 33آبان  33تیر 
ادبیات و 

 سنجش زبانهای خارجی

 زبان و ادبیات اسپانیایی 33آبان  33تیر  کارشناسی نستانافغا افسانه صالحی 45
ادبیات و 

 سنجش زبانهای خارجی

 افغانستان نسرین اکبری 48
کارشناسی 

 ارشد
 آموزش زبان انگلیسی 33اسفند  33تیر 

ادبیات و 
 زبانهای خارجی

 سنجش

 تاریخ 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان زینب قلندری 43
ادبیات و 

 ی خارجیزبانها
 سنجش

 زبان و ادبیات آلمانی 33آبان  33تیر  کارشناسی افغانستان فاطمه امیری 53
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
 سنجش

 مترجمی زبان عربی 33آبان  33تیر  کارشناسی عراق زینب الجبوری 53
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
 سنجش

 زبان چینی 33آبان  33تیر  کارشناسی یمن نازنین اسدی 52
ادبیات و 

 زبانهای خارجی
 سنجش

 پسا دکتری افغانستان گلنسا محمدی 53
شهریور 
3336 

 تاکنون
ادبیات و  فارسی زبان و ادبیات

 زبانهای خارجی
 بدون هزینه -آزاد

 پسا دکتری پاکستان فلیحه زهرا کاظمی 54
اسفند 
3333 

 تاکنون
ادبیات و  زبان و ادبیات فارسی

 زبانهای خارجی
 زینهبدون ه -آزاد
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ه نظر وزارت بنا ب ایران و افغانستان منتشر شد. هایدانشگاهوزارت خارجه انجام گرفت و در نخستین گام، بیانیه مشترک روسای اسالمی و 

ــنامه انجمن مذکور نموده و  ــاس ــگاه عالمه طباطبائی اقدام به تدوین اس میدوار ابه وزارت متبوع ارائه داده و علوم، تحقیقات و فناوری، دانش

 نده زمینۀ تشکیل این انجمن فراهم آید.است در سال آی

 المللی.  همکاری با نهادهای بین33
 

 کمیسیون اروپا  .33-3

 ژان مونهبرنامۀ . 33-3-3

موفق به دریافت دو گرنت بین المللی توسط جناب آقای دکتر غالمعلی چگنی زاده از دانشکده  3333دانشگاه عالمه طباطبائی در سال 

ناب آقای دکتر علی نصیری اقدم از دانشکده اقتصاد شد. دانشگاه عالمه طباطبائی تنها دانشگاه ایرانی است که حقوق و علوم سیاسی و ج

 سه سال پیاپی موفق شده است گرنت های بین المللی در قالب برنامه ژان مونه دریافت نماید.

 

 ایبنیاد سه فرهنگ مدیترانه  .33-2

به گســترش همکاری با دانشــگاه عالمه طباطبائی، مشــارکت فعالی در  یمندعالقه، با ابراز اســت این بنیاد که مرکز آن در کشــور اســپانیا

سال  ماهبه میزبانی گروه زبان اسپانیولی این دانشگاه داشته است. در آبان 3334برگزاری همایش میراث مشترک ایران و اندلس در آبان ماه 

سویا و د 3335 شگاه  سپانیا برگزار کرد. همنیز این بنیاد به همراه دان شگاه عالمه طباطبائی، دومین دور این همایش را در ا ون در حال اکنان

سال برنامه سومین دور این همایش در ایران در  ستیم. 3338ریزی برای برگزاری  سال  ه شت خیام با  3338همچنین در  همایش بزرگدا

سپانیا برگزار شد. این سال  همکاری این بنیاد و دیگر نهادها در ا سپانیا توسط  3333بنیاد در  شگاه های ایران و ا نیز در راه اندازی شبکه دان

 دانشگاه عالمه طباطبائی مشارکت داشته است.

 

 HRKآلمان  هایدانشگاه( و مجمع رؤسای DAAD)بنیاد دِ.آ.دِ   .33-1

 انیم کارگاه مشترک کی یو برگزار یروه زبان آلماناعزام مدرس به گ یبرا ید.آ.د و دانشگاه عالمه طباطبائ انیم ییگفتگوها 35در سال 

لمان، آ یهادانشگاه یبا مشارکت مجمع رؤسا یدر حوزه علوم انسان یالمللنیب یعلم یهایو آلمان درباره همکار رانیا یهادانشگاه یرؤسا

 یدر دانشگاه عالمه طباطبائ 3336 رماهیدر ت و آلمان رانیا یهاسران دانشگاه ییگردهما نینخست یها، برگزارتالش نیا ۀجی. نتدانجام ش

 یصصنشست تخ تیو آلمان، مسئول رانیروز علم ا یبرگزار ۀتیدر کم تیبا عضو ی، دانشگاه عالمه طباطبائ3336در اسفند  نیبود. همچن

 رانیا یهادانشگاه یرؤسا یادور گفتگوه نیدوم زین 3335را بر عهده داشت.  در سال  یو اجتماع یعلوم انسان ۀوزدر ح یعلم یهایهمکار

و د یهادانشگاه انیم یعلم یهایآلمان همچنان در گسترش همکار یهادانشگاه یمجمع روسا ۀرخانیو آلمان در آن کشور برگزار شد. دب

 یبا معرف یان آلمانو مدرسان زب افتهیتدوام  3333نهادها در سال  نیبا ا یعلم یها یدارد. همکار یکارهم یکشور با دانشگاه عالمه طباطبائ

 پرداخته اند. یخارج یو زبان ها یفارس اتیدر دانشکده ادب یدر گروه زبان آلمان سیدآد به تدر
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 جامعه مَکس پلَنک آلمان  .33-9

ستهنامه پیرو تفاهم سه جزا و جرم شدهب س شگاه عالمه طباطبائی و مؤ سی دان سیا شکده حقوق و علوم  سی جامعمیان دان  کنکس پلَمَ ۀشنا

سال  سال 3333آلمان در  شی  3338، در  سائل حقوقی  نهیدرزمدو کارگاه آموز شد. طی  صورتبهم شترک در تهران برگزار   یهامهرومومم

 است. برگزارشده یشناسجرمهای آموزشی متعددی در تهران و فرایبورگ برای استادان و دانشجویان رشته حقوق جزا و نیز کارگاه 36و  35

روزه  32دون در کارگاهی ی به سرپرستی آقای دکتر حسین غالمیشناسجرمنیز شماری از دانشجویان رشتۀ حقوق جزا و  3335در مهرماه 

 3333نیز در قالب اتاق مشترک این دو مرکز تداوم یافته است. در سال  3338در ماکس پالنک شرکت کردند. همکاری با این نهاد در سال 

 جهت برگزاری یک سلسله برنامه های آنالین تداوم داشته است. گفتگوهای میان طرفین برای برنامه

 مؤسسه فرهنگی اکو  .33-9

صادی )اکو( در تهران  سازمان همکاری اقت ضو  شورهای ع سه که به همت ک س ستان  یگذارهیپااین مؤ ست، در زم نامه تفاهم 3334شده ا

شگاه عالمه طباطبائی  سه آموزش  ویژهبههمکاری با دان س سئوالن دو نهاد در بخش مؤ شته م سال گذ ضاء نمود. در یک  عالی اکو را ام

 3333در سـال  اند.برتر حوزه اکو داشـته هایدانشـگاههای مشـترکی برای هماهنگی جهت برگزاری نخسـتین گردهمایی سـران نشـسـت

نامه های آموزشــی، کارگاه ها و همکاری های میان دانشــگاه عالمه طباطبائی و موســســه فرهنگی اکو وارد مرحله نوینی شــد. برگزاری بر

نشست های تخصصی مشترک به صورت آنالین و با حضور استادان و پژوهشگرانی از کشورهای گوناگون اکو گام موثری در بهره مندی از 

 فضای نوین همکاری های علمی بود. همچنین این دو نهاد به صورت مشترک نخستین اجالس روسای دانشگاه های کشورهای حوزه اکو

 برگزار کردند. 3333را با هدف تشکیل شبکه دانشگاه های اکو در اسفندماه 

 

 راه ابریشم هایدانشگاهشبکه   .33-9

 شمیراه ابر یهابار شبکه دانشگاه نینخست یبرا ،ییایآس یهااز دانشگاه یگریبه همراه شمار د یدانشگاه عالمه طباطبائ 3334در تابستان 

تاکنون  .باشدیم شمیابر یحوزه راه باستان یهادانشگاه انیم یو فرهنگ یعلم یهایهمکار شیبرنامه، افزا نیاز اکردند. هدف  یاندازرا راه

و پنج تن از  انیشبکه شده و هفت تن از دانشجو نیا ینخست در مسابقه عکاس ۀدانشگاه موفق به کسب رتب نیاز ا یدریح اصغریعل یقاآ

به  انهیشــبکه در منطقه خاورم نیا ییبخش دانشــجو تیاند. مســئولشــبکه شــرکت کرده نیســاالنه ا یهادانشــگاه در برنامه نیاســتادان ا

شجو شگاه عال انیدان شده و در بهمن  یطباطبائ مهدان شترک راه ابر شیهما 3335سپرده  سیو د شمیم سه  یترابر یپلما س به همت مؤ

 یهاراه یبه گفتگو و بررس ییایکشور آس 3از  یشمندانیر برگزار شد و انددر بندر چابها شمیجاده ابر یهااکو و شبکه دانشگاه یآموزش عال

 منطقه پرداختند. نیدر ا یمو عل یفرهنگ ،یاقتصاد یهایگسترش همکار

سید» یالمللنیب شیهما نیهمچن ش نیا یبا همکار «شمیابر یهادر منطقه راه یروابط فرهنگ یی: برپاراثیم یپلما  نیکیگاه دشبکه و دان

برگزار شد. در سال  36کشور جهان در اسفند  5از  یچمران اهواز با حضور استادان دیدر دانشگاه شه یتوسط دانشگاه عالمه طباطبائ ایالاستر

ضوع  شیهما نیسوم زین 3335 شترک با مو شگاه گ یبا همکار «شمیابر یهادر امتداد راه ستیزطیمردم و مح»م  شتبهیدر ارد النیدان
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شد و  3338 شگرانبرگزار  شور مختلف، د یپژوه سال  گریکدیخود را با  یهادگاهیاز ک شتند. در  شتراک گذا  رخانهیدب یها تیفعال 3333به ا

 یترک معرفنامه مش ژهیانتشار و زیشادباش نوروز و ن لمیو ساخت ف نیمتعدد آنال یبرنامه ها یشبکه در تهران در قالب اجرا نیا ییدانشجو

ــور ینوروز یها نییآ ــه فرهنگ یبا همکار جیتیمنطقه اکو در قالب مجله اکو هر در ده کش ــس  یها یاز همکار یاکو، تجربه تازه ا یموس

 را رقم زد. ییایآس یکشورها انیم یفرهنگ
 

 المللی دانشگاهبندی بین.  رتبه32
 

ای برای جهان از اهمیت ویژه کشـــورهای گوناگون هایدانشـــگاهالمللی دانشـــگاه عالمه طباطبائی میان بندی بینتعیین جایگاه و رتبه

 اقدامات زیر در این زمینه انجام شدند: 3333در سال  روازایندانشگاه برخوردار بوده است.  گذاراناستیس

 ISCارائۀ اطالعات به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برای ثبت اطالعات در پایگاه اعتبار سنجی  -

ش نیتدو - شاخص یگزار شاخص شنهادیمعتبر جهان و پ یبندهرتب یهانظام یهادرباره  در  یلالملنیب یهاتیسنجش فعال یهادرج 

و  افتهیادامه  زین 3333روندها در سال  نیقرار گرفت. ا بیو تصو دیکه مورد تائ یو فناور قاتیبه وزارت علوم، تحق یحوزه علوم انسان

 راوند شد. یالملل نیب یبرتر جهان در نظام رتبه بند یدانشگاه ها 533تا  633موفق به کسب رتبه  یدانشگاه عالمه طباطبائ

 المللی.  وبگاه و انتشارات بین31

 وبگاه انگلیسی دانشگاه  .31-3

 های تابعسایت انگلیسی متعلق به دانشکده 33و سایت انگلیسی دانشگاه روزرسانی محتوای به -

 المللی دانشگاه در شبکۀ دانشگاهی لینکدینانتشار اخبار بین -

 حقوق و علوم سیاسییل و بازنگری اساسی در محتوای سایت انگلیسی دانشکدۀ تکم -

 دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتیتکمیل و بازنگری اساسی در محتوای سایت انگلیسی  -

 تکمیل و بازنگری اساسی در محتوای سایت انگلیسی دانشکدۀ علوم ارتباطات -

 دانشکدۀ مدیریت و حسابداری تکمیل و بازنگری اساسی در محتوای سایت انگلیسی -

 تکمیل و بازنگری اساسی در محتوای سایت انگلیسی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی -

 هابررسی صد بسایت دانشگاهی برتر جهان و استخراج الگو جهت ایجاد پوستۀ سایت انگلیسی جدید دانشگاه و دانشکده -

  بروشورها و کتب انگلیسی  .31-2

 (نوبت چهارم) المللی دانشگاههای بیننامههمچاپ کتاب مجموعه تفا -

 های چاپی و الکترونیکیالمللی دانشگاه عالمه در فرمتهای بینانتشار کارنامۀ فعالیت -
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 سخن پایانی
 

علمی دانشگاه عالمه طباطبائی بوده  هیأتگروهی از پژوهشگران، کارشناسان و اعضای  یهاتالشگزارشی که در باال ارائه شد، حاصل 

 آقایان: و هاخانماز  اندعبارت ،اندنموده کوششها پیگیرانه که در اجرای این برنامه المللیینعلمی ب هاییهمکارمدیریت اعضای است. 

 المللی دانشجویانهای بینمحمدامین آلبوغبیش، کارشناس برنامه -

 المللیبین علمی هایهمکاری مدیریت دفتر مسئول ادیبی، حمیده -

 المللیکارشناس دانشجویان بین شیرین تاجیک، -

 المللیبین علمی هایهمکاری سرپرست یار،تیشه ماندانا دکتر -

 المللیبین علمی هایهمکاری ریزیبرنامه گروه رئیس جباری، فریبا -

 المللیبین هاینامهتفاهم کارشناس حیدری، اصغرعلی -

 المللیهای علمی بیننجات، رئیس گروه گسترش همکاریدکتر میترا راه -

 المللیبین هایگردهمایی کارشناس ماندانا سجادی، -

 المللیهای علمی بینرئیس گروه گسترش همکاریدکتر نرگس سنایی،  -

 المللیهای بیننسب، کارشناس پروژهسید عبدالحسین طباطبایی -

 دانشگاه انگلیسی وبگاه سردبیر و مترجم فیروزی، رسول -

 المللیفائزه قاسمی، کارشناس دانشجویان بین -

اند و زمینه نموده همراهیکه در این مدت ما را  و دانشـجویانی از اسـتادان معاونت پژوهشـیدر پایان الزم اسـت مراتب سـپاسـگزاری 

 اعالم نماییم. همچنین بسیار اندآوردهها و مراکز علمی در دیگر کشورهای جهان را فراهم علمی این دفتر با دانشگاه هاییگسترش همکار

شگاه عالمه دان المللیینهای بهای خود، ما را در پیشبرد برنامهن استادان و اندیشمندانی خواهیم بود که با ارائه پیشنهادها و راهنماییقدردا

 نمایند.می طباطبائی یاری

 


