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  محل برگزاري  ساعت  تاریخ

تعداد 

شرکت 

  کننده

9/98  12 -10  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  10 -8  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  12 -10  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  20 -18  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  10 -11  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  11 -12  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی
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  هاجدول سخنرانی

تاریخ  سخنران  

دالیل سازش ناپذیري پایدار گفتمان ژئوپلیتیکی 

جمهوري اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا در 

  خاورمیانه

10/9  وحید کیانیآقاي دکتر 

ارزیابی آسیب پذیري اجتماعی در شهرها  در 

برابر مخاطرات
16/9 آقاي دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

16/9  آقاي دکتر محمد حجی پور  اقتصاد سیاسی دامداري در ایران

تحلیلی بر بازار مسکن شهري با تأکید بر شهر 

  بیرجند
16/9  آقاي دکتر محمد اسکندري ثانی

دکتر زهرا علیزاده بیرجنديسرکار خانم سند پژوهی  11/9

11/9  آقاي دکتر محمد حسن الهی زاده  تاریخ شفاهی

  

  عنوان  ردیف

1  

دالیل سازش ناپذیري پایدار گفتمان ژئوپلیتیکی 

جمهوري اسالمی ایران و ایاالت متحده امریکا در 

خاورمیانه

2  
ارزیابی آسیب پذیري اجتماعی در شهرها  در 

 برابر مخاطرات

اقتصاد سیاسی دامداري در ایران  3

4  
تحلیلی بر بازار مسکن شهري با تأکید بر شهر 

بیرجند

 سند پژوهی  5

تاریخ شفاهی  6
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9/98  12 -13  

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  13 -14  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  8  
ساختمان دکتر  401اتاق 

 حسن پور

 

9/98  10  
کالس مهندس امینی 

 دانشکده علوم

 

9/9814 -12  تاالر 

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9814 -12  تاالر 

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9812 -10  تاالر 

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9812 -10  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

 بعدا اعالم خواهد شد 10- 12 9/98
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11/9  آقاي دکتر شیرزاد خزائی  تاریخ محلی

11/9  آقاي دکتر مجتبی خلیفه  دانشنامه نویسی

26/9  آقاي دکتر محمدمهدي دیانی  وحدت حوزه و دانشگاه چرایی و چگونگی

 از برخی توجهی بی 

  نماز
26/9  دکتر سید حسن حسینی

18/9 خانم دکتر شیرزور1اصول حسابداري مقدماتی   

25/9 خانم دکتر شیرزور2اصول حسابداري مقدماتی   

27/9 خانم دکتر پورارتباطات غیر کالمی  

30/9 آقاي دکتر بخشینقد و برسی کتاب کار، کار انگلیس است  

بررسی ناآرامی در خاورمیانه عربی سالهاي 

2019 
27/9 آقاي زنگنه -آقاي دکتر بخشی

  

تاریخ محلی  7

دانشنامه نویسی  8

وحدت حوزه و دانشگاه چرایی و چگونگی  9

10  
 یا توجهی کم عوامل و علل

نماز به جوانان

11 

 اصول حسابداري مقدماتی 

12 

 اصول حسابداري مقدماتی 

13 

 ارتباطات غیر کالمی

 نقد و برسی کتاب کار، کار انگلیس است 14

15 
بررسی ناآرامی در خاورمیانه عربی سالهاي 

2019و  2011
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9/9812 -10  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

 

9/9810 

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9812 

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9810 

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/9812 

 تاالر

عالمه فرزان دانشکده  

 ادبیات و علوم انسانی

 

 

 محل برگزاري  ساعت  تاریخ
تعداد شرکت 

  کننده

9/9812 -10  تاالر 

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

نفر 150  

9/9810  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی
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23/9 آقاي دکتر بخشینقد و بررسی کتاب بحران آینده افغانستان  

13/9 دکتر علی اکبر سام خانیانیفلسفه ادبیات  

13/9 دکتر محمد بهنام فرجایگاه اندیشه و آگاهی در منظومه فکري مولوي  

18/9 دکتر علی زنگوییجایگاه زن و حجاب از نظر قرآن   

19/9 دکتر زینب نوروزيموالنا انسان فردیت یافته  

  نشست ها

تاریخ  سخنرانان  

آقاي دکتر بخشی -آقاي دکتر فرزانه پورروز مجلس  18/9  

  نقد کتاب دکتر حسن جوادي 

   »تعامالت ادبی ایران و جهان
دکتر ابراهیم -دکتر اکبر شایان سرشت

عزیزي محمدرضادکتر -محمدي  
17/9  

 نقد و بررسی کتاب بحران آینده افغانستان 16

 فلسفه ادبیات  17

 جایگاه اندیشه و آگاهی در منظومه فکري مولوي  18

 جایگاه زن و حجاب از نظر قرآن   19

 موالنا انسان فردیت یافته  20

  
  عنوان

 روز مجلس 1

نقد کتاب دکتر حسن جوادي   2

تعامالت ادبی ایران و جهان«
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تعداد شرکت   محل برگزاري  ساعت  تاریخ

  کننده

9/98  12- 16  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

9/98  10  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

  307اتاق  10- 14 9/98

9/98  14  

 تاالر

ادبیات  هعالمه فرزان دانشکد 

 و علوم انسانی

 

9/98  

9/98  
12  

 تاالر

ادبیات  هعالمه فرزان دانشکد 

 و علوم انسانی

 

  

  محل برگزاري  ساعت   تاریخ
تعداد شرکت 

  کننده

9/9810  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی
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  کارگاه ها

تاریخ  مدرس  

17/9 سرکار خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندينسخه شناسی

کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی و منابع 

الکترونیکی
معاون کتابخانه مرکزي-جناب آقاي کازهی  24/9

24/9 مسلم خسروي زارگز آمادگی براي کنکور ارشد

5/9  دکتر عباس واعظ زاده  افزارهاي پژوهشی ها و نرم

  دکتر حامد نوروزي  هاي پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی
10/9

12/9

  مسابقات

تاریخ  برگزار کننده     

انجمن علمی-حوزه پژوهشی دانشکدهمسابقه پوستر دانشجویی  16/9  

  عنوان  

1  

 نسخه شناسی

2  
کارگاه آشنایی با پایگاه اطالعاتی و منابع 

 الکترونیکی

آمادگی براي کنکور ارشد 3

4  

ها و نرم آشنایی با سامانه

5  

هاي پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی بایسته

  ردیف
 عنوان

 مسابقه پوستر دانشجویی  1
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  محل برگزاري  ساعت   تاریخ
تعداد شرکت 

  کننده

9/98  10  

 تاالر

 هعالمه فرزان دانشکد 

 ادبیات و علوم انسانی

 

�٩٨ ���ه �و�ش سال دا�ه اد�یات و ع�وم ا�سا�ی �ی ��� ��ارش
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 سایر

تاریخ  برگزار کننده     

هاي نو در علوم انسانی با ماهیت 

  ايبین رشته
انجمن علمی-حوزه پژوهشی دانشکده  25/9

  
 عنوان

1  
هاي نو در علوم انسانی با ماهیت جشنواره ایده

بین رشته

  


