
 

 دانشجویان و عالقمندان گرامی آزاد است.  برای حضور                        

 یمعاونت پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارج                                 

  

 

 هفته پژوهش و فناوری 

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

 1401آذر  25تا  18
 

 مکان سخنران/مدرس عنوان مجری گروه آموزشی ساعت تاریخ روز

 12-10 آذر 19 شنبه
 گروه آموزشی

 زبان و ادبیات فارسی 

 کارگاه
 

 برریس تاثیر ادبیات عرب 
 با تکیه بر متنب  

 بر تاری    خ بیهقی

 کتر علیرضا منوچهریاند
 سرای سخن

 307اتاق  طبقه سوم ،

 12-10 آذر 20 یکشنبه
 گروه آموزشی

 زبان و ادبیات فارسی 
 کارگاه

 

 وزال نوییس و مقالۀ علیم پژوهیس  پرو پآشنایی با اصول 
 دکتر زهره اله دادی دستجردی

 سرای سخن

 17-15 آذر 22 سه شنبه 307طبقه سوم ، اتاق 

 15-13 آذر 20 یک شنبه
 گروه آموزشی 

 تاریخ

 کارگاه
 

 »نقد و برریس نظریه 
 
 « روایت های نهای

امون رفتار سیایس فرودستان در جهان پیشامدرن  پیر

 دکتر مهدی میرکیایی
 سرای سخن

 307طبقه سوم ، اتاق 

 17-15 آذر 20 یکشنبه
 گروه آموزشی

 زبان و ادبیات عربی 
 کارگاه

 

 در 
 
 قرآن کریم سبک شناخبی قالب های رصف

 سالن شهید مطهری دکتر زهره قربانی مادوانی

 12-10 آذر 21 دو شنبه
 ی گروه آموزش

 یسیزبان انگل

 کارگاه 
ی در   جستجوی دستورالعمل یادگیر
  

 
واژگان چندزبانه:فهرست طالی  

 

WorkShop 
 

In Quest of the Polyglot Vocabulary 
Learning Recipe: Goldlisting 

 سالن شهید مطهری کت گودکتر بهزاد نزا

 12-10 آذر 21 دو شنبه
 گروه آموزشی 

 زبان و ادبیات فارسی

 علیم نشست
 

 برریس موانع و مشکالت 
ش زبان و ادبیات فاریس در خارج از کشور  گسیی

دکتر یحیی طالبیان، دکتر  محمدحسن حسن زاده  

دکتر نعمت اهلل ایران زاده، ، دکتر محمود بشیری، 

 لبوغبیشدکتر عبداهلل آ

 سرای سخن

 307طبقه سوم ، اتاق 

 16-11:30 آذر 21 دو شنبه
 گروه آموزشی 

 زبان انگلیسی

WorkShops 
Assessment Literacy 

 

 کارگاه بیر  الملیل 
 سواد ارزشیای  

 دکتر معصومه استاجی با همکاری : 

Dr. Gavin Brown & Dr. Andrew Coobs 

می، دکتر حسین فرهادی، دکتر اسمعیل علی سلی

 دکتر فرهاد غیاثوند، زهرا بنی طالبی
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 12-10 آذر 22 سه شنبه

 12-8 آذر 22 سه شنبه
 آموزشی  گروه

 زبان و ادبیات فارسی
 کارگاه

 

 نگارش علیم
 دکتر سمیه آقابابائی

 سرای سخن

 307طبقه سوم ، اتاق 

 11:30-8:30 آذر 22 سه شنبه
 معاونت پژوهشی دانشکده 

 با همکاری 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 چهل و یکمیر  دوره دانش افزایی 
 اعضای هیات علیم ویژه 

 

 تحلیل تطبیقی نظام های رتبه بندی بیر  الملیل دانشگاه

 سالن شهید مطهری دکتر علی خورسندی طاسکوه

 12-10 آذر 22 سه شنبه
 گروه آموزشی 

 تاریخ

 کارگاه
 

 برریس انتقادی کاربست نظریه ابن خلدون 
ی آسیای مرکز  بر جهان بدوی و حض 

 دکتر سیدفهیمه ابراهیمی
 سرای سخن

 307 طبقه سوم ، اتاق

 15-13 آذر 22 سه شنبه
 گروه آموزشی

 تاریخ 

 کارگاه
 

 بایسته های اجرای تاری    خ شفایه 
 سازمان ها و صنایع در ایران

 دکتر سیدعلی مزینانی
 سرای سخن

 307طبقه سوم ، اتاق 

 11-9 آذر 23 چهارشنبه
 معاونت پژوهشی دانشکده 

 با همکاری 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 انش افزایی چهل و یکمیر  دوره د
 اعضای هیات علیم ویژه 

 

 هوش مصنویع و زبان و ادبیات
 سالن شهید مطهری دکتر محمد بحرانی

 12-10 آذر 23 چهارشنبه
 گروه آموزشی

 زبان و ادبیات عربی 

 کارگاه
 

 ن کریم آقر  برریس حوزه معنایی واژگان در 

   در پرتو محور جانشیب  

 دکتر زهره قربانی مادوانی
 سرای سخن

 307ه سوم ، اتاق طبق

 16-14 آذر 23 چهارشنبه
 گروه آموزشی 

 زبان انگلیسی

 نشست کمک به  حل مشکالت کشور
 

 عدالت آموزیس  در آموزش عایل ایران

، دکتر رضامراد صحرائیدکتر معصومه استاجی، 

دکتر علی خورسندی طاسکوه و با حضور جمعی 

 از صاحب نظران دانشگاهی و اجرائی کشور

 طهریسالن شهید م

 18-11 آذر 25 جمعه
 گروه آموزشی 

 زبان انگلیسی

International Workshops 
 

Justice in Language Education 
 

 کارگاه بیر  الملیل 
 عدالت در آموزش زبان

 دکتر معصومه استاجی

 باهمکاری :

 دکتر کیانا ژاله
Dr.ChiraBerti & 
 Rebecaa Chory 
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 وهشی دانشکدهژمعاونت پ 12-10 آذر 28 دوشنبه
تقدیر از پژوهشگران برگزیدگان هیات علیم، دانشجویی 

خارآفرین و کارشناس پژوهیس  و دانشجویان افت
 مسابقات ورزیس  

باحضور اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه 

 معاونت پژوهشی دانشکده
 سالن شهید مطهری
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