
                                                    

   

 

 ملی اولین جشنواره

ربی مرجعیت علمی نشان    رد زبان و ادبیات ع

http://arabiciran.ir/page/111 
Wisam.arabiciran@gmail.com 

 روز جهانی زبان عربی :  2020دسامبر  18 به پاس – 1399آذر  29

و سایر نهادهای همکار وآیسسکو ملی یونسکو های با مشارکت کمیسیون  

 دبیر جشنواره:

 دکتر محمد خااقنی اصفهانی

نجمن 
ربی اریانی زبان و ادبیاتمسئول امور بین الملل ا ع  

 رئیس جشنواره: 

 دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

ربی نجمن اریانی زبان و ادبیات ع
 رئیس ا

 
 حضوری و برخط :اجرای برنامه به شکل ترکیبی

 

 
Webinar Link: 

https://www.sbu.ac.ir/webinar  

http://arabiciran.ir/page/116
mailto:Wisam.arabiciran@gmail.com
https://www.sbu.ac.ir/webinar


 
 عه همایش های دانشگاه شهید بهشتیسالن علامه طباطبایی مجمو - 99آذر  29روز شنبه  11تا  13:30از ساعت 

 

و پخش سرود ملیتالوت آیاتی از قرآن کریم

خیرمقدم دکتر سعد اهلل نصیری قیداری
رئیس دانشگاه شهید بهشتی

خیرمقدم دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

سخن دکتر پیمان صالحی

ریمعاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهو

سخن دکتر حجت اهلل ایوبی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

سخن دکتر محمدرضا آهنچیان

مدیر کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف

سخن دکتر محمد جاللی

دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور

سخن دکتر مسعود فکری

زارت عتفمدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی  فرهنگی و اجتماعی و

سخن دکتر محمدعلی آذرشب

پیشکسوت برجسته زبان و ادبیات عربی ایران

گزارش دکتر عیسی متقی زاده

یمدیر گروه عربی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسان

گزارش دکتر محمد خاقانی اصفهانی

مدیر برنامه نشان مرجعیت

در امور سخن دکتر مجتبی زینی وند قائم مقام وزیر آموزش و پرورش
بین الملل و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو

رونمایی از نشان ملی مرجعیت

و تقدیم آن به برگزیدگان اولین جشنوارة ملی



 

 
 

 
ایران  –ملی یونسکو کمیسیون   

https://fa.irunesco.org/ 

 

 

 

 ایران  –ملی آیسسکو کمیسیون 
https://isesco.medu.ir/fa/ 

 
 مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف

 
 مدیرکل برنامه ریزی پژوهشی وزارت عتف

 
 فکمیسیون علوم انسانی وزارت عت

 
 و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعیمدیرکل برنامه ریزی 

 وزارت عتف

 
 انجمن های علمی کشورکمیسیون 

https://isac.msrt.ir/fa 

 
کارگروه تخصصی زبان عربی وزارت 

 عتف
https://prog.msrt.ir/fa 

 
 فارابی پردیس –دانشگاه تهران 

https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/ 

 
 دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/ 
 
http://farhang.isti.ir/  

 
 گروه عربی شورای متون پژوهشگاه علوم انسانی

http://www.ihcs.ac.ir/fa 

 
 شیراز دانشگاه

https://shirazu.ac.ir/ 

 
 کرمانشاه –دانشگاه رازی

https://razi.ac.ir/ 

 
 بنیاد نخبگان استان اصفهان

https://isfahan.bmn.ir/ 

 
 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

https://www.pgu.ac.ir/ 

 
 دانشگاه کاشان

https://kashanu.ac.ir/fa 
 

 دانشگاه سمنان

https://semnan.ac.ir/ 

 
 دانشگاه اراک

http://araku.ac.ir/ 

 
 بجنورد –دانشگاه کوثر 

http://kub.ac.ir/ 

 

 
 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

https://iau.ac.ir/ 
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 دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خواهران
http://isuw.ac.ir/fa 

 گروه عربی سازمان سمت
http://samt.ac.ir/fa 

 دانشگاه علامه طباطبایی )ره( گروه عربی

https://atu.ac.ir/ 

 دانشگاه همدان گروه عربی

http://basu.ac.ir/ 

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
http://www.icro.ir/ 

 
 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

https://www.ispl.ir/ 

 
 دانشگاه فرهنگیان

https://cfu.ac.ir/ 

 

 
قرارگاه زبان و ادبیات عربی حوزه علمیه 

 خراسان
https://www.hozehkh.com/ 

 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/ 

 
 دانشگاه لرستان

https://www.lu.ac.ir/ 

 
 دانشگاه محقق اردبیلی

https://uma.ac.ir/  
 

 
 تربیت مدرس دانشگاهدانشکده علوم انسانی 

https://www.modares.ac.ir/hum 

 

 

 
 الجزائر–المجلس الأعلی للغة العربية 

http://www.hcla.dz/ 

 
 الجامعة الإسلامية فی النجف الأشرف

http://iunajaf.edu.iq/ 

 

 

 

 جامعة الکوفة    
https://uokufa.edu.iq/ 

 
 جامعة واسط

https://uowasit.edu.iq/ 

 
 منتدی السلام الدولی للثقافة والعلوم

http://www.alsalamacademy.org/ 

 
 جمعية اللسانيين العراقيين

papers.com-info@linguistic 

 

 
 منتدی العربية وآدابها

 
 مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون

 اليمن -الصنعاء 

http://www.ebdaa.com/ 

 
 -تيشينو  -مرکز الإمام علی )ع( الثقافی 

 سویسرا
www.centroimamali.blogspot.ch 
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 لبنان -الملتقی الثقافی الجامعی 

-https://www.al
moultaqa.com/ 

 
 الأردن -مؤسسة التنال العربی 

https://www.attanalalarabi.com/ 

 
 -المنظّمة العالمية للإبداع من أجل السلام 

 إنگلترا
.org/1https://alsalam 

 

 العراق -دار الأطروحة للنشر العلمی 

https://alutroha.com/ 

 
 
 
 
 

 –الميادين للدراسات فی العلوم الإنسانية  مجلة

 الجزائر
-https://www.madjalate

almayadine.com/ 

 

 بنغلاديش –معهد رابطة اللغة العربية 
(ArabicLanguageInstitute,Bangladesh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-moultaqa.com/
https://www.al-moultaqa.com/
https://www.attanalalarabi.com/
https://alsalam1.org/
https://alutroha.com/
https://www.madjalate-almayadine.com/
https://www.madjalate-almayadine.com/

