به نام خداوند جان و خرد
برنامۀ سخنرانیهای دومین همایش زبانها و گویشهای ایرانی (گذشته و حال)
 11-15دیماه  ،1313مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران
یکشنبه 1313 /11 /11
یکشنبه

9-9/03

ثبتنام

ثبتنام

9/03-03

افتتاحیه

افتتاحیه

جلسه اول

هیات رئیسه:

دکتر ژاله آموزگار
دکتر سید صادق سجادی
دکتر محمود بیجنخان

03-03/03

دکتر محسن ابوالقاسمی

زبانشناسی و زبانهای باستانی در ایران

03/03-00

دکتر علیاشرف صادقی

گویش برزک کاشان

11-11/31

استراحت

جلسه دوم

هیات رئیسه:

دکتر محسن ابوالقاسمی
دکتر علی اشرف صادقی
دکتر علی درزی -دکتر عالیه کرد زعفرانلو

00/03-01

دکتر ایران کلباسی

یک معنی و هزار صورت

-01 /03
01

دکتر آتوسا رستمبیگ

گامی بهسوی تهیۀ اطلس گویشی و بررسی
فاصلههای گویشی در استان یزد

01/03-00

دکتر نگار ایلقمی

Variationist analysis of –t, -d deletion in
Persian

00 -01/03

نماز -نهار و بازدید از
پوسترها

نماز -نهار و بازدید از پوسترها

جلسه
سوم

هیات رئیسه:

دکتر محمد دبیرمقدم – دکتر کتایون مزداپور
دکتر ایران کلباسی
دکتر محمود جعفری دهقی

01/03-01

دکتر ژاله آموزگار

نمونههایی از حدود چهار جهت اصلی در متون
پهلوی

01 -01/03

دکتر احمد پاکتچی

الگوهای ایرانی در صورتبندی ساخت معنی در
1

زبان ترکی آذربایجان
01/03-06

دکتر قدمعلی سرامی

نقش دانش گویششناسی در شناخت بهتر
شاهنامه فردوسی

06 -06/03

استراحت

استراحت

جلسه
چهارم

هیات رئیسه:

دکتر کارلو چرتی -دکتر احمد پاکتچی
دکتر چنگیز موالیی -دکتر قدمعلی سرامی

06/03-01

دکتر امید طبیبزاده
مائدهسادات میرطالیی

اشتراکات وزنی در اشعار ایرانی غربی:
رویکرد صوتشناختی

01 -01/03

دکتر آرمان بختیاری
آقای عبدالمجید حیدری

بررسی ساختواژۀ گویش دستگردی :نگاهی به
دستگاه فعل الزم و متعدی در حالت ارگتیو ناقص

01/ 0301

دکتر محمد راسخ مهند

کاربردهای مختلف ضمایر نکره در برخی زبانهای
ایرانی نو

دوشنبه 1313 /11 /15
دوشنبه

جلسه
پنجم

هیات رئیسه:

دکتر زهره زرشناس
دکتر غالمحسین کریمی دوستان
Prof. Arthur Ambartsumian
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله

9-9/03

دکتر بدرالزمان قریب

وامواژههای سغدی

9/03-03

مهندس داریوش بوربور

A Revision of the Diachrony, Synchrony
and Etymology of the New Persian bōr

03-03/03

دکتر جهاندوست سبزعلیپور

نوعی فعل مضارع در زبانهای ایرانی شاخۀ شمال
غربی

2

03/03-00

استراحت

استراحت

جلسه
ششم

هیات رئیسه:

دکتر بدرالزمان قریب
دکتر سیروس نصراللهزاده
مهندس داریوش بوربور
دکتر مهرداد نغزگوی کهن

00-00/03

Prof. Miloš Delič

Persian Language in Balkan: The Influence
of Persian on Serbian Language and
Literature

00/03-01

دکتر عالیه کرد زعفرانلو

01-01/03

دکتر موسی محمودزهی

قانون مجاورت هجا در زبان فارسی باستان
مقایسۀ حرف اضافۀ «به  »be :فارسی و « َپه »pa :

01/03-00

دکتر فاطمه نعمتی

Attitudes toward the usage, maintenance
and dissemination of regional dialects in
Boushehr

00-01/03

نماز -نهار و بازدید از
پوسترها

نماز -نهار و بازدید از پوسترها

جلسه
هفتم

هیات رئیسه:

دکتر محمد راسخ مهند
دکتر فاطمه نعمتی – دکتر فرزانه اعظم لطفی
Prof. Miloš Delič

01/03-01

دکتر چنگیز موالیی

دربارۀ معنی و اشتقاق واژۀ اوستایی xšuuaēβa-

-01 /03
01

دکتر حامد نوروزی

پسوندهای جمع و صامتهای میانجی پیش از آن
در متون فارسی -عبری

01/03-06

Prof. Arthur
Ambartsumian

Verses in the “Gīlī” (Gilaki) dialect of the
)poet Badr Shirvani (15th c.

استراحت

استراحت

جلسه
هشتم

هیات رئیسه:

دکتر امید طبیبزاده
دکتر موسی محمودزهی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
دکتر حامد نوروزی

11/31-11

دکتر فرزانه اعظم لطفی

بررسی تحلیلی تاثیر نفوذ واژگان زبان فارسی در

بلوچی

3

زبانهای هندی و اردو در هندوستان
11-11/31

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

مطابقۀ نامتعارف در فارسی نو

11/31-11

دکتر محرم رضایتی کیشه
خاله

مقایسۀ چند نکتۀ دستوری در زبانهای تالشی و
سغدی

4

