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فؿل هاضی هتؿذی ٍ ػاخت اسگاتیَ دس وشهلاًجی خشاػلاى ٍ همایؼلِ
آى تا ػاخت اسگاتیَ دس فاسػی هیاًِ ٍ وشهاًجی گیالى

آصادُ احؼاًی چوثلی

18

ٍاطُّای ایشاًی هیاًِ غشتی دس ولیؼای اسهٌیاى

19

پظٍّـی دس ػاختاس صتاًی لاتَع ًاهِ

21

تأثیش صتاى ٍ ادتیات فاسػی تش صتاى ٍ ادتیات تٌگالی

21

ساتطِ صتاى ّای ایشاًی تا دیگش صتاى ّا دس طَل تاسیخ

22

تشسػی پاساهتش ضویشاًذاصی دس صتاى فاسػی دس ػِ دٍسُ تاػتاى ،هیاًِ
ٍ ًَیي دس لالة ًػشیِ پادتماسى پَیا

23

هحذٍدیت حشوت اص گشٍُ اػوی هشوة دس گَیؾ آساًی

24

تشسػی اػتؿاسُ هفْلَهی جْتلی «تلاال» ٍ «پلاییي» دس صتلاى ولشدی
وشهاًـاّی

اوشم وشاًی

25

ٍام ٍاطُّای فاسػی دس صتاىّای تَػٌیایی ،كشتی ٍ وشاتی

الَیش هَػیچ

26

تشسػی سدُ ؿٌاختی ٍ تَكیف گَیؾ ػْی

الْام همذم

27

تٌاٍب ّای گزسایی دس صتاى فاسػی :تحمیمی تش اػاع آسای تت لَیي

28

چٌذ ٍاطُ اص هتَى وْي پاسػی ًَ

29

تشسػ لی سدُ ؿللٌاختی ًٍللذّای تلللشیفی دس وللشدی ایاله لی ،وللشدی
ػَساًی ،وشدی وشهاًجی تیگلش ٍ صتاى فاسػی

اهیش وشیویپَس ٍ هشین اػالهی ٍ ؿْال
ؿشیفی

31

تشسػی هماتلِای ٍیظگیّلای دػلتَسی دس گًَلِّلای صتلاًی ؿلوال

ایشاى ولثاػی ٍ هٌْاص ػؿیذی

آًَؿیه هلىی
اتشاّین اػتاجی ٍ هؼلن سجثی
اتَ هَػی هحوذ ؾاسف تاهلل
احوذ یاس هشالَی
احوذسضا ؿشیفی پَس ؿیشاصی
اػوا وشیوی همذم آساًی

اهیذ طثیة صادُ ٍ صّشا لشػتاًی
اهیش ؾوادالذیي كذسی

اػتاى خَصػتاى ٍ فاسػی هؿیاس
تتَل ؾلی ًظاد ٍ كادق هحوذی

31

ٍاطُ تؼت ّای دٍ اللیوی آسی یا ًِ

32

ٍاطُ ّا ٍ سیـِ ّا دس گَیؾ فیي

33

طثمِ تٌذی ٍ صایایی ًٍذّای تلشیفی  -اؿتمالی دس دٍ صتلاى دسخطلش
ایشاًی :همایؼِ تحلیلی  -هماتلِ ای تا صتلاى فاسػلی (هطالؿلِ هلَسدی
صتاى السی ٍ اٍُساهی)

34

كشف فؿل دس گَیؾ اسدواًی فاسع

35

تشسػی ّوتایی ّای ٍاجی دس ٍاطگاى ّن سیـِ وشدی ٍ فاسػی

پاسػا تاهـادی ٍ ؿادی اًلاسیاى

36

تشسػی ػاختواى اًَاؼ فؿل دس وشدی گَساًی

جَاد تاهـادی ٍ پاسػا تاهـادی

37

ًَؾی فؿل هضاسؼ دس صتاىّای ایشاًی ؿاخِ ؿوال غشتی

تْجت ًجیثی فیٌی
تْضاد هشیذی ٍ هحوذ اٍسًگ ٍ ایَب
هحوَدی
تْوي هشادیاى

2

جْاًذٍػت ػثضؾلیپَس
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پؼًَذّای جوؽ ٍ كاهتّای هیاًجی پیؾ اص آى دس هتَى فاسػلی -
ؾثشی

حاهذ ًَسٍصی

39

تشسػی هـخلِ ّای تلشیفی اػن ٍ فؿل دس گَیؾ ّای تَؿْشی

حثیة احوذی

41

تشسػی ٍاطگاى تاصهاًذُ اص دٍسُ هیاًی ٍ تاػتاًی صتاى فاسػلی دس گًَلِ
صتاًی ػَطَُ

41

تىیِ فؿل دس گَیؾ تایثاد

42

گَیؾ تادسٍدی ،پاػذاس فشٌّگ ٍ صتاى ایشاًی

حؼیي ًمذی تادی

43

دسآهذی تش ًػشیِ ٍاج ّای چاوٌایی ٍ واسوشد آى دس صتاى ّای ایشاًلی

خؼشٍ للیضادُ للؿِ

حؼیي طثاطثایی
حؼیي ًجاتیاى تؼتاًی ٍ هحوذسضا پْلَاى
ًظاد

تاػتاى
سؤیا ووالی ؾٌثشاى

44

ٍاجؿٌاػی تاسیخی گَیؾ تالـی ؿوالی ،گًَِ ؾٌثشاًی

45

ٍام گیشی حشٍف اضافِ پیـیي دس صتاى تاتی

46

تشسػی تٌَؾات گَیـی آغاصُ ّجا دس صتاى وشدی

47

تشسػی هماتلِ ای ػاختاس ًحَی صتاى ّای فاسػی ٍ اسدٍ

48

ػاختواى فؿل دس گَیؾ گشجی فشیذى

49

سیـِ ؿٌاػی ؿواسی اص ٍاطگاى گَیؾ تاتی خلخال

51

ًمذ ٍ تشسػی تؿضی اكطالحات ٍ ًـاًِ ّای فشٌّگلی هـلتشن صتلاى
تشوی ،فاسػی ،لضالی اص لحاظ صتاى ؿٌاػی فشٌّگی

51

تشسػی واستشد فؿل اكلی پغ اص فؿل ووىی دس هتَى والػیه

52

تشسػی تأثیش هیضاى تحلیالت ٍ جٌغ افشاد تش واستشد گَیؾ للشی دس
همایؼِ تا صتاى فاسػی دس ؿْش یاػَج

صیٌة كٌاؾی همذم ،لطف اهلل یاسهحوذی،
هشتضی یویٌی ،فیشٍص كذیمی

53

تحلیل ٍ همایؼِ ضشب الوثل ّلای حیَاًلات دس تشولی آرسی ایلشاى،
سٍیىشد تَكیفی :صتاى ؿٌاػلی ؿلٌاختی ٍ سٍیىلشد تثییٌلی :تحلیلل
گفتواى اًتمادی

صیٌة هحوذاتشاّیوی ٍ فشّاد هؿواسی

54

تشسػی گَیؾ تختیاسی اص هٌػش ٍاطگاى ٍ اكطالحات تِ ولاس سفتلِ دس
تاٍسّا ٍ اؾتمادات

طیال خاًجاًی

55

اًذام ّای تذى اًؼاى ٍ ٍاطُ ّلای ٍاتؼلتِ دس صتلاى تللَچی ٍ تشسػلی
تطثیمی آًْا تا صتاى ّای تاػتاًی

ػاهاى هلفا

ساحلِ ایضدی فش
سضا حیذسی صادی ٍ وشم اهلل پالیضتاى
سضَاى هتَلیاى ٍ سػَل هلىیاى
سضَاى هتَلیاى ٍ هجتثی احوذی فشیذًی
سٍیا ػیفی ٍ جْاى دٍػت ػثضؾلیپَس

3

صتیذُ ؿاد وام
صّشا اتشاّین تاًىی ٍ پشیَؽ اؾالییاى
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56

فاسػی صدایی سٍػلی دس لفملاص هطالؿلِ هلَسدی :هٌلاتؽ تاسیخٌگلاسی
هؼلواى ًـیيّای لفماص جٌَتی

ػجاد حؼیٌی

57

ًـاًِ ؿٌاػی ؿثاّت ّای صتاًی فاسػی ٍ اػپاًیایی

ػؿیذ َّؿٌگی

58

تفاٍت ّای صتاًی هیاى فاسػی ایشاًی ٍ فاسػی افغاًی

ػویشا غالهی

59

تشسػی كشفی كفت ٍ ضویش دسگَیؾ لُشی دؿوي صیاسی ( ؿْشػتاى

ػویِ گَدسصی ٍ اتشاّین تَولیاى

هوؼٌی)
61

صتاى تشوی آرسی دس گزس تغییش

ػَلواص هحوَدی

61

تشسػی هـىالت ٍ هَاًؽ هطالؿات صتاى فاسػی دس داًـگاُ ّای ٌّذ

ػیذ اختش حؼیي

62

فشایٌذ ٍاجی دس گَیؾ اهلـی

ػیذ هجتثی هیشهیشاى ٍ اًَؽ هشادی

63

ٍاطگاى ایشاًی دس صتاى گشجی

ػیذ هحؼي حؼیٌی

64

تشسػی اًَاؼ فؿل ًفی ٍ جایگلاُ آى دس جولالت پشػـلی هتلذاٍل دس
لْجِ ؿیشاصی

ػیذُ صّشا آیت اللْی

65

تشسػی تفاٍت ّلای ػلاختاسی ٍ آٍایلی فؿلل هاضلی ًمللی دس لْجلِ
ؿیشاصی دس همایؼِ تا فاسػی هؿیاس

ػیذُ صّشا آیت اللْی ٍ هشضیِ حؼیٌی

66

همایؼِ ػاختاس افؿال صهاى گزؿلتِ دس دٍگلَیؾ ٍالتلی ٍ ولیویلاى
اكفْاى

ػیویي ػذّی ٍ ؿْال سلیةدٍػت

67

تشسػلی تشخلی فشآیٌللذّای ٍاجلی لْجللِ ؿلیشاصی دس چللاسچَب ٍاج
ؿٌاػی صایـی

ؿثٌن گل ًـیي ٍ ؾالیِ وشد صؾفشاًلَ
واهثَصیا

68

پی تؼت ّای ؿخلی ٍ ًمؾ آًْا دس تؿییي ًػام هطاتمِ دستْثْاًی

69

تشسػی پیىشُ تٌیاد فشآیٌذ ّای اػن ػاصی دس اٍػتا

71

تشسػی ٍ همایؼِ آٍاّا دس گَیؾ تالـی ٍ صتاى فاسػی هؿیاس

71

گؼتشُ ٍ ًفَر صتاى فاسػی تش اػاع سٍایت اٍلیلاء چلثلی دس ػلیاحت
ًاهِ

ؿیشصاد طایفی ٍ ٍحیذ سضایی

72

تشسػی صتاى ؿٌاختی وٌؾ گفتاسی دؾا ٍ ًفشیي دس گَیؾ وشهلاًجی
خشاػاى

ؿیوا اتشاّیوی ٍ هشجاى اؿتشی

73

ػاختاس ٍ سیـِ ؿٌاػی هلذسّای گَیؾ ػوٌاًی

74

پیـیٌِ صتاى طثشی تا لشى ًْن ّجشی

75

صتاى تلَچی ٍگَیؾ ّای آى

ؿْشام گشاهی
ؿْشُ تْفش ٍ ٍیذا ًذاف
ؿْیي ؿیخ

ؿیوا جؿفشی دّمی ٍ آصادُ گیالًـاُ
كالح راوشی
كذیمِ ػادات همذاسی ٍ ػیذ هحوذ
تلَچی
4
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76

تشسػی اػتؿاسُ ّای هفَْهی دس صتاى هاصًذساًی تشاػاع دیذگاُ صتاى
ؿٌاػی ؿٌاختی

كذیمِ ًثَی

77

تىیِ فؿل دس گَیؾ تٌذسؾثاع

طاّشُ سضایی

78

اًطثاق ٍاجی ٍام ٍاطُ ّای سٍػی دس صتاى فاسػی دس چلاسچَب ًػشیلِ
تْیٌگی

ؾالیِ وشد صؾفشاًلَ واهثَصیا ٍ افتخاس
ػادات ّاؿوی

79

تشسػی ٍ تطثیك تشخی اص هلذسّای ّن سیـِ ٍ هـتشن صتلاى ّلا ٍ
گَیؾ ّای تاػتاًی ٍ هؿاكش ایشاى

ؾثاع تیشافىي

81

تشخی اص هـخلِ ّای دػتَسی هتوایض گَیؾ تَـاوَشدی

ؾثاع ؾلی آٌّگش ،ؾلی اكغش سػتوی ٍ
تختیاس كذیمی ًظاد

81

تشسػی ػاختَاطُ گَیؾ دػتگشدی(دػتجشدی) ٍ ًگاّی تِ دػتگاُ
فؿل الصم ٍ هتؿذی دس حالت اسگتیَ ًالق

ؾثذالحویذ حیذسی ٍ سحواى تختیاسی

82

همایؼِ ؿثاّت ّای ٍاطگاًی صتاى لىی تا تؿضلی دیگلش اص صتلاى ّلا ٍ
گَیؾّا

ؾلی ػتاسی

83

تشسػی اتذال ،للة ٍ حزف دس گَیؾ تاتی سٍدتاس صیتَى

84

تشسػی فشایٌذ تىشاس دس گَیؾ تختیاسیً :گاّی كَسی ٍ هؿٌایی

85

ػاخت وٌایی ٍ تلحیح اًتمادی ؿاٌّاهِ

86

صتاى هلی ٍ صتاى هادسی :گشیضّا ٍ گشایؾّا

غالهؿلی صاسؼ

87

تاثیش دیَاى حافع تش ادتیات ؾشفاًی صتاى پـتَ

غیَس حؼیي

88

تشسػی پشاوٌذگی صتاًی الَام ایشاًی ٍ تاثیش آى تش َّیت هلی

89

تشسػی ٍاطُ ّای وـاٍسصی دس گَیؾ تیشجٌذ

91

تشسػی ػاختْای ػثثی تحلیلی صتاى فاسػی هؿیاس

91

تشسػی تحلیلی تأثیش ٍ ًفَر ٍاطگاى صتاى فاسػی دس صتاى ّای ٌّذی ٍ
اسدٍ دس ٌّذٍػتاى

92

ٍاحذّای اًذاصُگیشی طَل دس لذیویتشیي فشٌّگ اٍػتایی

فشصاًِ گـتاػة

93

تشسػی فشآیٌذ تاّنآیی ٍاطگاى دس گًَِّای صتاًی جٌَب وـَس

فشؿتِ هحوذپَس

94

ًگاّی تِ گَیؾ تـاگشدی تِ ؾٌَاى یه گَیؾ خاف

فشًاص فشّی همذم

95

تشسػی ؿیَُ ّای تاصًوایی والم دس یـتّا تا سٍیىشد سٍایتؿٌاختی

فْیوِ تؼلیتخؾ

96

تشسػی اكل هجاٍست ّجا دس صتاى فاسػی تاػتاى

ؾلی ؾلیضادُ جَتٌی
ؾلی هَػَیدُؿیخ
ؾلیشضا حیذسی

فائضُ سػتِ همذم
فائضُ لادسی ٍ اتشاّین اػتاجی
فاطوِ وشم پَس
فشصاًِ اؾػن لطفی

فیشٍصُ اػالهی ٍ ؾالیِ وشد صؾفشاًلَ
5

فُزست چکیدٌ مقاالت پذیزفتٍ شدٌ ديمیه َمایش بیهالمللی سبانَا ي گًیشَای
ایزاوی:
گذشتٍ ي حال
مزکش دائزٌالمعارف بشرگ اسالمی

عىًان مقالٍ

وًیسىدٌ /وًیسىدگان

97

تشسػی تطثیمی ًػام آٍایی گَیؾ وشدی ایالم تا صتاى ّلای فاسػلی ٍ
اًگلیؼی

وشم اهلل پالیضتاى ٍ ػحش سضایی

98

هاًذگاسی تشخی ٍاطُ ّای فاسػی ولیلِ ٍ دهٌِ دسگَیؾ تَیشاحوذی

وـَاد ػیاّپَس

99

گَیؾ جَگی

111

فشآیٌذ تىشاس دس ص تاى تلَچی

111

تشسػی توایض جٌغ دػتَسی دس گَیؾ وشهاًجی لَچاى

112

ّوگًَی دس صتاى السی

113

تشسػی ًوَد دػتَسی فؿل دس حىایتّای ػلٌذتادًاه ػلوشلٌذی ٍ
استثاط آى تا ًَؼ سٍایت

114

تشسػی ضشب الوثل ّا دس گَیؾ السػتاًی

115

سًٍذ سٍ تِ صٍال گَیؾ هاصًذساًی دس ؿْشػتاى لائوـْش

116

تشسػی پظٍّؾ ّای صتاى ؿٌاختی هحمماى تٌگالی دستاسُ تأثیش صتلاى
فاسػی دس صتاى تٌگالی

117

تأثیش صتاى فاسػی دس ًاهگزاسی اهاوي تٌگالدؽ

118

صتاى ایشاًی دس تٌگال ٍ تأثیش حىین ؾوش خیام دس ادتیات تٌگالی

119

ًمؾ صتاى فاسػی دس تٌگالدؽ اص دٍسُ ی خلجی تا هغَل

111

واستشدّای هختلف ضوایش ًىشُ دس تشخی اص صتاىّای ایشاًی ًَ

هحوذ ساػخ هٌْذ

111

ساتطِ صتاى ایشاًی تا صتاى پٌجاتی دس طَل تاسیخ

هحوذ ػشفشاص غفش

112

تشاًِ ّای هاًَی دس هاًؼتاى ّای آػیای هشوضی

هحوذ ؿىشی فَهـی

113

گَیؾ وُشدی گشٍػی

هحوذ هشیَاًی

114

تشسػی تحَل ػاخت اسگاتیَ ایشاًی هیاًِ دس گَیؾ سٍدتاسی وشهاى

هحوذ هطلثی

115

تَهی ػاصی ٍاطگاًی دس صتاى تلَچی

هحوذاٍیغ پیام ٍ ؾلی ؾلیضادُ

116

تشسػی سیـِؿٌاػی ػِ جایٌام دس اػتاى ایالم

هحوذهٌلَسی ٍ آسهاى تختیاسی

117

ًفَر صتاى فاسػی دس صتاى ٍ ادب تٌگالی

118

تثییي ًمؾ ٍ جایگاُ صى دس ًاخَدآگاُ جوؿی گَیـَساى تْثْاى

119

سسػی ًمؾ ّای هؿٌایی ولٌؾ گفتاسّلای دؾلا ٍ ًفلشیي دس گلَیؾ

وَثش ّاؿوی
گیتی تاوی ٍ هلطفی داًـَس
لیال حش
لیال دیاًت
لیال ضیاهجیذی
هحثَتِ ٍحیذیاى ٍ حـوت اهلل آرسهىاى
هحؼي جؿفشصادُ
هحوذ اتَالثـش
هحوذ اتَالىالم ػشواس
هحوذ اتَالْاؿن
هحوذ احؼي الْادی

هحوَد ؾالن
هشضیِ ًاغوی پَس
هشین اػالهی

هاصًذساًی
121

لیاع هیاى هَضلَؾات ٍ لاللة ّلای ًَؿلتاسی وتیثلِ ّلای ؿلاّی
اٍساستَیی ٍ فاسػی تاػتاى ّخاهٌـیاى
6

هشین داسا

فُزست چکیدٌ مقاالت پذیزفتٍ شدٌ ديمیه َمایش بیهالمللی سبانَا ي گًیشَای
ایزاوی:
گذشتٍ ي حال
مزکش دائزٌالمعارف بشرگ اسالمی

وًیسىدٌ /وًیسىدگان

عىًان مقالٍ
121

ػیش تحَل افؿال هشوة الصم طی فشایٌذ اًضوام دس صتاى وشدی

122

چٌذ ٍاطُ وْي دسگَیؾ هشدم هالیش

123

الگَّای هجاص تغییش الگَی حالت كشفی دس صتاى ّای ایشاًی ًَ ؿلوال
غشتی داسای ػاخت وٌایی گؼؼتِ

124

آؿٌایی تا گَیؾ صاٍُ ای ٍ هؿشّفی تشخی اص تؿاتیش ٍ اكطالحات آى

125

ٍاطُ ّاى فاسػى دس ؾاهیاًِ هلشى

126

هظگاى ؾثواًى ٍ ؿیشیي ػیذصاّذی
هؼؿَد اتشاّیوی
هؼؿَد هحوذی ساد
هؼلن سجثی ٍ هْذی سجثی
هٌى أحوذ حاهذ

همایؼ حشف اضافِ «تِ  »be :فاسػی ٍ «پَِ  »pa :تلَچی

127

هالحػاتی پیشاهَى افؿال هشوة دس صتاى تلَچی

128

جٌؼیت دػتَسی دس گَیؾ ّای ایشاًی :تشسػی گلَیؾ جَؿلماًی اص

هَػی هحوَدصّی
هَػی هحوَدصّی ٍ ػاهاى هلفا
هْذی ػثضٍاسی

ًاحیِ هشوضی ایشاى
129

تشسػی یىی اص گَیؾ ّای وشج (سٍػتای ػیاّىالّاى)

ًادیا حاجی پَس

131

تشسػی گَیؾ ػثضٍاس

ًاصًیي خلیلی پَس

131

تأثیش صتاى فشاًؼِ تش صتاى فاسػی دس طَل تاسیخ

ًاّیذ جلیلی هشًذ ٍ صّشا داٍسپٌاُ

132

دستاسُ سیـِ چٌذ ٍاطُ گیلىی ( اص گًَِ گَیـیِ ؿشق گیالى)

ًشجغ تاًَ كثَسی ٍ تلمیغ سٍؿي

133

تشسػی جایگاُ صتاى ٍ ادب فاسػی دس ؿثِ لاسُ ٌّذ

134

واّؾِ غشفیتِ فؿل دس گَیؾِ لىیِ دَسُِؿْش

135

تشسػی ٍ همایؼِ هـخلِ ّای ووّی سیتن صتاى فاسػی هؿیاس ٍ لْجلِ
اػتْثاًی

136

ًمؾ صتاى فاسػی دس تٌگالدؽ اص دٍسُ خلجی تا هغَل

137

ؿاّذی ٍاجی تش فاسػی ؿذگی صتاى هاصًذساًی

138

ًگاّی صیثاییؿٌاختی تِ كفتّای ٌّشی ػشٍدّای هاًَی

ًلشت خاتَى ؾلَی
ٍالی سضایی ٍ اتَرس حؼي ًٍذ
ٍحیذُ اتَالحؼٌی صادُ ٍ ًفیؼِ تمَی
ّادی احؼي
یحیی ویخائی ٍ هحوذسضا خالمی

7

ؾثاع آرساًذاص ٍ هؿلَهِ تالشی

