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In The Name of God 

List of Accepted Abstracts for  

The Third International Conference of Iranian Languages and Dialects 

 (Past and Present) 

 

 نام نویسنده  عنوان مقاله ردیف

 ی مرکزیزبانگونۀ یک : در کهنگیآرایش واژگانی  1

 ایران

 سپیده کوهکن

 رؤیا تابعی شناختی دیدگاهی: اردالن گونۀ در استعاره 2

 راد نیما عرفانی

 محمدرضا احمدخانی استعاره گیاهان و جانوران در مازندرانی 3

 جائی علی کریمی فیروز

 الهه طهماسبی

 سلیمان میرزاپور لکی و بختیاری زبانی اشتراکات 4

 اشتقاق چند واژه لریِ بویراحمدی با تکیه بر ساخت 5

 واژه و تحول آوایی

 شکن نژاد، صف گلستان

آشنایی با گویش استرآبادی و معرفی برخی  6

 اصطالحات کهن وتعابیر انها

 هدایت السادات مسیحه

 ، شیما ابراهیمیمفیدی

اطلس گویشی شرق استان گیالن و طرح ملی گویش  7

 شناسی ایران

 ایران کلباسی 

 مریم محلوجی افشار

 های گویشامکانی برای مطالعه: عامیانههای افسانه 8

 (ی استان سمنانهای عامیانهبا تأکید بر افسانه)

ندا ایمانی ، عصمت اسماعیلی

 خوشخو

بر واژگانی در  بر وزنی و هجای تکیه انطباق هجای تکیه 9

 اشعار عامیانۀ گویش شهرضایی

 مائده السادات میرطالئی

 پور اوزی مهسا کمال مطابقه، بررسی ترتیب واژگانی و اوزی 11

 ! بادا که میِ نابت را بدهندی به شاه 11

از آرشیو PFNN 0013 ایالمی  نوشتۀ بررسی گل)

 سینا عباسلو



2 

 

  (جمشید باروی تخت

ای ایرانی آغازین در فارسیی  های گردش واکهبازمانده 12

 نو

 یفی، رحمان بختیاریرویا س

بازیابی پاره ای از واژگان مشترک گویش لری سیاداتی   13

 استان کهگیلویه وبویراحمد 

 ،رزمجو، رامین زندی اله آیت

 مهدی بسطامی

گیهای گویشی زبان فارسی قرن بحثی درباره ویژ 14

 (بر اساس نسخه ترکی نهج الفرادیس)چهاردم 

 زوبایدا شادکام، بالل یوجل

های استان  گویش برخی فرایندهای واجی رایج در 15

 بوشهر

عالیه پگاه آریایی، 

 کردزعفرانلو کامبوزیا

 معصومه اصغری بررسی ادبیات عامیانه در گویش سنگسری 16

شناخت هایِ دو متن سغدی کیهانبررسی آرایش سازه 17

 مانوی

 علی صابونچی

 شییهرام اورینییب محمییودی،  بررسی الگوی هجایی وزن شعر تالشی 18

 نقشبندی

شرراره  فیروزه افضل، ، فرخ حاجیانی بررسی آواشناختی و واج شناختی گویش بردستانی 19

 شفایی
در گیویش رودبیاری جنیو       بسیت  بررسی انواع واژه 21

 های فارسی معیار بست کرمان و مقایسۀ آن با واژه

مژگان ، جهانبخش لورگی پور

شهرام مدرس ، سوقانی

 خیابانی

و واکیاوی آن در زبیان   های پهلوی  بررسی بعضی واژه 21

 کردی کرمانشاهی

 معصومه گلی

 مقداد قنبری مزیدی بررسی تأثیرات زبان فارسی بر گویش عربی خمسه 22

بررسی تاریخی برخی ویژگی های ساختواژی و نحیوی   23

 گویش سیستانی

منصییوره ، عباسییعلی آهنگییر
 فر دالرامی

بررسی تاریخی تطبیقی صورتهای مکمیل در زبانهیا و    24

 گویش های ایرانی

، آرزو نجفیان، زهیرا قیراطیی  

سپیده محمدی جوزانی، سهیال 

 عسگری
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محمدرضا ، نرجس بانو صبوری نامهبررسی تغییرات معنایی واژگان سیاست 25

 طوسی نصرآبادی

و « انگیور »شیناختی واژ    زبان-شناختی بررسی جامعه 26

 مشتقات آن در گویش مشهدی

 پویا شهریاری راد

زهرا کریمی باوریانی، زینب  بررسی دستگاه واجی گویش سرخی 27

 محمد ابراهیمی

هییا واژهبررسییی دو فراینیید آوایییی درف و حیی   وام 28

  در زبان فارسی( فرانسه و انگلیسی)

 ،آرزو نجفیان پور، ه کمالیفهیم

 خانیرضا احمدمحمد

و  "و فرومایییه "فییروتن"بررسییی دو واژه ی فارسییی  29

 پهلوی آن هامعادل 

 امیر زمانی

شییناختی ترتیییب هسییته و وابسییته در  بررسییی رده 31

 های نحوی گویش  سنگسری گروه

فرانک جمال الدین، حسن 

 بشیرنژاد 

ی فارسیی   ترجمه»شناختی چند واژه از  بررسی ریشه 31

 «قرآن قدس

 حمید رضا نیک روش

زهرا ، علی کریمی فیروز جایی بررسی زبان تمثیل در گویش لری 32

 ترابی

بررسی زبان شیناختی  و سیاخت واژی گیویش لیری      33

  .منطقه لودا ، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد

 رامین زندی، آمنه زارع 

شیناختی فرآینید هیای واجیی گیویش      بررسی زبیان  34

 تایبادی

-مسیحه، شیما ابراهیمی

 السادات هدایت مفیدی

-شده در وصف ائمۀبررسی زبانشناختی مدایح سروده  35

 السالم در گویش ترکی شمال خراساناطهار علیهم

 

 شیما ابراهیمی، مرجان اشتری

 

شناختی مرثیه در گویش کرمانجی شیمال  بررسی زبان 36

 خراسان

 مرجان اشتری، شیما ابراهیمی

 مقداد قنبری مزیدیبررسی زمان افعال در گیویش عربیی خمسیه اسیتان      37
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 فارس

 وفسی زبان با پیوند در تاتی زبان ساخت ژر  بررسی 38

 

 نژاد سیدمرتضی سجادی

بررسی ساخت گروه اسمی در دو گویش لری بختیاری  39

 مسجدسلیمان و شوشتری

ایران کلباسی، فروزنده 

 زردشتی

ای در گیویش تالشیی    بررسی ساخت هجا و نظام واکه 41

 روستای کشلی

 خطبه سرا خرم هاشمی

معرفییه سییاز در لییری بختیییاری بررسییی سییاختهای  41

 الیگودرز، لکی الشتر و لری باالگریوه یی

 

محمد مومنی مهدی مشکریز، 

 موگویی

های مربوط بیه حیوانیات در زبیان    المثلبررسی ضر  42

زنجیره  استعاره»در چارچو  مدل کردی کرمانشاهی 

 (٩١٩١)لیکا  و ترنر « بزرگ

 آزیتا عباسی، مهری حقیقی

 یوسف عالی، مرضیه چتری داستانی در قصه های گویش سرخه ایبررسی عناصر  43

صدیقه  ،خانیرضا احمدمحمد بررسی فرایندهای آوایی و واجی گویش آران و بیدگل 44

  تقوایی

انگلیسییی و )هییا واژهبررسییی فراینییدهای واجییی وام 45

 در زبان فارسی( فرانسه

رضا محمدپور، فهیمه کمالی

 نجفیانآرزو خانی، احمد

هییا و  بررسییی کشییش و تشییدید در برخییی از واژه   46

 های گویش زرقانی ساخت

 ابراهیم شفیعی

 شیما جعفری دهقی بررسی گویش گلپایگان 47

مطالعه ای : بررسی مجهول در در زبان های کردی  48

 توصیفی –تحلیلی 

، طاهره عبدالهی یالهام ارغوان

 پارسا

شده بر روی گویش بررسی مروری پژوهش های انجام  49

 لری بختیاری

 ایران کلباسی، مریم آزادی

 مصطفی دشتی آهنگر در زبان فارسی "حریف"ی  بررسی معنا و تطور واژه 51
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در بافییت ( dastwar) "دسییتور"بررسییی مفهییوم   51

 معناشناختی تاریخی

 ندا اخوان اقدم

بررسی مقابله ای بنیدهای متممیی و موصیولی خیود      52

 ترکمنی و فارسی ایستا در زبان

 

 حمیده عادهآیلر عاده، 

 بررسی مقابله ای گویش شیرازی و فسایی 53

 

نرجس ، محمد رضا احمدخانی

 اسکندرنیا

در زبیان مازنیدرانی و     ای نظام حالیت بررسی مقایسه 54

   گیلکی

، ارینب مراد باقر زاده کاسمانی

زاده، فروغ تقیمحمودی اجاق، 

                            مریم رشیدی   

 بررسی میزان گ رایی در فارسی گفتاری 55

 

 زهرا رضویان

علمی  ثبت و ضبطافزارها و ابزارهای  بررسی نرم 56

 های در حال خطر ها و گویش زبان

 مهناز طالبی دستنایی

 طحان علی، فاطمه مجیدی بررسی و توصیف آواشناسی در گویش گلمکانی 57

احسان مجییدی فیرد، منییره     فردوسیبررسی و توصیف گویش  58

 جلیلی پروانه

همراه بیا ارائیه   )شناختی گویش کوهبنانی  بررسی واف 59

 (شواهدی از فارسی میانه

 حامد موالیی کوهبنانی

رضوان قلعه نوی، آرزو نجفیان،  بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش سبزواری 61

 بلقیس روشن

 ویدا ندا  زبانشناسی تاریخیبررسی واژ  فرّه از دیدگاه  61

 بررسی وندها در گویش سبزواری 62

 

آرزو نجفیان، رضوان قلعه نوی، 

 بلقیس روشن

 بررسی ویژگیهای کهن و گویشی فرامرزنامه  63

 

 امیرعمادالدین صدری
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 پور نازنین خلیلی سبزواری  های فعلی در گویش بسامد عبارت 64

رضیا   پور، محمید  فهیمه کمالی  های قرضی در زبان فارسی بومی سازی صرفی واژه 65

 خانی، آرزو نجفیان احمد

: هییای ایرانییی غربییی  در زبییان« مالکیییت»بیییان  66

 شدگیرویکرددستوری

 شادی داوری

 

 سرمشهدپرتوی نو بر کتبیه پهلوی کردیر در  67

 

 امیرعباس خسروی

 

 jumaeشناسی و معنای واژ   پژوهشی پیرامون ریشه 68

در متن پس دانشن کامگ و ارتباط آن با واژ  جمع در 

 زبان عربی

 هما پاکدامن گوهری

 سیدطیب رزاقی پیشوندهای صرفی و اشتقاقی در گویش ابوزیدآبادی 69

 المثل های گیلکی  اقلیم در ضر  ریتأث 71

 

ی، معصیومه  اضیف سادات میمر

 کیانپور

 بیر  تایبیادی  گویش در جبرانی کششتحلیل پدیده  71

 بهینگیشناسی واف نظریه اساس

 

 شیما ابراهیمی

 عباس آذرانداز تشبیه در اشعار فارسی میانه، پارتی و سغدی مانوی 72

 :تعامل زبانی،فرآینیدی بیرای هیم گراییی فرهنگیی      73

 «بررسی هم سازگرایانه زبانی،قومیت عربی و فارس»

 محمدعثمانی

 نیره صبرکننده پشتیری سرا  تنقالت و ابزار تولید آن در گویش گیلکی صومعه 74

 توصیف آوایی و واجی گویش لری نهاوندی 75

 

لیییال محمدرضییا احمییدخانی، 

 سهرابی

 یفارسی  زبیان  با سهیمقا در یمرودشت شیگو فیتوص 76

 یزردشت انهیم

 یزدیا فاطمه

 اعظم نیکخواه فاردقی توصیف و بررسی مختصات واجی گویش فاردق 77
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توصیف و تحلیل فراینید کشیش جبرانیی در گیویش      78

 ی نظریه بهینگیگیلماز برپایه

مسیییحه السییادات هییدایت   

 مفیدی

لیایی در تقسییم بنیدی   کُقُروردی سُنْکُجایگاه گویش  79

 زبان کردی و ارائه برخی واژه های آن

 سلمان خنجری

 حریر الماسیبلقیس روشن،  جزءواژگی در گویش لکی نوراباد 81

 اله برگستوان  امان جغرافیای چند واژه در گویش دشتستانی 81

 سیدمهدی سجادی جنس دستوری در زبان هَورامی 82

 طاهره رضایی یک زبان در خطر در استان هرمزگان "خلوصی" 83

در خصوص بعضی از محتواهای عرفیانی و تصیوفی در    84

 «بابر رساله والدیه»ترجمه 

 زوبایدا شادکام بالل یوجل،

؛ الالییی منطقیۀ   «حَیدا »درنگی بر ساختار و محتوای  85

 سیَرکویر

سییمیه سییادات طباطبییایی،  

 سیدحسین طباطبایی

 رؤیا تابعی راهبردهای جبرانی در فارسی کرمانشاهی 86

رده شناسی حر  اضافه مسیر در رخدادهای حرکتیی   87

 در  بعضی گویشهای ایرانی غربی

 حیدری زادیرضا 

های محتمیل بنید شیرط در زبیان      شناسی جهان رده 88

 فارسی

 سیده عاطفه بقایی

 خطبه سرا خرم هاشمی سر شهرستان تالش شهر پره تالشی  شناسی گویش رده 89

شناسییی واژگییان کهیین کشییاورزی در گییویش  ریشیه  91

 روستاهای مالیر و تطبیق آن با زبان اوستایی

 مهدی عباسی، زهرا زارع

ریشییه یییابی برخییی از واژه هییای گییویش دزفییولی   91

 (بامحوریت واژگان عربی و کردی)

 محمد رضا عزیزی پور

شناسی تعدادی از واژگیان پهلیوی بازمانیده در     ریشه 92

 (هفت لنگ)بختیاری گویش 

، محمود فاطمه بهادرانی

 پور جعفری دهقی، پروین ترابی

میترا مجتبی میرمیران،  شناسی چند واژ  گالشی ریشه 93

 فریدی

 قدریه باباییتحسین مصطفی،  زبان کردی و شبکه اجتماعی تلگرام 94
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 نصیر بدری احمدی های تربت جام زبان کولی 95

، محمد ممیت محمد نور عالم سابقه ارتباط زبان فارسی با زبان بنگالی 96

 الرشید

 مژگان هوشمند ساخت ارگتیو در گویش خالری 97

دوست، الهه  امین شایسته غربی ساخت امکانی در زبانهای ایرانی میانه 98

 بستان گل

 رویا کبیری، مینا رضوانیان نما در گویش بیرجندی ساخت درجه 99

 آزاده گیالنشاه ساخت کنایی در گویش سمنانی 111

 راشین مدنی ساخت مصدر در گویش خوانساری 111

 سیامک ابراهیمی ساختمان فعل درگویش مالیری 112

ای در  واکیه  شدگی همخیوان در محییم مییان    سایشی 113

 فی فعل در گونۀ شهمیرزادییهای تصر صورت

 سلیمه زمانی

 

 آبادی کار، علی کاظم احمد تازه پهلویزبان  باوفسی های زبان  سنجش برخی از ویژگی 114

 حریر الماسی معنایی در گویش لکی نورآبادیشمول  115

ابوالحسیین ، نظییام عمییادی  شناخت و بررسی یک زبان لوتر در اقلید  116

 زاده نجف

عناصر فارسی میانه در ساخت نحیوی گیویش هیروی     117

 قدیم 

 سمیرا شفیعی

مختلیف اسیتان    یفرایند بررسی تشدید در گویشیها  118

 کهگیلویه وبویر احمد

پور، ملک  صدیقهرامین زندی، 

 آمنه زارع

در دو گونیه ی شیرقی و غربیی    / ǝ-/کاربرد پسیوند   119

 گویش گیلکی

دلربا حسین امیدی راد، 

 تاشپوالت آوا

نسرین اصالنی، محمد مهدی  کاربرد صفات اشاره و ضمایر در گویش بی وی 111

 اسماعیلی

 پور فریده نیک در گویش سیرجانی "ور"کثرت پیشوند  111

 میالد شریعتمداریی چاکنیایی در  ها همخوانکشش واکه حاصل از ح    112
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 فرایندی واجی یا آوایی؟: فارسی نوزبان 

 محمد کریمی باوریانی گویش سرخی 113

 سارا اشتری گویش کهکی تفرش 114

 نادره نفیسی نشان گویش ماه 115

حسین پورشریف، محمّدهادی  شناختی درآمدی توصیفی ی قوم: گویش مُعاوِدین 116

 خالقی

ایرانیی در مقدمیۀ االد    هیای زبیانی    ها و گونه گویش 117

 زمخشری

 سمیره کریمی

بررسییِ  ) ی ابرفِ فیارس  ورانِ منطقه ها و گویش گویش 118

شیناختی برخیی از واژگیان و اسیامی در مییان       ریشه

 (نشینان ابرف نشینان و دشت کوه

مجتبی دورودی، فرخ 

 حاجیانی، محسن محمودی
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