
 به نام آنکه جان را حکمت آموخت
اندیشهسالن  المللی زبانها و گویشهای ایران برنامه سخنرانی های چهارمین همایش بین  

رةالمعارف بزرگ اسالمیئمرکز دا  
١٣٩٧اسفند ماه  ١٤سه شنبه   

  عنوان سخنرانی سخنران (ان) زمان
  مراسم افتتاحیه نخست: نشست
  ٩ -  ١٠ساعت 

  

  ردیجناب آقای موسوی بجنو
  دکتر محمود جعفری دهقی

  دکتر علی اشرف صادقی 
 سخنران ویژه همایش

  خیر مقدم
  گزارش دبیر علمی همایش 

  وضعیت زبانی شرق ایران در چند قرن اول بعد از اسالم

  یسه نشست دومئهیات ر
  دکتر علی اشرف صادقی

 دکتر ژاله آموزگار

    

  شخص در زبان فارسی تکوین ضمایر سوم دکتر مهرداد نغزگوی کهن ١٠ساعت
و نمایشی معاصر  داستانی آثار شکسته های صورت در ای گونه واج و سازی خنثی واجی قواعد  زاده  دکتر امید طبیب  ١٠:٣٠ ساعت

 فارسی
  میالد عابدی  ١١ساعت 

 محسن محمودی
  های خویشاوندی ثانوی، بررسی واژگانی از دوران هند و اروپایی تا ایرانی نو نسبت

  آسیایی در زبانهای ایرانیـهای آفرووامواژه دکتر احمد پاکتچی ١١:٣٠ساعت
  یسه نشست سومئهیات ر

  مجتباییهللا  فتحدکتر 
  دکتر احمد پاکتچی

 زادهطبیبامیددکتر

    

  اسامی خانوادگی در زبانهای حاشیه خزرو نحوی واژیبررسی ساخت سبزعلیپورجهاندوستدکتر  ١٢ساعت
  از سده پنجم هجری احتماالً » المصادر»  های کهن گویشی درواژگان نادر دری و نمونه جواد بشری دکتر ١٢:٣٠ساعت
 یک منظومه تاتی آقای فرهاد طاهری ١٣ساعت

     ١٣:٣٠ساعتنماز و ناهار
  یسه نشست چهارمئت رأهی

  دادبهاصغر دکتر 
  مطلق پور اسماعیل ابوالقاسمدکتر 

 دکتر معصومه باقری

    

  بازسازی زبان قدیم همدان: امکانات و مشکالت دکتر سالومه غالمی ١٤:٣٠ساعت
  خر در گویش و فرهنگ ابوزیدآبادی دکتر سید طبیب رزاقی ١٥ساعت
  رپاره های باباطاهر همدانیاتبارشناسی واژگانی از چه آقای کرم علیرضایی ١٥:٣٠ساعت
  م)١٦- ٩ق/١٠ - ٣ هدر منابع تاریخی (سد کرد با آن پیوند و ورانگهواژتداومو تکوینسیر شمساسمعیل دکتر ١٦ساعت

  یسه نشست پنجمئهیات ر
  نغزگوی کهنفرهاد دکتر 

   دکتر محمود جعفری دهقی
   دکتر جهاندوست سبزعلیپور

    

  دکتر معصومه باقری  ١٦:٣٠ساعت 
 دکتر عباس آذرانداز

  زند فرگرد ششم وندیداد و مقایسه آن با متن اوستایی

  )IIIبررسی ریشه شناختی واژگان تبری ( مطلقدکتر اسماعیل پور ١٧ساعت
    ١٧:٣٠ساعتپذیرایی
  یسه نشست ششمئهیات ر

  دکتر جواد بشری
  دکتر نادره نفیسی

 دکتر اسمعیل شمس

    

  جعفری دهقی محمود دکتر   ١٨ساعت 
 دقدیپروانهخانم 

  با پسوندهای فارسی میانه زبان کردیمقایسه پسوند های 

  اسالمی علی دکتر  ١٨:٣٠ساعت 
 هوشمندالهام دکتر

  هیداتیدوزیس در زبانها و گویشهای ایرانیهای بومی  پراکندگی جغرافیایی واژه

  بررسی میزان و چگونگی کاربرد اسامی خاص و بومی در شعر گویشی دزفول حجارینوشین خانم ١٩ساعت
 مراسم پایانی:  ١٩:٣٠ساعت 

  همایشبندی  گرد و جمع میز .١
  اجرای نقالی .٢
باربدبه  رفتن موسیقایی نقل .٣

 بارگاه خسرو پرویز

  

باشند. ملزم به ثبت نام می ناهار کنندگان برای است) سایر شرکت مقاالت کنندگان ارائه ناهار مختص (پذیرایی آزاد است عموم برای همایش در شرکت توجه:  


