
 

 1395آذر برنامة هفته پژوهش

 های خارجی و الهیات و معارف اسالمیهای ادبیات فارسی و زباندانشکده

24/9/95تا تاریخ چهارشنبه    13/9/95از تاریخ شنبه   

 محل برگزاری ساعت روز / تاریخ عنوان سخنران/ برگزار کننده گروه آموزشی ردیف
 

 

 

 

 خوانکار با نرم افزار های پیکره  دکتر آزاده میرزائی زبان شناسی همگانی 1
شنبه 

13/9/95 
 شهید مطهری 10-8

 در باره متون تفسیری در شعر فرانسه به فارسی دکتر فاطمه عشقی مترجمی زبان فرانسه 2
شنبه 

13/9/95 
 شهید مطهری 12-10

 پیدایش مقامات در زبان عربی و سیر تحول و تطور آن تاکنون دکتر بیژن کرمی زبان و ادبیات عرب 3
شنبه 

13/9/95 
 شهید مطهری 15-13

 تاویل شناسی در پژوهش کیفی دکتر اسمعیل علی سلیمی زبان و ادبیات انگلیسی 4
شنبه 

13/9/95 
 419کالس  15-13

 یی زبان، تاثیرات و مبدا هویت آناسپانیاتشکیل جهان  دکتر شبیری زبان اسپانیایی 5
شنبه 

13/9/95 
 307کالس  17-13

 زبان وادبیات فارسی 6
دکتر زهره اله دادی 

 دستجردی

 -آموزشی پروپوزال نویسی و آشنایی با شیوه نگارش مقاله های علمیکارگاه 

 پژوهشی

یکشنبه 

14/9/95 
 مطهریشهید  10-8

 کلمات مرکب در زبان فارسی دکتر ویدا شقاقی زبان شناسی همگانی 7
شنبه یک

14/9/95 
 شهید مطهری 12-10

 امپراطوری اسپانیا ، ویژگی های اصلی دکتر شبیری زبان اسپانیایی 8
شنبه یک

14/9/95 
 307کالس  17-13
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 محل برگزاری ساعت روز / تاریخ عنوان سخنران/ برگزار کننده گروه آموزشی ردیف
 

 

 افغانستانایران و  فرهنگی  همایش گفتگوی پژوهشکده فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ پژوهی 9

یکشنبه 

14/9/95 

 شهید عضدی 12-8

 شهید مطهری 15-13

دوشنبه 

15/9/95 

12-8 
 شهید مطهری

15-13 

 8-10 307کالس 
دوشنبه 

15/9/95 
 10 الهیات و معارف اسالمی آقای لطفی رهنگی و اجتماعی انقالب اسالمیفآسیب شناسی 

 وضعیت کنونی آموزش دریادگیری گرامر : باورها و شیوه ها دکتر نزاکت گو انگلیسیزبان و ادبیات  11
دوشنبه 

15/9/95 
 312کالس  12-10

 غذاهای حرام در قرآن و تاثیر آن در شقاوت انسان دکتر خلعتبری الهیات و معارف اسالمی 12
دوشنبه 

15/9/95 
 323کالس  14-13

 "عالم ذر" حسن زادهدکتر صالح  الهیات و معارف اسالمی 13
دوشنبه 

15/9/95 
 323کالس  16-15

 اسالم و حضرت محمد )ص( در آثار نویسندگان روس دکتر مهوش اسکندری روسیزبان  14
دوشنبه 

15/9/95 
 111کالس  15-13

 جهان اسپانیایی زبان در حال حاضر ،واقعیت ها وچالش های روبرو دکتر شبیری زبان اسپانیایی 15
شنبه دو

15/9/95 
 307کالس  17-13

 عدالت خواهی و خودکامگی ستیزی در اندیشه امام علی دکتر صدقی الهیات و معارف اسالمی 16
شنبه دو

15/9/95 
 313کالس  12-10
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 گزارش پژوهش واژه های پایه زبان فارسی دکتر صحرایی زبان شناسی همگانی 17
سه شنبه 

16/9/95 
 307کالس  15-30/13

 سرقت علمی و راهکارهای جلوگیری از آن دکترا زندمقدم شناسی همگانیزبان  18
سه شنبه 

16/9/95 
 شهید مطهری 16-14

 پیوند سیاست با ادب و زبان فارسی در عصر دو انقالب دکتر عبدالمطلب عبداله الهیات و معارف اسالمی 19
چهارشنبه 

17/9/95 
 315کالس  10-8

 اسالم در چین آقای لی خوچوان چینیزبان  20
چهارشنبه 

17/9/95 
 شهید مطهری 10-9

 عید بهاره در چین خانم لیو لی جون چینیزبان  21
چهارشنبه 

17/9/95 
 شهید مطهری 11-10

 فرهنگ غذایی در چین دکتر الهام سادات میرزانیا چینیزبان  22
چهارشنبه 

17/9/95 
 شهید مطهری 12-11

 نظریه تاریخ گرایی نوین در نقد ادبی دکتر پاینده زبان و ادبیات عرب 23
چهارشنبه 

17/9/95 
 314کالس  12-10

 معنا در ترجمه و عکسخوانش کارگاه  دکتر معصومه احمدی مترجمی زبان فرانسه 24
چهارشنبه 

17/9/95 
 307کالس  16-10

 نقش جایگاه عناصر پیراستن در ترجمه ادبی دکتر مینا مظهری مترجمی زبان فرانسه 25
چهارشنبه 

17/9/95 
 312کالس  15-13

 15-17 307کالس 
 شنبه 

20/9/95 
 26 مترجمی زبان فرانسه دکتر شرکت مقدم کارگاه آموزشی: ویرایش پیشرفته



 

 1395آذر برنامة هفته پژوهش

 های خارجی و الهیات و معارف اسالمیهای ادبیات فارسی و زباندانشکده

24/9/95تا تاریخ چهارشنبه    13/9/95از تاریخ شنبه   

 محل برگزاری ساعت روز / تاریخ عنوان سخنران/ برگزار کننده گروه آموزشی ردیف
 

 

 8-12 301  -کالس
شنبه 

20/9/95 
 27 زبان و ادبیات عربی دکتر رمضانی عربروایت شناسی در ادبیات معاصر 

 10-12 شهید مطهری
شنبه 

20/9/95 
 28 زبان و ادبیات فارسی دکتر امیدبخش –دکتر جاللی کارگاه پژوهش در متون ادبی از منظر مطالعات آرمانشهری

 13-15 شهید مطهری
شنبه 

20/9/95 
 29 مترجمی زبان فرانسه دکتر ساسانی پست مدرنیسم در ترجمه

 13-15 307کالس 
                                                  شنبه                                                  

20/9/95 
 30 روسی زبان دکتر نوروزی مسکو و ریشه های فرهنگ روسی

 8-10 302کالس 
شنبه                                                                                                    

20/9/95 
 31 علوم قرآن و حدیث دکتر شریفی عات قرآنی در غرببررسی روند های مطال

 8-12 307کالس 
شنبه                                                                                                    

20/9 /95 
 32 فلسفه دکتر انواری (پایان نامه نویسی-1روش تحقیق فلسفی ) کارگاه 

 13-15 شهید مطهری
 یکشنبه

21/9/95 
 33 شناسی همگانیزبان دکتر گلناز مدرسی قوامی عناصر مرزنما در زبان فارسی

 15-17 307کالس 
یکشنبه                                                                                                    

21/9 /95 
 34 فلسفه دکتر نوظهور ناتورپ از مثل افالطونیتفسیر نوکانتی پل کرسی ترویجی 

 8-10 شهید مطهری
یکشنبه                                                                                                    

21/9/95 
 دکتر حبیبی منابع تحقیق( -2فلسفی ) کارگاه روش تحقیق

 

 فلسفه
35 

 13-15 دفتر گروه
یکشنبه 

21/9/95 
 36 ترکی استانبولیزبان  دکتر بیک بابایی ترجمه ترکی در ایرانجایگاه وضیعت و 
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 10-12 307کالس 
یکشنبه 

21/9/95 
 37 زبان و ادبیات عربی دکتر مرامی نقش سازه های زبانی در تولید فکر

 10-12 شهید مطهری
یکشنبه 

21/9/95 
 38 زبان و ادبیات عربی دکتر ابوعلی فی الروایه المعاصره )اصابع لولینا( لواسین االعرج الفغالئیـه سیمیا

 17-15 307کالس 
یکشنبه 

21/9/95 
How to design a successful presentation 39 زبان و ادبیات انگلیسی دکتر مصطفایی 

 13-15 پژوهشکده
یکشنبه 

21/9/95 
How to make culture tests 40 زبان و ادبیات انگلیسی دکترسعیدی 

 10-12 307کالس 
یکشنبه 

21/9/95 
Ethics of tragedy 41 زبان و ادبیات انگلیسی دکتر رضایی 

 15-17 شهید مطهری
یکشنبه 

21/9/95 
 42 مترجمی زبان فرانسه دکتر عیساییان ادبیات تطبیقی و ترجمه در چشم انداز ادبیات مدرن فارسی "سخنرانی 

 8-10 307کالس 
دوشنبه                                                                                                    

22/9 /95 
 بررسی و نقد نظریه عقل و دین نشست علمی

دکتر -دکتر پورحسن

دکنر –دکتر نصری -کلباسی

 اسدی

 43 فلسفه
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 15-17 307کالس 
                                                                                          دوشنبه          

22/9/95 
 44 مترجمی زبان فرانسه دکتر نواب زاده ترجمه پیشرفته زیر نویس فیلمکارگاه 

 8-10 شهید مطهری
دوشنبه 

22/9/95 
 45 وحدیثعلوم قرآن  دکتر اشرفی نشست علمی اهل بیت شناسی تطبیقی

 13-15 112کالس 
دوشنبه 

22/9/95 
 46 زبان اسپانیایی خانم سودابه باشی زاده آشنایی با شیوه نامه نگاری اسپانیایی

 13-15 307کالس 

دوشنبه                                                                                                    

22/9/95 
 29/9/95 47 زبان و ادبیات عربی دکتر ابوعلی ( مقدماتی و پیشرفتهداستان کوتاه)روش نگارش 

6/10/95 

 8-12 یعضدشهید 
دوشنبه                                                                                     

22/9/95 

مطالعه فیلم جدایی نادر از مبانی نشانه معنا شناسی مکتب پاریس )مورد 

 (سیمین
 48 زبان و ادبیات عربی دکترعلی عباسی

 8-10 412کالس 
دوشنبه 

22/9/95 
 49 زبان و ادبیات عربی دکتر ناظمیان شعر حجم از معیری تا ادونیس

 10-12 شهید مطهری
                             دوشنبه                                                                       

22/9/95 
 50 مدیریت دانشکده اعضای محترم علمی دانشکده گرامی داشت هفته پژوهش   دانشکده
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 13-14 122کالس 
دوشنبه 

22/9/95 
 51 مترجمی زبان فرانسه دکتر احمدی عناصر عرفانی در آثار کریستین بوین

 8-10 شهید مطهری
                                                                             دوشنبه                       

 29/9/95و22

) مشکالت رایج دانشجویان در نگارش درس  نگارش در زبان عربیکارگاه 

 انشاء(
 52 زبان و ادبیات عربی دکتر کرمی

 10-12 307کالس 
 سه شنبه

23/9/95 
 53 شناسی همگانیزبان زادهتبی منشیدکتر مج واژگانی شدگی در زبان فارسی

 13-15 پژوهشکده
شنبه                                                                                                    سه 

23/9/95 
 54 زبان و ادبیات عربی دکتر صالح بک االلهیه والمصادر العربیه االسالمیه دیاالکومی

 10-12 مطهریشهید 
سه شنبه                                                                                                    

23/9/95 
 55 مترجمی زبان فرانسه دکتر شرکت مقدم تاثیر تکنیک نوشتاری آندره ژید بر جالل آل احمد

 13-14 307کالس 
                                                                             سه شنبه                       

23/9/95 
 نقد کتاب ادبیات تطبیقی

 دکتر آلبوغبیش و 

 دکتر ایران زاده
 56 پژوهشکده اقبال الهوری

 10-12 پژوهشکده
سه شنبه 

23/9/95 
 57 فلسفه دکتر اخوان مقاله نویسی(-3کارگاه روش تحقیق فلسفی ) 

 307کالس 
14.30-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16.30 

 8-10 116کالس 
چهارشنبه 

24/9/95 
 58 زبان و ادبیات عربی دکتر حیدری ترجمه متون حقوقی و ویژگی های آن

 شهید مطهری
12-10 

 

                                                                           چهارشنبه                          

24/9/95 
 59 زبان و ادبیات عربی  شعرای الجزایرنشست تخصصی با 

 60 زبان و ادبیات عربی دکتر رمضانی در ایران و اروپا بررسی سرفصل های دروس زبان عربی    شنبه                                                                                                چهار 13-15 شهید مطهری
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 از تغییر زمان و مکان سخنرانی خودداری نمایند.از استادان محترم خواهشمنداست بدون هماهنگی با امور پژوهشی دانشکده 

24/9/95 

 8-10 307کالس 
 چهارشنبه

24/9/95 
 61 علوم قرآن و حدیث دکتر محمد علی نژاد فرهنگ قرآنی ه نشست تخصصی : آسیب شناسی نظام توسع

 8-10 409کالس 
 یکشنبه

28/9/95  

خاورشناسان در دوره معاصر وتفاوت های آن با دوره های قرآن پژوهی 

 گذشته
 62 علوم قرآن و حدیث دکتر شاکر

 8-15 شهید مطهری
دوشنبه                                                                                                    

29/9/95 
 "گاه عالمه طباطبایی سرشت و سر نوشت انسان از دید  "نشست 

دکتر  –دکتر کربالبی پازوکی 

 دکتر صدقی-مطهری
 63 الهیات ومعارف اسالمی

 10-12 307کالس 
 دوشنبه 

29/9/95 
 64 معاونت پژوهشی دکتر جوادی اخالق در پژوهش

 65 الهیات و معارف اسالمی دکتر خلعتبری های تدریس نوینمهارت 8/10/95 10-12 شهید مطهری

 13-14 مطهریشهید 
 دوشنبه

9/12/95 
 66 الهیات و معارف اسالمی دکتر ابراهیم نژاد اخالق در پژوهش بر اساس آیات قرآن کریم


