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 مقدمه

 ی،سازمان علم یکرشد و گسترش  رو الزمه این. از استو بدون مرز  یفرامل یعلم، مفهوم
در  هایافته یدتریناز جد یجهان است تا بتواند با آگاهنهادهاي علمی  دیگرارتباط مستمر با  ایجاد
 ی. حتافزایش دانش بشري به دست آوردجهت در  یقابل قبول یت، موفقعلمیمختلف  يهاحوزه

ارتباط  یجادبدون ا ،هاي مختلفقابلیتو  هاییداشتن توانا یندر ع ،جهان يهادانشگاه ینبزرگتر
 المللیینو ب یعلم یگاهجا به دست آوردنو  روزآمد کردن اطالعات خود قادر بهبا جهان خارج 

 .نخواهند بود یستهشا
مستلزم  تبدیل شده که کلیديدر آموزش عالی به مفهومی  المللی شدنبینهاي اخیر در سال

، مدیریت نوینهاي فناورياصالح برنامه، بهبود کیفیت در آموزش و پژوهش، استفاده از 
 نیازمندها از یک سو دانشگاهالمللی شدن . مقوله بینپویا استپذیري راهبردي و رقابت 

هاي پژوهشی، آموزشی و مقتضی براي بهبود فعالیت ماقدامنظور  سیاستگذاري راهبردي به
 برايبستري پویا  نیازمندها، هاي دانشگاهفعالیت شدنالمللی بین سوي دیگر و از استخدماتی 

 .استدانشگاه  درونهاي مختلف ایجاد هماهنگی میان بخش
هاي یتفعال شاهد رشد آماررویکردي بین المللی  با هاي اخیرسالدانشگاه عالمه طباطبائی در 

توان به میجمله آن از بوده که و دانشجویان خود ت علمی علمی بین المللی اعضاي هیأ
بین المللی براي  مدرسانهاي آموزشی، دعوت از ، کارگاههابرگزاري و شرکت در همایش

یکی از  .المللی اشاره نمودهاي بینعالیتف دیگرهاي کوتاه مدت و و دوره برگزاري کارگاه
بخشد، امضاي المللی دانشگاه رسمیت بیشتري میهاي علمی بیناقداماتی که به فعالیت

. در همین راستا ها و اهداف مشترك استهاي داراي برنامهبا دانشگاهنامه همکاري علمی تفاهم
هاي تا با دانشگاه هالمللی دانشگاه تالش کردهاي علمی بیناخیر مدیریت همکاري هايسالدر 

تا کنون  .کندنامه تفاهم بستنبا هدف توسعه همکاري، اقدام به معتبر دنیا ارتباط برقرار کرده و 
قرارداد  32تفاهم نامه و  94سند همکاري علمی بین المللی شامل  126دانشگاه عالمه طباطبائی 

 .ها و موسسات علمی سراسر جهان امضا کرده استاري علمی با دانشگاههمک
معرفی هاي طرف تفاهم دانشگاه و دانشگاه بااستادان گرامی آشنایی  ،کتاباین  از انتشار هدف

شترك هاي علمی مایشان به انجام فعالیت دعوت از با هدفگسترش همکاري علمی  هايقابلیت
پویا و شایسته  المللی نظام مند،هاي بینفعالیتانجام نامه ها و تفاهم براي به اجرا در آوردن

 .شگاه عالمه طباطبائی استندا
منجر شده  یاست که به اقدام عمل ییها یتکتاب، فعال ینانجام شده در ا يها یتمنظور از فعال

 یعلم هايیتانجام فعال يطرف تفاهم برا يهااز دانشگاه یارياست. در حال حاضر با بس
 ینها در ا یتفعال ینکتاب، ا ینآنها تا زمان تدو یدنبه ثمر نرس یلمشترك گفتگو شده اما به دل

 اطالع رسانیاقدامات صورت گرفته  ینکتاب آخر ینا يبعد يآورده نشده اند. در نسخه ها ابکت
 د شد.نخواه یرسان

دانشگاه، حضور در دانشگاه طرف  يهاتفاهم نامه يهاچالش یناز بزرگتر یکیگفتنی است که 
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مدت اعتبار بود که  یانها پس از پاتفاهم نامه یدتمد يها براآن دانشگاه یسدعوت از رئ یامقابل 
 يشده از سو یشنهادپ يهاتفاهم نامه دانشگاه و همه تفاهم نامه ياز بندها یکیبا اصالح 

 نیست يحضور یدبه تمد یازين یگرها دمدت اعتبار تفاهم نامه یانپس از پا ارجی،خ يهادانشگاه
 یدتمد یگردوره د یک يها به صورت خودکار براتفاهم نامه ین،و در صورت عدم مخالفت طرف

 يهابلند مدت با دانشگاه یعلم يها يضمن فراهم آوردن امکان همکارامر  ین. ادنشویم
 را به همراه خواهد داشت. یريگچشم یمال ییوناگون، صرفه جوگ
 

دانشگاه در عمل و  بین المللی هاي علمیبا هدف افزایش همکاري 95سال  ازاز سوي دیگر، 
قراردادهاي اجرایی مشخصی  ،اجرایی سازي تفاهم نامه هاي امضاء شده سويحرکت سریعتر به 

همچنین با استفاده از تجربیات هاي طرف تفاهم امضاء و اجرائی شد. دانشگاهبرخی از با 
هاي مختلف جهان، تغییراتی در متن پیش نویس بررسی متن تفاهم نامه دانشگاه هاي قبل وسال

هاي علمی بین المللی وزارت علوم، تفاهم نامه دانشگاه انجام شده و به تأیید مرکز همکاري
مشترك هاي علمی تري از فعالیتطیف گستردهانجام تحقیقات و فناوري رسید. با این تغییرات 

 دانشگاه میسر شده است. ساتیدبین المللی براي ا
ضمن حفظ رویکرد عملگرایی و اجرایی سازي تفاهم نامه هاي همکاري علمی  97 و 96هاي در سال

گسترده تر شده و شتاب بیشتري گرفت. امضاي  ي بین المللی دانشگاههابین المللی، دامنه فعالیت
ها و نهادهاي علمی خارجی، انتقال دبیرخانه قرارداد و برگزاري چندین همایش مشترك با دانشگاه

راه امضاي قرارداد هاي جاده ابریشم به دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشجویی شبکه بین المللی دانشگاه
هاي آن کشورها در دانشگاه ا، چین و قزاقستان و مراکز دانشگاهاسپانیکز ایرانشناسی در ااندازي مر

با همکاري  و زبانشناسی عمومیمطالعات منطقه اي مشترك اي ه، برگزاري دورهعالمه طباطبائی
دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو، امضاي قرارداد پژوهش مشترك با دانشگاه هرات، امضاي قرارداد 

ه بروکسل و اعزام دانشجو به بلژیک در قالب آن، امضاي چندین قرارداد دکتري مشترك با دانشگاه وری
ان، اعزام استاد وهاي اروپایی تبادل استاد و دانشجو و امضاي چندین قرارداد اراسموس پالس با دانشگاه

هاي انجام با بورسیه اتحادیه اروپا از جمله مهمترین فعالیت ان و کارشناسان دانشگاه به اروپادانشجو
در دو سال هاي علمی مشترك هاي موجود و انجام فعالیتشده در راستاي اجرایی سازي تفاهم نامه

همچنین به دلیل افزایش چشمگیر قراردادهاي بین المللی، در نسخه جدید این کتاب در  باشد.میاخیر 
ت مجزا به صورنیز جدول قراردادهاي همکاري علمی مشترك  ،کنار جدول تفاهم نامه هاي دانشگاه

 ثبت شده است.
هاي ارزشمند آن دسته از استادان ارجمندي که در معرفی از تالش استالزم در اینجا، 

اند، ها ما را یاري کردههاي معتبر جهان و امضاي تفاهم نامه همکاري با این دانشگاهدانشگاه
راي هاي انجام شده در این زمینه، عرصه مناسبی بسپاسگزاري شود. امید است تالش

 هاي علمی بین المللی استادان و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی فراهم آورد.همکاري
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 دانشگاه در یک نگاهالمللی بینهاي تفاهم نامه
 اصلی مفاد

 بستههاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی تفاهم نامه هاي مختلفی با مفاد متفاوت با دانشگاه
تفاهم نامه دانشگاه عالمه مفاد . یکسان استها چارچوب کلی اکثر این تفاهم نامه است اما

 شود:ئی شامل موارد زیر میطباطبا

علمی و پژوهشی در هاي علمی، کتاب، نشریات علمی و اسناد مبادله داده .1-1
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شی و هاي پژوهتبادل استاد، دانشجو، پژوهشگر و کارشناس براي انجام طرح .1-5

ها و هاي آموزشی، گردهماییها، کارگاهآموزشی و شرکت در همایش
 هاي بین المللینشست

هاي آموزشی به منظور ، سمینار، کارگاه و دورهبرگزاري مشترك همایش .1-6
 توانمند سازي علمی

 اعطاي امکانات متقابل براي فرصت هاي مطالعاتی .1-7
 مشارکت در تدوین دوره هاي جدید .1-8
هاي آموزشی هاي آموزشی مشترك و دورهراه اندازي دوره مشارکت در زمینه .1-9

 با اعطاي مدرك مشترك
 مبادله تجربیات در زمینه هاي مختلف علمی و پژوهشی  .1-10
هاي بین المللی در زمینه هاي مختلف اطالع رسانی متقابل درباره نمایشگاه .1-11

 هاي طرف تفاهمآموزشی در حال برگزاري در هریک از دانشگاه
هاي تحصیلی هاي دورهها و رسالهنامهراهنمایی مشترك پایانمشارکت در  .1-12

  کارشناسی ارشد و دکتري
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 (به ترتیب تاریخ امضاء) نامه هاي موجودتفاهم
 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف

 5/10/90 چین دانشگاه نرمال شانگ هاي 1
 2/9/90 قرقیزستان دانشگاه آرابایف 2
  20/6/92 افغانستان عالی رابعه بلخیموسسه تحصیالت  3
 21/11/92 هندوستان دانشگاه لکنو 4
 21/2/93 ترکیه دانشگاه استانبول 5
 5/6/93 فرانسه آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی 6
 25/7/93 اسپانیا دانشگاه الی کانته 7
 15/7/93 ارمنستان بوساكدانشگاه هاي 8
 27/8/93 آلمان موسسه حقوقی مکس پالنک 9
 2/9/93 هندوستان دانشگاه جامعه ملیا اسالیا 10
 2/9/93 هندوستان دانشگاه همدرد 11
 2/9/93 هندوستان دانشگاه روهیلکند 12
 1/9/93 آلمان دانشگاه گیسن 13
 7/12/93 پاکستان دانشگاه الهور 14
 7/12/93 پاکستان دانشگاه زنان بی نظیر بوتو 15
 7/12/93 پاکستان ایندوسدانشگاه  16
 7/12/93 پاکستان دانشگاه زنان فاطمه جناح 17
 7/12/93 پاکستان دانشگاه همدرد کراچی 18
 13/2/94 روسیه انستیتوي زبانشناسی آکادمی علوم روسیه 19
 11/3/94 روسیه دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ 20
 12/3/94 روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 21
 13/3/94 روسیه دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو 22
 20/5/94 انگلستان دانشگاه اسکس 23
 31/5/94 کره جنوبی دانشگاه هانکوك 24
 10/6/94 اسپانیا دانشگاه سویا 25
 13/6/94 اسپانیا تنسهلودانشگاه کامپ 26
 16/6/94 فرانسه موسسه زبانها و تمدنهاي شرقی (اینالکو) 27
 16/6/94 اتریش دانشگاه اف اچ یوانیوم 28
 17/6/94 فرانسه دانشگاه پواتیه 29
 3/8/94 یونان دانشگاه ارسطو 30
 16/8/94 اسپانیا دانشگاه پومپه فابرا 31
 26/8/94 اسپانیا بنیاد سه فرهنگ مدیترانه اي 32
 16/10/94 قرقیزستان دانشگاه بیشکک 33
 25/11/94 نهاد بین المللی اکو یموسسه فرهنگ 34
 24/12/94 روسیه دانشگاه چلیابینسک 35
 12/2/95 آلمان مرکز سیاست جهانی دانشگاه فراي برلین 36
 17/2/95 اسپانیا دانشگاه اسپانیایی 4ائتالف  37
 18/2/95 روسیه انتشارات زالتا اوست 38
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف
 10/3/95 روسیه انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه 39
 26/3/95 قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 40
 26/3/95 اسپانیا دانشگاه ییدا 41
 28/3/95 روسیه دانشگاه داغستان 42
 1/4/95 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن 43
 8/4/95 روسیه آفریقا دانشگاه دولتی مسکو-انستیتو آسیا 44
 7/7/95 لهستان دانشگاه گدانسک  45
 8/7/95 هندوستان دانشگاه پنجاب 46
 25/7/95 افغانستان اشراق موسسه تحصیالت عالی خصوصی 47
 29/7/95 روسیه دانشگاه مسکو 48
 29/7/95 روسیه دانشگاه روس نو 49
 1/9/95 کره جنوبی جامعه آسیایی حقوق بین الملل 50
 7/9/95 چین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي 51
 14/9/95 افغانستان دانشگاه غرجستان 52
 30/9/95 روسیه دانشگاه اوستیا شمالی 53
 5/11/95 کره جنوبی هاي جاده ابریشم (قرارداد)انجمن دانشگاه 54
 22/12/95 افغانستان گوهر شاد موسسه تحصیالت عالی 55
 19/1/96 اسپانیا قرارداد تبادل استاد دانشگاه اتونما 56
 30/1/96 آلمان بنیاد برگهوف 57
 4/2/96 روسیه دانشگاه دولتی والدیمیر  58
 16/2/96 مالزي دانشگاه پوترا مالزي 59
 8/3/96 اسپانیا دانشگاه نبریخا 60
 1/3/96 رومانی دانشگاه علوم اقتصادي بخارست 61
 22/3/96 کانادا آموزشکده عالی ادلر 62
 22/3/96 کره جنوبی دانشگاه کیونگ سانگ 63
 4/4/96 ترکیه استانبولدانشگاه  64
 13/4/96 آلمان دانشگاه ورمز 65
 26/4/96 روسیه دانشگاه کازان 66
 31/4/96 رومانی دانشگاه بخارست 67
 20/5/96 ترکیه دانشگاه حاجت تپه 68
 23/5/96 لبنان دانشگاه ملی لبنان 69
 26/5/96 کره جنوبی دانشگاه سان مون 70
 3/7/96 پرتغال دانشگاه کومبرا 71
 18/7/96 عمان دانشگاه نزوي 72
 9/8/96 افغانستان دانشگاه کابل 73
 11/8/96 قزاقستان دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی 74
 23/3/96 چین دانشگاه جنگ جو 75
 19/9/96 روسیه دانشگاه دوستی ملل روسیه 76
 22/9/96 ایتالیا دانشگاه پادوا 77
 22/9/96 چین دانشگاه نورث وست 78
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 تاریخ انعقاد کشور دانشگاه طرف تفاهم ردیف
 29/9/96 لهستان دانشگاه لودز 79
 13/10/96 افغانستان دانشگاه غالب 80
 16/10/96 رومانی دانشگاه بابس بولیاي 81
 25/10/96 آلمان دانشگاه هامبولت 82
 1/11/96 بلغارستان دانشگاه صوفیه 83
 15/11/96 افغانستان دانشگاه هرات 84
 14/12/96 روسیه دانشگاه دولتی منطقه مسکو 85
 15/2/97 فرانسه دانشگاه بوردو 86
 30/3/97 چین دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل 87
 23/4/97 اندونزي دانشگاه سورابایا 88
 25/4/97 ترکیه دانشگاه آیدین 89
 5/5/97 استرالیا دانشگاه ملی استرالیا 90
انستیتو علوم انسانی و اجتماعی اوستیاي شمالی  91

 23/7/97 روسیه آکادمی علوم روسیه
 19/8/97 قزاقستان دانشگاه الفارابی 92
 10/9/97 برزیل دانشگاه برازیلیا 93
 23/11/97 عراق آستان مقدس حسینی 94

 
 قراردادهاي بین المللی دانشگاه (به ترتیب تاریخ امضا)

 تاریخ امضا موضوع همکاري کشور نام دانشگاه ردیف
 9/8/93 تبادل دانشجو اسپانیا الیکانتهدانشگاه  1
 7/8/94 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 2
 14/2/95 تبادل استاد روسیه دانشگاه ملی زبانشناسی مسکو 3
ــارجی    4 ــات خـ ــگاه مطالعـ دانشـ

 هانکوك
 6/5/95 تبادل دانشجو کره جنوبی

 29/7/95 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی مسکو 5
همـایش مشــترك   کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 6

دیپلماسی حمـل و  
 نقل

6/11/95 

ــدیریت   اتریش مرکز مطالعات حقوق بین الملل 7 ــرارداد م ق
 منطقه اي موت

17/12/95 

 14/1/96 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه ملی داغستان 8
 19/1/96 تبادل استاد اسپانیا دانشگاه اتونماي مادرید 9

ــتاد و  فرانسه دانشگاه پواتیه 10 ــادل اسـ  31/2/96تبـ
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 تاریخ امضا موضوع همکاري کشور نام دانشگاه ردیف
 دانشجو

همـایش مشــترك   چین انجمن بین المللی کنفسیوس 11
گفتگوي فرهنـگ  
ــی  ــدن چینـ و تمـ

 فارسی و اسالمی

17/6/96 

 1/9/96 تبادل دانشجو اسپانیا دانشگاه اتونماي مادرید 12
مشــترك همـایش   روسیه دانشگاه دولتی اوستیاي شمالی 13

ــران و  ــط ایـ روابـ
 قفقاز شمالی

20/9/96 

دوره مشـــــترك  روسیه دانشگاه دولتی اوستیاي شمالی 14
 ایرانشناسی

25/9/96 

 25/10/96 1اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه الیکانته 15
همـایش مشــترك   کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 16

 دیپلماسی میراث
18/12/96 

ــز  اسپانیا دانشگاه نبریخا 17 ــدازي مرک راه ان
خیام در نبریخـا و  
ــا در   ــز نبریخ مرک

 ایران

27/1/97 

ــز  قزاقستان دانشگاه ملی اوراسیا 18 ــدازي مرک راه ان
ــی در  فردوســـــ
قزاقستان و مرکـز  

ــران قزاقســتان -ای
 در ایران

16/2/97 

 25/2/97 تبادل دانشجو روسیه دانشگاه دوستی ملل 19
 25/2/97 دانشجوتبادل  فرانسه اینالکو 20
 22/3/97 اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه پومپئو فابرا 21
دوره مشـــــترك  روسیه دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو 22

 ايمطالعات منطقه
28/3/97 

 30/3/97 تبادل دانشجو اسپانیا دانشگاه سویا 23

                                                 
. قرارداد اراسموس پالس به قراردادهایی اطالق می شود که طی آن دانشجویان، استادان و کارشناسـان طـرفین توافـق، بـا      1

 شوند.اروپا براي مدت مشخصی مبادله می بورس اتحادیه
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 تاریخ امضا موضوع همکاري کشور نام دانشگاه ردیف
ــون   کره جنوبی مدرسه کره اي 24 ــزاري آزم برگ

ــره اي   ــان کـ زبـ
 (تاپیک)

6/4/97 

 3/5/97 اراسموس پالس بلغارستان دانشگاه مدیریت وارنا 25
ــه   کره جنوبی شبکه دانشگاهی جاده ابریشم 26 ــال دبیرخان انتق

دانشجویی شـبکه  
به دانشگاه عالمـه  

 طباطبائی

8/6/97 

 27/6/97 اراسموس پالس پرتغال دانشگاه کومبرا 27
 18/7/97 پژوهش مشترك افغانستان دانشگاه هرات 28
ــون   کره جنوبی موسسه سجونگ 29 ــزاري آزم برگ

ــره اي   ــان کـ زبـ
 (تاپیک)

15/8/97 

 19/8/97 اراسموس پالس اسپانیا دانشگاه الیکانته 30
دوره مشـــــترك  روسیه دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو 31

 زبانشناسی عمومی
21/11/97 

 4/12/97 دکتراي مشترك بلژیک دانشگاه وریه بروکسل 32
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 ١�م ��ور�)(� �تیب ��وف ا��بای �ی ��ف �فا�م�ع��ی دا�ه

 

                                                 
 . به منظور تسهیل در امکان دسترسی به تفاهم نامه هاي هر کشور، در این بخش، تفاهم نامه ها به ترتیـب حـروف الفبـاي    1

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

FU-Joanneum University of Applied Sciences (Austria) 
 

 
در شهر گراتس اتریش تأسـیس شـد.    1995در سال  FH-Joanneumدانشگاه علوم کاربردي 

این دانشگاه، همانگونه که از نام آن پیداست، شامل علوم کاربردي در زمینه هـاي مختلـف مـی    
 دانشجو دارد. این دانشگاه مشتمل بر  شش گروه آموزشی به شرح زیر است: 4200و باشد 
 گروه علوم کاربردي کامپیوتر شامل رشته هاي: •

 عاتمدیریت اطال 
 فناوري اطالعات و امنیت تلفن همراه 
 مهندسی پیشرفته امنیت 
 مدیریت و حقوق فناوري اطالعات 

 گروه مهندسی •
 گروه مطالعات سالمت •
 گروه ساختمان، انرژي، جامعه •
 گروه رسانه و طراحی شامل رشته هاي: •

 خبرنگاري و روابط عمومی 
 ارتباطات و رسانه 

 گروه مدیریت شامل رشته هاي: •
  و صنعت بیمهبانکداري 
 مدیریت بین المللی 
 مدیریت سالمت در گردشگري 
 مدیریت صنعتی 
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 اطالعات تماس
FH JOANNEUM Graz 
Alte Poststrasse 147 – 154 
Eggenberger Allee 9 – 13 
8020 Graz, AUSTRIA 
Tel.: +43 (0)316 5453-0 
Fax: +43 (0)316 5453-8801 
info@fh-joanneum.at 

 
 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

 
 

ها پیگیري کارشناس دانشگاه و سرکار خانم تفاهم نامه دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش پس از ماه
دکتر جلیل زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه وین اتریش، به امضاي روساي دو دانشگاه رسید و در 

در حاشیه سفر رئیس جمهور اتریش و نماینده دانشگاه اف اچ یوانیوم به ایران در  16/6/94تاریخ 
 محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري توسط معاونین دو دانشگاه مبادله شد.

هاي خود را در چارچوب پروژه بین المللی سازي آموزش عالی از دي ماه این دو دانشگاه همکاري
میزبان  1394اند و دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال به طور رسمی آغاز کرده 1394

هاي یر، کارشناس همکاريساندرا مهخانم آقاي دکتر دنیس سایجر، مدیر روابط بین الملل و 
 ی بین المللی دانشگاه اف اچ یوانیوم براي برگزاري یک کارگاه آموزشی سه روزه بود.علم

میزبان مدیران و کارشناسان روابط بین الملل  95این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 
، از جمله پنج مدیر و هاي ایرانی عضو کنسرسیوم بین المللی سازي آموزش عالیدانشگاه

 بود. براي شرکت در کارگاه ویژه کارشناسان و مدیران ،مه طباطبائیکارشناس از دانشگاه عال
ادامه  1397هاي دو دانشگاه در چارچوب این کنسرسیوم تا مهرماه سال گفتنی است همکاري

 .یافت
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 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر احمدعلی حیدري

 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 09125705534اره تماس: شم

 aah1342@yahoo.deایمیل: 
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 (ارمنستان) بوساكهايدانشگاه 

Haybusak University of Yerevan (Armenia) 

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

هاي خصوصی بوساك به عنوان یکی از اولین دانشگاهقانونی شد و بر همین اساس دانشگاه هاي
در ایروان تأسیس شد. زبان تدریس در این دانشگاه سه زبان ارمنی،  1990ارمنستان در سال 

دانشکده به شرح زیر  ششدانشجو داشته و داراي  7000گلیسی است. این دانشگاه روسی و ان
 می باشد:
 حقوقدانشکده  •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده علوم انسانی •
 دانشکده روابط بین الملل •
 دانشکده پزشکی •
 دانشکده طراحی •

بوساك، انستیتو روابط بین الملل ارمنستان و دانشگاه آزاد ارمنستان با دانشگاه هاي 2006در سال 



 15        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

را تشکیل دادند. هدف این آکادمی افزایش کیفیت  1هم تلفیق شده و آکادمی بین المللی آموزش
 آموزش عالی در ارمنستان بوده و بر عملکرد موسسات آموزش عالی خصوصی نظارت می کند.

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

 
انجام شده هايیتتفاهم نامه و فعال يامضا

 
یان، این تفاهم نامه که قبال میان آقاي دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و خانم دکتر آناهیت هاروتیون

 دانشگاه ی، در دفتر معاونت پژوهش15/7/93 یخدر تاربوساك، امضاء شده بود رئیس دانشگاه هاي
 توسط معاونین دو دانشگاه مبادله شد.

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر سید حسن میرفخرایی

 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 09121304919شماره تماس: 

 for501520@yahoo.com ایمیل: 
 

  

                                                 
1. International Academy of Education 
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 )اسپانیا( کانتهدانشگاه الی

University of Alicante (Spain) 

 
تأسیس شده در شهر الی کانته اسپانیا  1979کانته دانشگاهی دولتی است که در سال دانشگاه الی

 70کانته بیش از عضو هیئت علمی دارد. دانشگاه الی 3800دانشجو و  32000. این دانشگاه است
هاي آموزشی این گروه. لیست دانشکده ها و نددانشکده فعالشش  گروه آموزشی دارد که در

 :است زیربه شرح  دانشگاه
 دانشکده هنر و علوم انسانی •

 زبان و ادبیات اسپانیایی 
 مطالعات اسالمی و عربی 
 مطالعات فرانسوي 
  انگلیسیمطالعات 
 علوم انسانی 
 ترجمه 

 دانشکده علوم •
 دانشکده علوم پزشکی •
 دانشکده علوم اجتماعی و حقوق •
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 مدیریت بازرگانی 
 تربیت بدنی و مطالعات ورزشی 
 جرم شناسی 
 حقوق 
 حقوق و مدیریت بازرگانی 
 حقوق و جرم شناسی 
 اقتصاد 
 جغرافیا و برنامه ریزي کاربري زمین 
 مدیریت دولتی 
  عمومیتبلیغات و روابط 
 منابع انسانی و روابط نیروي کار 
 جامعه شناسی 
 مددکاري اجتماعی 
 گردشگري 

 دانشکده مهندسی و معماري •
 دانشکده اقتصاد و علوم تجارت •

 عبارتند از:برخی از آنها مختلفی دارد که هاي همچنین این دانشگاه پژوهشکده
 پژوهشکده میان دانشگاهی توسعه اجتماعی و صلح جهانی •
 یان دانشگاهی اقتصاد بین المللپژوهشکده م •
 پژوهشکده میان دانشگاهی زبانهاي کاربردي مدرن •
 پژوهشکده تحقیقات محیطی •
 پژوهشکده علوم آب و محیط •
 پژوهشکده توریسم •

به ی یتقریبا تمامی دروس به زبان اسپانیایی تدریس می شود و براي برخی از دروس، کالسها
دانشجوي خارجی و  1200بیش از این دانشگاه هر ساله  در شود.نیز تشکیل می زبان انگلیسی

 .کننددانشجو از کشورهاي اسپانیایی زبان منطقه ثبت نام و آغاز به تحصیل می 2000بیش از 
در حوزه علوم انسانی  2018در سال  کانتهدانشگاه الی QSاعتبار سنجی  بر اساس آمار سایت

 .دانشگاه برتر دنیاست 300جزو دنیا بوده و در حوزه زبانشناسی  392رتبه 
 اطالعات تماس:

Universidad de Alicante 
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 
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03690 San Vicente del Raspeig 
Alicante Spain 
Tel: (+34) 96 590 3400 
Fax: (+34) 96 590 3464 
http://www.ua.es 

 
انجام شده هايیتتفاهم نامه و فعال يامضا

 
سال با دانشگاه  براي چهارتفاهم نامه همکاري  8/3/81دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ 

) هیچ اقدامی براي تمدید تفاهم نامه و 8/3/84دوره چهارساله ( هنگام پایان. از بستکانته الی
براي  گفتگوهاها و نامه نگاري 23/9/92استمرار همکاري ها صورت نگرفت تا اینکه از تاریخ 

در  25/7/93 این تفاهم نامه در تاریخ تمدید تفاهم نامه و از سرگیري همکاري ها آغاز شد و
 ، تمدید شد.دانشگاه، به اسپانیا داشتسفري که آقاي دکتر سلیمی، رئیس 

به امضا رساندند  این تفاهم نامه دو دانشگاه پروتکل تبادل دانشجویی را کردندر راستاي اجرایی 
که به طور مشخص و دقیق شرایط مبادله دانشجو در آن تعیین شده است. در چارچوب این 

دو دانشجوي اسپانیایی به مدت یک ترم در دانشگاه عالمه طباطبائی  1394از مهرماه  پروتکل
 .اندمدت یک ترم به اسپانیا اعزام شده دانشجوي ایرانی نیز به دوو  اندشدهمشغول به تحصیل 

 94همچنین دکتر خوزه کوتیاس، مدیر گروه مطالعات عربی اسالمی این دانشگاه در اردیبهشت 
چهارصدمین سال روابط دوجانبه، در به ایراد سخنرانی درباره روابط ایران و اسپانیا، به مناسبت 

 ی پرداخت.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائ
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این دو دانشگاه همچنین موفق شده اند با تشکیل کنسرسیومی مرکب از شش دانشگاه ایرانی و 

آغاز کنند و بودجه را » بین المللی سازي آموزش عالی«اي با عنوان سه دانشگاه اروپایی، پروژه
 انجام این پروژه را از کمیسیون اروپایی دریافت نمایند.

 
هـاي عضـو   دانشـگاه روسـاي  کنسرسـیوم آغـاز شـد و    ایـن  هاي تخصصـی  نشست 95در سال 

هاي علمـی بـین المللـی بـه شـرح زیـر در       تر همکارياکنسرسیوم و نیز مدیران و کارشناسان دف
 .هاي این کنسرسیوم شرکت کردندگاهکار
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 یکانتهدر دانشگاه ال یومارشد کنسرس یرانمد یژهدر کارگاه و یومعضو کنسرس يهادانشگاه ینحضور روسا و معاون

 1395خرداد ماه سال  14-13 یخدر تار یااسپان

 
از  یرازدر دانشگاه ش »يساز یو جهان يساز یالملل ینب« یالملل ینو کارشناسان عضو در کارگاه ب یرانحضور مد

 95اسفند ماه سال  16تا  14
 است ررح زیهاي علمی مشترك میان این دو دانشگاه به شدیگر فعالیت

اعزام یک دانشجو به دانشگاه الیکانته براي گذارندن یک ترم تحصیلی در بهمـن مـاه    •
 95سال 

پذیرش دو دانشجوي دانشگاه الیکانتـه بـراي گذرانـدن یـک تـرم تحصـیلی در سـال         •
 95-96تحصیلی 

ها توسـط  برگزاري کارگاه فناوري اطالعاتی و ارتباطی در دفاتر امور بین الملل دانشگاه •
سه تن از کارشناسان دفتـر فنـاوري اطالعـات دانشـگاه الیکانتـه در دانشـگاه عالمـه        

 IHEIدر قالب طرح  96طباطبائی در شهریور ماه سال 
حصـیلی در مهرمـاه   پذیرش یک دانشجوي دانشگاه الیکانته براي گذراندن یک تـرم ت  •

 96سال 
اعزام دو دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه الیکانته بـراي گذرانـدن یـک     •
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 96ترم تحصیلی در مهرماه سال 
اعزام چهار دانشجوي رشته زبان اسپانیولی به دانشگاه الیکانته براي گذراندن یک تـرم   •

 96تحصیلی در بهمن ماه سال 
ن مندز سانتوس، اسـتاد دانشـگاه الیکانتـه در گـروه زبـان      تدریس دکتر ماریا دل کارم •

 97اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در فروردین ماه سال 
هـا و قراردادهـاي بـین    اعزام آقاي علی اصغر حیدري، کارشناس مسـئول تفـاهم نامـه    •

در حـوزه بـین    دانـش افزایـی  المللی دانشگاه به دانشگاه الیکانته براي گذرانـدن دوره  
براي مـدت یـک هفتـه در    در قالب برنامه اراسموس پالس المللی سازي آموزش عالی 

 97آبان ماه سال 
اعزام خانم دکتر نجمه شبیري به دانشگاه الیکانته براي گذرانـدن دوره دانـش افزایـی     •

 97در اسفندماه سال  یک هفته اي در قالب برنامه اراسموس پالس
و  IHEIدر قالـب پـروژه   مللی سـازي آمـوزش عـالی در ایـران     برگزاري کارگاه بین ال •

بررسی کتاب راهنماي بین المللی سـازي آمـوزش عـالی در ایـران توسـط اسـتادان و       
 97در دیزین در تیر ماه سال مدیران پروژه دانشگاه الیکانته اسپانیا 

در   IHEIبرگزاري کارگاه بین المللی سازي آموزش عـالی در ایـران در قالـب پـروژه      •
 97شهر قزوین شهریور ماه سال 

 
براي گذرانـدن یـک تـرم     اعزام دو دانشجوي رشته زبان اسپانیولی به دانشگاه الیکانته •

 97تحصیلی در شهریورماه سال 
دانشـکده ادبیـات فارسـی و     ان، دانشجویو خانم مهدیه حیدري  اعزام خانم ملیکا تفته •

ه براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت هاي خارجی دانشگاه به دانشگاه الیکانتزبان
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 97یک ترم از بهمن ماه سال 
 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 شبیرينجمه خانم دکتر 

 هاي خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 09125190946 شماره تماس:

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

Universidad de Sevilla (Spain) 

 
دانشجو داشته و یکی از  72000تأسیس شد. این دانشگاه بیش از  1505دانشگاه سویا در سال 

 600دانشگاه سویا جزو  QSهاي منطقه آندلس به شمار می رود. طبق آمار مهمترین دانشگاه
برتر دنیاست و اشخاص سرشناسی همچون فلیپ گونزالس، نخست وزیر پیشین اسپانیا، دانشگاه 

 از آن فارغ التحصیل شده اند.
 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 19دانشگاه سویا 

 دانشکده ارتباطات •
 دانشکده اقتصاد و علوم مدیریتی •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده روانشناسی •
 ور مالیدانشکده گردشگري و ام •
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برنامه هاي بین المللی قائل است و ساالنه بیش از هزار  این دانشگاه اهمیت ویژه اي براي
هاي مختلف دنیا دانشجو در قالب اراسموس پالس و قراردادهاي تبادل دانشجوي با دانشگاه

 .کندمبادله می
 اطالعات تماس

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

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

در تهران به امضاي آقاي دکتـر سـلیمی   به امضاي رئیس دانشگاه سویا و چند روز بعد  10/6/94
 رسید.

هاي مشترك زیادي در برنامـه خـود دارنـد کـه     دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه سویا فعالیت
 :توان به موارد زیر اشاره کردآن جمله میتعدادي از آنها تا کنون اجرائی شده است. از 

 در ایران 94آذر ماه سال برگزاري نخستین همایش میراث مشترك ایران و آندلس در  •
 در اسپانیا 95برگزاري دومین همایش میراث مشترك ایران و آندلس در آبان ماه سال  •
هـاي خـارجی   اعزام خانم کیمیا احسانی، دانشـجوي دانشـکده ادبیـات فارسـی و زبـان      •

دانشگاه به دانشگاه سویا براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از مهرمـاه  
 97سال 

هاي خارجی به اعزام آقاي امیرحسین رستمی، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان •
دانشگاه سویا براي گذراندن دوره دانش افزایی براي مدت یک ترم از بهمن مـاه سـال   

97 
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 معرفی نماینده دانشگاه
 یريشبنجمه خانم دکتر 

 یخارج يهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادب یایی،گروه زبان اسپان مدیر
 09125190946تماس:  شماره
 njshobeiri81@gmail.com: ایمیل
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 تنسه (اسپانیا)دانشگاه کامپلو

Complutense University of Madrid (Spain) 
 

 
میالدي در  1293یکی از قدیمی ترین دانشگاه هاي جهان است که در سال  کامپلوتنسهدانشگاه 

دانشجو دارد و یکی از برترین و بزرگترین  54000شهر مادرید اسپانیا تأسیس شد. این دانشگاه 
 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 26 کامپلوتنسههاي اسپانیاست. دانشگاه دانشگاه
 تجارتدانشکده گردشگري و  •
 دانشکده علوم کامپیوتري •
 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی •
 دانشکده زبان •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده کتابداري •
 دانشکده علوم ریاضی •
 دانشکده رسانه و ارتباطات •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده تربیت بدنی •
 دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی •
 دانشکده روانشناسی •
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 دانشکده مددکاري اجتماعی •
 شکده مطالعات آماريدان •

فارغ التحصیل شده اند که خاویر سوالنا،  کامپلوتنسهي از دانشگاه اشخاص بنام و مشهور بسیار
، چند نخست وزیر اسپانیا، چندین سیاستمدار، نویسنده، اروپا یهاتحاد يشوراپیشین کل یردب

ارغ التحصیالن دانشگاه کارگردان، هنرمند، فیزیکدان، شیمیدان و ... از آن جمله اند. اساتید و ف
تا کنون موفق به دریافت هشت جایزه نوبل شده اند که شش مورد آنها در ادبیات  کامپلوتنسه

را در میان  206رتبه  QSبر اساس آمار موسسه اعتبار سنجی  کامپلوتنسهبوده است. دانشگاه 
 باشد.می 79هنر هاي جهان دارد. البته رتبه این دانشگاه در حوزه علوم انسانی و دانشگاه

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
 

 
 یري،سفر خانم دکتر شب به امضاي آقاي دکتر سلیمی و در 94خرداد  23تاریخ  تفاهم نامه در ینا

دانشـگاه   یسرئ يبه امضا 94شهریور  21 یخدر تار یادانشگاه، به اسپان یولیگروه زبان اسپان یرمد
 توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي مشترك انجام شده میاز جمله فعالیت .یدرس کامپلوتنسه

 95تدریس خانم دکتر سارا فرناندز در گروه زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در آبان  •
  95اسپانیا و ایران در آبان ماه سال هاي موازي در برگزاري نمایشگاه عکس نگاه •
 95دانشگاه کامپلوتنسه در تیرماه سال  اي شرکت در دوره زبان تابستانیاعزام دو دانشجو بر •
 96ماه در مرداد ماه سال  2اعزام دو دانشجو براي شرکت در دوره دانش افزایی به مدت  •
آقاي دکتر مجیدرضا مومنی از دانشـگاه کومپلوتنسـه و مـذاکره    بیري و بازدید خانم دکتر ش •

 96براي افزایش سطح همکاري در زمینه تبادل دانشجو در بهمن ماه سال 
پذیرش یک دانشـجوي مقطـع کارشناسـی دانشـگاه کامپلوتنسـه بـراي گذارنـدن فرصـت          •

 97مطالعاتی در دانشگاه عالمه طباطبائی از مهرماه سال 
ـ    اعزام دو د • هـاي خـارجی دانشـگاه بـه دانشـگاه      انانشجوي دانشـکده ادبیـات فارسـی و زب
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 97کامپلوتنسه براي مدت دو ماه در تابستان سال 
پذیرش دو دانشجو از دانشگاه کامپلوتنسه در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن مدرسه  •

 97تابستانی آموزش زبان فارسی به مدت یک ماه در مردادماه سال 
هاي خارجی دانشگاه خانم زهرا حاج قاسمی، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان اعزام •

به دانشگاه کامپلوتنسه براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از مهر مـاه سـال   
97 

پذیرش یک دانشجوي کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه کامپلوتنسه در دانشگاه عالمـه   •
 97ندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال طباطبائی براي گذرا

هاي خارجی دانشـگاه  اعزام خانم مریم پرتوي فرد، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان •
به دانشگاه کامپلوتنسه براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از بهمن ماه سال 

97 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یريشبنجمه خانم دکتر 

 یخارج يهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادب یایی،بان اسپانگروه ز مدیر
 09125190946تماس:  شماره
  njshobeiri81@gmail.com: ایمیل
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 دانشگاه پومپه فابرا (اسپانیا)

Pompeu Fabra University (Spain) 
 

 
 

این در اسپانیا تأسیس شد.  1990دانشگاه پومپه فابرا یک دانشگاه دولتی است که در سال 
اروپا و رتبه  137رتبه  شش  اسپانیا، رتبه  QSدانشجو دارد و بر اساس آمار  12000دانشگاه 

یکی از  Times Higher Educationجهان را در اختیار دارد. بر اساس آمار  298
هاي دنیا در پیشرفت علمی به شمار آمده و رتبه هفتم جهان را از این نظر دانشگاه ترینپرسرعت

سال از تأسیس آن میگذرد  25جهان توسط دانشگاهی که تنها  298در اختیار دارد. کسب رتبه 
خود گویاي این مطلب است. دانشگاه پومپه فابرا هشت دانشکده دارد که شش دانشکده آن 

 انشگاه عالمه طباطبائی می باشد. این دانشکده ها عبارتند از:مرتبط با رشته هاي د
 دانشکده اقتصاد و علوم تجارت •
 دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی •
 دانشکده ارتباطات •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم انسانی •
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 دانشکده ترجمه •
 اطالعات تماس:

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
به امضاي رئیس دانشگاه  21/7/94شهابی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیري آقاي دکتر محمود 

 به امضاي آقاي دکتر سلیمی رسید. 16/8/94پومپه فابرا و در تاریخ 
زبان انگلیسی به دانشگاه پومپه  ترجمه اعزام آقاي احسان علیپور، دانشجوي مقطع دکتراي رشته

ابی بـراي بازدیـد از   ، اعـزام آقـاي دکتـر محمـود شـه     ماه 3فابرا براي فرصت مطالعاتی به مدت 
و اعزام دکتر محمدسـعید   دانشگاه پومپه فابرا و مذاکره براي اجرایی سازي تفاهم نامه امضا شده

از جملـه   96ذکایی به آن دانشگاه براي گذارندن دوره دانـش افزایـی از خـرداد تـا مـرداد سـال       
 باشد.می ذیل تفاهم نامه امضاء شدههاي انجام شده فعالیت

دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان دو دانشجوي مقطـع کارشناسـی از دانشـگاه پومپـه      97در سال 
 باشد.فابرا براي گذراندن فرصت مطالعاتی به مدت یکسال از مهرماه می

دو دانشجوي کارشناسی رشته مطالعات جهان از دانشـگاه پومپـه    97همچنین در بهمن ماه سال 
 نشگاه عالمه طباطبائی پذیرفته شدند.فابرا براي گذراندن یک ترم تحصیلی در دا

آقاي دکتر فیگوراس ماز، معاون دانشگاه پومپئو فابرا در حوزه مسئولیت اجتماعی، نیز در تیـر مـاه   
 روز در گروه زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی به تدیس پرداخت. 20به مدت  97سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

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

 09122887382شماره تماس: 
 mshahabi88@gmail.comایمیل 
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 (اسپانیا) بنیاد سه فرهنگ مدیترانه اي

Three Cultures of the Mediterranean Foundation 
(Spain) 

 

 
آندالس در اسپانیا و دولت مراکش تصمیم به ایجاد یک مرکز بر ، بنیاد 1998در سال 

پایه گفتمان، تساهل و صلح میان افراد مختلف و فرهنگ هاي مدیترانه اي گرفتند و در 
در شهر سویا اسپانیا بنیاد سه فرهنگ مدیترانه اي ایجاد شد. رئیس  1999هشتم مارس 

 کنونی این بنیاد آقاي خوزه مانوئل سرورا است.
در این بنیاد ساالنه فعالیت هاي فرهنگی بسیاري از جمله برگزاري نمایشگاه هاي 

هاي سینمایی متفاوت (از جمله سینماي ایران)، سمینارهاي متفاوت و عکس، فیلم
 شود.کنگره هاي مختلف برگزار می

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
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رئیس بنیاد سه فرهنگ مدیترانه اي به منظور شرکت در همایش بین المللی میراث 

و در همان تاریخ  در دانشگاه عالمه طباطبائی حضور یافت 94آبان  26آندالس، در تاریخ 
شد. پیش از این سفر، خانم دکتر شبیري  ءامضا نهاداري میان این دو همک تفاهم نامه

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

در آبان ماه سال  ایران و آندلسمیراث مشترك این بنیاد در برگزاري دومین همایش 
و سرکار  ، معاون پژوهشی وقت دانشگاهمشارکت داشت و میزبان آقاي دکتر هنري 95

 بود.در اسپانیا خانم دکتر شبیري در مدت برگزاري همایش 
 معرفی نماینده دانشگاه

 شبیرينجمه خانم دکتر 
 هاي خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09125190946تماس: شماره 
 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:
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 (اسپانیا) ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی

Alliance of 4 Universities (A4U) 
ها و چهار دانشگاه تراز اول اسپانیا با هدف ترویج پژوهش در این دانشگاه 2008در سال 

هاي دیگر جهان و ارتقاء جایگاه بین المللی آنها از طریق برقراري ارتباط علمی با دانشگاه
هاي علمی مشترك به هم پیوسته و ائتالفی به این نام تشکیل دادند. یکی انجام فعالیت

از اهداف استراتژیک این ائتالف تسهیل تبادل استاد، دانشجو و پژوهشگر و افزایش 
باشد. ائتالف چهار دانشگاه نیز اعطاي مدرك مشترك میسطح کیفی آموزش و 

هاي عضو این ائتالف اسپانیایی مورد حمایت مستقیم دولت این کشور بوده و دانشگاه
هاي موسسات رتبه سنجی معتبر جهان هاي جهان به استناد دادهجزو برترین دانشگاه
 ها عبارتند از:هستند. این دانشگاه

 )QS 2016جهان ( 203ونا با رتبه بارسل مادانشگاه اتونو
 )QS 2016جهان ( 210مادرید با رتبه  ادانشگاه اتونوم

 )QS 2016جهان ( 280مادرید با رتبه  3دانشگاه کارلوس 
 )QS 2016جهان ( 283دانشگاه پومپه فابرا با رتبه 

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

 این دانشگاه تفاهم نامه مجزا نیز با دانشگاه عالمه طباطبائی دارد.
 

 اطالعات تماس
Website: http://alliance4universities.eu 
 
International relations 
Universidad Autónoma de Madrid 
c/ Einstein, 5 
28049 Madrid  
+34 91 497 5528 
internacional@a-4u.eu 
 
Mobility 
Pompeu Fabra University 
c/ Ramón Trias Fargas, 25-27 
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08005 Barcelona  
+34 93 542 20 79 
coordinacion@a-4u.eu 
Opera 
Office for the promotion of 34uropean research activities 
Rue du Trône, 62 
1050 Brussels, 
+32 228 925 69 
european_office@a-4u.eu 

 هاي انجام شدهنامه و همکاري امضاي تفاهم

به صورت غیر حضوري به  17/2/95این تفاهم نامه با پیگیري سرکار خانم دکتر شبیري در تاریخ 
 هاي انجام شده عبارتند از:از جمله فعالیت امضاء رسید.

برگزاري نشست تخصصی بررسی تجربه دانشگاه اتونوما در زمینه بین المللی سازي  •
روساي شش دانشگاه ایرانی (اعضاي کنسرسیوم) به مادرید در  آموزش عالی در سفر

 95خرداد 
 95در گروه زبان اسپانیولی در آذر  کاماچو پادیافرناندو دکتر تدریس آقاي  •
بازدید خانم الگا بلوا، مدیر پروژه بین المللی ائتالف چهار دانشگاه اسپانیایی از دانشگاه  •

سازي تفاهم نامه و تبادالت دانشگاهی در تیر عالمه طباطبائی و مذاکره براي اجرایی 
 96ماه سال 

شرکت خانم دکتر شبیري و آقاي دکتر محمود شهابی در نشست چهار دانشگاه  •
 96ی و بازدید از این چهار دانشگاه در آذر ماه سال یاسپانیا

تدریس دکتر ماریوس کلرك در گروه زبان اسپانیولی دانشگاه عالمه طباطبائی در  •
 97ماه سال فروردین 

تدریس دکتر فرناندو کاماچو، استاد دانشگاه اتونما اسپانیا در گروه زبان اسپانیولی  •
 97روز در خرداد ماه سال  10دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت 

هاي خارجی به دانشگاه اتونوما اعزام یک دانشجو از دانشکده ادبیات فارسی و زبان •
 97در خرداد ماه سال  didTRAD 2018براي شرکت در همایش بین المللی 

هاي اتونما و کارلوس شرکت خانم دکتر نجمه شبیري در دوره دانش افزایی در دانشگاه •
 به مدت یک ماه 97در تیرماه سال  3
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در مرداد  3شرکت آقاي دکتر محمود شهابی در دوره دانش افزایی دانشگاه کارلوس  •
 97ماه سال 

انم دکتر آرامش شهبازي، اعضاي هیأت علمی شرکت آقاي دکتر مجیدرضا مومنی و خ •
دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دوره دانش افزایی دانشگاه اتونما به مدت یک ماه 

 97در شهریور ماه سال 
هاي اعزام خانم هانیه السادات شریفی، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان •

زایی به مدت یک ترم از خارجی به دانشگاه اتونما براي گذراندن دوره دانش اف
  97شهریورماه سال 

پذیرش یک دانشجوي دکتري دانشگاه اتونما براي گذارندن فرصت مطالعاتی به مدت  •
 97یکسال در دانشگاه عالمه طباطبائی از مهرماه سال 

سخنرانی و تدریس دکتر ماریا گارسیا لوپز آنگویتا، استاد دانشگاه اتونما در گروه زبان  •
 97شگاه عالمه طباطبائی در مهرماه سال اسپانیولی دان

اعزام خانم مریم پناهی، دانشجوي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه به  •
 97دانشگاه اتونما مادرید براي گذراندن فرصت مطالعاتی از اسفندماه سال 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 شبیرينجمه خانم دکتر 

 هاي خارجیادبیات فارسی و زبان مدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده
 09125190946شماره تماس: 

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

Nebrija University 

 
 5000تأسیس شد. این دانشگاه  1995دانشگاه نبریخا یک دانشگاه خصوصی است که در سال 

دانشجوي بین المللی جذب می کند. این دانشگاه یکی از برجسته  500دانشجو دارد و هر ساله 
هاي اسپانیا از نظر نسبت دانشجویان خارجی به کل دانشجویان و نیز انعطاف ترین دانشگاه

 دانشگاه از 80باشد. دانشگاه نبریخا با بیش از پذیري برنامه درسی براي دانشجویان خارجی می
 کشورهاي مختلف دنیا تفاهم نامه همکاري علمی دارد.

 
 اطالعات تماس

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

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
این تفاهم نامه پس از دیدار مسئوالن دانشگاه نبریخا از دانشگاه عالمه طباطبائی و گفتگو درباره 

هاي همکاري علمی میان دو دانشگاه و با همکاري خانم دکتر یوسفی، عضو هیأت علمی زمینه
به صورت غیر حضوري امضا شد. در راستاي اجرایی سازي این  8/3/96دانشگاه نبریخا در تاریخ 
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هاي علمی مشترك، قرارداد راه اندازي مرکز نبریخا در تفاهم نامه و به منظور گسترش فعالیت
در خیام در دانشگاه نبریخا امضا شد. ایران شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی و تأسیس مرکز 

مان در فروردین ماه سال کشورو فرهنگ  با هدف گسترش زبان، ادبیات همین راستا مرکز خیام
اسپانیا اندازي شد و دو دانشگاه در حال فراهم سازي زمینه افتتاح مرکز نبریخا در دانشگاه  در  97

 .عالمه طباطبائی هستند
هاي خارجی دانشگاه به اعزام خانم مریم قاسمی، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان

تا  فروردینخیام از شناسی ایراندانشگاه نبریخا براي گذراندن دوره دانش افزایی و اداره امور مرکز 
 اي انجام شده در قالب این تفاهم نامه است.هاز جمله دیگر فعالیت 97دي ماه سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه:

 شبیرينجمه خانم دکتر 
 هاي خارجیمدیر گروه زبان اسپانیایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09125190946شماره تماس: 
 njshobeiri81@gmail.com ایمیل:
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 دانشگاه ییدا (اسپانیا)

 
 بـه تأسیس آن که  آمدهانشگاه ست. در تاریخچه این دتأسیس شده ا 1991دانشگاه ییدا در سال 

و بازگشایی آن پـس   1717تعطیلی آن به دستور پادشاه در سال برمی گردد و پس از  1297سال 
دانشجو و  10000این دانشگاه به فعالیت خود ادامه داده است.  1991دوباره از سال از صدها سال 

دانشکده آن مرتبط با رشته هاي دانشگاه عالمـه طباطبـائی هسـتند. ایـن      3دانشکده دارد که  7
 :دانشکده ها به شرح زیر می باشند

 دانشکده هنر •
 دانشکده حقوق و اقتصاد •
 دانشکده آموزش، روانشناسی و مددکاري اجتماعی •

 
 اطالعات تماس:

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

 امضاي تفاهم نامه
به صورت غیر حضوري  26/3/95اریخ این تفاهم نامه با پیگیري آقاي دکتر محمود شهابی در ت

 .به امضاي روساي دو دانشگاه رسید
 معرفی نماینده دانشگاه

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

 09122887382شماره تماس: 
 Mshahabi88@gmail.comایمیل 
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 ملی استرالیا (استرالیا) دانشگاه

Australia National University 
 

 
 

دانشگاه ملی استرالیا به عنوان تنها دانشگاه این کشور که توسط پارلمان استرالیا تأسیس شده 
این دانشگاه که در پایتخت استرالیا واقع شده، بیش از  آغاز به فعالیت کرد. 1946است در سال 

طبق آمار دانشجوي تحصیالت تکمیلی دارد.  11,000دانشجوي کارشناسی و بیش از  11,000
QSهاي دانشگاه 24هاي استرالیا و اقیانوسیه و رتبه ، دانشگاه ملی استرالیا رتبه اول دانشگاه

در از حیث بین المللی سازي آموزش عالی را هان هاي جو همچنین رتبه هفتم دانشگاهجهان 
نفر از سفراي کنونی استرالیا و بیش از دو نفر مسئوالن  30تا کنون دو نخست وزیر،  اختیار دارد.

ارشد دولت استرالیا از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. شش نفر از برندگان جوایز نوبل ادوار 
هشت دانشگاه ملی استرالیا  ن دانشگاه ملی استرالیا هستند.مختلف از استادان و فارغ التحصیال

 دانشکده به شرح زیر دارد:
 دانشکده هنر و علوم اجتماعی •
 دانشکده آسیا و اقیاتوسیه •
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 دانشکده تجارت و اقتصاد •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم •
 دانشکده مهندسی و کامپیوتر •
 دانشکده بهداشت و علوم پزشکی •
 یمرکز ملی تحقیقات بوم •

 
 
 

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

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
به صورت غیر  1397هاي جناب آقاي دکتر تاج مزینانی در تیرماه سال این تفاهم نامه با پیگیري

 حضوري امضا شد. 
بالنش، دانشجوي دانشگاه ملی استرالیا، براي گذراندن فرصت مطالعاتی میزبانی از آقاي ساموئل 

هـاي مشـترك انجـام    از جمله اهم فعالیت 97-96در دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی 
 شده با دانشگاه ملی استرالیا است.

ه عالمـه  و دو استاد دیگر دانشـگاه ملـی اسـترالیا از دانشـگا     بازدید رئیس مرکز مطالعات اسالمی
هاي علمی مشترك و همچنین عضویت و انجام مذاکره براي انجام فعالیت 97طباطبائی در سال 

 "جامعـه و فرهنـگ در جهـان اسـالم    "یک استاد دانشگاه ملی استرالیا در هیأت تحریریه مجلـه  
 باشد.هاي مشترك دو دانشگاه میدانشگاه عالمه طباطبائی، از جمله دیگر فعالیت

 
 نده دانشگاه:معرفی نمای

 دکتر علی اکبر تاج مزینانی
 رئیس دانشکده علوم اجتماعی

 09126764150شماره تماس: 
 atmazinani@yahoo.comایمیل: 
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 )افغانستان(موسسه تحصیالت عالی رابعه بلخی 
Rabia Balkhi Institute of Higher Education (Afghanistan) 

 
میان آقـاي دکتـر عبـداهللا معتمـدي، معـاون پژوهشـی وقـت         20/6/92این تفاهم نامه در تاریخ 

 .دانشگاه و خانم فاطمه نظري، رئیس موسسه تحصیالت عالی رابعه بلخی، امضاء شد

 
جلد کتـاب بـه موسسـه تحصـیالت      400 به دنبال امضاي تفاهم نامه، دانشگاه عالمه طباطبائی

 .هدیه کرد 1392عالی رابعه بلخی افغانستان در سال 
 نماینده دانشگاه معرفی

 ی صالحدکتر فائز دین پرست
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 09125857342شماره تماس: 
  faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 اشراق (افغانستان) موسسه تحصیالت عالی خصوصی

 
خصوصی افغانستان است که در راستاي گسترش علـم و   موسسات علمیاین دانشگاه جزو اولین 

 این موسسه در شهر هرات واقع شده است. فناوري تأسیس شده است.
 : ي این دانشگاه عبارتند ازدانشکده ها

 حقوق و علوم سیاسی •
 اقتصاد •
 مهندسی •
 روانشناسی •

 اطالعات تماس:
 الرضا مسجد روبرو الرضا مسجد جاده ، هرات ، افغانستان

info@eshraq.edu.af 
0787209020 - -040228882 
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 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
آقایـان دکتـر عباسـعلی وفـایی، دکتـر حسـین سـلیمی         در سفر 25/7/95این تفام نامه در تاریخ 

اساتید دانشگاه عالمـه   بجستانی، دکتر محمدرضا پاسبان و دکتر محمود محمدیان محمودي تبار،
تدریس در موسسه تحصیالت عـالی اشـراق و شـرکت در نشسـت     طباطبائی به افغانستان جهت 

اشـراق و   موسسه تحصیالت عـالی خصوصـی  رئیس دکتر محمدسعید رضازاده، به امضاي  علمی
 معاون دانشجوئی دانشگاه عالمه طباطبائی رسید.دکتر حسین سلیمی بجستانی، 

براي ادامـه تحصـیل    96در سال د دانشگاه اشراق در دانشگاه عالمه طباطبائی پذیرش چهار استا
 باشد.هاي انجام شده در قالب این تفاهم نامه میدر قالب بورس از جمله مهمترین فعالیت

هاي علوم سیاسی و کدیریت آموزشی و یـک بـورس   همچنین اعطاي دو بورس دکتري در رشته
هـاي  به استادان دانشگاه اشراق از جمله دیگر فعالیت 97سال  کارشناسی ارشد در رشته حقوق در

 انجام شده در قالب این تفاهم نامه است.
 معرفی نماینده دانشگاه

 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 09125857342شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 (افغانستان) دانشگاه غالب
Ghalib University 

 

به  1394به عنوان یک موسسه تحصیالت عالی تأسیس و در سال  1389دانشگاه غالب در سال 
دانشگاه تبدیل شد. این دانشگاه پنج دانشکده دارد که دو مورد از آنها در حوزه علوم انسانی و 

 اجتماعی فعال هستند:

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی •
 دانشکده اقتصاد •

 تماساطالعات 

 هوایی میدان سرك شهید، راهی چهار:  آدرس
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 0093776050770/  0093202310413: تلفن
 info@ghalib.edu.af:  ایمل

 
 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

در  اه عالمـه طباطبـائی،  به دنبال بازدید مدیر بین الملل دانشگاه غالـب از دانشـگ   این تفاهم نامه
هاي انجام شده در قالـب  از جمله اهم فعالیت به صورت غیر حضوري امضا شد. 13/10/96تاریخ 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این تفاهم نامه می
هاي حقوق و علوم سیاسی و ادبیات بازدید سه تن از استادان دانشگاه غالب از دانشکده •

  97فارسی و زبانهاي خارجی در مهرماه سال 
از استادان دانشگاه غالب در کارگاه روش تحقیق در روابط بین الملل هشت نفر  شرکت •

  97سال  در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در دي ماه
از استادان دانشگاه غالب در کارگاه روش تحقیق و مکاتبـات حقـوقی    شش نفرشرکت  •

 97در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دین پرستی صالحدکتر فائز 

 یپژوهشکده فرهنگ پژوه یسرئ
 09125857342شماره تماس: 

 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 (افغانستان)  غرجستان دانشگاه

 
  .شد تاسیس 1389 سال در غرجستان دانشگاه
 عـالی  آمـوزش  در را اساسـی  هدف سه ،»همه براي عالی تحصیالت« شعار با غرجستان دانشگاه

  :کند می دنبال
 .عالی تحصیالت متقاضیان و عالقمندان کلیۀ براي تحصیالت شرایط سازي فراهم -1
   عالی تحصیالت گسترش  -2
 نیـز  و نیـاز  مـورد  مختلـف  هـاي  رشـته  انـدازي  راه با عالی تحصیالت سطح و دامنه توسعۀ  -3

 تکمیلی تحصیالت
 :از عبارتند که است دانشکده چهار داراي کابل مرکزي شعبۀ در غرجستان دانشگاه

 اقتصاد -1
 علوم کامپیوتر -2
  اجتماعی علوم -3
 سیاسی علوم و حقوق-4
 

 اطالعات تماس
 بین چوك دهبوري و چهار راهی شهیدکابل 
 0794142: تلفن
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Website: http://ghu.edu.af  
Email: info@ghu.edu.af 

 شدههاي انجام امضاي تفاهم نامه و فعالیت

گفتگوهاي فرهنگی ایران « همایش نخستین دورو در حاشیه  14/9/95در تاریخ  این تفاهم نامه
هاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی به امضاي در دانشکده ادبیات فارسی و زبان» و افغانستان

دانشکده معاون آموزشی دکتر نعمت اهللا ایرانزاده، رئیس دانشگاه غرجستان و دکتر امین رشادت، 
 رسید.

 

ر تن از استادان دانشگاه غرجستان به منظور دیدار و گفتگو با مسئوالن اچه 97در آبان ماه سال 
 هاي مختلف آن میهمان این دانشگاه بودند.دانشگاه عالمه طباطبائی و بازدید از دانشکده

 معرفی نماینده دانشگاه:

 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 وهیرئیس پژوهشکده فرهنگ پژ

 09125857342شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه کابل (افغانستان)
Kabul University 

 

ترین دانشگاه جمهوري اسالمی افغانستان است که در سال دانشگاه کابل بزرگترین و قدیمی
این دانشگاه جامع بوده و اکثر رشته هاي فنی و علوم انسانی و  تأسیس شده است. 1932

مورد از آنها به  10دانشکده دارد که 16دانشجو و   25,000کند. این دانشگاه اجتماعی را ارائه می
 شرح زیر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است.

 روانشناسی دانشکده •
 ادبیات و زبان دانشکده •
 سیاسی علوم و حقوق دانشکده •
 الهیات دانشکده •
 اقتصاد دانشکده •
 ادبیات دانشکده •
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 اجتماعی علوم دانشکده •
 زیبا هنرهاي دانشکده •
  کامپیوتر علوم دانشکده •
 زیست محیط حفاظت از دانشکده •

 اطالعات تماس

 +93202500326: تلفن

 info@ku.edu.afایمیل: 

 هاي انجام شدهفعالیتامضاي تفاهم نامه و 

در محل سالن شوراي  9/8/96این تفاهم نامه در جلسه دیدار روساي دو دانشگاه در تاریخ 
 دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید. 

 

، جناب آقاي دکتر حسین سلیمی به همراه دکتر محمدرضا ویژه، رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی
ضمن بازدید از دانشگاه  97ل در آبان ماه سا ماندانا تیشه یاردکتر فائز دین پرستی و خانم دکتر 

دیگر فعالیت هاي مشترك انجام  .ندبا وزیر تحصیالت عالی افغانستان دیدار و گفتگو کردکابل، 
 شده در قالب این تفاهم نامه عبارتند از:
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پسا گلنسا محمدي، استاد دانشگاه کابل براي گذراندن دوره دکتر خانم  ی ازمیزبان •
 97هاي خارجی در سال ه ادبیات فارسی و زباندکتري خود در دانشکد

اعزام دکتر غالمرضا ذکیانی و دکتر نعمت اله ایرانزاده از دانشکده ادبیات فارسی و  •
هاي خارجی براي شرکت در برنامه گفتگوي فرهنگی ایران و افغانستان در زبان

  97فروردین ماه سال 
حمیدزي و آقاي دکتر عبدالقیوم قویم، استادان دانشگاه  سخنرانی خانم دکتر راحله •

کابل در دهمین همایش زبانشناسی ایران در دانشگاه عالمه طباطبائی در مهرماه سال 
97 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دین پرستی صالحدکتر فائز 
 رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 09125857342شماره تماس: 
 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 (افغانستان) موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد

 
ازي جامعـه  تأثیر مثبت گسترش تحصیل بر توانمندسـ  موسسه تحصیالت عالی گوهرشاد با هدف

شـمول حقـوق    خشونت موجود و ارتقاي سطح احترام به ارزشهاي جهان در راستاي توقف چرخه
. فـراهم  ه شدبنیان نهاد از جامعه مدنی در افغانستان پشتیبانیبشر، توسعه اجتماعی و اقتصادي و 

هـا بـراي زنـان و     تحصـیلی و بورسـیه   هاي بهتر از طریـق ارایـه مخـارج کمـک    نمودن فرصت
 120در حـدود  این موسسه  باشد.هاي این مؤسسه میاولویت بضاعت و محروم از دانشجویان کم

 دانشجو دارد.  2800استاد و 
   :دانشکده هاي این موسسه عبارتند از

 حقوق و علوم سیاسی دانشکده •
 مدیریت و اقتصاد دانشکده •
 دانشکده مهندسی عمران •
 فناوري اطالعات و افزار نرم دانشکده •

 اطالعات تماس
 دبی کابل تله جنب حبیبه، عالی لیسه مقابلکابل، :  آدرس

 0765454861-0785928292شماره هاي تماس : 
 admission@gawharshad.edu.af  :  ایمیل

 http://gawharshad.edu.af  سایت : بو
 

 هاي انجام شدهو فعالیت امضاي تفاهم نامه
گوهرشاد به ایران  موسسه تحصیالت عالیرئیس دکتر سید جواد صالحی، این تفاهم نامه در سفر 
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 امضاء شـد  22/12/95بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ  موسسه آموزش عالیدر محل 
میرسعیدي، رئـیس  سید منصور و سپس در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی به امضاي دکتر 

ر این سفر در کالس درس اقتصاد سیاسی بین الملـل در  دکتر صالحی همچنین د دانشکده رسید.
اي آسیاي مرکزي و قفقاز موسسـه آمـوزش عـالی اکـو حاضـر شـده و بـه        گروه مطالعات منطقه

 هاي ساختارهاي سیاسی و اقتصادي افغانستان پرداخت.تدریس در زمینه ویژگی
 

 معرفی نماینده دانشگاه:
 دین پرستی صالحدکتر فائز  

 پژوهشکده فرهنگ پژوهیرئیس 
 09125857342شماره تماس: 

 faez.dinparast@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه هرات (افغانستان)

Herat University 

 
 

سال دانشگاه هرات دومین دانشگاه بزرگ افغانستان بعد از دانشگاه کابل است. این دانشگاه در 
گروه آموزشی  71دانشکده و  16دانشجو،  15000عضو هیأت علمی،  430تآسیس شده و  1367

 دارد. برخی از دانشکده هاي دانشگاه هرات عبارتند از:
 دانشکده ادبیات
 دانشکده الهیات
 دانشکده اقتصاد

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 دانشکده آموزش

 دانشگاه علوم کامپیوتري
 خبرنگاريدانشکده 

 دانشکده مدیریت دولتی
 دانشکده علوم اجتماعی

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

 
 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 در دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید. 15/11/96نامه در تاریخ این تفاهم 
 

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

ضمن بازدید از دانشگاه  97ماه سال  مهردکتر فائز دین پرستی و خانم دکتر ماندانا تیشه یار در 
سخنرانی در آن دانشگاه، با رئیس دانشگاه دیدار نموده و قرارداد انجام سه چهار هرات و ایراد 

 پروژه پژوهشی مشترك را به امضا رساندند.
هاي روابط بین الملل و حقوق خصوصی و دو بورس کارشناسی اعطاي دو بورس دکتري در رشته

دانشگاه هرات از  به استادان 97هاي علوم سیاسی و برنامه ریزي شهري در سال ارشد در رشته
 هاي انجام شده در قالب این تفاهم نامه است.جمله دیگر فعالیت

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 فضلیرز سرکار خانم دکتر 
 عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ پژوهی

 09126605190شماره تماس: 
 rose_fazli@yahoo.comایمیل: 
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 (آلمان) بنیاد برگهوف
Berghof Foundation

 

و در زمان اوج جنگ سرد توسط پروفسور جورج زندول با هدف  1971بنیاد برگهوف در سال 
ترویج صلح تأسیس شد. این بنیاد از به هم پیوستن سه بنیاد پژوهشی در حوزه هاي مطالعات 

یاد به دلیل حمایتهاي این بنیاد از جنگ و حمایت از صلح تشکیل شد. به اعتقاد مسئولین این بن
صدها پروژه و پژوهش در زمینه صلح در طول سالها، امروزه ترویج صلح و پرهیز از خشونت 

هاي مردم آلمان دارد. بنیاد برگهوف یک نهاد مستقل، غیر ریشه در پژوهش، آموزش و فعالیت
 دولتی و غیر انتفاعی است.

 اطالعات تماس:

Berghof Foundation Operations GmbH 
Altensteinstrasse 48a, 14195 Berlin 
Tel: +49 (30) 844154 - 0 
Fax: +49 (30) 844154 – 99 

 هاي انجام شده امضاي تفاهم نامه و فعالیت
و با  آقاي دکتر پوریا عسگريهاي یريو به همت و پیگ 30/1/96این تفاهم نامه در تاریخ 

به دنبال آن، همکاري  رسید. به امضا دکتر حمید صالحی مشارکت موزه صلح به نمایندگی آقاي
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ها و راه اندازي رشته میان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بنیاد برگهوف براي تدوین سرفصل
 مطالعات صلح آغاز شد.

 

 
، اولریش جرهاردیگر، پژوهشگر بنیاد برگهوف براي برگزاري کارگاه مشترك 97در تیرماه سال 
 دانشگاه عالمه طباطبائی میهمان این دانشگاه بود. مطالعات صلح با
خانم دکتر ماندانا تیشه یار به منظور بازدید از بنیاد  وآقاي دکتر پوریا عسکري  97در آذرماه سال 

 براي راه اندازي رشته مشترك مطالعات صلح به آلمان اعزام شدند. بحث و گفتگو برگهوف و
زمینه راه اندازي رشته مطالعات صلح در مقطع  امضاي قرارداد انجام پژوهش مشترك در

هاي انجام شده نیز از جمله فعالیت 97کارشناسی ارشد توسط آقاي دکتر پوریا عسکري در سال 
 باشد.در قالب این تفاهم نامه می

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر پوریا عسکري
 عضو گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09121026203ماس: شماره ت
  pouria.askary@gmail.comایمیل: 
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 آلمان)(دانشگاه گیسن  
Justus Liebig University Giessen (Germany) 

 
 1607هاي کشورهاي آلمانی زبان است که در سال ترین دانشگاهدانشگاه گیسن یکی از قدیمی

از آنها را دانشجویان خارجی  %30دانشجو دارد که  26000تاسیس شده است. این دانشگاه 
رشته  150دانشکده و  شش مرکز پژوهشی بیش از  11دهند. دانشگاه گیسن در تشکیل می

کند. دانشکده هاي این دانشگاه که در ارتباط با رشته ها و دانشکده هاي تحصیلی ارائه می
 باشند عبارتند از:طبائی میدانشگاه عالمه طبا

 دانشکده حقوق •
 دانشکده مدیریت بازرگانی و اقتصاد •
 دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی •
 دانشکده تاریخ و مطالعات فرهنگی •
 دانشکده زبان، ادبیات و فرهنگ •
 دانشکده روانشناسی و علوم ورزشی •
 دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتري، فیزیک و جغرافیا •
پردازان و اندیشمندان معروف زیادي از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و یا در آن تدریس  نظریه
اوست،  نام(مخترع کود شیمیایی) که نام دانشگاه نیز برگرفته از  Justus Liebigاند که کرده

 550دانشگاه گیسن آلمان جزو  QS Top Universitiesیکی از آنهاست. بر اساس آمار 
 دنیاست. دانشگاه برتر
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 اطالعات تماس:
Department of Geography 
Senckenbergstraße 1 
D-35390 Giessen 
Phone: +49 (0) 641 - 99 36201 
Fax: +49 (0) 641 - 99 36209 
http://www.uni-giessen.de 
Email: www-geographie@geogr.uni-giessen.de 

 

انجام شده هايیتتفاهم نامه و فعال يامضا

 
ها مذاکره براي انجام فعالیت علمی مشترك و امضاي تفاهم نامه همکاري با دانشگاه گیسن ماه

 DAADبه طول انجامید و زمینه بستن تفاهم نامه در سفر هیأت آلمانی به ایران در قالب گروه 
ضیایی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت محمود فراهم شد سپس در حاشیه سفر آقاي دکتر 

 23/9/93نشکده مدیریت و حسابداري به آلمان براي شرکت در همایش، در تاریخ جهانگردي دا
خانم دکتر  سپسبه امضاي پروفسور آندریاس دیتمن، مدیر گروه جغرافیا دانشگاه گیسن رسید و 

طی جلسه اي در دفتر  9/10/93لعیا الفت، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداري، در تاریخ 
 ن را امضاء کرد.معاونت پژوهشی دانشگاه آ

اعزام آقاي محمود حسن پور، دانشجوي دانشکده مدیریت و حسابداري به دانشگاه گیسن براي 
هاي انجام شده در قالب این تفاهم از جمله فعالیت 97گذراندن فرصت مطالعاتی از اسفندماه سال 

ده مدیریت و آقاي سجاد فردوسی، دانشجوي دانشک 97همچنین در خردادماه سال  باشد.نامه می
 حسابداري براي شرکت در کارگاه بین المللی در دانشگاه گیسن به آلمان اعزام شد.

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر محمود ضیایی

 عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردي، دانشکده مدیریت و حسابداري
 09123849363 شماره تماس:

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

(Germany) 

 
 

تأسیس شده است.  1948یک موسسه غیر دانشگاهی است که در سال  1جامعه مکس پالنک
حوزه علوم طبیعی، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم انسانی فعالیت  چهار این موسسه در

موسسه، زیرمجموعه این جامعه بزرگ هستند. جامعه مکس پالنک یکی از  82کند و می
مقاله علمی  15,000معتبرترین و با پرستیژترین موسسات تحقیقاتی اروپاست که ساالنه بیش از 

نفر از اعضاي  18رساند. از زمان تأسیس تا کنون بیش از معتبر به چاپ میپژوهشی در مجالت 
 اند.این جامعه برنده جایزه نوبل در رشته هاي مختلف علمی شده

موسسه زیرمجموعه  82موسسه بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی مکس پالنک یکی از 
) شروع به فعالیت کرده 1948(جامعه مکس پالنک است که از همان ابتداي بنیانگذاري جامعه 

 است. این موسسه زیرمجموعه شاخه علوم انسانی جامعه مکس پالنک است و دو گروه دارد:
 )2گروه حقوق جزا (به ریاست پروفسور اولریشت زیبر •
 )3گروه جرم شناسی (به ریاست هانس جورج آلبرشت •

عنوان کتاب داشته و یکـی از بزرگتـرین کتابخانـه هـاي      400,000کتابخانه این موسسه بالغ بر 
                                                 

1 Max Planck Society 
2 Ulrich Sieber 
3 Hans-Jorg Albrecht 
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 باشد.منطقه خود می
 اطالعات تماس:

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

انجام شده هايیتتفاهم نامه و فعال يامضا

 

میان پروفسور زیبر، رئیس موسسه بین المللی حقوق جزا و  27/8/93این تفاهم نامه در تاریخ 
ده حقوق و علوم سیاسی جرم شناسی مکس پالنک و دکتر حمیدرضا علومی یزدي، رئیس دانشک

 دانشگاه عالمه طباطبائی، امضا شد.

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

در موسسه مکس  1394تا شهریور  1393شهریور در قالب فرصت مطالعاتی از » در ایران و غرب
کیفرشناسی جرم؛ کلیات و مبانی «پالنک به انجام رساند که از ثمرات آن تألیف کتابی با عنوان 

 می باشد که توسط انتشارات میزان به چاپ رسید.» پاسخ شناسی جرم

  



 61        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

شرح زیر از ) به Summer Schoolهمچنین چهار کارگاه آموزشی و یک مدرسه تابستانی (
 باشد.نتایج این تفاهم نامه می

 تاریخ برگزاري مدرس کارگاه/دوره عنوان کارگاه/دوره ردیف

 پروفسور زیبر حقوق کیفري و تطبیقی 1
 93آبان  26و  25 پروفسور تلنباخ

 93آذر  10الی  8 آلبرشت یورگپروفسور هانس  تحوالت حقوق جزا و جرم شناسی 2
 17/2/94 هانس یورگ آلبرشتپروفسور  حقوق کیفري 3

) حقوق summer schoolمدرسه تابستانی ( 4
 جزا و جرم شناسی

 پروفسور میشل کلیچینگ
 پروفسور بنیامین ووگل
 پروفسور ناندور ناست

 4مــــرداد تــــا  29
 1394شهریور 

جبران خسـارت، میـانجی گـري و عـدالت      5
 94آبان  11الی  9 ورگ آلبرشتیهانس پروفسور  ترمیمی

 
که از جمله این  ردتري ادامه دابا این نهاد علمی به شکل گستردههاي مشترك فعالیت

 ها می توان به موارد زیر اشاره کردهمکاري
سفر آقاي دکتر محمدرضا رهبرپور، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  •

 95براي شرکت در دوره دانش افزائی در موسسه مکس پالنک در مرداد ماه سال 
سفر آقاي دکتر بهزاد رضوي فرد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  •

براي شرکت در دوره دانش افزائی در موسسه مکس پالنک به مدت دو ماه در تابستان 
 95سال 

آلمانی با حضور پروفسور آلبرشت در -هاي علمی علوم جنایی ایرانیمجموعه نشست •
 95آذر ماه 

بزرگداشت خانم تلنباخ به همراه رونمایی از کتاب مجموعه پژوهشی -نشست علمی •
 95مقاالت در آذر ماه 

اعزام پنج دانشجوي رشته حقوق به موسسه مکس پالنک براي گذراندن دوره دانش  •
 95افزائی در بهمن ماه سال 

سفر دکتر حسین غالمی دون به عنوان سرپرست گروه دانشجویی اعزامی به موسسه  •
 95ن ماه سال مکس پالنک در بهم

اعزام دکتر حسین غالمی دون براي گذراندن دوره دانش افزائی به موسسه مکس  •
 96پالنک به مدت یک ماه در مرداد ماه سال 

توسط » جرایم اقتصادي در سیاست جنایی ایران و آلمان«برگزاري کارگاه آموزشی  •
 96ه سال پروفسور هانس جورج آلبرشت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در آذرما
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-ابعاد حقوقی«سخنرانی پروفسور هانس جورج آلبرشت و محمت ارسالن در همایش  •
 96در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در اسفند ماه سال » جرم شناختی و تروریسم

انجام پژوهش مشترك توسط دکتر حسـین غالمـی دون و پروفسـور اولـریش زیبـر از       •
قل بودن حقوق جزا در قلمرو پاسخ به اعمال اصل حدا«موسسه مکس پالنک با عنوان 

در موسسه مکس پالنـک در سـال    ییدر قالب دوره دانش افزا »جرم در حقوق کیفري
97 

اعزام آقاي مرتضی ترابی، دانشجوي دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به موسسه مکس  •
 97پالنک براي گذراندن فرصت مطالعاتی از فروردین ماه سال 

دون به همراه تیم دانشجویی دانشگاه براي شرکت در دوره اعزام دکتر حسین غالمی  •
 97آیین دادرسی کیفري در مهرماه سال 

 

 
 )93کارگاه پروفسور زیبر (آبان 



 63        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 
 )94کارگاه پروفسور آلبرشت (آبان 

 
 

 
 )94مدرسه تابستانی مکس پالنک در دانشگاه عالمه طباطبائی (تابستان 
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 )95(آذر ماه  آلمانی-ایرانینشست علمی علوم جنائی 

 
 جرم شناختی تروریسم-همایش ابعاد حقوقی

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حسین غالمی دون
 مدیر گروه حقوق نهادها و شهروندان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09121591478 شماره تماس:
  gholami1970@yahoo.com ایمیل:
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 (آلمان) مرکز سیاست جهانی دانشگاه فراي برلین

Center for Global Politics, Freie Universität Berlin 
 

در دپارتمان مطالعات سیاسی و  2007مرکز سیاست جهانی دانشگاه فراي برلین در سال 
مختلفی را در حوزه هاي اجتماعی دانشگاه فراي برلین تأسیس شد. این مرکز رشته هاي 

روابط بین الملل و علوم سیاسی ارائه می کند. ارائه دروس به صورت آنالین یکی از مزیت 
هاي هاي این مرکز می باشد که به دانشجویان در سراسر دنیا امکان می دهد در کالس

ي آن شرکت کرده و مدرك دانشگاه فراي برلین را کسب کنند. از آنجا که این مرکز بر رو
تمرکز دارد لذا به استادان و دانشجویانی  21یافتن پاسخ به سواالت جهانی مطرح در قرن 

که درصدد تعمیق درك خود از مسائل روز دنیا هستند کمک می کند تا پاسخ سواالت 
خود را بیابند. برنامه هاي منحصر به فرد مرکز سیاست جهانی به بررسی روابط بین الملل 

ي اقتصاد، سیاست، ارتباطات میان فرهنگی، مهاجرت، مدیریت نزاع و در اروپا در حوزه ها
 جامعه بین المللی می پردازد.

 برنامه هاي مرکز سیاست جهانی عبارتند از:
 مطالعات اروپاي شرقی (آنالین) •
 روابط بین الملل (آنالین) •
 مکتب آلمانی مطالعات روسیه •
 مدارس فصلی سیاست جهانی •
 سیاست جهانیمدرسه تحصیالت تکمیلی  •
 آموزش حرفه اي سیاست جهانی •

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
به صورت غیرحضوري امضاء شد. از جمله فعالیت هاي  12/2/95این تفاهم نامه در تاریخ 

در مرکـز   کارگـاه زمسـتانی  ام شده می توان به اعزام یک دانشـجو بـراي شـرکت در    انج
 اشاره کرد.دو هفته به مدت  94زمستان سال سیاست جهانی در 

 نماینده دانشگاه

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

 09125430702شماره تماس: 
 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه ورمز (آلمان)
Fachhochschule Worms University of Applied Sciences 

 

دانشجو در سـه دانشـکده ایـن دانشـگاه      3500تأسیس شد.  1978دانشگاه ورمز در سال 
 دولتی تحصیل می کنند که عبارتند از

 دانشکده مدیریت تجارت •
 دانشکده گردشگري و مدیریت سفر •
 دانشکده علوم کامپیوتري و انفورماتیک •

کاربرد محور بودن نحوه آموزش، کوتاه بـودن دوره هـاي آموزشـی و بـین المللـی بـودن       
آینـد. ایـن دانشـگاه ضـمن     هاي این دانشگاه بـه شـمار مـی   دانشگاه ورمز از جمله مزیت

زه بین هاي خصوصی، نهادهاي دولتی و سایر اجزاي جامعه آلمان در حواري با شرکتکهم
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کشـور جهـان    30دانشـگاه و نهـاد علمـی از     140الملل نیز بسیار فعال بوده و با بیش از 
 همکاري نزدیک دارد. 

 اطالعات تماس:

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

 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

هاي ایران و آلمـان  در افتتاحیه نشست روساي دانشگاه 13/4/96این تفاهم نامه در تاریخ 
 در دانشگاه عالمه طباطبائی امضاء شد.
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمود ضیایی
 عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردي، دانشکده مدیریت و حسابداري

 09123849363 شماره تماس:
 mdziaee@gmail.comایمیل: 
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 برلین (آلمان) مبولتودانشگاه ه
Humboldt University of Berlin 

 

تأسـیس   1810سـال  مبولت قدیمی ترین دانشگاه شهر برلین آلمان بوده و در دانشگاه هو
هـاي اروپـا و یکـی از بـا پرسـتیژترین      شده است. این دانشگاه یکی از بهتـرین دانشـگاه  

رشـته   189هاي جهان در حوزه هنـر و علـوم انسـانی اسـت. دانشـگاه هامبولـت       دانشگاه
کند. برخی از ایـن دانشـکده   دانشجوي خود ارائه می 32000دانشکده به  9تحصیلی را در 

 ها عبارتند از:

 دانشکده حقوق •
 1دانشکده فلسفه  •
 2دانشکده فلسفه  •
 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی •
 دانشکده الهیات •
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 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی •

هاي اروپاست توسـط دانشـگاه   شگاهمبولت که مورد کاربرد بسیاري از دانمدل آموزشی هو
شود. افراد هاي مدرن شناخته میدانشگاهمبولت ارائه شده و این دانشگاه به عنوان مادر هو

برنده جایزه نوبل  41سرشناس بسیاري از جمله آلبرت انیشتن، هگل، مکس پالنک و نیز 
مبولـت  الن و اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هو    رشته هاي مختلف، جزو فارغ التحصـی 

 27 جهان در حالت کلـی، رتبـه   120مبولت رتبه دانشگاه هو QSاند. طبق اطالعات بوده
جهان را در جوزه فلسفه بـه خـود اختصـاص داده     14جهان در علوم انسانی و هنر و رتبه 

 است.

 اطالعات تماس:

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

 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

پس از بازدید مدیر بین روابط الملل دانشگاه هومبولت از دانشـگاه عالمـه   این تفاهم نامه 
به صورت  25/10/96در تاریخ  طباطبائی و با پیگیري مدیران روابط بین الملل دو دانشگاه

 غیر حضوري امضا شد.

یک دانشـجوي رشـته روانشناسـی بـراي گذرانـدن دوره فرصـت        1396در زمستان سال 
مطالعاتی به دانشگاه هومبولت اعزام شد. همچنین آقاي دکتر علی اصغر مصلح نیز بـراي  

ایـن دانشـگاه    در 97تا اسفندماه سـال   1396گذراندن فرصت مطالعاتی از اسفندماه سال 
 .حضور داشتند
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 معرفی نماینده دانشگاه

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

 09124037811شماره تماس: 
 aamosleh@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه سورابایا (اندونزي)
University of Surabaya 

 

تأسیس شده در اندونزي  1968دانشگاه سورابایا، دانشگاهی خصوصی است که در سال 
استاد تمام وقت و هفت دانشکده دارد که سه  263دانشجو،  14000این دانشگاه  است.

 دانشکده آن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند:

 دانشکده حقوق •
 و تجارتدانشکده اقتصاد  •
 دانشکده روانشناسی •

 دانشگاه برتر اندونزي قرار گرفت. 50در لیست  2015دانشگاه سورابایا در سال 
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 اطالعات تماس:

Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169. Surabaya 60294 
Tel: +62 81 254 586 300 
Email. humas@unit.ubaya.ac.id 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

این تفاهم نامه در سفر جناب آقاي دکتر حمیدرضا علومی یزدي، معاون پژوهشی دانشگاه 
هاي جهان به اندونزي در دانشگاه سورابایا براي شرکت در اجالس ساالنه اتحادیه دانشگاه

 به عنوان میزبان اجالس امضا شد.

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حمیدرضا علومی یزدي
 دانشگاهمعاون پژوهشی 

 oloumi@atu.ac.ir: شماره تماس
  09123448992: ایمیل
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 انگلستان)(دانشگاه اسکس 

University of Essex 

  
کشور  130دانشجو از بیش از  11000تأسیس شد. این دانشگاه  1964دانشگاه اسکس در سال 

انگلستان در دنیا دارد که به داشتن بهترین کیفیت تدریس مشهور است. نتایج نظر سنجی ملی 
دانشجویان این دانشگاه از امکانات، نحوه  %93دهد که به طور میانگین می نشان 2013سال 

هاي آموزش و محیط دانشگاه رضایت کامل دارند که این دانشگاه را در رتبه دوم دانشگاه
 2010و جایزه نوبل اقتصاد سال  1987دهد. جایزه صلح نوبل سال انگلستان از این منظر قرار می

 QS Topرا فارغ التحصیالن این دانشگاه دریافت کردند. دانشگاه اسکس بر اساس آمار 
Universities  جهان را داراست اما در حوزه هاي تخصصی رتبه اي به مراتب  370رتبه کل

، در 24بهتر از این را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال در رشته جامعه شناسی رتبه 
دانشگاه برتر جهان و در رشته هاي حسابداري و حقوق جزو  150قتصاد و فلسفه جزو رشته هاي ا

ها و دانشگاه برتر دنیاست. این دانشگاه چهار دانشکده بزرگ و جامع دارد که موسسات، کالج 200
هاي آنها گروه هاي مختلف آموزشی را در دل خود جا داده اند این چهار دانشکده و زیرمجموعه

 ط با رشته هاي دانشگاه عالمه طباطبائی) عبارتند از:(در ارتبا
 دانشکده علوم انسانی .1

 گروه تاریخ
 کالج مطالعات میان رشته اي علوم انسانی

 کالج حقوق
 کالج فلسفه و تاریخ هنر

 دانشکده علوم و سالمت .2
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 گروه روانشناسی
 کالج سالمت و علوم انسانی

 دانشکده علوم اجتماعی .3
 مرکز مطالعات روانکاوي

 گروه اقتصاد
 کالج تجارت

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

 گروه جامعه شناسی
 دانشکده علوم و مهندسی .4

 گروه علوم ریاضی
 گروه روانشناسی

 گروه علوم کامپیوتري و مهندسی الکترونیک
 اطالعات تماس

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
محمدرضا اصغري  تفاهم نامه دانشگاه اسکس پس از مدتها پیگیري و مذاکره در سفر آقاي دکتر

اسکویی، عضو هیأت علمی و  مدیر گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه، به انگلستان در 
توسط طرف انگلیسی و پس از بازگشت ایشان از سفر توسط آقاي دکتر سلیمی،  20/5/94تاریخ 

هاي ي دورهرئیس محترم دانشگاه به امضاء رسید. هدف اصلی از امضاي این تفاهم نامه، برگزار
 مشترك کارشناسی ارشد و اعطاي مدرك مشترك بوده است.

 
 معرفی نماینده دانشگاه:

 دکتر محمدرضا اصغري اسکویی
 عضو هیأت علمی و مدیر گروه رایانه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه

 0912303082شماره تماس: 
koei@yahoo.comosایمیل: 
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 (ایتالیا) دانشگاه پادوا

University of Padua 

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

 62000عضو هیأت علمی و بیش از  2000تأسیس شده است. این دانشگاه بیش از  1222
تن از آنها دانشجویان بین المللی هستند. دانشگاه پادوا یکی از  2600دانشجو دارد که 

 201جهان را از نظر علمی و رتبه  296رتبه  QSهان است و طبق آمار هاي معتبر جدانشگاه
جهان را از نظر نسبت جذب فارغ التحصیالن به بازار کار داراست. این دانشگاه هشت دانشکده 

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

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی •
 دانشکده روانشناسی •
 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی •
 دانشکده حقوق •
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اشخاص سرشناس زیادي از جمله تعداد زیادي از سیاستمداران و دانشمندان دنیا فارغ التحصیل 
 دانشگاه پادوا هستند.

 اطالعات تماس

Address: Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova  

Call Centre: +39 049 827 3131 

Email: urp@unipd.it 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

 غیربه صورت  22/9/96ه نیسی در تاریخ هاي آقاي دکتر عبدالساداین تفاهم نامه با پیگیري
 از جمله همکاري هاي میان دو دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: حضوري امضا شد.

هاي بدون شبکه: تئوري، الگوریتم، کاربردها و نرم روشبرگزاري کارگاه آموزشی  •
بهمن در دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاري آقاي دکتر عبدالساده نیسی در افزارها 

 96ماه سال 
اعزام دکتر عبدالساده نیسی به دانشگاه پادوا براي گذراندن دوره دانش افزایی یک ماه  •

 96ل در مرداد ماه سا
انجام پژوهش مشترك توسط دکتر عبدالساده نیسی و استادان دانشگاه پادوا با عنوان  •

 هاي مالیهاي عددي حل مدلروش
هاي مالی و توابع شعاعی توسط پروفسور برگزاري دومین کارگاه بین المللی مدل •

گاه استفانو دي مارکی، استاد دانشگاه پادوا، در دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانش
 97عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال 

هاي بدون شبکه و کاربرد آن در مالی توسط برگزاري سومین کارگاه بین المللی روش •
پروفسور ایما پراکچیونه و پروفسور الیزابت الرسون، استاد دانشگاه پادوا، در دانشکده 

 97علوم ریاضی و رایانه دانشگاه عالمه طباطبائی در بهمن ماه سال 
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر عبدالساده نیسی
 مدیر امور پژوهشی دانشگاه

 09123275195تلفن: 
 a_neisy@atu.ac.irایمیل: 
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 دانشگاه دولتی برازیلیا (برزیل)

University of Brasília 

 
شـده اسـت.    یستاسـ  1962بوده و در سال  یلاز ده دانشگاه برتر برز یکی یلیابراز یدانشگاه دولت

 یادانشگاه دن 200جزو  ی،کل يدر رتبه بند یادانشگاه برتر دن 800جزو  QSدانشگاه طبق آمار  ینا
ـ  یادانشگاه دن 300و جزو  یدر حوزه جامعه شناس  يدر رشـته هـا   یندر رشته حقوق است. همچن

. شـود یمحسـوب مـ   یـل برز يهـا دانشـگاه  ینجزو برتر یاسیالملل و علوم س ینروابط ب قتصاد،ا
 از آنها عبارتند از: یدانشکده دارد که برخ 14 یلیادانشگاه براز

 دانشکده ارتباطات •
 دانشکده حقوق •
 يو حسابدار یریتدانشکده اقتصاد، مد •
 دانشکده آموزش •
 یبدن یتدانشکده ترب •

 است. یلیابنام دانشگاه براز یالناز جمله فارغ التحص یلرزب يبانک مرکز یسرئ ینی،تومب الکساندر
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 اطالعات تماس

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

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

هاي جناب آقاي دکتر هادي آجیلی، عضو هیأت علمی گروه این تفاهم نامه با تالش و پیگیري
 به صورت غیرحضوري امضا شد. 1397روابط بین الملل در آذرماه 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دي آجیلیدکتر ها
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09123666404شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه صوفیه (بلغارستان)

Sofia University 

 

تأسیس شده  1888سال دانشگاه صوفیه بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه بلغارستان است که در 
دانشکده دارد. برخی از دانشکده هاي این دانشگاه در  16دانشجو و  24000است. این دانشگاه 

 حوزه علوم انسانی و اجتماعی عبارتند از:

 دانشکده زبانشناسی اسالوي •
 دانشکده زبانشناسی سنتی و مدرن •
 دانشکده تاریخ •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده حقوق •
 ارتباطات جمعی دانشکده خبرنگاري و •
 دانشکده آموزش •
 دانشکده ریاضی و انفورماتیک •
 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی •
 دانشکده الهیات •



 83        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 دپارتمان زبان •
 دپارتمان ورزش •

 300دانشگاه برتر دنیا در حالت کلی، جزو  700جزو  QSدانشگاه صوفیه بر اساس اطالعات 
دانشگاه برتر دنیا از نظر جذب فارغ  500 دانشگاه برتر دنیا در حوزه زبانهاي مدرن و جزو

افراد سرشناس زیادي از جمله دو تن از روساي جمهور پیشین  باشد.التحصیالن به بازار کار می
) جزو فارغ التحصیالن این دانشگاه Zhelyu Zhelevو  Petar Stoyanovبلغارستان (

 هستند.

 اطالعات تماس: 

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

Phone: (+359 2) 846 74 29 

Fax: (+359 2) 9460 255 

Email: foreignstud@admin.uni-sofia.bg 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

در دفتر معاونت  1/11/96در تاریخ ه، با حضور هیأتی بلندپایه از دانشگاه صوفیاین تفاهم نامه 
 پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی امضا شد.
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هاي مشترك دانشگاه صوفیه از جمله همکاران علمی دانشگاه عالمه طباطبائی است که فعالیت
ها قبل از امضاي تفاهم نامه آغاز شده و در واقع تفاهم نامه علمی میان دو دانشگاه از مدت

هاي علمی هاي علمِی عملی بیرون آمده است. از جمله فعالیتاز دل فعالیتهمکاري علمی 
 توان به موارد زیر اشاره کرد.مشترك میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه صوفیه می

برگزاري مشترك همایش نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپاي مرکزي در دانشگاه  •
دادي دستجردي، آقاي خانم دکتر زهره اله سخنرانیو  1395صوفیه در اسفندماه سال 

 این همایشو خانم فریبا جباري در آقاي دکتر نعمت اله ایران زاده دکتر داود اسپرهم 
بازدید معاون و مدیر گروه شرق شناسی دانشگاه صوفیه از دانشگاه عالمه طباطبائی در  •

 1395بهمن ماه سال 
در دانشگاه صوفیه  اورنگ ایزديتر دکو نعمت اهللا ایرانزاده  دکتر انتدریس آقای •

 1396روز در شهریور ماه سال  10بلغارستان به مدت 

 نماینده دانشگاهمعرفی 

 دکتر نعمت اهللا ایرانزاده
 عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی

 09125497009تلفن: 
 iranzaden@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه ایندوس (پاکستان)

Indus University (Pakistan) 

 
به دانشگاه ارتقـاء   2012با عنوان موسسه تأسیس شد و در سال  2006دانشگاه ایندوس در سال 

عضو هیئت علمی دارد. دانشگاه ایندوس چهار دانشکده  180دانشجو و  5000یافت. این دانشگاه 
ته هـاي  دارد که در هر کدام یک گروه آموزشی فعال است و دو مـورد از آنهـا در ارتبـاط بـا رشـ     

 دانشگاه عالمه طباطبائی هستند:
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده علوم اجتماعی •

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
در  5/12/93 یخجهـان اسـالم در تـار    يدانشـگاه هـا   یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاش ینا

 اینـدوس دانشگاه  یسدانشگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهش يآقا یاناسالم آباد پاکستان م
 .یدبه امضاء رس

 ده دانشگاهمعرفی نماین
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 09125467305تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل
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 دانشگاه الهور (پاکستان)

University of Lahore (Pakistan) 

 
در  1999هاي خصوصی پاکستان در سال دانشگاه الهور به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه

جزو  QSکشور جهان دارد و طبق آمار  15دانشجو از  22000الهور تأسیس شد. این دانشگاه 
 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 11دانشگاه برتر دنیا می باشد. دانشگاه الهور  700

 حقوق دانشکده •
 دانشکده فناوري اطالعات •
 دانشکده زبان و ادبیات •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده علوم اجتماعی •

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

 هاي انجام شدهتفاهم نامه و فعالیتامضاي 
در  6/12/93 یخجهـان اسـالم در تـار    يدانشـگاه هـا   یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاش ینا

به  الهوردانشگاه  یسدانشگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهش يآقا یاناسالم آباد پاکستان م
 .یدامضاء رس

 معرفی نماینده دانشگاه
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 09125467305تماس:  شماره
   :dr.majidabbasi@gmail.comایمیل
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 دانشگاه بی نظیر بوتو (پاکستان)

Shaheed Benazir Bhutto Women University Peshawar (Pakistan) 

 
دانشـکده دارد کـه    18تأسیس شد. این دانشگاه  2009دانشگاه زنان شهید بی نظیر بوتو در سال 

 برخی از آنها عبارتند از:
 دانشکده انگلیسی •
 دانشکده روانشناسی •
 دانشکده علوم سیاسی •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده علوم کامپیوتري •
 دانشکده ریاضی •
 دانشکده آمار •
 دانشکده اسالم •
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 اطالعات تماس
Peshawar, Pakistan 
info@sbbwu.edu.pk 
vc@sbbwu.edu.pk   (Vice Chancellor Office) 
Tel: +92-91-9212422/9224777 
Fax: +92-91-9211858 

 فعالیت هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و 
در  6/12/93 یخجهـان اسـالم در تـار    يدانشـگاه هـا   یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاش ینا

نظیـر  بیدانشگاه  یسدانشگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهش يآقا یاناسالم آباد پاکستان م
 .یدبه امضاء رس بوتو

 معرفی نماینده دانشگاه
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 09125467305تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل
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 (پاکستان) دانشگاه زنان فاطمه جناح

Fatima Jinnah Women University (Pakistan) 

 
 4000دانشـگاه بـیش از   در پاکستان تأسیس شد. ایـن   1998دانشگاه زنان فاطمه جناح در سال 

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

 اطالعات تماس
Old Presidency, The Mall, Rawalpindi 46000, Pakistan 
Tel: +92 (0)51 9292900 

Fax: +92 (0)51 9292903 

info@fjwu.edu.pk 
 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

در  8/12/93 یخجهـان اسـالم در تـار    يدانشـگاه هـا   یناجالس معاون یهتفاهم نامه در حاش ینا
فاطمـه  دانشـگاه   یسدانشگاه و رئ یدکتر احمدوند، معاون پژوهش يآقا یانپاکستان ماسالم آباد 

 .یدبه امضاء رس جناح
 معرفی نماینده دانشگاه

 یعباس یددکتر مج
 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو

 09125467305تماس:  شماره
 dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل
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 دانشگاه همدرد (پاکستان)

Hamdard University (Pakistan) 
 

 
 5000در کراچی پاکستان تأسیس شد. این دانشگاه بیش از  1991سال دانشگاه همدرد در 

مرکز پژوهشی و سه بیمارستان مشغول علم آموزي  9دانشجو دارد که در هشت دانشکده، 
 هستند. برخی از دانشکده هاي این دانشگاه عبارتند از:

 دانشکده مدیریت •
 دانشکده مطالعات حقوقی •
 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی •

ت هاي دانشگاه همدرد کراچی کتابخانه مرکزي آن است که با بیش از نـیم میلیـون   یکی از مزی
 نسخه کتاب به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه هاي جنوب آسیا شناخته می شود.

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

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
در  6/12/93این تفاهم نامه در حاشیه اجالس معاونین دانشـگاه هـاي جهـان اسـالم در تـاریخ      

اسالم آباد پاکستان میان آقاي دکتر احمدوند، معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس دانشـگاه همـدرد   
 به امضاء رسید.

 
 نماینده دانشگاهمعرفی 
 یعباس یددکتر مج

 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو
 09125467305تماس:  شماره
    dr.majidabbasi@gmail.com: ایمیل
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 (پرتغال) دانشگاه کومبرا
Coimbra University 

 

کشور پرتغال است که در سال هاي دانشگاه کومبرا قدیمی ترین و یکی از بزرگترین دانشگاه
درصد از  10دانشجو دارد که حدود  25000میالدي تأسیس شده است. این دانشگاه حدود  1290

کشور جهان تشکیل داده اند. دانشکده هاي این دانشگاه هشت  70آن را دانشجویان خارجی از 
 دانشکده دارد که عبارتند از:

 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم انسانی •
 ه اقتصاددانشکد •
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی •
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی •
 دانشکده پزشکی •
 دانشکده علوم و تکنولوژي •
 دانشکده داروسازي •
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داراي رتبه اول  Timesو  QSدانشگاه کومبرا بر اساس آمار موسسات معتبر رتبه بندي همچون 
جهان است. این دانشگاه همچنین در رتبه  394پرتغال، رتبه سوم کشورهاي پرتغالی زبان و رتبه 

 باشد.در علوم انسانی می 290در علوم اجتماعی و رتبه  282بندي هاي تخصصی داراي رتبه 

ن دانشگاه در تنها برنده جایزه نوبل پزشکی کشور پرتغال فارغ التحصیل دانشگاه کومبراست. ای
 در لیست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده است. 2013سال 

 اطالعات تماس

Address: 3004-531 Coimbra, Portugal 

Phone: +351 239 859 900 

E-mail: gabadmin@uc.pt 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

نامه در پی مذاکرات و پیگیري هاي آقاي دکتر بختیار ترتیبیان، عضو هیأت علمی این تفاهم 
و در بازدید معاون و مسئوالن دانشگاه  3/7/96دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ 

 کومبرا از دانشگاه عالمه طباطبائی در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه به امضاء رسید.
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علمی انجام شده میان دو دانشگاه می توان به برگزاري کارگاه استعدادیابی و هاي از جمله فعالیت
رشد و توسعه ورزش توسط آنتونیو خوزه بارتا فیگویردو، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه 
کومبرا و خواکیم مانوئل کوستا راموس دي کاروالیو، معاون دانشگاه کومبرا در دانشکده تربیت 

 .اشاره کرد 96ی دانشگاه عالمه طباطبائی در مهرماه سال بدنی و علوم ورزش

به منظور تبادل استاد و دانشجو، قرارداد اراسموس پالس میان دانشگاه عالمه طباطبائی و 
 به امضا رسید. 97دانشگاه کومبرا در شهریور ماه سال 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر بختیار ترتیبیان
 بدنی و علوم ورزشیعضو هیأت علمی دانشکده تربیت 

 09126090551تلفن: 
 ba.tartibian@gmail.comایمیل: 
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 (ترکیه) دانشگاه استانبول

Istanbul University (Turkey) 
 

 
توسط سلطان محمد عثمانی در شهر استانبول افتتاح شد و بیش  1453دانشگاه استانبول در سال 

. اسـت استاد  5300دانشجو و  214000 دانشکده، 22دانشگاه داراي  سال سابقه دارد. این 560از 
میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخانه هاي ایـن کشـور اسـت.     دوکتابخانه این دانشگاه با 

 QS Topبـر اسـاس آمـار     هادر رتبه بندي جهانی دانشگاه 385دانشگاه استانبول صاحب رتبه 
Universities هـاي بسـیار زیـاد و    جامع است که رشـته ست. دانشگاه استانبول یک دانشگاه ا

وجـه اشـتراك دانشـگاه اسـتانبول بـا دانشـگاه عالمـه         هاي زیرنماید. دانشکدهارائه می متنوعی
 .هستندطباطبائی 
 دانشکده مدیریت بازرگانی •
 ده ارتباطاتدانشک •
 دانشکده اقتصاد •

 گروه اقتصاد به زبان ترکی 
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 گروه اقتصاد به زبان انگلیسی 
 جاريگروه اقتصاد ت 
 گروه امور مالی 
 گروه سیاست و روابط بین الملل 
 گروه مدیریت گروشگري 

 دانشکده الهیات •
 دانشکده حقوق •

 گروه حقوق جزا و آئین دادرسی کیفري 
 گروه قانون اساسی 
 گروه حقوق عمومی 
 گروه فلسفه حقوقی و جامعه شناسی حقوقی 
 گروه حقوق اداري 
 گروه حقوق بین الملل 
 گروه حقوق مالی 
 تاریخ حقوق گروه 
 گروه حقوق خصوصی 
 گروه حقوق مدنی 
 گروه حقوق کار و تأمین اجتماعی 
 گروه حقوق تجاري 
 گروه حقوق دریایی 

 دانشکده علوم سیاسی •
 گروه روابط بین الملل 
 گروه مدیریت دولتی 
 مدیریت تجاري گروه 

 دانشکده تربیت بدنی •
 

 اطالعات تماس:
Istanbul University Main Campus 
34452 Beyazit/Fatih-Istanbul 
Tel: +90 (212) 440 00 00 
Website: www. istanbul.edu.tr 
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr 
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 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده:

 
دومین همایش بین المللی پیوندهاي زبانی و ادبی ایران و «در حاشیه  21/2/93در تاریخ 

میان آقاي دکتر احمدوند، معاون تفاهم نامه همکاري علمی با دانشگاه استانبول » 1ترکیه
. شدامضا دانشگاه استانبول بین المللی هاي پژوهشی دانشگاه و آقاي سدات مرات، معاون فعالیت

نفره دانشجویی از دانشگاه عالمه  11یک هیئت  1393ین تفاهم نامه در تابستان سال ادر قالب 
نفره از دانشگاه استانبول از دانشگاه مقابل بازدید کرده و در  14و یک هیئت دانشجویی طباطبائی 

همچنین در اسفند ماه  شرکت کردند.زبان پارسی و زبان ترکی دوره هاي آموزشی کوتاه مدت 
تن از دانشجویان نخبه دانشکده هاي گوناگون دانشگاه  11دانشگاه استانبول میزبان  1394سال 

 .طبائی به مدت یک هفته بوده استطباعالمه 
همکاري میان دو دانشگاه به شکل گسترده تر ادامه یافت و فعالیت هاي زیر در سال  95در سال 

 انجام شد: 95
برگزاري دوره دانش افزایی زبان فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ماه با حضور 

 دانشجو از دانشگاه استانبول 20
 گردهماییگوزل یوز، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول در  حضور دکتر علی

هاي خارج از کشور در دي ماه هاي زبان و ادبیبات فارسی و زبانشناسی دانشگاهمدیران کرسی
 95سال 

                                                 
 با همکاري دانشگاه عالمه طباطبائی در دانشگاه استانبول برگزار شده بود. 91اولین دور این همایش در سال  1
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 )93دوره دانش افزایی دانشجویان دانشگاه استانبول در دانشگاه عالمه طباطبائی (تابستان 

 
 )93 پائیزدانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی از دانشگاه استانبول (بازدید 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهانامهتفاهم       98

 
 )94بازدید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی از دانشگاه استانبول (اسفند 

رئیس دانشگاه آقاي دکتر مصطفی آك، نیز دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان  1394در زمستان 
 هاي ترکیه به تهران سفر کرده بودند.ساي دانشگاهاستانبول، بود که به همراه هیأتی از رو

 
 )94بازدید رئیس دانشگاه استانبول از دانشگاه عالمه طباطبائی (زمستان 

 
 1395سی براي دانشجویان دانشگاه استانبول در تابستان ردوره دانش افزائی زبان فا
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 آموزش زبان فارسیانتخاب آقاي دکتر علی گوزل یوز به عنوان استاد خارجی نمونه 

 
 95حضور دکتر علی گوزل یوز در گردهمایی مدیران زبان و ادبیات فارسی در دي ماه سال 

برگزاري کارگاه اصول ترجمه و ترجمه ترکی توسط خانم دکتر الله آکالین در دانشگاه عالمه 
 هاي علمی میان دو دانشگاه است.از دیگر همکاري 95طباطبائی در آذر ماه سال 

هاي علمی میان دو دانشگاه و افزایش روز افزون این وجه به حجم گسترده همکاريبا ت
ها امضا شده تفاهم نامه همکاري علمی که قبال در سطح دانشکده 4/4/96ها، در تاریخ همکاري

 ها، یک بار دیگر در سطح روساي دو دانشگاه امضا شد.بود براي تقویت همکاري
هاي الناز سرگلزایی، دانشجویان دانشکده ادبیات فارسی و زباناعزام آقاي رضا سرلک و خانم 

خارجی دانشگاه به دانشگاه استانبول براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ترم از مهر و 
 باشد.هاي انجام شده در قالب تفاهم نامه جدید میاز جمله فعالیت 97بهمن ماه سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 بهروز بیک باباییآقاي دکتر 
 زبان و ادبیات ترکی استانبولیگروه  عضو هیأت علمی

 09126166365 شماره تماس:
 behruzbaba@yahoo.com ایمیل:
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 دانشگاه آیدین استانبول (ترکیه)
Istanbul Aydin University 

 
تأسیس شده است. این  2007خصوصی است که در سال دانشگاه آیدین استانبول دانشگاهی 

 دانشگاه نه دانشکده دارد که چهار مورد از آنها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند:

 دانشکده ارتباطات •
 دانشکده اقتصاد و مدیریت •
 دانشکده آموزش •
 دانشکده حقوق •

جوي بین المللی هستند. همچنین نفر از آنها دانش 4500دانشجو دارد که  39,000این دانشگاه 
 دانشجو از آن فارغ التحصیل شده اند. 55,000استاد داشته و تا کنون  1500دانشگاه آیدین 
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 اطالعات تماس:
WhatsApp: +90 532 405 26 55  

 
 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 1397رکیه در خرداد ماه سال هاي برتر ایران و تاین تفاهم نامه در حاشیه نشست سران دانشگاه
 در شهر استانبول امضا شد.

  معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر سهراب رضایی
  هاي خارجیزبان و ادبیات ترکی استانبولی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانمدیر گروه 

 09125622688شماره تماس: 
sohrab_rezaei@yahoo.comایمیل: 
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 (ترکیه) دانشگاه حاجت تپه

Hacettepe University 

 

در شهر آنکارا تأسیس شد. این دانشگاه یکی از معتبرترین  1967دانشگاه حاجت تپه در سال 
هاي ترکیه و برجسته ترین دانشگاه این کشور در حوزه علوم پزشکی است. دانشگاه دانشگاه

بزرگ ترکیه  هايعضو هیأت علمی از جمله دانشگاه 3638دانشجو و  50000حاجت تپه با حدود 
 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 14آید. این دانشگاه به شمار می

 دانشکده اقتصاد و مدیریت •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده ادبیات •
 دانشکده آموزش •
 دکاري اجتماعیدانشکده مد •
 دانشکده ارتباطات •
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هاي آنکارا و استانبول کمر بوغاز از دانشگاه حاجت افراد سرشناسی از جمله رئیس فعلی دانشگاه
دانشگاه برتر دنیا و در حوزه  750جزو  QSاند. این دانشگاه طبق آمار تپه فارغ التحصیل شده

 باشد.دانشگاه برتر دنیا می 250پزشکی جزو 

 اطالعات تماس:

Address: Beytepe, Ankara, Turkey 
Tel: +90 (312) 
Sıhhiye  Campus: 305 50 00 (Operator) 
Beytepe Campus: 305 50 50 (Operator) 
Rector’s email: rektorluk@hacettepe.edu.tr 
http://www.hacettepe.edu.tr 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

به صورت  20/5/96این تفاهم نامه با پیگیري هاي آقاي دکتر بهروز بیک بابائی در تاریخ 
اعزام یک دانشجوي رشته زبان ترکی استانبولی به دانشگاه حاجت تپه  غیرحضوري امضاء شد.

، اولین همکاري عملی دو دانشگاه در 96براي گذراندن یک نیمسال تحصیلی در بهمن ماه سال 
به  97ها در سال . این همکاريها می باشدراستاي اجرایی سازي تفاهم نامه و گسترش همکاري

شکل جدي تري ادامه یافت و در بهمن ماه این سال سه دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و 
یک ترم به دانشگاه حاجت  هاي خارجی دانشگاه براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدتزبان

 تپه اعزام شدند.

 معرفی نماینده دانشگاه

 آقاي دکتر بهروز بیک بابایی
 زبان و ادبیات ترکی استانبولیگروه  عضو هیأت علمی

 09126166365شماره تماس: 
  behruzbaba@yahoo.comایمیل: 
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 شانگهاي (چین)دانشگاه نرمال 

Shanghai Normal University (China) 
 

 
 

تأسـیس شـده اسـت. ایـن      1954دانشگاه نرمال شانگهاي یک دانشگاه دولتی است که در سال 
هاي کلیدي شانگهاي اسـت. دانشـگاه نرمـال    دانشگاه یک دانشگاه جامع بوده و یکی از دانشگاه

دانشگاه برتر آسیاست. این دانشـگاه   200از یکی  QSداشجو دارد و طبق آمار  28000شانگهاي 
 دانشکده و مؤسسه دارد که برخی از آنها عبارتند از: 19

 دانشکده علوم انسانی و ارتباطات •
 دانشکده آموزش، حقوق و سیاست •
 دانشکده مارکسیسم •
 دانشکده زبانهاي خارجی •
 دانشکده تجارت •
 دانشکده امور مالی •
 دانشکده بین المللی مطالعات چینی •
 دانشکده تربیت بدنی •
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 مؤسسه گردشگري شانگهاي •
 دانشکده فرهنگ زنان •
 دانشکده فلسفه •

 اطالعات تماس:
iec@shnu.edu.cn 

 
 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

میان آقاي دکتر فریبرز درتاج، معاون پژوهشی وقت دانشـگاه و   5/10/90نامه در تاریخ این تفاهم
 اون دانشگاه نرمال شانگهاي امضاء شد.آقاي دکتر لو جیانفی، مع

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه مطالعات خارجی پکن (چین)

Beijing Foreign Studies University (China) 
 

 
 
 

تأسـیس شـده اسـت.     1964دانشگاه مطالعات خارجی پکن یک دانشگاه دولتی است که در سال 
هاي چین در حوزه زبان هاي خارجی و مطالعات فرهنگی این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاه

المللی هستند. دانشگاه مطالعـات   درصد آنها دانشجویان بین 10دانشجو دارد که  11,000است و 
کشور جهان تفاهم نامـه همکـاري علمـی دارد. ایـن      40دانشگاه از  140خارجی پکن با بیش از 

دانشگاه در زمینـه مطالعـات گردشـگري، مـدیریت مهمانـداري و تجـارت بـین الملـل یکـی از          
ه، موسسه و گروه) هاي کلیدي چین است. واحدهاي آموزشی این دانشگاه (اعم از دانشکددانشگاه

 عبارتند از:
 زبان، فرهنگ و ادبیات انگلیسی •
 مطالعات ژاپنی •
 مطالعات روسی •
 مطالعات آلمانی •
 مطالعات فرانسوي و ایتالیایی •
 مطالعات اسپانیایی و پرتغالی •
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 مطالعات عربی •
 ايمطالعات کره •
 ترجمه •
 تبادالت فرهنگی بین المللی •
 مدیریت گردشگري •
 مدیریت مهمانداري •
 ن المللتجارت بی •
 اقتصاد •
 ارتباطات بین الملل •
 حقوق و علوم سیاسی •
 مطالعات میان فرهنگی •
 زبانشناسی •
 زبانشناسی خارجی •

هاي آسیا به خود اختصاص را در میان دانشگاه 150رتبه  QSاین دانشگاه طبق آمار 
 داده است.

 اطالعات تماس:
Address: 2 West 3rd Ring Road North, Haidian, Beijing, China 
Phone: +86 10 8881 6200 
General Administration Office:88816215-10-86  
bwxzb@bfsu.edu.cn 
International Exchange and Cooperation Office: 88816715-10-86 
 ieco@bfsu.edu.cn 
 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
دکتر فریبرز درتاج، معاون پژوهشی وقت دانشـگاه و   میان آقاي 30/8/90نامه در تاریخ این تفاهم

 آقاي دکتر ژانگ میسون، معاون دانشگاه مطالعات خارجی پکن امضاء شد.
حضور دو استاد آن دانشگاه، خانم دکتر یو گویلی و خانم دکتر وانگ اینـگ، در دانشـگاه عالمـه    

مهمتـرین   1392سـال  طباطبائی به مدت یک ماه جهت پژوهش در زبان فارسی در مـرداد مـاه   
 .فعالیت انجام شده در قالب این تفاهم نامه است

مذاکرات بـراي تمدیـد تفـاهم     95نظر به اتمام دوره چهار ساله همکاري با این دانشگاه، در سال 
با حضور  1/4/95هاي دو دانشگاه آغاز شد و این تفاهم نامه در تاریخ نامه و از سرگیري همکاري

عات خارجی پکن در دانشگاه عالمه طباطبائی مجـددا امضـاء و در زمینـه    مسئوالن دانشگاه مطال
 هاي علمی پیش رو بحث و تبادل نظر شد.همکاري
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یـورو   6500و دریافـت مبلـغ    1396امضاي قرارداد برگزاري همایش مشترك در خردادماه سـال  
هاي چینی، ایرانی و اسـالمی در  ها و تمدنبراي این منظور و برگزاري همایش گفتگوي فرهنگ

هاي علمی میان دو دانشگاه پـس از  در دانشگاه عالمه طباطبائی از جمله همکاري 7/8/96تاریخ 
 رود.تفاهم نامه به شمار میامضاي 
وس توسط خانم دکتـر یوگـویلی در دانشـگاه عالمـه     ن برگزاري کارگاه فردوسی و کنفسیهمچنی

 همکاري میان دو دانشگاه بود. هاياز جمله دیگر نمونه 96طباطبائی در تیرماه سال 
 

 
 معرفی نماینده دانشگاه:

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینین چگروه زباعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 

  



 109        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 
 (چین) شانگهاي المللی بین مطالعات دانشگاه

Shanghai International Studies University (SISU) 

 
در  کـه  باشد می چین آموزش وزارت به متعلق دانشگاهی شانگهاي المللی بین مطالعات دانشگاه 

 “211 پـروژه ” طرح وارد و یافته توسعه شانگهاي شهرداري همکاري باتأسیس شد و  1949سال 
 " شـعار  بـر  تاکیـد  بـا  دانشگاه این. است شده کشور سراسر در مهم هايدانشگاه ساخت هدف با

 اهـداف  بـر  دسـتیابی  براي "لهاي سایر ملواال و همت باال ، آمیزش دانش چینی با دانش منش
 در خـارج  و داخـل  در شـده  شـناخته  و برتر المللی بین هاي دانشگاه از یکی حاضر حال در خود،
 .باشد می باال سطوح در خارجی دانشجویان آموزش زمینه

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي از زمان تاسیس تا به حال از نظر کیفیت و سطح آموزشـی  
در اولویت قرار دارد. در حال حاضر عالوه بر تبحر خود و علمی در بین سایر دانشگاه هاي همنوع 

ادبیـات،   یعنـی وسعه پـنج زمینـه مهـم درسـی     ، در توزش زبان و ادبیات کشورهاي مختلفدر آم
 مدیریت و حقوق نیز نقش فعالی داشته است . ،اقتصاد ،شآموز

و بخش تحقیق جهـت برنامـه ریـزي بـا موضـوعیت سیاسـت هـاي زبـانی و          گروه 60بیش از 
خارجیـان  بانـک علمـی قابـل     استراتژي در امور خارجی و بین المللی و مطالعات افکار عمـومی  

در زمینـه اطالعـاتی و فکـري حمایـت     را ایجاد نموده است و کشور و وزارت خانه هـا را   هیتوج
 نموده و دستاوردهاي علمی قابل مالحظه اي داشته است. 

هـاي خـارجی در سراسـر    هـاي زبـان  هاي دانشگاهکتابخانه دانشگاه یکی از مراکز پیوند کتابخانه
هزار جلد کتاب را در خود جاي  920کشور می باشد. این کتابخانه داراي دو بخش است که حدود 

 .استداده 
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تن از آنها  4300دانشجو دارد که بیش از  13000مطالعات بین المللی شانگهاي بیش از دانشگاه 
رشته کارشناسی ارشد  43رشته کارشناسی،  40دانشجویان بین المللی هستند. این دانشجویان در 

 رشته دکتري مشغول به تحصیل هستند. 17و 
 

 اطالعات تماس
550 Dalian W Rd, Hongkou Qu, Shanghai Shi, China, 200080 
Tel: + 86 (21) 3537 3690 
For International Cooperation: fao@shisu.edu.cn 
For International Student Affairs: oisa@shisu.edu.cn 
For Media and Communications: news@shisu.edu.cn 

 امضاي تفاهم نامه
صورت غیر حضوري به امضاي روساي دو دانشـگاه رسـید و   به  9/8/95این تفاهم نامه در تاریخ 

 مبادله شد. 7/9/95حدود یک ماه بعد در دیدار مسئوالن دو دانشگاه در تاریخ 
 

 
همکاري با دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي از پیش از امضاي تفاهم نامه آغاز شده بود و 

ضاي تفاهم نامه منجر شد. از موارد این هاي مشترك در ادامه به امها و فعالیتاین همکاري
توان به اعزام دو دانشجو گروه زبان و ادبیات چینی به دانشگاه شانگهاي براي ها میهمکاري

همچنین  .اشاره کرد 95گذراندن دوره دانش افزایی زبان چینی به مدت یک ماه در تیرماه سال 
ارسی دانشگاه مطالعات بین المللی حضور آقاي دکتر چنگ تونگ، مدیر گروه زبان و ادبیات ف

ها و نهادهاي علمی شانگهاي، در گردهمایی مدیران زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی دانشگاه
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هاي انجام شده سایر فعالیت .باشدها میاز جمله این همکاري 95خارج از کشور در دي ماه سال 
 باشد:در قالب این تفاهم نامه به شرح زیر می

ک دانشجوي دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي در دانشگاه عالمه پذیرش ی •
 96-95طباطبائی براي مدت یک ترم در سال تحصیلی 

اعزام دو دانشجوي رشته زبان چینی دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه مطالعات بین  •
 96المللی شانگهاي براي گذراندن فرصت مطالعاتی در تابستان سال 

دانشجوي رشته زبان چینی به دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي براي اعزام دو  •
 97گذراندن دوره دانش افزایی به مدت یک ماه در تیرماه سال 

دانشجوي دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهاي در دانشگاه عالمه  10پذیرش  •
مردادماه طباطبائی براي شرکت در مدرسه تابستانی زبان فارسی به مدت یک ماه در 

 97سال 
برگزاري نشست مشترك در تهران براي گفتگو در خصوص راه اندازي مراکز علمی  •

 97مشترك در دو دانشگاه در دي ماه سال 

 معرفی نماینده دانشگاه:

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 
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 (چین) دانشگاه جنگ جو
Zhengzhou University 

 

در استان هنان کشور چین تأسیس  1956دانشگاه جنگ جو یک دانشگاه دولتی است که در سال 
تکمیلی و دانشجوي تحصیالت  15000دانشجوي کارشناسی،  56000شده است. این دانشگاه 

 16دانشکده دارد که  46کشور دنیا دارد. دانشگاه جنگ جو  60دانشجوي بین المللی از  1600
مورد از آنها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و تقریبا تمامی رشته هاي علوم انسانی و 

جهان دهد. این دانشگاه گرچه رتبه قابل بیانی در نظام هاي رتبه بندي اجتماعی را پوشش می
 رود.چین به شمار می 211هاي تأثیرگذار چین و در پیشبرد پروژه ملی ندارد اما یکی از دانشگاه

 اطالعات تماس: 

Address: 100 Kexue Ave, Zhongyuan Qu, Zhengzhou Shi, Henan 
Sheng, China, 450066 
Phone: +86 371 6778 3111 
Email: admission@zzu.edu.cn 

 هاي انجام شدهنامه و فعالیتامضاي تفاهم 

 به صورت غیرحضوري امضا شد. 23/3/96این تفاهم نامه در تاریخ 
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 نماینده دانشگاهمعرفی 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه نورث وست (چین)
Northwest University 

 

تأسیس شده است. این دانشگاه  1902دانشگاه نورث وست دانشگاهی جامع است که در سال 
 11عضو هیأت علمی تمام وقت و  1100دانشجوي خارجی)،  700دانشجو (شامل  23000

 از:دانشکده دارد. برخی از دانشکده هاي این دانشگاه عبارتند 

 هاي جمعیدانشکده خبرنگاري و رسانه •
 دانشکده تربیت بدنی •
 دانشکده تبادل بین المللی فرهنگی •
 دانشکده فناوري اطالعات •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم اجتماعی و زبانشناسی •
 هاي خارجیدانشکده زبان •
 دانشکده مدیریت دولتی •
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 اطالعات تماس

 229 North Taibai Road,Xi’an, 710069,Shaanxi Province,China 
 Tel.: 0086-29-88302244 
www.nwu.edu.cn 
email: info@nwu.edu.cn 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

آقاي  1396در مهرماه سال  به صورت غیر حضوري امضا شد. 22/9/96این تفاهم نامه در تاریخ 
دکتر محمدرضا ویژه، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، سرکار خانم دکتر تیشه یار، مدیر 

اي هاي علمی بین المللی و آقاي امید خوشبخت، دانشجوي برتر گروه مطالعات منطقههمکاري
کرده و در مجمع موسسه آموزش عالی اکو، به دعوت دانشگاه نورث وست به شهر شیان سفر 

هاي هاي جاده ابریشم با حضور یکصد دانشگاه چینی و شمار زیادي از دانشگاهبزرگ دانشگاه
جهان شرکت کردند. همچنین یک هیأت پنج نفره از استادان دانشگاه نورث وست در پایان 

گون هاي گونابه تهران آمده و چندین برنامه تدریس و سخنرانی در دانشکده 1396مهرماه سال 
 دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار کردند.

به مدت یک سال  1396آقاي دکتر لی فوچوان، استاد تاریخ دانشگاه نورث وست نیز از سال 
براي گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به دانشگاه عالمه طباطبائی آمده و در این مدت با گروه 

 زبان چینی نیز همکاري داشته و به تدریس مشغول بودند.

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه اقتصاد و تجارت بین المللی (چین)
University of International Bussiness and Economics 

 

 

 16,000تأسیس شد. این دانشگاه  1951دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل چین در سال 
. همچنین از باشندکشور جهان می 148دانشجوي آن بین المللی و از  3334دانشجو دارد که 

استاد، بین المللی و از کشورهاي  222استاد دانشگاه تجارت و اقتصاد بین الملل چین  1015
 9دانشگاه جهان و تأسیس  160باشد. امضاي تفاهم نامه همکاري علمی با ختلف جهان میم

مرکز کنفسیوس در کشورهاي ژاپن، روسیه، یونان، مکزیک، آمریکا، برزیل، انگلستان، استرالیا و 
 و نیز نسبت استادان و دانشجویان بین المللی این دانشگاهبراي گسترش زبان چینی ماالوي 

الملل میت بین المللی سازي آموزش عالی براي مسئوالن دانشگاه تجارت و اقتصاد بیننشانگر اه
 چین است.
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هاي دانشگاه تجارت و اقتصاد چین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به شرح برخی از دانشکده
 زیر است:

 دانشکده فلسفه •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده زبان •
 دانشکده حقوق •
 آموزش بین الملل دانشکده •
 هاي پیوستهدانشکده آموزش •

 22/99درصد فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی و  54/98طبق آمار اعالم شده،  2015در سال 
 اند.درصد فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی این دانشگاه به جذب بازار کار شده

 اطالعات تماس:

Address: University of International Business and Economics No.10, 
Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing,100029, China 
Tel: +86(10)64492327 
Fax: +86 (10)64493860 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

به صورت غیر  22/9/96در تاریخ با پیگیري سرکار خانم دکتر الهام میرزانیا این تفاهم نامه 
 شد.حضوري امضا 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر محمدرضا الهامی
 مدیر گروه زبان چینی

 09123051884شماره تماس: 
 mrelhami.63@gmail.comایمیل: 
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 (روسیه) مسکو لومونسفدانشگاه دولتی 
Lomonosov Moscow State University 

 دانشگاه. است روسیه کشور هايدانشگاه ترینمهم از مسکو یکی لومونسفدانشگاه دولتی 
 نام به ايتپه باالي در و روسیه کشور پایتخت مسکو، شهر در و است دولتی دانشگاهی مسکو،

 ترینعظمت با و زیباترین از یکی شمار در مسکو دانشگاه .دارد قرار »گنجشکان تپه«
 این میلیون متر مربع وسعت دارد. 1حدود  .آیدمی شمار به معماري، لحاظ از جهان هايدانشگاه
 در لومونسف واسیلویچ میخائیل همت با میالدي، 1755 آوریل 26 تاریخ در ابتدا دانشگاه

 کتابخانه.بود روسیه دانشگاه نخستین این. شد تأسیس سرخ میدان در بزرگی چندان نه ساختمان
 1756 سال در که است روسیه شورک در هاکتابخانه ترینقدیمی از یکی مسکو دولتی دانشگاه
 خود بر را مسکو عمومی کتابخانه تنها عنوان سال، صد از بیش طول در و شد افتتاح میالدي

 .است داشته
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 47000مرکز پژوهشی دارد و دانشگاهی جـامع اسـت و بـیش از     15دانشکده و  39این دانشگاه 
 تشکیل می دهند.درصد آنها را دانشجوهاي بین المللی  21دانشجو دارد که 

هاي جهان در اختیـار دارد و در رتبـه   بین دانشگاه 108رتبه  QSدانشگاه دولتی مسکو طبق آمار 
جهان را در رشته زبانشناسی بـه خـود اختصـاص     13هاي تخصصی این موسسه معتبر رتبه بندي

 داده است.
 اطالعات تماس

Address: Lomonosov Moscow State University,GSP-1, Leninskie 
Gory, Moscow, 119991, Russian Federation 
Telephone: (495) 939-10-00 
Fax: (495)939-01-26  
WWW: www.msu.ru 
E-mail: info@rector.msu.ru 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

در  29/7/95هاي برتر ایران و روسیه در تاریخ این تفاهم نامه در دومین اجالس روساي دانشگاه
در همان تاریخ قرارداد تبادل دانشجو نیز میان دو دانشگاه به امضاء  دانشگاه تهران امضاء شد.

م باشد، تمااز آنجا که انستیتو آسیا و آفریقا زیر مجموعه دانشگاه دولتی مسکو می رسید.
دانشجوي آن در دوره دانش افزائی  12هاي انجام شده با آن انستیتو از جمله حضور تعداد فعالیت

هاي مشترك میان دانشگاه عالمه طباطبائی و جزو فعالیت ،زبان فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی
مه هاي علمی انجام شده میان دانشگاه عالفعالیت آید.دانشگاه دولتی مسکو نیز به حساب می

 طباطبائی و انستیتو آسیا و آفریقا به شرح زیر است

 95مهرماه سال  دانشجوي انستیتو براي یک ترم در 12پذیرش  •
ماه سال مهر  آفریقا در-اعزام دو دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائی به انستیتو آسیا •

96 
 96دانشجو از انستیتو براي یک ترم در مهر ماه سال پذیرش چهار  •
در بهمن تحصیلی یک ترم  دانشگاه دولتی مسکو براي گذراندندانشجو از  دوپذیرش  •

 96ماه سال 
 95، 94هاي هاي برتر ایران و روسیه در سالبرگزاري اجالس ساالنه روساي دانشگاه •

 در مسکو و تهران 96و 
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اعزام دو دانشجوي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی به موسسه  •
 97دانشگاه مسکو براي شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی در مهر ماه سال کتخون 

مقایسه کنش گفتاري درخواست در "امضاي قرارداد انجام پژوهش مشترك با عنوان  •
 97توسط خانم دکتر مریم شفقی در خرداد ماه سال  "محیط کالمی روسی و ایرانی

رفتاري در زبان فارسی و روسی  انجام پژوهش مشترك با عنوان مطالعه تطبیقی آداب •
در قالب دوره دانش افزایی در و آقاي الکساندر ایوانف توسط خانم دکتر مریم شفقی 
 97دانشگاه دولتی مسکو در سال 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09123665780شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 
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 دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (روسیه)

Russian State University for the Humanities (Russia) 

 
 1900دانشـجو و   30000تأسیس شد. ایـن دانشـگاه    1991دانشگاه علوم انسانی روسیه در سال 

نفر از آنها عضو آکادمی علوم روسیه هستند. دانشگاه علوم انسانی  95عضو هیئت علمی دارد که 
 روسیه داراي هشت انستیتو به شرح زیر است:

 انستیتوي تاریخ •
 انستیتوي فلسفه •
 انستیتوي زبانشناسی •
 هاي امنیتانستیتوي علوم اطالعات و فناوري •
 حقوقانستیتوي اقتصاد، مدیریت و  •
 انستیتوي روانشناسی •
 انستیتوي رسانه جمعی •
 انستیتوي مطالعات شرقی و باستانی •

 دانشگاه از سراسر دنیا تفاهم نامه و قرارداد همکاري علمی دارد. 240این دانشگاه با 
 اطالعات تماس
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Miusskaya pl. 6, корп. 5, Moscow, Russia 
Phone: +7 495 250-61-18 
info@rggu.com 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 
در مسکو به امضاي روساي دو دانشگاه رسید. از جمله  1394این تفاهم نامه در خرداد 

 گاه می توان به موارد زیر اشاره کردهاي علمی مشترك میان دو دانشهمکاري
در میزگردي در گروه روابط بین الملل  ،آقاي دکتر سلیمی، رئیس دانشگاهشرکت  •

درباره سیاست قدرتهاي بزرگ در و سخنرانی دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه 
 1394در آبان ماه سال سوریه 

هاي زاده، معاون آموزشی دانشکده ادبیات فارسی و زباندکتر نعمت اله ایرانسخنرانی  •
» جایگاه صلح در شعر معاصر فارسی«خارجی در گروه زبان فارسی این دانشگاه درباره 

 1394در آذر ماه سال 
دانشجوي دانشگاه دولتی علوم انسانی روسـیه در دوره دانـش افزایـی زبـان      3شرکت  •

 94ماه در بهمن ماه سال عالمه طباطبائی به مدت یک فارسی در دانشگاه 
دانشجوي دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه در دوره دانش افزایی زبان  3شرکت  •

فارسی در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ترم در نیم سال تحصیلی دوم سال 
 96-95تحصیلی 

دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوي دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو در  3پذیرش  •
 96براي گذراندن یک ترم تحصیلی در بهمن ماه سال 
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اعزام خانم دکتر شفقی به دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو براي تدریس براي مدت  •
 96چهار ماه از شهریور تا دي ماه سال 

 
 94بهمن ماه سال  -دوره دانش افزائی زبان فارسی

 
مدرن در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذرانـدن  پذیرش چهار دانشجوي رشته شرق  •

 97یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر رضا ملکی
 و علوم تربیتی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی

 09127158806شماره تماس: 
 maleki61@yahoo.comایمیل: 
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 (روسیه)دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ 

Saint Petersburg University of the Humanities and Social Sciences 
(Russia) 

  

 
هاي روسیه در دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورگ یکی از برجسته ترین دانشگاه

تأسیس شده است و در حال  1926حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. این دانشگاه در سال 
 دانشجو دارد. دانشکده هاي این دانشگاه عبارتند از: 12000از  حاضر بیش

 دانشکده فرهنگ •
 دانشکده هنر •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده مطالعات جنگ •

همایش علمی در این دانشگاه برگزار می شود که کنفرانس بین المللی  20ساالنه بیش از 
 انسانی روسیه، از جمله آنهاست. )، بزرگترین اجالس حوزه علومLikhachovلیخاچف (

 اطالعات تماس
Address: 15, Fuchika str. Saint-Petersburg, Russian Federation, 
192238 
Tel: +7 812 2698150 
E-mail: interdep@gup.ru 
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 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

 
در جلسه امضاي تفاهم نامه قرار  امضاء شد. سن پترزبورگ در 11/3/94 یختفاهم نامه در تار ینا

بر این شد که همایش مشترکی به صورت ساالنه توسط دو دانشگاه برگزار شود. در همین راستا 
هاي مختلف زمینه دفاتر بین الملل دو دانشگاه با همکاري استادان دانشکده 1394در سال 
پترزبورگ در در شهر سن» گفتگوي فرهنگی ایران و روسیه«نخستین همایش ساالنه برگزاري 
 را فراهم آوردند. 1395فروردین 

 
 )1395یه، سن پترزبورگ (فروردین و روس یرانا یفرهنگ يگفتگو همایش مشترك

اعزام دکتر اردشیر انتظاري، دکتر محمدتقی کرمی از دانشکده علوم اجتماعی و دکتر محمود 
محمدیان محمودي تبار از دانشکده مدیریت و حسابداري به دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی 
سن پترزبورگ به منظور بهره گیري از تجارب بومی سازي علوم اجتماعی و برگزاري کارگاه 

 باشد.هاي انجام شده میاز جمله دیگر فعالیت 97آموزشی در مهرماه سال 
انشگاه علوم انسانی و اجتماعی سن پترزبورك در دومین رئیس و چهار عضو هیأت علمی د
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 97همایش گفتگوهاي فرهنگی ایران و روسیه در دانشگاه عالمه طباطبائی در آبان ماه سال 
 شرکت کرده و به سخنرانی پرداختند.

 

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر موسی عبدالهی

 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی
 09128883442شماره تماس: 

  mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 
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 (روسیه) مسکو یزبانشناس دولتیدانشگاه 

Moscow State Linguistic University (Russia) 
 

 
تأسیس شد. این دانشگاه بزرگترین و قدیمی ترین  1930در سال مسکو  یزبانشناس یدانشگاه مل

دانشگاه زبانشناسی و زبانهاي خارجی در روسیه است. دانشکده ها و موسسـات وابسـته بـه ایـن     
 دانشگاه عبارتند از:

 دانشکده ترجمه •
 دانشکده علوم انسانی و مطالعات کاربردي •
 دانشکده زبان آلمانی •
 دانشکده زبان فرانسوي •
 ی و مطالعات اجتماعی و سیاسیموسسه روابط خارج •
 موسسه حقوق، اقتصاد و مدیریت اطالعات •

 اطالعات تماس
ul. Ostozhenka, 38, Moscow, Russia, 119034 
Phone: +7 495 637-55-97 
info@linguanet.ru 
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 هاي انجام شدهو فعالیت نامهامضاي تفاهم 

 
هاي مشترك انجام شده به شرح فعالیت امضاء شد. مسکودر  12/3/94 یختفاهم نامه در تار ینا

 باشد:زیر می
درباره جهانی دکتر حسین سلیمی در گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه  سخنرانی •

 شدن فرهنگ
 8/8/94امضاي قرارداد تبادل دانشجو در تاریخ  •
 15/2/95امضاي قرارداد تبادل استاد در تاریخ  •
هاي دبیات فارسی و زباناله ایران زاده، معاون آموزشی دانشکده ادکتر نعمتتدریس  •

 1394در آذر ماه سال در کارگاه آموزش زبان فارسی  خارجی
به مدت یک ترم یکی از دانشجویان گروه زبان روسی دانشگاه عالمه طباطبائی اعزام  •

  95-94نیم سال دوم سال تحصیلی در 
اعزام سرکار خانم دکتر شفقی، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی به مدت یک ترم  •

  96-95در نیم سال اول سال تحصیلی 
سخنرانی آقاي دکتر سید مهدي طاهري، رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه در دانشگاه  •

 95خرداد ماه سال ملی زبانشناسی مسکو در 
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هاي سیاسی، اقتصادي و همکاري ایران و روسیه در زمینه«ترك کنفرانس برگزاري مش •
با حضور  95در مهرماه سال » فرهنگی به عنوان عامل تحکیم صلح و امنیت در اوراسیا

 استاد از دانشگاه عالمه طباطبائی 4
کاشی در گروه فرهنگ شناسی دانشگاه دولتی زباشناسی محمدجواد سخنرانی دکتر  •

 95اه سال مسکو در مهرم
دالوري در گروه علوم سیاسی دانشگاه دولتی زبانشناسی ابوالفضل سخنرانی دکتر  •

 95در مهرماه سال  مسکو
تدریس دکتر والدیمیر ماکارنکو در گروه زبان روسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهاي  •

سال خارجی و دانشکده بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ماه در آبان ماه 
95 

و فرهنگ ایران دانشگاه دولتی حضور آقاي دکتر الکساندر پولیشوك، مدیر مرکز زبان  •
هاي زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی زبانشناسی مسکو در گردهمایی مدیران کرسی

 95ها و نهادهاي علمی خارج از کشور در دي ماه سال دانشگاه
ی زبانشناسی مسکو به مدت یک ترم از تدریس خانم دکتر مریم شفقی در دانشگاه دولت •

 1396شهریور ماه سال 
دانشگاه زبانشناسی مسکو براي گذراندن یک ترم در سال از پذیرش پنج دانشجو  •

 96-95تحصیلی 
نیم سال پذیرش چهار دانشجو از دانشگاه زبانشناسی مسکو براي گذراندن یک ترم در  •

 97-96سال تحصیلی اول 
شگاه زبانشناسی مسکو براي گذراندن یک ترم در نیم سال پذیرش پنج دانشجو از دان •

 97-96دوم سال تحصیلی 
در  اي و زبانشناسیگفتگو براي راه اندازي دوره مشترك رشته هاي مطالعات منطقه •

 96زمستان سال 
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امضاي قرارداد و راه اندازي دوره مشترك مطالعات منطقه اي در مقطع کارشناسی  •

 96در زمستان سال  ارشد
امضاي قرارداد و راه اندازي دوره مشترك زبانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی  •

 96در زمستان سال  ارشد
اعزام خانم دکتر مریم شفقی به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو به عنوان  •

و  هاي مشتركبراي شرکت در دوره سرپرست گروه دانشجویی اعزامی به روسیه
کارگاه آموزشی ترجمه روسی به فارسی در بهمن ماه ي همچنین به منظور برگزار

 97سال 
اعزام یک دانشجو به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو براي مدت یک ترم از  •

 96اسفندماه سال 
پذیرش هشت دانشجوي رشته ترجمه مقطع کارشناسی دانشگاه دولتی زبانشناسی  •

صیلی از بهمن ماه مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تح
 97تا خردادماه سال  96سال 

پذیرش شش دانشجوي کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه دولتی زبانشناسی  •
مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه 

 97سال 
پذیرش دو دانشجوي کارشناسی و یک دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبان و  •

فارسی از دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی ادبیات 
 97براي گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن ماه سال 

اعزام پنج دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه اي دانشگاه عالمه  •
طباطبائی به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو براي گذراندن یک ترم تحصیلی در 

که به صدور مدرك  97در بهمن ماه سال ارداد دوره مشترك این رشته قالب قر
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 مشترك منجر خواهد شد.
اعزام پنج دانشجوي کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی عمومی دانشگاه عالمه  •

طباطبائی به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو براي گذراندن یک ترم تحصیلی در 
که به صدور مدرك  97بهمن ماه سال در قالب قرارداد دوره مشترك این رشته 

 مشترك منجر خواهد شد.
شرکت معاون و دو استاد دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در دومین دور همایش  •

 97گفتگوهاي فرهنگی ایران و روسیه در آبان ماه سال 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 خانم دکتر مریم شفقی

 هاي خارجیادبیات فارسی و زبانعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده 
 09123665780شماره تماس: 

 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 
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 انستیتوي زبانشناسی آکادمی علوم روسیه (روسیه)
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia) 

 
 

تاسیس گردید. این انستیتو یکی از  1950دولتی زبانشناسی آکادمی علوم روسیه در سال انستیتو 
قدیمی ترین موسسات تحقیقاتی و علمی در روسیه به حساب می آید. در این انستیتو تحقیقات 
گسترده و عمیق علمی بر روي مسائل تئوري زبانشناسی و نیز زبان هاي روسیه، کشورهاي 

ك المنافع و دیگر کشورها انجام می شود. زبان هاي رومی، ژرمن، آفریقایی، ترکی، مستقل مشتر
شوند. و نیز زبان هاي شرق و جنوب شرق آسیا در این انستیتو مطالعه می مغولی، ایرانی، قفقازي

این انستیتو بر روي تحقیقات مسائل زبانشناسی اجتماعی (موقعیت زبانی، سیاست زبانی، 
اي و تاریخی و در مناطق مختلف کشور) و نیز مشکالت زبانشناسی مقایسه اختالفات زبانی

 تئوري و روش زبانشناسی اجتماعی متمرکز است.
 عمده موضوعات پژوهشی انستیتو زبانشناسی عبارتند از:

 تاریخی –تئوري زبان، زبانشناسی و تحقیقات مقایسه اي  •
 به زوال توصیف زبان هاي جهان، به ویژه زبان هاي نادر و رو •
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 زبانشناسی اجتماعی •
 زبانشناسی قومیتی •
 روانشناسی زبانشناسی •
 تاریخ زبان هاي ادبی •
 زبانشناسی کامپیوتري •
 تحلیل منطقی زبان •
 فرهنگ نویسی •
 آواشناسی و معناشناسی تجربی •
 تئوري ترجمه. •

 
 اطالعات تماس

E-mail: iling@iling-ran.ru 
Mailing address: 1 bld. 1 Bolshoi Kislovsky lane, 125009 Moscow, 
Russian Federation 
Phone: +7 495 690-35-85 
Fax: +7 495 690-05-28 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
به امضاي  13/2/94به امضاي رئیس انستیتو و در تاریخ  14/11/93این تفاهم نامه در تاریخ 

 دکتر سلیمی رسید.آقاي 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 یشفق یمخانم دکتر مر

 یخارج يهاو زبان یفارس یاتدانشکده ادبی، گروه زبان روس یعلم یأته عضو
 09123665780تماس:  شماره
 maryam.shafaghi@mail.ru: ایمیل
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 (روسیه) مسکو دولتی دانشگاه آفریقا و آسیا مطالعات ستیتوان
Institute of Asian and African Studies 

 

 و آسیا مطالعات ستیتوان گردد، برمی 1750 اوایل به مسکو دانشگاه در شناسی شرق مطالعات
 کمی تعدادکه در آن زمان  شد تاسیس 1956 سال در، ساله 200 پیشینه با این(IAAS)  آفریقا

 فیولوژي دانشکده و تاریخ دانشکده به توانمی هلجم از میشد شامل را علمی هاي گروه از
 متخصصان براي مرکزي آفریقا و آسیا مطالعات ستیتوان. کرد اشاره) تاریخی تطبیقی زباتشناسی(

 می ویژه صورت به آفریقا و آسیا منطقه کشورهاي و عمومی صورت به شناسی شرق مطالعات
 آسیایی زبان 40 حاضر حال در و آموزند می را اروپایی زبان دو یا مرکز یک این دانشجویان. باشد

  .شوند می داده آموزش مرکز این در آفریقایی و

 ایرانی، هندي، عربی، زبانشناسی به توانمی آنها جمله از است، دپارتمان 18 شامل مرکز این
 اتارتباط و تاریخ بخش. کرد اشاره ژاپنی و مغولی ،ايکره شرقی، جنوب آسیاي ترکی، چینی،

 می جنوبی آسیاي تاریخ ، چین تاریخ ، شرقی جنوب آسیاي و دور شرق تاریخ شامل آن فرهنگی
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 اروپایی هاي زبان و شرقی کشورهاي زبانشناسی آفریقا، مطالعات هاي دپارتمان همچنین و شود
  . دارند وجود نیز عبري مطالعات و

 .دارد وجود دانشیار 70 و تمام استاد 40 مرکز این استاد 240 میان در

Address: Mokhovaya St, 11, стр. 1, Moskva, Russia, 125009 
Phone: +7 495 629-43-49 
http://www.iaas.msu.ru 
E-mail: office@iaas.msu.ru 

 و فعالیت هاي انجام شده امضاي تفاهم نامه

در روساي دو دانشگاه رسید. امضاء به  به صورت غیر حضوري 8/4/95این تفاهم نامه در تاریخ 
و  دوره دانش افزائیتعداد شش دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائی براي  95ماه سال مهر 

 آفریقا دانشگاه دولتی مسکو به روسیه اعزام شدند.-شرکت در کالسهاي درس در انستیتو آسیا
ندن اآفریقا براي گذر-ستیتو آسیادانشجو از ان 12همچنین دانشگاه عالمه طباطبائی میزبان تعداد 

از دیگر موارد همکاري علمی دو  بود. 96-95یک ترم تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی 
 توان به موارد زیر اشاره کرددانشگاه می

دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائی براي بازدید از انستیتو آسیا و آفریقا در آبان ماه  6اعزام  •
 95سال 

 96آقاي دکتر مجیدرضا مومنی در انستیتو آسیا و آفریقا در اردیبهشت ماه سال سخنرانی  •
 96سخنرانی خانم دکتر آرامش شهبازي در انستیتو آسیا و آفریقا در اردیبهشت ماه سال  •
 96سخنرانی آقاي دکتر اصغر کیوان حسینی در انستیتو آسیا و آفریقا در خرداد ماه سال  •
در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم دانشجوي انستیتو  18پذیرش  •

 96تحصیلی در بهمن ماه سال 
هاي خارجی دانشگاه اعزام آقاي یاسر دالوند، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان •

عالمه طباطبائی به انستیتو مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه دولتی مسکو به مدت یک 
 97سال و نیم ماه در فروردین ماه 
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پذیرش چهار دانشجو از انستیتو مطالعات آسیا و آفریقا دانشگاه دولتی مسکو در دانشگاه  •
عالمه طباطبائی براي شرکت در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی به مدت یک ماه در 

 97مردادماه سال 
از انستیتو مطالعات آسیا و آفریقا  شرق مدرنرشته کارشناسی پذیرش هشت دانشجوي  •

انشگاه دولتی مسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تحصیلی از د
 97بهمن ماه سال 

•  

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09123665780شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 
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 دانشگاه دولتی چلیابینسک (روسیه)
Chelyabinsk State University 

 
 200دانشـجو (  27000تأسیس شده و در حال حاضر بیش از  1976دانشگاه چلیابینسک در سال 

 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 12دانشجوي خارجی) دارد. این دانشگاه 
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده زبانشناسی و ترجمه •
 دانشکده روانشناسی و آموزش •
 دانشکده علوم انسانی •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده اوراسیا و شرق •

 اطالعات تماس
Chelyabinsk State University  
129 Bratiev Kashirinykh st., 
454001 Chelyabinsk, 
 the Russian Federation  
Telephone: +7 (351) 799-72-16  
Fax: +7 (351) 799-71-25  
E-mail: international@csu.ru 
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 هاي انجام شده امضاي تفاهم نامه و فعالیت
 94در زمسـتان سـال    امضاي روساي دو دانشـگاه رسـید.  به  24/12/94این تفاهم نامه در تاریخ 

دانشجو از دانشگاه چلیابینسک براي شرکت در دوره دانش افزائی زبان فارسی به مـدت  تعداد دو 
هاي انجـام شـده در قالـب ایـن     از جمله مهمترین فعالیت .یک ماه میهمان دانشگاه عالمه بودند

 شرح زیر است:تفاهم نامه به 
سـنن،  «علمـی تحقیقـاتی زبـان و ادبیـات روسـی در دنیـاي معاصـر         برگزاري سمینار •

 در دانشگاه چلیابینسک» فرهنگ، تاثیر
اعزام چهار دانشجوي دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی بـه دانشـگاه    •

  97ه آموزشی بین المللی در شهریور ماه سال اچلیابینسک براي شرکت در کارگ
هاي خارجی دانشـگاه بـه   غفاري، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زباناعزام خانم میترا  •

 97دوره دانش افزایی براي مدت سه ماه از فروردین سال  و دانشگاه چلیابینسک گذراندن
تدریس سیاست و روابط خارجی ایران و روسیه توسط آقاي دکتر مجید عباسـی، عضـو    •

 9ه در دانشگاه چلیابینسک به مدت هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگا
 97روز در خرداد ماه سال 

 

 
قـالب  نشرکت دکتر مجیدرضا مومنی و دکتر ماندانا تیشـه یـار در همـایش مشـترك ا     •

 97چهارم تکنولوژي در دانشگاه چلیابینسک در مهرماه سال 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 خانم دکتر مهناز نوروزي

 هاي خارجیروسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانعضو هیأت علمی گروه زبان 
 09197798751شماره تماس: 

norouzi.mahnaz@gmail.comایمیل: 
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 (روسیه) داغستان دولتی دانشگاه

Dagestan State University 

 
 تأسـیس  معلم تربیت دانشکده عنوان به میالدي 1931 سال اکتبر ماه در داغستان دولتی دانشگاه

 بـه  خود، نقـش  توسعه کنار این دانشگاه در. کرد تغییرنام دولتی دانشگاه به 1957 سال در و شده
 در نخبگـان  پیـدایش  همچنـین  و داغستان ملت فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه در سزایی
 .استکرده  ایفا فرهنگی و تربیتی فنی، علمی، مختلف هاي زمینه
 تمـام  در کـه  باشد می فرهنگی و علمی آموزشی، بزرگ مرکز یک داغستان دولتی دانشگاه امروز

 پایه، انسانی، علوم تخصصی رشته 59 در تکمیلی تحصیالت و دانشگاهی دانشگاهی،پیش سطوح
 .کند می تربیت متخصص طبیعی و فنی اقتصادي،

 ،)بیولـوژي  و تـاریخی ( مـوزه  2 آموزشـی،  گـروه  103 شـعبه،  7 دانشکده، 17 داراي این دانشگاه
 . باشد می رصدخانه و بیولوژي ایستگاه کتاب، جلد هزار پانصد و میلیون دو با ايکتابخانه
 دکتـري در مقطـع   رشته 18 در و ارشد کارشناسی در مقطع رشته 70 در داغستان دولتی دانشگاه
 .پذیرد می داوطلب

 دانشـجوي  هـزار  20 از بـیش ، کارمنـد  و اسـتاد  3000 بـه  نزدیـک  داغسـتان  دولتی دانشگاه در
 معتبرتـرین  دانشـگاه این .کننـد فعالیـت مـی   دکتـرا  و ارشد کارشناس دانشجوي 600، کارشناسی

 علم آموزش، در مدرن آوریهاي فن از استفاده و توسعه نظر از روسیه شمالی قفقاز منطقه دانشگاه
 مرکـز  داغستان دولتی دانشگاه در داغستان جمهوري در بار اولین. باشد می تشکیالتی مدیریت و
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 .شود می استفادهدر آن  حضوري غیر آموزش مختلف انواع از و گردید افتتاح اینترنت
 اطالعات تماس

Address: ул 367008, Batyraya ul., 4, Makhachkala, Dagestan Republic, 
Russia, 367008 
Phone: +7 872 268-23-26 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
مت الهی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مهنوش آقاي دکتر نادر نعسفر این تفاهم نامه در 

اسکندري، عضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دکتر داود اسپرهم، عضو هیأت علمی گروه زبان 
دانشگاه عالمه دکتر مجید عباسی، عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل و ادبیات فارسی و 

در تاریخ در نشست تخصصی روابط تاریخی ایران و داغستان  طباطبائی به داغستان براي شرکت
 در شهر دربند به امضاء رسید. 28/3/95

 

 هاي میان دو دانشگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله دیگر همکاري
به دانشگاه  یفارس یاتادب يدکتر يدانشجو بهنام صادقیان، ياعزام آقا •

 95در بهمن ماه سال  یستدر يبرا داغستان
اعزام یک دانشجو به دانشگاه داغستان براي گذراندن دوره کوتاه مدت براي  •

 96مدت دو هفته در آذرماه سال 
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اعزام یک دانشجو به دانشگاه داغستان براي مدت یک ترم در بهمن ماه سال  •
96 

 96اعزام دو دانشجو به دانشگاه داغستان براي مدت دو ماه در اسفندماه سال  •

شرکت و سخنرانی دکتر شهروضات گلبتسوا در دومین همایش گفتگوهاي  •
 97فرهنگی ایران و روسیه در آبان ماه سال 

از منظري نو توسط دکتر  برگزاري کارگاه آشنایی با زبان و فرهنگ روسی •
شهروضات گلبتسوا، استاد دانشگاه داغستان در دانشکده ادبیات فارسی و 

 97مه طباطبائی در آبان ماه سال هاي خارجی دانشگاه عالزبان

پذیرش دو دانشجوي کارشناسی رشته زبان فارسی دانشگاه داغستان در  •
 97دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 

 معرفی نماینده دانشگاه
 خانم دکتر مهنوش اسکندري

 هاي خارجیو زبان عضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی
 09192731279شماره تماس: 

 eskandari.mahnush@gmail.comایمیل: 
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 (روسیه) التااوستمرکز ز

Zlatoust Publishing House 
التااوست یک شرکت خصوصی است که در زمینه ترویج و گسترش زبان روسی مرکز ز
تأسیس شده و براي  1990کند. این شرکت در سال ج از این کشور فعالیت میدر خار
سال در سه بخش به فعالیت پرداخته است: انتشارات (طراحی، تولید و نشر  25مدت 

هاي نوین هاي آموزشی (ترویج زبان روسی و روشزبان روسی آموختاري)؛ بخش برنامه
اي مدرسان)؛ مجتمع کوچک حرفه تدریس و سازماندهی منابع زبان روسی و تقویت

هاي ترویجی آموزشی (پذیرش و اسکان دانشجویان و متخصصان، برگزاري دوره-هتلی
 تخصصی، سمینارها و همایش ها). 

عضو انجمن بین المللی مدرسان زبان و ادبیات روسی  1994مرکز زالتااوست، از سال 
)MAPRYALن روس زبان و ادبیات گذاران جامعه مدرسا) و همچنین یکی از بنیان

 بوده است.  1999) در سال ROPRYAL( روسی
زبان روسی  هاي آموزشدر زمینه توسعه طیف کاملی از روشبخش انتشارات زالتااوست 

هاي ها (کتابی، صوتی، تصویري و برنامهبه عنوان یک زبان خارجی در همه انواع رسانه
(در طیف آموزشی، انتشار و ااوست پیشرو . امروزه زالتپردازداي) به فعالیت میرایانه

ها) در انتشار و تولید مواد آموزشی نوین زبان روسی براي غیر روسی بنديکیفیت طبقه
بندي انتشارات عنوان آموزشی در طبقه 300باشد. هم اکنون بیش از زبانان می

می از شود و  نیعنوان آن هر ساله منتشر می 100زالتااوست موجود است که بیش از 
 اي هستند. آنها عناوین تازه

هاي گوناگون روسیه از جمله: دانشگاه از دانشگاه یاین مرکز در برگیرنده  نویسندگان
دولتی مسکو؛ دانشگاه دوستی ملل روسیه؛ مؤسسه دولتی زبان روسی پوشکین؛ دانشگاه 

 باشد و نیز آثارپترزبورگ میپترزبورگ و دانشگاه پلی تکنیک سندولتی سن
نویسندگانی از ژاپن، آلمان، فندالند، استونی، ایتالیا، آذربایجان، بریتانیا، امریکا، کانادا و 

رساند. این امر موجب برطرف شدن نیازهاي متنوع خوانندگان استرالیا را به چاپ می
گذرد که نشان میلیون نسخه می 5/2شود. تیتراژ کلی انتشارات این مؤسسه از می

 اي باال براي تولیدات این مؤسسه است. دهنده وجود تقاض
بخش انتشارات زالتااوست امکان ارسال و تحویل نشریات را به مشتریان در سراسر 

-و کتاب  شهر روسیه از جزوات 150دانشگاه در  250جهان فراهم نموده است. بیش از 
شی به کنند. امکان ارسال و تحویل مستقیم مواد آموزهاي درسی این مرکز استفاده می

 کشور فراهم شده است.  80بیش از 
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همچنین فروش مجوز به شرکاي خارجی نقش مهمی را در توزیع مواد آموزشی ایفا 
هاي تحت لیسانس این مرکز در کشورهاي چین، ترکیه، لهستان، کند. کتابمی

 رسند. گرجستان، جمهوري کره، هند، آلمان، امریکا و مکزیک به چاپ می
هاي زبان روسی براي غیر به سازماندهی و پیشبرد دورهبرنامه هاي آموزشی نیز بخش 

ها و پردازد (اغلب براي متخصصان فعال در مجالت روسی، دیپلماتروسی زبانان می
اي براي مدرسان هاي حرفهتجار). اما قسمت اصلی آن مربوط به سازماندهی دوره

یسندگان کتب آموزشی است. همچنین خارجی زبان روسی و برگزاري سمینارهاي نو
شود که متخصصان روس و غیر شناسی برگزار میهاي مهم روشسمینارها و همایش

روس را در موضوعاتی مانند آموزش زبان خارجی، مسائل اخذ آزمون، سیاست زبانی بین 
 کند.الملل و انطباق زبانی مهاجران از سراسر جهان به خود جذب می

 هاي انجام شدهو فعالیت امضاي تفاهم نامه 

و در دیدار رئیس و معاون این مرکز با معاون  18/2/95تفاهم نامه مرکز زالتااوست در تاریخ 
 پژوهشی دانشگاه به امضاء رسید.

 

 توان به موارد زیر اشاره کردهاي مشترك انجام شده میاز جمله فعالیت

نشست تخصصی با موضوع ادبیات روسیه در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران در  •
با حضور رئیس موسسه زالتااوست و سخنرانی آقاي استانیسالو  95اردیبهشت سال 

 گاوبیف، رئیس زالتااوست در این نشست.
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هاي نشر زالتااوست در دانشکده ادبیات فارسی و سمینار روس شناسی درباره تازه •
 95رجی در اردیبهشت ماه سال هاي خازبان

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09123665780شماره تماس: 
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 
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 (روسیه) فلسفه آکادمی علوم روسیهانستیتو 
Institute of Philosophy, Russian Academy of Science 

انستیتوي فلسفه آکادمی علوم روسیه اصلی ترین نهاد پژوهشی در حوزه فلسفه در 
روسیه است که تعدادي از برجسته ترین اساتید فلسفه جهان در آن فعالیت می کنند. 

عضو پژوهشی  280أسیس شده و در حال حاضر بیش از ت 1921این انستیتو در سال 
فلسفه و دانشکده علوم سیاسی در داخل انستیتو و نیز دپارتمان مطالعات  دارد. دانشکده

شرقی در دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو را این انستیتو راه اندازي 
بین المللی جوامع  سیونکرده است. انستیتوي فلسفه آکادمی علوم روسیه عضو فدرا

است. این انستیتو ساالنه بیش از یکصد کنفرانس ملی و بین المللی برگزار می  1فلسفی
کرسی  2008کند و بیش از یکصد کتاب و یک هزار مقاله به چاپ می رساند. در سال 

فلسفه سازمان یونسکو در این انستیتو راه اندازي شد. عبدالسالم گوسینوف، رئیس وقت 
یونسکو را » مهاتما گاندي«مدال  1996توي فلسفه آکادمی علوم روسیه در سال انستی

 دریافت کرد.» ترویج صبر و پرهیز از خشونت«به دلیل 

 اطالعات تماس

Website: http://eng.iph.ras.ru/ 
Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian 
Federation 
Telephone: (495) 697 9109 
Fax: (495) 609 9350 
E-mail: iph@iph.ras.ru 
  

                                                 
1 . International Federation of Philosophical Societies 
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 امضاي تفاهم نامه

این تفاهم نامه در دیدار رئیس انستیتو فلسفه و هیأت همراه و مسئوالن دانشگاه عالمه 
رئیس دانشکده ادبیات فارسی و دکتر علی اصغر مصلح، طباطبائی میان رئیس انستیتو و 

 امضاء شد. 10/3/95در تاریخ در محل  هاي خارجیزبان

 
تـوان بـه برگـزاري همـایش     هاي مشترك انجام شده در قالب این تفاهم نامه میاز جمله فعالیت

با حضور رئیس و سه تن از استادان برجسته انسـتیتو   »فلسفه و عرفان اسالمی در دنیاي معاصر«
در اردیبهشت مـاه  ادبیات فارسی و زبانهاي خارجی  فلسفه آکادمی علوم روسیه در محل دانشکده

 اشاره کرد. 95سال 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر حسین کلباسی اشتري

 عضو هیأت علمی گروه فلسفه
 09122179913شماره تماس: 

 hkashtari@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه روس نو (روسیه)
Russian New University (RosNOU) 

 
 1991دانشگاه جدید روسیه یا همان روس نو دانشگاهی غیر دولتی است که در سال 

دانشکده به شرح ذیل ارائه می  8رشته تحصیلی را در  44تأسیس شد. این دانشگاه 
 کند:

 فناوري کامپیوتريدانشکده سیستم هاي اطالعاتی و  •
 دانشکده علوم انسانی •
 دانشکده تکنولوژي هاي تجاري در صنعت گردشگري و سفر •
 دانشکده امور مالی، مدیریت و اقتصاد •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده روانشناسی •
 دانشکده مدیریت صنعتی •
 دانشکده علوم پایه براي دانشجویان خارجی •
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 اطالعات تماس:

Address:  105005 Moscow, Radio st. 22  
Phones:  )495 (727-35-35 ,925-03-88   
E-mail: info@rosnou.ru 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

در  29/7/95هاي برتر ایران و روسیه در تاریخ این تفاهم نامه در دومین اجالس روساي دانشگاه
 دانشگاه تهران امضاء شد.

اصغر کیوان حسینی به همراه ده نفر از دانشجویان آقاي دکتر  1394در فروردین ماه سال 
یدي از دانشگاه روس نو داشتند که در آن دیدار آقاي دکتر کیوان ددانشگاه عالمه طباطبائی باز

هاي همکاري علمی میان دو دانشگاه بحث و گفتگو کرده بودند که پس از حسینی درباره زمینه
 منجر شد. 95ال هاي بعدي به امضاي تفاهم نامه در سپیگیري

پذیرش پنج دانشجوي دانشگاه روس نو در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک 
هاي علمی انجام شده ذیل این از جمله فعالیت 96ترم تحصیلی در بهمن ماه سال 

 تفاهم نامه است.
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر اصغر کیوان حسینی
 دانشکده حقوق و علوم سیاسیمعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 09123361318 تلفن تماس:
 a.keivan.ir@gmail.com ایمیل:
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 (روسیه) دانشگاه دولتی اوستیا شمالی کاست لوانویچ ختاگوروف

North Ossetian State University after K. L. Khetagurov 

 
به عنوان زیرمجموعه دانشکده دولتی تربیت مدرس  1906در سال  دانشگاه دولتی اوستیا شمالی 

 18رشته کارشناسی و  27 در دانشجو 6500در این دانشگاه حدود  اوستیاي شمالی تاسیس شد.
به عنوان یکی از  2011در حال تحصیل هستند. این دانشگاه در سال رشته کارشناسی ارشد 

وزارت علوم روسیه شناخته شد و در حال حاضرطیف برگزیدگان رقابت برنامه توسعه استراتژیک 
گسترده اي از فعالیتها و پروژه ها را با هدف توسعه منابع انسانی، فنی و زیربنایی جهت بهبود و 

 ارتقاي فعالیتهاي آموزشی، علمی و نو آورانه به انجام می رساند.

 دانشکده هاي این دانشگاه عبارتند از برخی از     

 مه نگاريدانشکده روزنا •
 دانشکده هنر •
 دانشکده تاریخ •
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 دانشکده ریاضی و فناوري اطالعات •
 دانشکده روابط بین الملل •
 دانشکده زبانشناسی اوستیا •
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی •
 دانشکده زبان شناسی روسی •
 دانشکده جامعه شناسی •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده تربیت بدنی •
 دانشکده اقتصاد •

 دانشکده حقوق •

 عات تماساطال

North Ossetian State University after K. L. Khetagurov  
362025, Vatutina 44-46 Street, Vladikavkaz, Republic North Ossetia-
Alania 
Rectors office: (8672) 53-52-01 
Admissions department: (8672) 53-98-24 
Chancellery office: (8672) 53-91-12 
e-mail: nosu@nosu.ru 
www.nosu.ru 

 امضاي تفاهم نامه

در جلسه دیدار روساي دو دانشگاه در دانشگاه عالمه  30/9/95این تفاهم نامه در تاریخ 
در این دیدار ضمن امضاي تفاهم نامه، رئیس دانشگاه اوستیا  طباطبائی به امضاء رسید.

شمالی، معاون توسعه و بین الملل ، رئیس دانشکده تاریخ، رئیس مرکز ایرانشناسی و مدیر 
هاي مرتبط خود در دانشگاه گروه تاریخ و مطالعات قفقاز آن دانشگاه هر کدام در گروه

 .ندپرداختو سخنرانی عالمه طباطبائی به تدریس 
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 یبه دانشگاه اوستا شمال یفارس یاتادب يدکتر يدانشجو ی،زمان يمحمدمهد ياعزام آقا
 یانم یعلم هاييهمکار یگراز د 95سال در بهمن ماه سال  یکبه مدت  یستدر يبرا

 دو دانشگاه است.

 

 

سه تن از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی براي  1396همچنین در شهریور ماه سال 
 گذراندن یک ترم تحصیلی به دانشگاه اوستیا شمالی اعزام شدند.
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امضاي قرارداد راه اندازي رشته مشترك کارشناسی ارشد ایران شناسی در آذرماه سال 
خی ایران و قفقاز شمالی در یروابط تارو امضاي قرارداد و برگزاري همایش مشترك  96

 باشند.میان دو دانشگاه میهاي علمی از جمله دیگر همکاري 96آذرماه سال 

 

معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی، چهار استاد گروه زبان  96در آذر ماه سال 
یک دانشجوي موسسه آموزش عالی بیمه اکو براي شرکت در همایش ساالنه  روسی و

 .ندقفقاز شمالی به روسیه اعزام شد-ایران
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انشگاه اوستیاي شمالی در دومین همایش معاون و سه استاد دنیز  97در آبان ماه سال 
 گفتگوهاي فرهنگی ایران و روسیه شرکت کرده و به ایران سخنرانی پرداختند.

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم مرادي
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 09128077769شماره تماس: 
 m.moradi@atu.ac.irایمیل: 
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 (روسیه) دانشگاه دولتی والدیمیر
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay 

Stoletovs 

 

و زمان تأسیس انستیتو ماشین آالت الکترونیکی  1958تأسیس دانشگاه دولتی والدیمیر به سال 
نفر از آنان را  600دانشجو دارد که بیش از  26000در شهر والدیمیر برمیگردد. این دانشگاه 

انستیتو  10عضو علمی و  1300دانشجویان خارجی تشکیل می دهند. دانشگاه دولتی والدیمیر 
 (دانشکده) دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 دانشکده اقتصاد و مدیریت •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم انسانی •
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 دانشکده علوم تربیتی •

 اطالعات تماس: 

http://www.vlsu.ru 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

این تفاهم نامه در پی درخواست مسئوالن دانشگاه والدیمیر براي همکاري و به صورت غیر 
 به امضاء رسید. 4/2/96حضوري در تاریخ 

 معرفی نماینده دانشگاه

 يخانم دکتر مهنوش اسکندر
 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09192731279شماره تماس: 
 eskandari.mahnush@gmail.comایمیل: 
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 (روسیه) دانشگاه فدرال کازان
Kazan (Volga region) Federal University 

 

 1804در سال ، است یهدر روس یمیدانشگاه قد یندانشگاه فدرال کازان که از نظر قدمت  دوم
 . این دانشگاه در شهر کازان، پایتخت جمهوري خودمختار تاتارستان روسیه، واقع شدهشد یستاس

از  یشدانشگاه  ب ین. در اداردو زلنودولسک  ینابرژن يدو شعبه در شهرها و در حال حاضر
نفر آنان  1000هستند که بیش از  یلرشته مختلف مشغول به تحص 180نشجو در دا 47000

 يها. در رشتهاستاد (هیئت علمی و مدعو) دارد  5000این دانشگاه بیش از . خارجی هستند
و  یاتدر ادب يلئو تولستو یاضیات،در هندسه و ر یلباچفسک یکاليچون ن یگوناگون بزرگان

دانشگاه  ینا تادانو اس یالنو... از  فارغ التحص يشورو یررهبر اتحاد جماه ینلن یسندگی،نو
اش  یاسیس هايیتفعال یلدانشگاه بود که به دل ینا یاندانشجو از یناند. البته لنبزرگ بوده

دانشگاه  ینمسکو و سن پترزبورگ سوم یدانشگاه فدرال کازان بعد از دانشگاه دولت .شداخراج 
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 هزار جلد کتاب دارد. 800و  یلیوناز چهار م یشب آنکتابخانه رود ویمار مبه ش یهبزرگ روس
 است که برخی از آنها عبارتند از: تیتوانسو  دانشکده 15 يدارادانشگاه فدرال کازان 

 انستیتوي فلسفه و هنر •
 انستیتوي علوم اجتماعی و رسانه هاي جمعی •
 انستیتوي مطالعات شرقی و روابط بین الملل •
 آموزش و روانشناسی انستیتوي •
 انستیتوي اقتصاد و امور مالی •
 انستیتوي مدیریت و توسعه اراضی •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده حقوق •

دانشگاه برتر  10دانشگاه برتر دنیا و جزو  600جزو  QSدانشگاه فدرال کازان بر اساس آمار 
انستیتو و  100کشور روسیه است. این دانشگاه روابط بین المللی خوبی داشته و با بیش از 

کشور جهان تفاهم نامه همکاري دارد که در قالب همین تفاهم نامه ها ساالنه  35دانشگاه از 
نارها، برگزاري کارگاه آموزشی، فرصت استاد و دانشجو جهت شرکت در سمی 700بیش از 

هاي خارجی اعزام می شوند و ساالنه میزبان حدود مطالعاتی و دیگر امور پژوهشی به دانشگاه
 استاد و پژوهشگر در زمینه هاي مشابه می باشد. 1500

 اطالعات تماس:

Address: 18 Kremlyovskaya street, Kazan 420008, Russian Federation 
Phone: +7 843 233 75 12 
Fax: +7 843 292 74 18 
Email: inter@kpfu.ru 
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 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

این تفاهم نامه پس از دیدار و گفتگوي خانم مستوره احمدوا، عضو هیأت علمی دانشگاه کازان با 
هاي کارشناسان هاي علمی بین المللی دانشگاه و با پیگیريهمکاريخانم دکتر تیشه یار، مدیر 

 به صورت غیر حضوري امضاء شد. 26/4/96دفتر، در تاریخ 

  معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر موسی عبدالهی
 عضو هیأت علمی گروه زبان روسی

 09128883442شماره تماس: 
 mousaabdollahi@atu.ac.irایمیل: 
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 ملل (روسیه)دانشگاه دوستی 
Peoples' Friendship University of Russia 

 

هاي تأسیس شده است. این دانشگاه یکی از دانشگاه 1960دانشگاه دوستی ملل روسیه در سال 
نفري  16000درصد از جمعیت  37منحصر به فرد جهان از لحاظ بین المللی بودن می باشد که 

دهند. این دانشگاه با بیش از کشور دنیا تشکیل می 150دانشجویان آن را دانشجویان خارجی از 
 40رشته مشترك با همکاري  113هاي مختلف دنیا و تفاهم نامه همکاري علمی با دانشگاه 250

هاي پیشتاز در حوزه همکاري علمی بین المللی محسوب کشور دنیا جزو دانشگاه 14دانشگاه از 
دوستی ملل روسیه در حوزه علوم انسانی و  شود. سه دانشکده از هفت دانشکده دانشگاهمی

 اجتماعی به شرح زیر هستند:

 دانشکده زبانشناسی •
 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی •
 دانشکده اقتصاد •
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دانشگاه برتر دنیا قرار  500در میان  QSدانشگاه دوستی ملل در رتبه بندي  2015در سال 
 داشت.

 اطالعات تماس

Address: Ulitsa Miklukho-Maklaya, 6, Moskva, Russia, 117198 
Tel.: +7 (495) 434 7027 
E-mail: rector@rudn.ru 
 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

به صورت غیرحضوري امضا  19/9/96هاي خانم دکتر شفقی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیري
 شد.

آقاي مهدي دادرس، دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی به منظور تدریس زبان  96در سال 
 فارسی در دانشگاه کازان به مدت یک سال به آن دانشگاه اعزام شد.

 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مریم شفقی
 هاي خارجیعضو هیأت علمی گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان

 09123665780ره تماس: شما
 maryam.shafaghi@mail.ruایمیل: 
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 (رومانی) دانشگاه بخارست
University of Bucharest 

 

باشد. تأسیس شده و دومین دانشگاه رومانی از نظر قدمت می 1864دانشگاه بخارست در سال 
دانشکده دارد که بسیاري از آنها در حوزه علوم انسانی  19دانشگاه جامع بوده و این دانشگاه یک 

 و اجتماعی هستند. از جمله:

 دانشکده مدیریت و تجارت •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده تاریخ •
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 دانشکده جامعه شناسی •
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی •
 دانشکده علوم سیاسی •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده خبرنگاري •
 کده ادبیاتدانش •
 دانشکده زبانهاي خارجی •

دانشگاه برتر  700دانشگاه بخارست رتبه اول رومانی را در اختیار داشته و جزو   QSطبق آمار
 شود.دنیا محسوب می

 اطالعات تماس

ROMANIA, Bucharest, Sector 5, 36-46 Mihail Kogalniceanu Blvd, 
050107 
Tel: +40-21-307 73 00  
Fax: +40-21-313 17 60 
http://www.unibuc.ro 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

 صورت به 31/4/96 تاریخ در آجیلی دکتر هادي آقاي هايپیگیري و تالش با نامه تفاهم این
 .رسید امضا به حضوري غیر

 معرفی نماینده دانشگاه

 آجیلیدکتر هادي 
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09123666404شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه مطالعات اقتصادي بخارست (رومانی)
Bucharest Academy of Economic Studies 

 

تأسیس شد. این دانشگاه در حال حاضر یکی  1913دانشگاه مطالعات اقتصادي بخارست در سال 
هاي آید. این دانشگاه دولتی بوده و جزو دانشگاههاي رومانی به حساب میاز بزرگترین دانشگاه

تخصصی محسوب می شود. دانشگاه مطالعات اقتصادي بخارست به استناد موسسه اعتبارسنجی 
QS  باشد. یازده دانشکده این دانشگاه برتر دنیا در حوزه اقتصاد و اقتصادسنجی می 350جزو

 دانشگاه عبارتند از:

 دانشکده مدیریت •
 دانشکده مدیریت دولتی •
 دانشکده مدیریت بازرگانی به زبانهاي خرجی •



 165        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 دانشکده بازاریابی •
 دانشکده حسابداري و سیستمهاي مدیریت اطالعات •
 دانشکده گردشگري و تجارت •
 دانشکده فرمانشناسی اقتصادي، آمار و انفورماتیک •
 دانشکده اقتصاد کشاورزي و محیط زیست •
 دانشکده تجارت بین المللی و اقتصاد •
 دانشکده اقتصاد نظري و کاربردي •
 دانشکده مالی، بیمه و بانکداري •

 اطالعات تماس:

Webpage: http://www.ase.ro 
Address: 6Piata Romana, 1st district, Bucharest, 010374 Romania 
Email: international@ase.ro 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

به صورت غیر  1/3/96هاي آقاي دکتر آجیلی در تاریخ این تفاهم نامه با تالش و پیگیري
بحران  ي،اقتصاد یپلماسیدهاي علمی با عناوین ه نشستلبرگزاري سلس حضوري به امضا رسید.

در دانشکده مدیریت و  در جهان یآموزش عال يهانظام یارسنجی ومع ی،جهان ياقتصاد
هاي علمی انجام شده در از جمله فعالیت 96حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی در آذرماه سال 
 باشد.ن دو دانشگاه میراستاي اجرایی سازي تفاهم نامه همکاري علمی میا

 معرفی نماینده دانشگاه:

 دکتر هادي آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09123666404شماره تماس: 
hadiajili@yahoo.comایمیل: 
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 (رومانی) دانشگاه بابس بولیاي
Babe ș-Bolyai University 

 

دانشجو  41000تأسیس شد. این دانشگاه با بیش از  1959دانشگاه بابس بولیاي در سال 
هاي شود. دانشگاه بابس بولیاي یکی از دانشگاهبزرگترین دانشگاه کشور رومانی محسوب می

کشور دنیا همکاري علمی دارد. دروس  50دانشگاه از  210برجسته شرق اروپاست که با بیش از 
ین دانشگاه به پنج زبان انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، رومانیاي و مجارستانی تدریس ارائه شده در ا

 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 21شوند. دانشگاه بابس بولیاي می

 دانشکده حقوق •
 دانشکده ادبیات •
 دانشکده تاریخ و فلسفه •
 دانشکده ریاضیات و انفورماتیک •
 ي اجتماعیدانشکده جامعه شناسی و مددکار •
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 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی •
 دانشکده اقتصاد و مدیریت •
 دانشکده مطالعات اروپا •
 دانشکده علوم سیاسی و ارتباطات •
 دانشکده) 3هاي الهیات (دانشکده •

 شود.دانشگاه برتر دنیا محسوب می 700دانشگاه بابس بولیاي جزو  QSطبق آمار 

 اطالعات تماس

Address: Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, 
România 
Tel: +40 264 405 300 
Fax: +40 264 591 906 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

این تفاهم نامه پس از بازدید مسئوالن دانشگاه بابس بولیاي از دانشگاه عالمه طباطبائی و با 
به  16/10/96اي علمی بین المللی دانشگاه در تاریخ هپیگیري مدیر و کارشناسان دفتر همکاري

 صورت غیر حضوري امضا شد.

 معرفی نماینده دانشگاه

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

 09125430702شماره تماس: 
  yahoo.commrezam1@003ایمیل: 
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 (سنگاپور) جامعه آسیایی حقوق بین الملل

 
براي تعامل پژوهشگران و متخصصان  جامعه آسیایی حقوق بین الملل یک انجمن منطقه اي

 2007حقوق بین الملل خصوصی و عمومی با تمرکز بر آسیا است. این انجمن در ماه آوریل سال 
 تاسیس شد.در مراسم افتتاحیه دانشگاه ملی سنگاپور 

جامعه آسیایی حقوق بین الملل یک سازمان بی طرف، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که اهداف 
 زیر را دنبال می کند:

به عنوان مرکزي براي فعالیت هاي بین اندیشمندان و متخصصان حوزه حقوق بین الملل در آسیا 
منطقه اي و بین المللی و ترویج و یا سایر نقاط دنیا تحت روحیه ي همکاري با جوامع دیگر ملی، 

 پژوهش، دانش اندوزي و به کارگیري حقوق بین الملل 
 حفظ و تشویق رویکرد آسیایی حقوق بین الملل

 افزایش آگاهی و توجه به حقوق بین الملل در آسیا
 رییس فعلی این انجمن جین هیون پایک است.

 این انجمن هر دو سال یک نشست برگزار می کند. 
 تماساطالعات 

Asian Society of International Law  
c/o Faculty of Law, National University of Singapore  
Eu Tong Sen Building, 469G Bukit Timah Road  
Singapore 259776 
Website: www.asiansil.org 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
نشست مشترك رئیس، معاونین و اساتید دانشـکده حقـوق و    در 1/9/95این تفاهم نامه در تاریخ 

بـه  علوم سیاسی با رئیس و مسئوالن انجمن آسیایی حقوق بین الملل در سالن شـوراي دانشـگاه   
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امضاي دکتر پایک، رئیس انجمن آسیایی حقوق بین الملل و دکتر سید منصور میرسعیدي، رئیس 
  اطبائی رسید.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طب

 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر پوریا عسکري

 عضو گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 09121026203شماره تماس: 

 pouria.askary@gmail.com ایمیل: 
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 (عراق) آستان مقدس حسینی

Imam Hussein Holy Shrine 

 
دانشگاه عالمه طباطبائی با هدف گسترش همکاري علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و 

جناب آقاي دکتر  هايبا تالش و پیگیري هاي یکدیگر،منابع و کتابخانهبهره گیري متقابل از 
با  97در بهمن ماه سال  ،سید مهدي طاهري، رئیس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

 تان مقدس حسینی به صورت غیر حضوري تفاهم نامه همکاري علمی امضا کرد.آس
هاي انجام شده می توان به حضور هفت نفر از اعضاي کتابخانه آستان مقدس از جمله فعالیت

حسینی در دانشگاه عالمه طباطبائی و بازدید از کتابخانه مرکزي دانشگاه و بحث و گفتگو با 
اشاره کرد که منجر به امضاي  97اطبائی در اردیبهشت ماه سال مسئوالن دانشگاه عالمه طب

 تفاهم نامه همکاري شد.
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 )عمان(دانشگاه نزوي 
University of Nizwa 

 

 2002دانشگاه نزوي به عنوان اولین و تنها دانشگاه خصوصی غیر انتفاعی کشور عمان در سال 
دهند. این درصد از آنان را زنان تشکیل می 88دانشجو دارد که  6500تأسیس شد. این دانشگاه 

رشته کارشناسی ارشد را در چهار دانشکده به شرح زیر ارائه  6رشته کارشناسی و  30دانشگاه 
 دهد.می

 دانشکده علوم و ادبیات •
 هاي اطالعاتیدانشکده اقتصاد، مدیریت و سیستم •
 دانشکده مهندسی •
 دانشکده پرستاري و داروسازي •

 

 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهانامهتفاهم       172

 اطالعات تماس

Address: Birkat Al Mawz, Oman 
Phone: +968 25 446200 
email: info@unizwa.edu.om 

 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

هاي سرکار خانم دکتر رجاء ابوعلی، عضو هیأت علمی گروه با همت و پیگیريه این تفاهم نام
در جلسه دیدار معاونین دو دانشگاه در دفتر معاونت  18/7/96در تاریخ زبان و ادبیات عرب 

 پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی به امضا رسید.

 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر رجاء ابوعلی
 گروه زبان عربیعضو هیأت علمی 

 09125048550تلفن: 
  Abualir44@gmail.comایمیل: 
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 )فرانسهآموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی دانشگاه متدولوژیکا (

Methodologica Universitas, Graduate School of the Methodology 
of the humanities (France) 

 
شناسی آموزشی، تحلیل خطا و تعمیق دانش این آموزشکده با هدف توسعه پژوهش، روش

در جهت گسترش شناخت  ی کهپژوهش ؛تأسیس شده است 2007شناسی کاربردي در سال روش
هاي هدفمند، تجربه شده و تخصصی در هاي نوین و آموزش براي به کارگیري شیوهروش

هاي ویرایش و . در همین راستا، آموزش شیوهباشد چارچوب کالسیک و نوین به دانشجویان
اي در حوزه علوم هاي دانشگاهی و حرفههاي نظري و کاربردي در جریان پژوهشپیرایش اشتباه

هاي این آموزشکده است. آموزشکده عالی روش شناسی پاریس با تمرکز تمام انسانی جزو اولویت
 2007از سال » وش شناسی نظري و کاربردير«پژوهشی بر -هاي آموزشیها و برنامهفعالیت

هاي مختلف دانشگاهی و اي به عنوان تنها کانون آموزشی مستقل با گرایشجایگاه ویژه
 شناسی علوم انسانی پیدا کرده است.کاربردي در روش-ايحرفه

ریزي آموزشی و پژوهشی پیش گرفت. آموزشکده از ابتدا دو رویکرد را براي ساماندهی و برنامه
هاي علوم انسانی و دوم تمرکز بر کمبودهاي شناسی در رشتهنخست گسترش آموزش روش

اي حوزه علوم انسانی و تالش براي یافتن هاي دانشگاهی و حرفهشناسی در پژوهشروش
هایی براي پیرایش و ویرایش آنها. در این راستا، با هدف قرار دادن بخشی از محورهاي روش

هاي خود را از چارچوب شناسی، آموزشکده حوزه فعالیتهاي روشباهآموزشی خود بر رفع اشت
شناسی علوم انسانی اي مرتبط با روشاي که به گونههاي حرفهدانشگاهی به حوزه فعالیت

 باشند، گسترش داد.می
 :زمینه تعریف شده است سهفعالیت هاي این آموزشکده در 

هـاي فرانسـوي و آمـاده    بـه دانشـگاه  : کالسهاي آماده سازي متقاضیان ورود 1آمادگی •
 سازي اشخاصی که در شرف آغاز یک فعالیت حرفه اي هستند.

 دانشجویان در حال تحصیلبراي : کالسها و خدمات آموزشی آکادمیک 2همراهی •
هـاي آموزشـی و تمرینـات عملـی از طریـق      : خدمات تعاملی از طریـق کارگـاه  3تعامل •

 همراهی در پروژه هاي شخصی
 وزشی و پژوهشی آموزشکده عالی روش شناسی پاریس عبارتند از:هاي آمگروه

                                                 
1 Preparation 
2 accompaniment 
3 interactivity 
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 هاي پایه علوم انسانیشناسی پژوهشگروه روش •
 گروه روش شناسی علوم تاریخ •
 شناسی علوم اجتماعیگروه روش •
 گروه روش شناسی علوم سیاسی و روابط بین الملل •
 گروه روش شناسی علوم اقتصادي و مدیریت •
 هاي کاربرديگروه زبان •

 .استیران، معاصر ا یختار نگاریختاردیر این آموزشکده آقاي محمود دلفانی، م
 اطالعات تماس:

 Methodologica Universitas, 279 Rue de Vaugirard 75015 در فرانسه:
Paris - France (siège social) 

 15پالك  -کوچه دوازدهم-خیابان پاکستان-شهید بهشتی خیابان-در ایران: تهران 
e-mail: contact@methodologica.fr  
Tel: 00 33 - (0) 6 18 92 11 87  
Fax: 00 33 - (0) 1 73 70 52 22  
 www.methodologica.fr 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 
 ی، رئیسندکتر محمود دلفا میاندانشگاه عالمه طباطبائی و  در 5/6/93نامه در تاریخ تفاهماین 

پژوهشی  دکتر شجاع احمدوند، معاونو عالی روش شناسی علوم انسانی پاریس آموزشکده 
 دانشگاه عالمه طباطبائی امضا شد.

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردي

 نشکده علوم ارتباطات، داعضو هیأت علمی گروه ارتباطات اجتماعی
 09124751877شماره تماس: 

  hdehkordi@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه پواتیه (فرانسه)

University of Poitiers (France) 
 

 
هاي فرانسه محسوب تأسیس شده و یکی از قدیمی ترین دانشگاه 1431دانشگاه پواتیه در سال 
کشور  136نفر از آنها بین المللی و از  4000دانشجو دارد که  24000می شود. این دانشگاه 

رود. این دانشگاه برتر جهان به شمار می 700دانشگاه پواتیه جزو  QSجهان هستند. طبق آمار 
 ه دانشکده و نهادهاي علمی مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از:دانشگا
 سال قدمت) 120دانشکده حقوق و علوم اجتماعی (با بیش از  •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده ادبیات، زبانها و هنرهاي نمایشی •
 دانشکده علوم ورزشی •
 پژوهشکده مدیریت بازرگانی •
 پژوهشکده بیمه و مدیریت ریسک •

 :اطالعات تماس
Address: 15 Rue de l'Hôtel Dieu, 86000 Poitiers, France 

Phone: +33 5 49 45 30 00 
http://www.univ-poitiers.fr/  
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 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 
اي دکتر بهزاد رضـوي فـرد، معـاون پژوهشـی دانشـکده      تفاهم نامه دانشگاه پواتیه با پیگیري آق

به امضاي روساي  17/6/94حقوق و علوم سیاسی، در سفر آقاي دکتر سلیمی به فرانسه در تاریخ 
 دو دانشگاه رسید.

سه و خانم پروفسـور برنـادت   آقاي پروفسور میشل مه 1393بهمن ماه سال  27الی  25در تاریخ 
هـا،  مطالعه تطبیقی حقوق کیفري ایران و فرانسه در حوزه مجازات« اوبر کارگاه آموزشی با عنوان

 در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار کردند.» ها و حقوق کیفري بین المللیهاي مجازاتجایگزین
همچنین دکتر رضوي فرد، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسـی در مـرداد مـاه سـال     

اتیه داشـته و بـه مـدت دو هفتـه در آن دانشـگاه بـه پـژوهش        بازدید علمی از دانشگاه پو 1394
 پرداختند.

نیز آقایان دکتر سلیمی و دکتر رضـوي فـرد و خـانم دکتـر فرجـاه از       1394در شهریور ماه سال 
دیگـر   دانشگاه پواتیه بازدید کرده و تفاهم نامه همکاري میان دو دانشـگاه را بـه امضـا رسـاندند.    

 باشدگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه پواتیه به شرح زیر میهاي علمی میان دانشفعالیت
اعزام سه دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائی بـراي گذرانـدن دوره دانـش افزایـی بـه       •

 96ماه در شهریور ماه سال  9مدت 
برگزاري کارگاه جرائم حکومتی و مرور زمان دعواي کیفري توسـط پروفسـور برنـادت     •

دانشگاه پواتیه در دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه      اوبر، عضو هیأت علمی 
 96عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 

توسط پروفسـور   2016-13برگزاري کارگاه اصالح حقوق قراردادها در پرتو تصویبنامه  •
اري المازورل، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه در دانشـکده حقـوق و علـوم    
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 96ه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال سیاسی دانشگاه عالم
هاي مرگبار توسط پروفسور برگزاري کارگاه هواپیماهاي بدون سرنشین مسلح و سامانه •

فیلیپ الگرانژ، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه پواتیه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
 96دانشگاه عالمه طباطبائی در اردیبهشت ماه سال 

میرسعیدي و دکتر بهزاد رضوي فرد بـراي بازدیـد و گفتگـو در    اعزام دکتر سید منصور  •
 هاي علمی با دانشگاه استراسبورگ و دانشگاه پواتیهباره گسترش همکاري

ارشد حقوق جـزا و جـرم    یکارشناس یاندانشجو يبراآموزشی چهار کنفرانس برگزاري  •
اه اقامت در دانشگاه پواتیه فرانسه توسط دکتر بهزاد رضوي فرد در طول یک م یشناس

  96اسفند ماه سال از فرانسه 

 
خانم دکتر صغري ابراهیمی قوام، عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علـوم  اعزام  •

به مدت نه ماه بـه   97تربیتی، به منظور گذراندن فرصت مطالعاتی از شهریور ماه سال 
 فرانسه 

در نظـام عـدالت کیفـري    تعامل بین قاضی و روانپزشک  "برگزاري کارگاه بین المللی  •
توسط استادان دانشگاه پواتیه فرانسه در دانشکده حقـوق و علـوم سیاسـی در     "فرانسه

 97اردیبهشت ماه سال 
اعزام خانم زهرا کیانی و آقاي محمدامین کیخاي فرزانه، دانشجویان دانشکده حقوق و  •

نـش افزایـی بـه    علوم سیاسی دانشگاه به دانشگاه پواتیه فرانسه براي گذراندن دوره دا
 97مدت یک ترم از شهریور ماه سال 
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تدریس دکتر بهزاد رضوي فرد، عضو هیأت علمـی دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی       •
دانشگاه در انستیتو حقوق جنایی دانشگاه پواتیه به مدت یک ماه در فروردین ماه سـال  

97 
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر بهزاد رضوي فرد

 حقوق و علوم سیاسی معاون پژوهشی دانشکده
 09124793588  شماره تماس:

razavi1351@yahoo.com 
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 موسسه ملی زبان و تمدن هاي شرقی (اینالکو) (فرانسه)

Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) 
(France) 

 

 
در شهر پاریس تأسیس شد. در  1669ینالکو) در سال (ا یشرق يزبان و تمدن ها یموسسه مل

موسسه اینالکو بیش از یکصد زبان و فرهنگ دنیا تدریس می شود که زبان فارسی از جمله 
دانشگاه و موسسه تفاهم نامه همکاري علمی دارد. در حال  200آنهاست. این موسسه با بیش از 

 در موسسه اینالکو مشغول به تحصیل هستند. دانشجو 8000حاضر بیش از 
 اطالعات تماس:

65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris, France 
Phone: +33 1 81 70 10 0 
http://www.inalco.fr/ 
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 هاي انجام شدهو فعالیت امضاي تفاهم نامه

 
در  گروه زبان فرانسوي،وقت خانم دکتر مرجان فرجاه، مدیر  یگیريبا پ موسسه اینالکوتفاهم نامه 

 .یدرس طرفدو  يروسا يبه امضا 16/6/94 یخبه فرانسه در تار یمیدکتر سل يسفر آقا
توان به برگزاري همـایش  موسسه اینالکو میهمکاري با  انجام شده هاي مشتركاز جمله فعالیت

در  95در مهرماه سـال  » رهاي فرانسه و ایرانچهار قرن آموزش زبان فارسی و فرانسه در کشو«
 اشاره کرد. هاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشکده ادبیات فارسی و زبان

در فرانسـه   "متون بدون مرز؛ چند میهنی، چند سرشتی، چند تبـاري "برگزاري همایش همچنین 
 ي دانشگاه عالمه طباطبـائی هاي زبان و ادبیات فارسی و زبان فرانسوبا حضور پنج استاد از گروه

بازدید هشت دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبـائی از اینـالکو در اسـفندماه    و  96در اسفندماه سال
 باشد.از دیگر فعالیت هاي انجام شده در چارچوب تفاهم نامه میان دو نهاد می 96سال 

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 خانم دکتر مرجان فرجاه
 هاي خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان، روسیمدیر گروه زبان 

 09122170946شماره تماس: 
 m.farjah@gmail.comایمیل: 
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 (فرانسه) دانشگاه بوردو

University of Bordeaux Montaigne

 
این کند.  یم یتفعال یدر شهر بوردو فرانسه در حوزه علوم انسان 1971از سال دانشگاه بوردو 

ارائه  یررا در سه دانشکده به شرح ز یلیرشته تحص 138دانشجو داشته و  14000حدود  دانشگاه
 :کندیم

 یدانشکده علوم انسان •
 هاها و تمدندانشکده زبان •
 تدانشکده علوم ارتباطا •

ه مشاوره به به بازارکار و ارائ یاناز نقاط قوت دانشگاه بوردو توجه به امکان جذب دانشجو یکی
ارشد  یمقطع کارشناس یالندرصد فارغ التحص 73از  یشب 2010است. در سال  ینهزم ینآنان در ا

 .دانشگاه به استخدام ثابت در بازار کار درآمدند ینا يمقطع دکتر یالندرصد فارغ التحص 82و 

 :تماس اطالعات
Address: Domaine Universitaire, F-33607 Pessac Cedex 
Tél : +33 (0) 557 12 44 44 
Fax : +33 (0) 557 12 44 90 

montaigne.fr-bordeaux-accueil@uMail :  
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 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
هیأت  هاي جناب آقاي دکتر محمدرضا تقوا، عضو محترماین تفاهم نامه با تالش و پیگیري

به صورت غیر حضوري به امضاي  20/2/97علمی دانشکده مدیریت و حسابداري در تاریخ 
 روساي دو دانشگاه رسید.

 دانشگاه یندهنما معرفی
 محمدرضا تقوا دکتر

 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري
 09121752279شماره تماس: 

 taghva@gmail.comایمیل: 
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 بیشکک (قرقیزستان) دانشگاه علوم انسانی

Bishkek Humanities University (Kyrgyzstan) 
 

 
. کاراسایف است، یکی از دانشگاه علوم انسانی بیشکک قرقیزستان که به نام ك

هاي عالی در زمینه علوم انسانی جمهوري قرقیزستان به حساب می آید. آموزشگاه
و ادبیات روسی که با مصوبه  پیشینه این نهاد به انستیتوي تربیت معلم فرونز زبان

گشایش یافت باز می گردد. این  1979شوراي وزیران اتحاد جماهیر شوروي در سال 
به انستیتوي دولتی زبان ها و علوم انسانی تغییر یافت و طبق راي  1992ژوئن  17نهاد 

 نام کنونی را به خود گرفت. 1994مارس  دولت قرقیزستان مورخ هشت
 دانشکده هاي زیر است:این دانشگاه داراي 

 دانشکده زبان شناسی قرقیزي •
 دانشکده شرق شناسی و روابط بین الملل •
 دانشکده قرقیزي و چینی •
 دانشکده تمدن اروپایی •
 دانشکده خبرنگاري و سیستم هاي اطالعاتی •
 دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی •
 دانشکده اقتصاد و دارایی •
 دانشکده محیط زیست و مدیریت •

 تماساطالعات 
Address: Bishkek, 720044, Prospekt Mira, 27 
tel: +996 (312) 21-86-59; 
fax:+996 (312) 54-32-21 
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E-mail: bhu.rektorat@gmail.com 
http://www.bhu.kg/ 

 نامه و فعالیت هاي انجام شدهامضاي تفاهم 

 
 

میان دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه علوم  16/10/94این تفاهم نامه در تاریخ 
مدیر گروه زبان فارسی  95در دي ماه سال  انسانی بیشکک در تهران به امضاء رسید.

دانشگاه علوم انسانی بیشکک در اجالس مدیران و استادان آموزش زبان فارسی 
 هاي جهان در تهران، به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی، شرکت کرد. دانشگاه

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر سعید شکوهی
 م سیاسیعضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علو

 09128361525شماره تماس: 
  shokoohi.sa@gmail.comایمیل: 
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 )قرقیزستان(دانشگاه آرابایف 

Arabaev Kyrgyz State University (Kyrgyzstan) 

 
هـاي قرقیزسـتان اسـت. ایـن دانشـگاه      ترین و بزرگترین دانشگاهدانشگاه آرابایف یکی از قدیمی

 استاد دارد. 1500دانشجو و  17000
میان آقاي دکتر سید صدر الـدین   2/9/90در تاریخ همکاري علمی با دانشگاه آرابایف تفاهم نامه 

 حمدوف، رئیس دانشگاه آرابایف امضاء شد.وقت دانشگاه و آقاي دکتر عبدالر شریعتی، رئیس
 اطالعات تماس

Rassakov street 51 
Biskek 
Phone: +996-312-662358 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر سعید شکوهی

 عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  09128361525شماره تماس: 

  shokoohi.sa@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه ملی الفارابی (قزاقستان)

Al-Farabi Kazakh National University 

 
بزرگترین فیلسوف و دانشمند ایرانی عصر طالیی دانشگاه ملی الفارابی که نام آن برگرفته از 

این دانشگاه قدیمی ترین و  در شهر آلماتی قزاقستان تأسیس شد. 1934اسالم است در سال 
 2,500دانشجو و  20,000هاي کشور قزاقستان است. دانشگاه الفارابی یکی از بزرگترین دانشگاه

مورد از این  9دانشکده است که  16با  عضو هیأت علمی دارد. این دانشگاه یک دانشگاه جامع
 دانشکده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعال هستند: 16

 دانشکده حقوق •
 دانشکده اقتصاد و تجارت •
 دانشکده علوم سیاسی و فلسفه •
 دانشکده مطالعات شرقی •
 دانشکده روابط بین الملل •
 دانشکده روزنامه نگاري •
 زبانشناسیدانشکده  •
 دانشکده تاریخ •
 دانشکده فناوري اطالعات •

هاي را در میان دانشگاه 207دانشگاه ملی الفارابی رتبه یک قزاقستان و رتبه  QSطبق آمار 
دانشگاه  50همچنین در رتبه بندي بر اساس رشته، دانشگاه الفارابی جزو  جهان در اختیار دارد.

 هاي مدرن است.برتر دنیا در رشته زبان
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 اطالعات تماس
Address: Al-Farabi Kazakh National university, 71 al-Farabi Ave., 
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040 
Tel: 8 (727) 377-33-33, 8 (727) 377-33-30 
Fax: 8 (727) 377-33-44 
Email: info@.kaznu.kz 

 ههاي انجام شدامضاي تفاهم نامه و فعالیت
این تفاهم نامه با تالش و پیگیري جناب آقاي دکتر بهروز بیک بابایی، عضو هیأت علمی گروه 

 به صورت غیر حضوري به امضا رسید. 97در آبان ماه سال  زبان ترکی استانبولی
 2حضور آقاي دکتر بیک بابائی در دانشگاه الفارابی براي شرکت در دوره دانش افزایی به مدت 

هاي انجام شده است که منجر به امضاي از جمله فعالیت 97شهریور ماه سال  ماه در مرداد و
 تفاهم نامه گردید.

 
 معرفی نماینده دانشگاه
 آقاي دکتر بهروز بیک بابایی

 زبان و ادبیات ترکی استانبولیگروه  عضو هیأت علمی
 09126166365شماره تماس: 

 behruzbaba@yahoo.comایمیل: 
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 دانشگاه ملی اوراسیا (قزاقستان)
Eurasia National University 

تأسیس شد این دانشگاه بزرگترین موسسه آموزش عالی در  1996دانشگاه ملی اوراسیا در سال 
اجتماعی، علوم طبیعی، مهندسی و نظامی شهر آستانه است که در حوزه هاي علوم انسانی، علوم 

 به آموزش و پژوهش مشغول است. دانشکده هاي این دانشگاه عبارتند از:
 دانشکده فناوري اطالعات •
 دانشکده علوم طبیعی •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده خبرنگاري و علوم سیاسی •
 دانشکده انرژي و حمل و نقل •
 ن المللدانشکده روابط بی •
 دانشکده علوم اجتماعی •

 اطالعات تماس:
Address: Azatutyan 24/2, Yerevan 
E-mail: info@eiu.am 
 Tel: (+374) 10249438 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

هاي علمی به صورت غیر حضوري امضاء شد. از فعالیت 26/3/95نامه در تاریخ این تفاهم 
 به موارد زیر اشاره کرد تواناین دانشگاه میمشترك انجام شده با 

به  مؤسسه آموزش عالی اکو اعزام یک دانشجو از گروه مطالعات آسیاي میانه و قفقاز •
 ،این دانشگاه براي گذراندن یک ترم تحصیلی

دانشگاه عالمه طباطبائی در همایش دو شرکت اعضاي هیأت علمی آن دانشگاه در  •
 95آبان و بهمن ماه سال 
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 جاده ابریشم ل هسته پژوهشی مشتركتشکی •
اعزام گروهی از دانشجویان گروه زبان ترکی استانبولی به همراه آقاي دکتر بهروز بیک  •

بابائی، مدیر گروه زبان ترکی استانبولی براي گذراندن دوره دانش افزائی زبان ترکی 
 95ده روز در آبان ماه سال قزاقی به مدت 

تدریس خانم دکتر آیزادا نورالدینوا، عضو هیأت علمی دانشگاه ملی اوراسیا در دانشگاه  •
 96سال تا دي ماه عالمه طباطبائی از مهرماه 

میزبانی از رئیس، معاون، رئیس دانشکده روابط بین الملل و مدیر گروه روابط بین  •
در آئین گشایش براي شرکت  97الملل دانشگاه ملی اوراسیا در اردیبهشت ماه سال 

 قزاقستان و گفتگو درباره همکاري هاي علمی مشترك-مرکز مطالعات ایران

 

ماه مهراعزام دکتر مجیدرضا مومنی و دکتر سید محمد طباطبائی به دانشگاه اوراسیا در  •
براي گفتگو و ایجاد هماهنگی براي راه اندازي دوره مشترك رشته روابط بین  97سال 
 الملل

وي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی به اعزام شش دانشج •
 97ماه سال  مهردانشگاه ملی اوراسیا براي شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی در 

پذیرش یک دانشجو از دانشگاه ملی اوراسیا در دانشگاه عالمه طباطبائی براي شرکت  •
 97در مردادماه سال  در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی براي مدت یک ماه



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهانامهتفاهم       190

تدریس زبان قزاقی توسط خانم آکمارال تیولیوبایوا، دانشجوي دکتري دانشگاه ملی  •
 97اوراسیا در دانشگاه عالمه طباطبائی به مدت یک ترم تحصیلی از مهرماه سال 

شرکت دکتر محیط صدیق نظرف، استاد دانشگاه ملی اوراسیا در نشست علمی بررسی  •
 97ر دانشگاه عالمه طباطبائی در اسفندماه سال مسائل آسیاي مرکزي د

 معرفی نماینده دانشگاه

 آقاي دکتر بهروز بیک بابایی
 زبان و ادبیات ترکی استانبولیگروه  عضو هیأت علمی

 09126166365شماره تماس: 
 behruzbaba@yahoo.comایمیل: 
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 (قزاقستان) مدرس قزاقستان جنوبیدانشگاه تربیت 
South-Kazakhstan Pedagogical University 

 

در شهر  1992دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی یک دانشگاه خصوصی است که در سال 
رشته  28دانشجو دارد و  8000شیمکنت قزاقستان تأسیس شده است. این دانشگاه حدود 

و سه رشته دکتري را در چهار دانشکده به دانشجویان خود  رشته کارشناسی ارشد 10کارشناسی، 
هاي این دانشگاه، دانشکده علوم انسانی و اقتصادي است که علوم کند. یکی از دانشکدهارائه می

 اقتصادي، زبانها، زبانشناسی و اقتصاد و تجارت را در بر دارد.

 اصالعات تماس

Shymkent city,Tokaev street 27 “А”(housing А) Turkestan street 
corner 
Tel: 8(7252)537152, 8(7252)536782 
Email: ukpu_kaz@mail.ru 
Site: ukpu.kz 
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 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 

صورت غیر حضوري امضا شد و با حضور معاون آموزشی  به 11/8/96این تفاهم نامه در تاریخ 
 در دانشگاه عالمه طباطبائی مبادله شد. دانشگاه تربیت مدرس قزاقستان جنوبی

 معرفی نماینده دانشگاه

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

 09125430702شماره تماس: 
  mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 ادلر (کانادا)آموزشکده عالی 
Adler Graduate Professional School Inc. 

 

 پیچ لیندا دکتر توسط  گذشته دهه از گراییانسان فلسفه نوعی با آدلر عالی آموزش موسسه
 در تخصصی طور به کارمند و علمی هیات عضو 50 حدود داشتن با موسسه این. شد تاسیس

. پذیرد می دانشجو تکمیلی تحصیالت سطح در سازمانی رهبري درمانی، روان روانشناسی، حوزه
 در خوشنام و پیشگام مراکز از کانادا خصوصی عالی آموزش موسسه نخستین مقام در موسسه این
 تحصیل از فراغت از پس سال یک در آموختگان دانش اشتغال آمار مثال، براي. است کشور این

 آدلر عالی آموزش هاي موسسه سایر با آدلر عالی آموزش موسسه. است شده گزارش باال بسیار
  .دارد همکاري و ارتباط ونکوور در »آدلر دانشگاه« با نیز و کانادا و امریکا گوناگون هاي ایالت در

  ،)1870-1937( آدلر آلفرد اتریشی، شهیر روانشناس رویکرد و فلسفه از الهام با موسسه این
 اعضاي ویژگی بارزترین که ترتیبی به است، بناکرده  »عمل و تجربه« بر را خود آموزشی رویکرد
 درمانیروان و روانشناسی انجمن از رسمی مجوز و بالینی سابقه تجربه، داشتن آن علمی هیات
 .است کانادا

 اطالعات تماس:

Address: 890 Yonge St. Toronto, ON   M4W 3P4, Toronto, Canada 
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Tel: (416) 923-4419 

Toll Free: (877) 923-4419 

Website: http://www.adler.ca 

Email: info@adler.ca 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 به صورت غیر حضوري امضا شد.  22/3/96این تفاهم نامه در تاریخ 

 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر حمید علیزاده
 مدیر گروه روانشناسی استثنائی

hamidalizadeh1@yahoo.com 
 09125164689شماره تماس: 
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 دانشگاه مطالعات خارجی هانکوك (کره جنوبی)

Hankuk University of Foreign Studies (South Korea) 
 

 
گروه  74هانکوك در دانشجوي دانشگاه  23000تأسیس شد.  1954دانشگاه هانکوك در سال 

 45دانشکده این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. این دانشگاه دروس خود را به  17آموزشی 
زبان زنده دنیا ارائه می کند که از این نظر رتبه سوم جهان را داراست. برخی از دانشکده هاي 

 دانشگاه هانکوك عبارتند از:
 دانشکده زبان انگلیسی •
 هاي غربیدانشکده زبان •
 )شامل زبان فارسیهاي شرقی (دانشکده زبان •
 دانشکده زبان چینی •
 دانشکده زبان ژاپنی •
 دانشکده علوم اجتماعی •
 دانشکده حقوق •
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 دانشکده اقتصاد و بازرگانی •
 دانشکده آموزش •
 دانشکده مطالعات بین الملل •
 دانشکده ترجمه •

دانشگاه برتر دنیا بوده و با  500دانشگاه هانکوك جزو  QSبر اساس آمار موسسه رتبه بندي 
کشور دنیا در قالب تفاهم نامه همکاري علمی و  88موسسه تحقیقاتی از  137دانشگاه و  417

 تبادل دانشجو همکاري می کند.
 اطالعات تماس

107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea 
Phone: +82 2-2173-2114 
info@hufs.ac.kr 

 هاي انجام شدهو فعالیت امضاي تفاهم نامه

 
میان  31/5/94این تفاهم نامه در سفر آقاي دکتر احمدوند، معاون پژوهشی دانشگاه به کره در 

توسعه دانشگاه هانکوك امضاء  معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی و معاون امور خارجی و
 هاي مشترك انجام شده عبارتند از:شد. از جمله فعالیت

 7/5/95امضاي قرارداد تبادل دانشجو در تاریخ  •
 هاي جاده ابریشمشبکه دانشگاه دردانشگاه عالمه طباطبائی  عضویت •
چهار دانشجوي دانشگاه هانکوك در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  ی ازمیزبان •

 95-94در نیم سال دوم سال تحصیلی عالمه طباطبائی 
دانشجوي دانشگاه هانکوك در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  هشت ی ازمیزبان •

 96-95سال تحصیلی  اولعالمه طباطبائی در نیم سال 
انشگاه هانکوك در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشجوي د سه ی ازمیزبان •

 96-95عالمه طباطبائی در نیم سال دوم سال تحصیلی 
اعزام دو دانشجو و یک استاد به دانشگاه هانکوك براي تدریس و گذراندن یک نیم  •

 95در سال  سال تحصیلی
برگزاري مشترك همایش جاده ابریشم و دیپلماسی ترابري در چابهار و جذب حمایت  •
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 هاي جاده ابریشمهزار دالري از جانب شبکه دانشگاه 10مالی 
هاي زبان فارسی و ادبیات خارجی و حقوق سفر رئیس دانشگاه و دو دانشجو از دانشکده •

هاي جاده ابریشم در گاهو علوم سیاسی به هانکوك براي شرکت در اجالس شبکه دانش
 95مرداد ماه سال 

دانشجوي دانشگاه هانکوك در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  یازده ی ازمیزبان •
 97-96عالمه طباطبائی در نیم سال دوم سال تحصیلی 

عالمه طباطبائی به دانشگاه هانکوك براي گذراندن یک اعزام دو دانشجوي دانشگاه   •
 96اه سال ترم تحصیلی در مهرم

هاي علمی بین المللی دانشگاه هانکوك به بازدید دو تن از کارشناسان دفتر همکاري •
همراه هیأتی از چند دانشگاه دیگر کره اي از دانشگاه عالمه طباطبائی در خرداد ماه 

 96سال 
هاي خارجی دانشگاه اعزام خانم مریم بلوري، دانشجوي دانشکده ادبیات فارسی و زبان •

تا پایان  96از مهرماه سال براي گذراندن دوره دانش افزایی به دانشگاه هانکوك 
  97خردادماه سال 

پذیرش یازده دانشجو از دانشگاه هانکوك در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن  •
 )96(بهمن  97-96م سال دوم سال تحصیلی یک ترم در نی

سفر رئیس و مدیر روابط بین الملل دانشگاه به همراه چهار دانشجوي دانشگاه عالمه  •
طباطبائی به ایتالیا براي شرکت در اجالس ساالنه شبکه دانشگاهی جاده ابریشم در 

 97شهریور ماه سال 
هاي خارجی سی و زباناعزام خانم مهرنوش هافی، دانشجوي دانشکده ادبیات فار •

دانشگاه به دانشگاه مطالعات خارجی هانکوك براي گذراندن دوره دانش افزایی به 
 97مدت یک ترم از شهریور ماه سال 

اعزام آقاي محمدرضا تهمک، دانشجوي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه به دانشگاه  •
یک ترم از اسفند مطالعات خارجی هانکوك براي گذراندن دوره دانش افزایی به مدت 

 97ماه سال 
پذیرش سه دانشجو از دانشگاه مطالعات خارجی هانکوك در دانشگاه عالمه طباطبائی  •

براي شرکت در مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی براي مدت یک ماه در مردادماه 
 97سال 

دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات خارجی هانکوك  20پذیرش  •
 97ر دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تحصیلی از مهرماه سال د

دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مطالعات خارجی هانکوك  10پذیرش  •
 97در دانشگاه عالمه طباطبائی براي گذراندن یک ترم تحصیلی از بهمن ماه سال 
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 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر شجاع احمدوند

 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 09121309083شماره تماس: 

 shojaahmadvand@gmail.comایمیل: 
  



 199        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 

 دانشگاه سان مون (کره جنوبی)
Sun Moon University 

 

شده است. این تأسیس  1986دانشگاه سان مون یک دانشگاه خصوصی است که در سال 
کشور جهان هستند. دانشگاه  82تن از آنها بین المللی و از  1284دانشجو دارد که  9237دانشگاه 

 گروه آموزشی در رشته اي مختلف دارد که برخی از آنها عبارتند از: 31سان مون 

 زبان و ادبیات کره اي •
 مطالعات جهانی کره •
 مدیریت جهانی •
 گردشگري و اوقات فراغت جهانی •
 اقتصاد و تجارت بین المللی •
 مهندسی خودروهاي هوشمند •
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 اطالعات تماس

Address: South Korea, Chungcheongnam-do, Asan-si, Tangjeong-
myeon 
Phone: +82 41-530-2114 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

مسئوالن دانشگاه  هاي مختلف کشور کره بااین تفاهم نامه پس از نشست نمایندگان دانشگاه
 به صورت غیر حضوري امضا شد. 26/5/96عالمه طباطبائی در تاریخ 

 نماینده دانشگاهمعرفی 

 خانم دکتر الهام میرزانیا
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
mirzania@gmail.comایمیل: 
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 کیونگ سانگ (کره جنوبی)دانشگاه 
Kyungsung University 

 

تأسیس شده است. این  1955دانشگاه کیونگ سانگ یک دانشگاه خصوصی است که در سال 
 دانشکده دارد 9دانشجو و  13000دانشگاه تعداد 

 دانشکده هنر •
 دانشکده حقوق و سیاست •
 دانشکده اقتصاد و تجارت •
 دانشکده الهیات •
 اجتماعی (تحصیالت تکمیلی)دانشکده مددکاري  •
 دانشکده مدیریت بین المللی (تحصیالت تکمیلی) •
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 دانشکده مهندسی •
 دانشکده داروسازي •
 دانشکده مطالعات چینی •

 اطالعات تماس

Address: 309 Suyeong-ro, Daeyeon 3(sam)-dong, Nam-gu, Busan, 
South Korea 
Phone: +82 51-663-4114 
https://cms1.ks.ac.kr 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

هاي مختلف کشور کره با مسئوالن دانشگاه این تفاهم نامه پس از نشست نمایندگان دانشگاه
 به صورت غیر حضوري امضا شد. 22/3/96عالمه طباطبائی در تاریخ 

 معرفی نماینده دانشگاه

 میرزانیاخانم دکتر الهام 
 ینیگروه زبان چعضو هیأت علمی 

 09125472523شماره تماس:  
 mirzania@gmail.comایمیل: 
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 (لبنان) دانشگاه ملی لبنان
Lebanese University 

 

 8000شد.این دانشگاه با عنوان دانشگاه لبنان تأسیس  1951تنها دانشگاه دولتی لبنان و در سال 
دانشکده دارد که برخی از  16دانشجو دارد. دانشگاه لبنان  79000کارمند و  5000هیأت علمی، 
 آنها عبارتند از:

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی •
 دانشکده حقوق، علوم سیاسی و علوم تربیتی •
 دانشکده علوم اجتماعی •
 دانشکده آموزش •
 دانشکده خبرنگاري و مستند سازي •
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 دانشکده مدیریت بازرگانی •
 دانشکده گردشگري و هتلداري •
 دانشکده فناوري اطالعات •

افراد برجسته زیادي از جمله میشل سلیمان، دوازدهمین رئیس جمهور لبنان، فارغ التحصیل این 
 دانشگاه هستند.

 اطالعات تماس

Address: P.O. Box 6573/14 Badaro, Museum, Beirut - Lebanon 
Phone: +961 1 612830, +961 1 612831 
Email: recteur@ul.edu.lb 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

هاي خانم دکتر رجاء ابوعلی، عضو هیأت علمی گروه زبان و این تفاهم نامه با تالش و پیگیري
لی لبنان از دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ ادبیات عربی و در دیدار مسئوالن دانشگاه م

 به امضاء رسید. 23/5/96
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر رجاء ابوعلی
 عضو هیأت علمی گروه زبان عربی

 09125048550تلفن: 
 Abualir44@gmail.comایمیل: 
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 دانشگاه گدانسک (لهستان)

University of Gdansk 
در شهر گدانسک لهستان تأسیس شد. این دانشگاه بیش از  1970دانشگاه گدانسک در سال 

دانشکده دارد که برخی از  11دانشجو دارد و یکی از دانشگاههاي بزرگ لهستان است.  30000
 آنها عبارتند از:

 دانشکده حقوق •
 دانشکده زبان •
 دانشکده اقتصاد •
 دانشکده مدیریت •
 دانشکده علوم اجتماعی •

ار موسسات معتبر رتبه بندي جهان جایگاهی در میان دانشگاههاي دانشگاه گدانسک بر اساس آم
برتر دنیا ندارد اما اشخاص سرشناس زیادي از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که پاول 

 Jan) شهردار گدانسک و جان بیلکی (Pawel Bogdan Adamoviczآدامویچ (
Krzysztof Bielecki جمله اند.وزیر اسبق لهستان از آن ) نخست 

 
 اطالعات تماس:

Address: Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, Poland 
Total enrollment: 28,625 (2010) 
Phone: +48 58 523 30 00 
Website: http:// ug.edu.pl/ 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

هاي آقاي دکتر آجیلی، سرپرست نظارت و ارزیابی با پیگیري 7/7/95این تفاهم نامه در تاریخ 
 امضاء شد.میان روساي دو دانشگاه به صورت غیر حضوري دانشگاه 

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی » خاورمیانه از نگاه ایران و اروپا«برگزاري نشست تخصصی 
گدانسک لهستان و تدریس این دو استاد دانشگاه عالمه طباطبائی با حضور دو استاد از دانشگاه 

هاي علمی مشترك میان این از جمله مهمترین فعالیت 95هاي مربوطه در مهرماه سال در گروه
 باشد.دو دانشگاه می
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 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر هادي آجیلی
 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 09123666404شماره تماس: 
 hadiajili@yahoo.comایمیل: 
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 )لهستان(دانشگاه لودز 
University of Lodz 

 

هاي کشور لهستان است. تأسیس شده و یکی از معتبرترین دانشگاه 1945دانشگاه لودز در سال 
کشور  80از دانشجو    38000استاد تمام و  586عضو هیأت علمی شامل  2226این دانشگاه  

 3دنیا دارد. دانشگاه لودز یکی از بزرگترین و مدرن ترین کتابخانه هاي لهستان را با بیش از 
دانشگاه از سراسر دنیا تفاهم نامه همکاري علمی دارد.  200میلیون نسخه داراست و با بیش از 

 دانشکده دارد که برخی از آنها عبارتند از: 12این دانشگاه 

 جامعه شناسی دانشکده اقتصاد و •
 دانشکده علوم آموزشی •
 دانشکده مطالعات سیاسی و بین الملل •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده مدیریت •
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 دانشکده ریاضی و علوم رایانه •
 دانشکده فلسفه •

دانشگاه لودز در رشته هاي مدیریت، حقوق و اقتصاد سرشناس است. همچنین، این دانشگاه جزو 
م هاي رتبه بندي معتبر دنیا جایگاه دارد. بر اساس شش دانشگاه برتر لهستان است که در نظا

 دانشگاه برتر دنیا بوده است. 700دانشگاه لودز جزو  2016در سال  QSآمار 

 اطالعات تماس: 

Postal address: University of Łódź, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź 
International Relations Office 
general e-mail: bwz@uni.lodz.pl 
e-mail for exchange students: iso@uni.lodz.pl 
http://iso.uni.lodz.pl/ 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

به صورت غیر  29/9/96هاي آقاي دکتر عبدالساده نیسی در تاریخ این تفاهم نامه با پیگیري
 حضوري امضا شد.

اعزام دکتر عبدالساده نیسی، دکتر پوریا عسکري و دکتر سروش قاضی نوري به دانشگاه لودز 
و  96براي مذاکره و مقدمه چینی براي امضاي تفاهم نامه و گسترش همکاري در خرداد ماه سال 

سفر معاون دانشگاه لودز به همراه یک نفر از اعضاي هیأت علمی آن دانشگاه براي بازدید، 
 باشد.هاي انجام شده با این دانشگاه میاز جمله فعالیت 96و تدریس در آذرماه سخنرانی 

 نماینده دانشگاه

 دکتر عبدالساده نیسی
 مدیر امور پژوهشی دانشگاه

 09123275195تلفن: 
 a_neisy@atu.ac.irایمیل: 
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 (مالزي) دانشگاه پوترا مالزي
Universiti Putra Malaysia 

 

تأسیس شده  1931هاي مالزي است که در سال مالزي یکی از برترین دانشگاهدانشگاه پوترا 
است. با وجود اینکه تمرکز اصلی دانشگاه پوترا بر روي کشاورزي و علوم مربوطه است اما در 

دانشکده آن به شرح زیر در زمینه هاي  16دانشکده از  4علوم انسانی و اجتماعی نیز فعال بوده و 
 عالمه طباطبائی فعالیت می کنند: مشترك با دانشکده

 دانشکده اقتصاد و مدیریت •
 دانشکده ارتباطات و زبانهاي مدرن •
 دانشکده مطالعات آموزشی •
 دانشکده علوم کامپیوتري و فناوري اطالعات •

دانشجوي بین المللی می باشد. نکته قابل  5000دانشجو دارد که شامل  25000دانشگاه پوترا 
درصد از اعضاي هیأت علمی  15د از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و درص 35توجه اینکه حدود 
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این دانشگاه را اساتید و دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند. این دانشگاه در حال حاضر 
 جهان و رتبه دوم مالزي را در اختیار دارد. 229رتبه  QSطبق آمار 

 اطالعات تماس: 

Address: Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang , Selangor 
Darul Ehsan, MALAYSIA 1800 22 5587 
 Tel: +603 8948 7273 
 Email: marketing@upm.edu.my 

 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

دانشگاه عالمه طباطبائی از سالهاي قبل در حال مذاکره با دانشگاه پوترا براي امضاي تفاهم نامه 
بود اما به دلیل تغییرات مدیریتی در دانشگاه مذکور این امر چند بار به تعویق  همکاري علمی

 به صورت غیر حضوري امضاء شد. 16/2/96افتاده بود. این تفاهم نامه باالخره در تاریخ 

 معرفی نماینده دانشگاه

 اسیدکتر حمیده عادلیان ر
 عضو هیأت علمی گروه مددکاري اجتماعی

 09153175864شماره تماس: 
 addelyan@atu.ac.irایمیل: 
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 )وستانهند(جامیا ملیا اسالمیا دانشگاه 

Jamia Millia Islamia University (India) 

 
و  دانشجو دارد 15000. این دانشگاه تأسیس شده است 1920در سال یا اسالم یامل یاجامدانشگاه 

. بزرگترین دانشکده این کنندفعالیت می آنمرکز آموزشی در  27دانشکده و  9در مجموع 
 .داردبر  را در گروهدانشگاه، دانشکده علوم انسانی و زبان هاست که بیشترین 

 دانشکده هاي مرتبط این دانشگاه عبارتند از:
 دانشکده حقوق •
 دانشکده علوم انسانی و زبان •

  عربیگروه زبان 
  انگلیسیگروه زبان 
  هنديگروه زبان 
  فارسیگروه زبان 
 اردو گروه زبان 
  تاریخ و فرهنگگروه 
  نوازي و مطالعات میراثهتلداري، گردشگري، مهمانگروه 

 دانشکده علوم اجتماعی •
  اقتصادگروه 
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  علوم سیاسیگروه 
  روانشناسیگروه 
  جامعه شناسیگروه 
  مددکاري اجتماعیگروه 
  تجارتگروه 

 دانشکده آموزش •
و در دو نوبت روزانه و شبانه  پسرانو  دخترانمرکز آموزشی ابتدایی تا پیش دانشگاهی، ویژه  19

 47این دانشگاه همچنین  د.ندهآموزش میهند تحت پوشش این دانشگاه به کودکان و نوجوانان 
 11رشته در مقطع کارشناسی و  58رشته در مقطع کارشناسی ارشد،  81رشته در مقطع دکتري، 

 .رشته فوق دیپلم دارد
) که UGCانات مالی دانشگاه هاي هند (تحت پوشش کمیسیون اع ملی اسالمی هنددانشگاه 

هاي این کشور را به عهده دارد قرار داشته و مورد تائید شوراي ملی نظارت همه جانبه بر دانشگاه
باشد و در عین حال ) میAIU) و اتحادیه دانشگاه هاي هند (NAACارزیابی و ثبت رسمی (

 .آیدبه شمار میها نیز یک مرکز آموزشی ویژه اقلیت
ملی هند و نخستین رئیس دانشگاه  پیشینمگاه مرحوم دکتر ذاکر حسین رئیس جمهور آرا

به نام  نیزدر محوطه همین دانشگاه قرار دارد. به همین دلیل کتابخانه مرکزي دانشگاه  اسالمی
 کتابخانه ذاکر حسین نامگذاري شده است.

 اطالعات تماس:
Jamia Millia Islamia, 
Jamia Nagar, 
New Delhi-110025, 
India 
Phone: +91(11)26981717,26984617,26984658, 
Fax: +91(11)2698 0229 
www.jmi.ac.in 

  



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهانامهتفاهم       214

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت

 
دانشگاه همدرد و دانشگاه  یا،اسالم یامل یاجام هايدانشگاه این تفاهم نامه در جلسه دیدار روساي

با آقاي دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه طباطبائی میان دکتر  یلکندروه
یا از یک سو و دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه اسالم یامل یاجامطلعت احمد، رئیس 

 طباطبائی از سوي دیگر امضاء شد.
و توان به برگزاري همایش مشترك اقتصاد مقاومتی شده میهاي مشترك انجام از جمله فعالیت
چهار استاد دانشگاه عالمه طباطبائی به دانشگاه جامیا ملیا اسالمیا اشاره و اعزام اقتصاد خودکفا 

 کرد.
 

 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر مجیدرضا مومنی

 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 09125430702شماره تماس: 

 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 )هندوستان(دانشگاه همدرد 

Jamia Hamdard (India) 

 
. تأسیس شدتوسط حکیم حافظ عبد المجید  1906مدرد با یک مطب سنتی در سال دانشگاه ه

استقالل، این پروژه را الحمید راه پدرش را ادامه داد و در هند پس از پسر وي آقاي حکیم عبد
 توسعه داد.
یل به موقوفات شد تشکیالت و دارایی هاي دانشگاه همدرد، تبد دیگر 1948آگوست  28در تاریخ 

الحمید در منطقه تغلق آباد تشکیل یافت و سپس حکیم عبد» مدردبنیاد ملی ه«1964و در سال 
 جنوب دهلی قطعه زمینی به نام مرکز همدرد خرید.

آرمان حکیم عبد الحمید  1989ازي راه اندازي شد و در سال سدانشکده دارو 1972در سال 
هاي ذیربط به عنوان دانشگاه به رسمیت مدرد براي اولین بار از سوي نهادتحقق یافت و ه

اسامی برخی از دانشکده عضو هیأت علمی دارد.  350دانشجو و  8000این دانشگاه شناخته شد. 
 :ي این دانشگاه عبارتند ازها

 دانشکده علوم •
 دانشکده داروسازي •
 دانشکده پزشکی •
 دانشکده پرستاري •
 دانشکده مطالعات مدیریت و فناوري اطالعات •
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 گروه علوم کامپیوتر 
 گروه مطالعات مدیریت 
 گروه بیوانفورماتیک 
 مرکز کامپیوتر 

 دانشکده مطالعات اسالمی و جامعه شناسی •
 گروه مطالعات اسالمی 
 مرکز مطالعات فدرال 

 دانشکده بهداشت و سالمت •
 اطالعات تماس

Hamdard Nagar, New Delhi, Delhi 110062, India 
Phone: +91 11 2605 9688 
info@jamiahamdard.edu 

 انجام شده هايیتتفاهم نامه و فعال يامضا

 
دانشگاه همدرد و دانشگاه  یا،اسالم یامل یاجام هايدانشگاه در جلسه دیدار روساي این تفاهم نامه

آقاي دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه طباطبائی میان دکتر با  یلکندروه
غالم نبی قاضی، رئیس دانشگاه همدرد از یک سو و دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه 

 طباطبائی از سوي دیگر امضاء شد.
 اینده دانشگاهمعرفی نم

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

 09125430702شماره تماس: 
 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 )هندوستان(دانشگاه روهیلکند 

Mahatama Jyotiba Phule Rohilkhand University (India) 

 
به  1985و در سال  یسسأت 1در ایالت اوتار پرادش یالديم 1975در سال  یلکندروه دانشگاه

. در یافت یريتوسعه چشمگ یالت،از نظر تشک 1987در سال  ینشناخته شد و همچن یترسم
لج در هندوستان اک 227شد. اضافه دانشگاه  یناسم ابه  یپهول یوتیمهاتما ج یشوندپ 1997سال 

تند که در مجموع چهارصد هزار داشجو در آنها مشغول به زیر مجموعه دانشگاه روهیلکند هس
 باشند.تحصیل می

 :عبارتند ازدانشگاه  ینها و مراکز معروف ااز دانشکده برخی
 یشرفتهپ یدانشکده جامعه شناس •

 گروه تاریخ باستان 
 ايگروه اقتصاد کاربردي منطقه 
 گروه آموزش مستمر بزرگساالن 

 يدانشکده علوم کاربرد •
 معلم یتتربدانشکده  •
 يدانشکده کشاورز •

                                                 
1 Uttar Pradesh 



 یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهانامهتفاهم       218

 دانشکده آموزش و علوم •
  گروهB.Ed/M.Ed 
 گروه انگلیسی کاربردي 
 گروه روانشناسی کاربردي و بالینی 
 گروه فلسفه کاربردي 
  گروهM.S.W 
  گروهPGDMC و خبرنگاري الکترونیکی 

 دانشکده هنر •
 یدانشکده بازرگان •
 یدانشکده دندانپزشک •
 يو تکنولوژ یدانشکده مهندس •
 دانشکده حقوق •

 گروه حقوق 
 یریتدانشکده مد •

  گروهMBA 
 گروه مدیریت هتل و تکنولوژي کیترینگ 

 دانشکده علوم •
 و هند یرانمرکز مطالعات ا •
 دانشگاه يکتابخانه مرکز •

 اطالعات تماس:
7km from the Bareilly railway station 
Pilibhit Bye pass road Bareilly 243006, (U.P.) India. 
Phones: 0581-2527263 
Telfax: 0581-2524232 
Help-Line: 0581-2520801 
Email: info@mjpru.ac.in 
 www.mjpru.ac.in 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
دانشگاه همدرد و دانشگاه  یا،اسالم یامل یاجام هايدانشگاه روساي دیداردر جلسه  این تفاهم نامه

دکتر آقاي دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه و بازدید از دانشگاه عالمه طباطبائی میان  با یلکندروه
مشاهد حسین، رئیس دانشگاه روهیلکند از یک سو و دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمه 

 دیگر امضاء شد. سويطباطبائی از 
 



 219        یدانشگاه عالمه طباطبائالمللی بین يهاتفاهم نامه 

 
 

 
 معرفی نماینده دانشگاه
 خانم دکتر گلنسا گلینی مقدم

 عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 09125113772شماره تماس: 

 g_galyani@yahoo.comایمیل:  
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 )هندوستان( والکندانشگاه 

University of Lucknow (India) 

 
و از جمله . شهر الکنتأسیس شد 1921و در سال و هندوستان واقع در شهر الکندانشگاه الکن

 :دانشکده به شرح ذیل داردهفت      . این دانشگاهاستمناطق شیعه نشین هندوستان 
 دانشکده هنر •

 گروه زبانشناسی 
 هاي سانسکریت و پراکریتگروه زبان 
  هاي هنديزبانگروه 
 گروه زبان فارسی 
 گروه زبان ازدو 
 گروه زبان عربی 
 هاي مدرن اروپاییگروه زبان انگلیسی و زبان 
 گروه فلسفه 
 گروه روانشناسی 
 گروه اقتصاد 
 گروه علوم سیاسی 
 گروه انسان شناسی 
 گروه تاریخ باستان هند و باستان شناسی 
 گروه تاریخ غرب 
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 گروه جامعه شناسی 
 جتماعیگروه مددکاري ا 
 گروه مدیریت دولتی 
 گروه علوم کتابداري 
 گروه تربیت بدنی 
 گروه خبرنگاري 
 گروه مطالعات شرقی در سانسکریت 

 دانشکده تجارت •
 گروه تجارت 
 گروه اقتصاد کاربردي 
 گروه مدیریت بازرگانی 

 دانشکده آموزش •
 گروه آموزش 

 دانشکده حقوق •
 گروه حقوق 

 دانشکده علوم •
 دانشکده هنرهاي زیبا •
 دانشکده طب سنتی •

مرکز تحقیقاتی نیز دارد که مرکز علوم مدیریت،  9و عالوه بر دانشکده هاي مذکور دانشگاه الکن
 مطالعات گردشگري از جمله آنهاست.مرکز مطالعات شهري و مرکز 

 اطالعات تماس:
University of Lucknow 
Lucknow 226 007,INDIA  
Phone: 0522-2740086 
Email:  info@lkouniv.ac.in 

 هاي انجام شدهامضاي تفاهم نامه و فعالیت
وي سـبزواري،  فمصـط رضـا  در حاشیه سفر جناب آقاي دکتر  21/11/92این تفاهم نامه در تاریخ 
 ،رسـمی دانشـگاه  به عنوان نماینـده   ،به هندوستان ،زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه

رعایت رئیس دانشگاه الکنو امضاء شد. این تفاهم نامه بعداً به منظور  دکتر نیمسه، ایشان و میان
 .رسیدآقاي دکتر سلیمی  به امضاي مقررات و سلسله مراتب اداري
 معرفی نماینده دانشگاه

 یمومن یدرضادکتر مج
 یاسیالملل دانشکده حقوق و علوم س ینگروه روابط ب یعلم یأته عضو

 09125430702تماس:  شماره
 mrezam1003@yahoo.com: ایمیل
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 دانشگاه پنجاب (هندوستان)

Panjab University 

 
بازمیگردد اما  1882دانشگاه پنجاب در چندیگر هندوستان واقع است. تاریخ این دانشگاه به سال 

تبرترین اتفاق افتاد. این دانشگاه یکی از قدیمی ترین و مع 1947در سال  رسمی آنتاسیس 
دانشگاه هاي هندوستان است به طوري که در رده بندي دانشگاه هاي جهان از رتبه خوبی در 

                     آسیا برخوردار است.
دانشکده در سراسر پنجاب  188گروه تحقیقی و آموزشی است و همچنین  70این دانشگاه شامل 

که با احتساب دانشکده دانشجو دارد  15000این موسسه بیش از  زیر نظر این موسسه هستند.
 هزار دانشجو می رسد. 250ش به بیش از هاي زیر نظر

ده هاي هنر، علوم، زبان، حقوق، مرکز منطقه اي زیر گروه دانشک 4و مرکز تحقیقی  15گروه،  75
کی و علوم م پزشآموزش و هنرهاي زیبا، مدیریت کسب و کار و تجارت، مهندسی و فناوري، علو

 دارویی قرار می گیرند.
 اطالعات تماس

No(s): 1800-180-2065, +91 172 2534818, 2534866 
 puchd.ac.in 

 امضاي تفاهم نامه
 برگزاري مشتركاین تفاهم نامه در سفر اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی به هندوستان براي 

 به امضاء رسید. 8/7/95در تاریخ » ایران و هند در بستر تحوالت نو ظهور بین الملل«همایش 
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 معرفی نماینده دانشگاه
 دکتر مجیدرضا مومنی

 عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 09125430702شماره تماس: 

 mrezam1003@yahoo.comایمیل: 
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 )یونان( ارسطودانشگاه 

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 
 

 
 

، در شهر تسالونیکی یونان واقع شده است. این دانشگاه با بیش از 1925دانشگاه ارسطو تاسیس 
دانشجو بزرگترین دانشگاه یونان است که به دلیل تنوع رشته هاي  120,000استاد و  2300

دانشگاه دنیا تفاهم نامه همکاري  700و با بیش از  آیدحساب میتحصیلی، یک دانشگاه جامع به 
دانشگاه  500جزو  QS Top Universitiesدارد. دانشگاه ارسطو بر اساس آخرین رتبه بندي 

هاي برتر دنیا و اولین دانشگاه یونان است. این دانشگاه از ابتداي تاسیس، توجه ویژه اي به رشته
هاي زیادي از فلسفه، اولین دانشکده این دانشگاه است که گروه علوم انسانی دارد و دانشکده
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هاي مختلف زبانهاي خارجی در این دانشکده واقع شده اند. چند دانشکده این دانشگاه جمله گروه
که در ارتباط با رشته ها و دانشکده هاي دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد به شرح ذیل 

 باشند:می
 دانشکده الهیات •
 دانشکده فلسفه •
 دانشکده حقوق •
 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی •
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی •

 اطالعات تماس:
Address: Thessaloniki 541 24, Greece 
Phone: +30 231 099 6000 
E-mail: rector-secretary@auth.gr 
www.auth.gr 
 

 
 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده

قاي آدر حاشیه سفر  6/5/94سال پیگیري در تاریخ  دو تفاهم نامه دانشگاه ارسطو پس از حدود
و در تاریخ  میتکاس، رئیس دانشگاه یونانیپریکلس به امضاي به یونان،  دکتر فرزاد غفوري

 رسید. عالمه طباطبائی آقاي دکتر سلیمی رئیس دانشگاه به امضاي 3/8/94
یک دانشجو از پردیس تحصیالت تکمیلی دانشگاه براي شرکت در همایش  97در آبان ماه سال 

 به دانشگاه ارسطو تسالونیکی اعزام شد. Tourman 2018بین المللی 
 

 نماینده دانشگاهمعرفی 
 دکتر فرزاد غفوري

 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 09125397297شماره تماس: 

 farzadghafouri@yahoo.comایمیل: 
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 (نهاد بین المللی) موسسه فرهنگی اکو

ECO Cultural Institute 

 
توسط  1985است که در سال  يسازمان منطقه ا یک)، ECO( ياقتصاد يها يهمکارسازمان 
 یو فرهنگ ی، فنياقتصاد يها يبه منظور توسعه همکار یه، پاکستان و ترکیرانا يدولت ها

 شد. یسعضو تاس يکشورها یانم
باشد که در  ی) مRCD( "توسعه يبرا يمنطقه ا یهايهمکار "سازمان  یگزیناکو جا سازمان

 داشته است. یتفعال 1979تا  1964 ياصله سالهاف
به آن اضافه شدند که عبارت بودند  یدو هفت عضو جد یافت، سازمان اکو گسترش 1992سال  در

، ستانزیقزق يستان، جمهورققزا ي، جمهوریجانآذربا يافغانستان، جمهور یاسالم ياز: جمهور
 ازبکستان. يترکمنستان و جمهورجمهوري ، یکستانتاج يجمهور

عضو به ده  يتعداد کشورها یشو افزا ECOبه سازمان  RCDشدن سازمان  یلاز تبد پس
را در گردهم آوردن  يه ا یژنقش و يکاربرد يسازمان منطقه ا یکسازمان به عنوان  ینکشور، ا

از  یکیمشترك هستند و در  یخفرهنگ و تار يکه دارا ییکرد؛ کشورها یداده کشور منطقه پ
 یبخش فرهنگ یايبه اح یاز، نینهزم یشپ ینجهان واقع شده اند. با ا اطقمن ینتر یکاستراتژ

) یهپاکستان و ترک یران،ا(سه جانبه  یمانپ یکبود که سازمان اکو از  یدر حال یناحساس شد و ا
 دو در بند یمجدد مؤسسه فرهنگ یايشده بود. لزوم اح یلمهم تبد يسازمان منطقه ا یکبه 

 شرح آمده است: ینبد ی) با اهدافیهترک( یرازم یمانپ
 يکشورها يملت ها یانو روابط دوستانه م يمعنو یوندهاي، پیفرهنگ يقرابت ها یمتحک "

 " یو عمل يبصورت تئور یو فرهنگ یاجتماع يروش ها یقعضو از طر
اساسنامه  يخود سرانجام با امضا یتحت عنوان فعل یموسسه فرهنگاین  یايبا اح یرسم موافقت
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در اسالم آباد پاکستان برگزار شد،  1995 سمار 14-15اجالس ساالنه اکو که در  ینآن در سوم
 .شد یینموسسه تع ینا یو تهران به عنوان مقر اصل یدمحقق گرد

 اطالعات تماس:
 10)، کوچه ناز، شماره یهموحد دانش (اقدس یابانتهران، خ

 1957653643: یپست کد
 0098-21-27673 000:  تلفن
   0098-21-27673456: نمادور

 info@ecieco.org ایمیل:
 

 امضاي تفاهم نامه و فعالیت هاي انجام شده
میان آقاي دکتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه عالمـه طباطبـائی و آقـاي دکتـر     این تفاهم نامه 

دانشـگاه عالمـه   محل در  25/11/94در تاریخ افتخار حسین عارف، رئیس موسسه فرهنگی اکو، 
 طباطبائی امضا شد.

 
 معرفی نماینده دانشگاه

 دکتر مجید عباسی
 دانشکده حقوق و علوم سیاسیگروه روابط بین الملل هیأت علمی عضو 

 09125467305شماره تماس: 
 dr.majidabbasi@gmail.comایمیل: 




