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 9315/ 8/ 25شنبه سه 

  نام ثبت 1199 -  1195

 1افتتاحیه  99199-1195

سخنرانی آقای سیدکاظم . 9

موسوی بجنوردی؛ ریاست 

 مرکز

دکتر محمود سخنرانی . 2

یر علمی دب، دهقی جعفری

 ؛همایش 

االسالم  سخنرانی حجت. 3

دستیار ویژۀ  ،علی یونسی

رئیس جمهور در امور اقوام و 

 های دینی اقلیت

 افتتاحیه

 جلسه اول

 

 مطلق دکتر جالل خالقی – یئدکتر فتح اهلل مجتبا 1ت رئیسهئهی

 دکتر ژاله آموزگار -صادق سجادیدکتر سید

 شناسی گویش بختیاری بهداروند واج اشرف صادقی دکتر علی 99199 -99139

99- 99139 تمایز در دامنه معنایی در واژگان مشترک آذربایجانی  احمد پاکتچیدکتر  

 و فارسی

 استراحت استراحت  99 -99139

 جلسه دوم
 

 آذرتاش آذرنوشدکتر  -اشرف صادقی دکتر علی 1ت رئیسهئهی

  دکتر مجدالدین کیوانی -دکتر علی درزی



 

 

 

 اعالم خواهد شدمتعاقباً   ژاله آموزگار دکتر 92-99139

 گزارش بازبینی فرهنگ سغدی دکتر بدرالزمان قریب 92139-92

  در زبان گورانی« بیان»و « بور»شناسی  واژه دکتر آرش اکبری مفاخر 93-92139

 نهار  -نماز نهار  -نماز 91-93

 جلسه سوم
 

 بهاصغر داددکتر   –دکتر بدرالزمان قریب 1ت رئیسهئهی

  سیدعلی آل داودآقای 

 دکتر محمود جعفری دهقی

 یک گونه زبانی مرکزی ایران1 یکهَترتیب واژه در کَ سپیده کوهکندکتر  91 -91139

 شهرام نقشبندیدکتر  91139 -95199

 محمودی اجاقارینب خانم 
           تالشی شعربررسی الگوی هجایی وزن 

 کالسوری گویش دکتر چنگیز موالیی 95199 -95139

 استراحت استراحت 92-95139

 جلسه

 چهارم

 دکتر احمد پاکتچی -دکتر کارلو چرتی 1ت رئیسهئهی

  بلوکباشیدکتر  -دکتر زهره زرشناس

آیلر عاده   خانم 92139-92  

 حمیده عاده خانم

ای بندهای متممی و موصولی خودایستا  بررسی مقابله

  در زبان ترکمنی و فارسی

شناخت  های متن سغدی کیهان بررسی آرایش سازه علی صابونچی ایآق 92139- 91199

 مانوی

  باقرزاده کاسمانی ر مراددکت 91139-91199

 ارینب محمودی اجاقخانم 

 فروغ تقی زاده خانم 

 مریم رشیدیخانم 

ای نظام حالت در زبان مازندرانی و  بررسی مقایسه

 گیلکی

 زگشایی فهلویاتماورامی و نقش آن در رزبان کردی  دکتر اسماعیل شمس 91139- 98199
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 طبیب زاده امید دکتر 1ت رئیسهئهی جلسه پنجم

 آرمان بختیاریدکتر 

 مژگان اسماعیلیدکتر  -انوری حسن دکتر

 داریوش بوربورآقای  1139-1199

 

"Ghost Words in Persian”, A 

Neglected Field of Study 

 عصمت اسماعیلیدکتر  99199-1139

 ندا ایمانی خوشخوخانم 
 ی گویشهاامکانی برای مطالعه1 های عامیانهافسانه

 (های عامیانه استان سمنانبا تأکید بر افسانه)

 نرجس بانو صبوریدکتر  99139-99199

 محمدرضا طوسی نصرآبادیآقای 
 نامهبررسی تغییرات معنایی واژگان سیاست

 دو تبدیل نادر در واجشناسی زبانهای شمال غربی جهاندوست سبزعلیپوردکتر  99199-99139

 استراحت استراحت 99139-99199

 محمد تقی راشد محصلدکتر  1ت رئیسهیئه جلسه ششم

 مهشید میرفخرایی دکتر

 مهندس داریوش  بوربور

 دکتر مهرداد نغزگوی کهن

 دکتر امید طبیب زاده 92199-99139

 طبیب زاده آریاآقای 

 وزن های نیمه عروضی

 کامبوزیا دکتر عالیه کرد زعفرانلو 92139-92199

 سرا خطبه خرم هاشمیآقای 

Morphophonemic 

Processes in Taleshi 

Dialect in Iran 

(Case Study: Keshli 

Village) 
با )یابی برخی از واژه های گویش دزفولی  ریشه پور محمدرضا عزیزیدکتر  93199-92139

 (واژگان عربی و کردیمحوریت 

 نهار  -نماز نهار  -نماز 91199-93199

 عبدالمجید ارفعی -چنگیز موالییدکتر  1ت رئیسهئهی جلسه هفتم

  زاده سیروس نصراهللدکتر  –نادره نفیسی دکتر

   

 عباسعلی آهنگردکتر  91139-91199

 فر منصوره دالرامیخانم 

بررسی تاریخی برخی ویژگیهای ساختواژی و 

 وی گویش سیستانینح

های چاکنایی  حاصل از حذف همخوان  کشش واکه میالد شریعتمداریآقای  95199-91139

 فرایندی واجی یا آوایی؟1 در زبان فارسی



 

 

 

بررسی )چند قطعۀ دیگر از کتاب غوالن مانی؟  دکتر آرمان بختیاری 95139-95199

(های احتمالی سغدی از کوان قطعه  

ننجفیا دکتر آرزو 92199-95139   

   
بررسی 1 تاریخ شکل گیری حروف الفبای فارسی

 موردی نسخه ای از قرن پنجم هجری

 استراحت استراحت 92139-92199

جلسه 

 هشتم

 عالیه کرد زعفرانلودکتر  1ت رئیسهئهی

 معصومی همدانیدکتر 

 پور دکتر جهاندوست سبزعلی

 احمدخانی محمدرضا دکتر

 فشارمریم محلوجی اخانم  91199-92139

 دکتر ایران کلباسی

اطلس گویشی شرق استان گیالن و طرح ملی 

 گویش شناسی ایران 

 ساخت های ملکی در تاجیکی و دری دکتر مهرداد نغزگوی کهن 91139-91199

98199-91139 Prof. Miloš Delič Names and surnames 

of Persian origin in the 

Serbian language  
 حمود جعفری دهقیدکتر م 98139-98199

 آقای علی ایلنت

 معرفی گویش کمرچه علیا در تربت جام

 دکتر فریبا قطره 91199-98139

 مهناز طالبی دستناییخانم 

ها در گویش لری بختیاری در  نگاهی به صفت

  محیطی چارچوب صرف زیست 

 


