به نام خداوند جان و خرد

برنامۀ سخنرانیهای سومین همایش زبانها و گویشهای ایران (گذشته و حال)
 22-25آبان  ،9315مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران
سه شنبه 9315 /8 /25
1199 - 1195

ثبتنام

1195-99199

افتتاحیه1

افتتاحیه

 .9سخنرانی آقای سیدکاظم
موسوی بجنوردی؛ ریاست
مرکز
 .2سخنرانی دکتر محمود
جعفریدهقی ،دبیر علمی
همایش ؛
 .3سخنرانی حجتاالسالم
علی یونسی ،دستیار ویژۀ
رئیس جمهور در امور اقوام و
اقلیتهای دینی
دکتر فتح اهلل مجتبائی – دکتر جالل خالقیمطلق

جلسه اول

هیئت رئیسه1

99199 -99139

دکتر علیاشرف صادقی

واج شناسی گویش بختیاری بهداروند

99139 -99

دکتر احمد پاکتچی

تمایز در دامنه معنایی در واژگان مشترک آذربایجانی

99 -99139

استراحت

استراحت

جلسه دوم

هیئت رئیسه1

دکتر علیاشرف صادقی -دکتر آذرتاش آذرنوش

دکتر سیدصادق سجادی -دکتر ژاله آموزگار

و فارسی

دکتر علی درزی -دکتر مجدالدین کیوانی

99139-92

دکتر ژاله آموزگار

متعاقباً اعالم خواهد شد

92-92139

دکتر بدرالزمان قریب

گزارش بازبینی فرهنگ سغدی

92139-93

دکتر آرش اکبری مفاخر

واژهشناسی «بور» و «بیان» در زبان گورانی

93-91

نماز -نهار

نماز -نهار

جلسه سوم

هیئت رئیسه1

دکتر بدرالزمان قریب– دکتر اصغر دادبه

91 -91139

دکتر سپیده کوهکن

ترتیب واژه در کَهَکی 1یک گونه زبانی مرکزی ایران

91139 -95199

دکتر شهرام نقشبندی

بررسی الگوی هجایی وزن شعر تالشی

آقای سیدعلی آل داود
دکتر محمود جعفری دهقی

خانم ارینب محمودی اجاق
95199 -95139

دکتر چنگیز موالیی

گویش کالسوری

95139-92

استراحت

استراحت

جلسه

هیئت رئیسه1

دکتر کارلو چرتی -دکتر احمد پاکتچی

چهارم
92-92139

دکتر زهره زرشناس -دکتر بلوکباشی
خانم آیلر عاده

بررسی مقابلهای بندهای متممی و موصولی خودایستا

خانم حمیده عاده

در زبان ترکمنی و فارسی

92139- 91199

آقای علی صابونچی

بررسی آرایش سازههای متن سغدی کیهانشناخت

91199-91139

دکتر مراد باقرزاده کاسمانی

بررسی مقایسهای نظام حالت در زبان مازندرانی و

خانم ارینب محمودی اجاق

گیلکی

مانوی

خانم فروغ تقی زاده
خانم مریم رشیدی
91139- 98199

دکتر اسماعیل شمس

زبان کردی اورامی و نقش آن در رمزگشایی فهلویات

چهارشنبه 9315 /8 /22
دکتر امید طبیب زاده

جلسه پنجم

هیئت رئیسه1

1199-1139

آقای داریوش بوربور

"Ghost Words in Persian”, A
Neglected Field of Study

1139-99199

دکتر عصمت اسماعیلی

افسانههای عامیانه 1امکانی برای مطالعهی گویشها

دکتر آرمان بختیاری
دکتر حسن انوری -دکتر مژگان اسماعیلی

خانم ندا ایمانی خوشخو
99199-99139

دکتر نرجس بانو صبوری

(با تأکید بر افسانههای عامیانه استان سمنان)
بررسی تغییرات معنایی واژگان سیاستنامه

آقای محمدرضا طوسی نصرآبادی
99139-99199

دکتر جهاندوست سبزعلیپور

دو تبدیل نادر در واجشناسی زبانهای شمال غربی

99199-99139

استراحت

استراحت

جلسه ششم

هیئت رئیسه1

دکتر محمد تقی راشد محصل

99139-92199

دکتر امید طبیب زاده

دکتر مهشید میرفخرایی
مهندس داریوش بوربور
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
وزن های نیمه عروضی

آقای آریا طبیب زاده
92199-92139

دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
آقای خرم هاشمی خطبهسرا

Morphophonemic
Processes in Taleshi
Dialect in Iran
(Case Study: Keshli
)Village
ریشهیابی برخی از واژه های گویش دزفولی (با

92139-93199

دکتر محمدرضا عزیزیپور

93199-91199

نماز -نهار

نماز -نهار

جلسه هفتم

هیئت رئیسه1

دکتر چنگیز موالیی -عبدالمجید ارفعی

91199-91139

دکتر عباسعلی آهنگر

بررسی تاریخی برخی ویژگیهای ساختواژی و

خانم منصوره دالرامیفر

نحوی گویش سیستانی

آقای میالد شریعتمداری

کشش واکه حاصل از حذف همخوانهای چاکنایی

محوریت واژگان عربی و کردی)

دکتر نادره نفیسی– دکتر سیروس نصراهللزاده

91139-95199

در زبان فارسی 1فرایندی واجی یا آوایی؟

95199-95139

دکتر آرمان بختیاری

95139-92199

دکتر آرزو نجفیان

92199-92139

استراحت

استراحت

جلسه

هیئت رئیسه1

دکتر عالیه کرد زعفرانلو

چند قطعۀ دیگر از کتاب غوالن مانی؟ (بررسی
قطعههای احتمالی سغدی از کوان)
تاریخ شکل گیری حروف الفبای فارسی 1بررسی
موردی نسخه ای از قرن پنجم هجری

دکتر معصومی همدانی

هشتم

دکتر جهاندوست سبزعلیپور
دکتر محمدرضا احمدخانی
92139-91199

خانم مریم محلوجی افشار

اطلس گویشی شرق استان گیالن و طرح ملی

دکتر ایران کلباسی

گویش شناسی ایران

91199-91139

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

ساخت های ملکی در تاجیکی و دری

91139-98199

Prof. Miloš Delič

98199-98139

دکتر محمود جعفری دهقی

Names and surnames
of Persian origin in the
Serbian language
معرفی گویش کمرچه علیا در تربت جام

آقای علی ایلنت
98139-91199

دکتر فریبا قطره

نگاهی به صفتها در گویش لری بختیاری در

خانم مهناز طالبی دستنایی

چارچوب صرف زیست محیطی

