فهرست مقاالت پذیرفته شده در پنجمین همایش بین پنجمین المللی زبانها و گویشههای ایهران
(گذشته و حال)
نان و نام خانوادگی
1
2
3
4
5
6

حمیده پشتوان
مهناز طالبی دستنایی
روح اهلل مرادی نژاد
شادی داوری
محمداکبر سپاهی
عبدالرضا سیف
عاطفهسادات میرسعیدی
جدیداسالمی
محمدعلی میرزایی 
حمیده ابراهیمی

 7مژگان اصغری طرقی
8
بهجت قاسمزاده
 9طیبه اسدی مفرح
 10مهدی سبزواری
11

الهه صف شکن

الهام فرجی بیرگانی
 12سهیال صالحی مقدم
منصوره دالرامیفر
 13عباسعلی آهنگر
 14احمدرضا دانائی
 15عشرت سادات میرحسینی
16
17
18
19
20

نسیم رضاییفر
روشنک آذری
ابراهیم کنعانی
آرش اکبری مفاخر
اکبر محمدی

فرزانه گشتاسب
مسعود قیومی
 21نادیا حاجیپور
 22موسی محمودزهی1
 23موسی محمودزهی2

نام مقاله
گویششناسی :سیر تحول روششناسی از گذشته تا امروز
ساختار فعل در گویش بهمئی
پسوند اشتقاقی «  -ان » :پسوند «مراسم واژه» در فارسی
بلوچی و واو معدولۀ فارسی
بررسی آکوستیکی فرایند واجی ناهمگونی در گویش رامسری
تحول فاء اعجمی یا صامت دولبی سایشی واکدار  βاز زبان طبری کهن
تا زبان مازندرانی
حروف و برخی ویژگیها و کاربردهای آنها در لهجۀ طَرقی از گویش
راجی
ساخت و صرف فعل در گویش بلوچی بزمانی
همتصریفی حالت مطلق و مفعولی در طَرقی از منظر ساختواژۀ توزیعی

معرفگی و شناخته شدگی در ساخت زبان فارسی نوین
فراوانی  ،کاربرد و بررسی تحوالت آوایی برخی از اصطالحات
عامیانه در گویش بردجی از توابع شیراز
واژگان مندایی بر کتیبهی آرامی مهرداد ( کتیبه آرامی متسختعه)
تحلیل فرایند حذف در گویش سیستانی براساس نظریه واجشناسی
خودواحد
مادهسازها در گویش خوانساری

وندهای تصریفی در گویش شاهرودی
صرف فعل در زمانهای ماضی ساده ،استمراری و بعید به گویش
گیلکی کالچای
وجه ،نوع و ساخت جمالت شرطی زبان پهلوی :دستگاه مضارع
ساختمان فعل در گویش تاتي شمال خراسان
سرچشمۀ زبانی حماسهسرایی در ایران باختری
واژههای مفرد خوئینی

تحلیلی آماری بر هزوارشهای متون پهلوی
واژههای زبان عربی در زبان بلوچی
بررسی وام 
بررسی صفات منظومۀ «باگێن بَشکَرد» در ادبیات بلوچی (با رویکرد
زبانهای ایرانی)

ابراهیم بدخشان
فرانک نادری
 24مسعود دهقان
 25سمیرا قنبرنژاد
 26راضیه باصفا
 27بابک شریفی
آزاده آزادی نژاد
 28روزبه ذرین کوب
29
نوشآفرین کالنتر

30
31
32
33

زهرا حمیدی شیروان
سیمین دخت گودرزی
ایرج دلفانی
ساناز دقت

تنوع معنایی ساختار ترکیبات فعلی درگونه لکی
کهنترین شاهد از آرایۀ ادبی «لف و نشر» در متنی به فارسی میانۀ

مانوی
بررسی قصههای وزوان
An Outline of its Lexicon Based on a Manuscript from
14th Century CE
مفهوم اصطالح نصورای در کتیبۀ کردیر بر کعبۀ زردشت
بررسی تفاوتهای زبان جنسیتی در بین گویش وران لری خرم آبادی
An Analysis of word Order in Kurmanji Dialect from a
typological perspective
کاربرد ماده های ماضی جعلی با پسوند  ist-در گویش روستای گیجالی
واکاوی پررنگ کم کوشی و تلفظ خطی در واژگان زبان لکی
مقایسه نشانه فراگفتمان در زبان شناسی انگلیسی و فارسی کاربردی

