
    ها و گویش های مناطق مرزی ایرانبرنامه نخستین همایش ملی زبان

(2023مارچ  1دانشگاه بیرجند ) – 1401اسفند  10چهارشنبه:   

 (8 - 10نشست افتتاحیه )صبح: 

 ردیف سخنران موضوع ساعت

 الف تالوت آیاتی از قرآن کریم - 8:05-8:00
 ب نماهنگ جمهوری اسالمی ایران - 8:10-8:05

 ج افتتاحیه نماهنگ - 8:15-8:10

 د استانی محترممقام  سخنرانی - 8:25-8:15

 هـ   دانشگاه محترم رئیس سخنرانی - 8:35-8:25

 و رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی - 8:45-8:35

 ز  سفیر محترم ایران در سازمان یونسکو سخنرانی - 9:00-8:45

 ح  خیرمقدم و گزارش دبیر همایش - 9:10-9:00

 شناختی خراسانتحلیل زبانوصیف و ت 10:00-9:10
 سخنرانی استاد دکتر محمد دبیرمقدم

 )دانشگاه عالمه طباطبایی(
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 پذیرایی 10:30-10:00

 رئیس جلسه: دکتر گلناز مدرسی قوامی - (10:30-11:55نشست علمی نخست )صبح: 

 فارسمزاری: شاهدی بر امتداد سپهر زبانی و فرهنگی ایران در خلیج گویش ک   10:50-10:30
 دکتر آزیتا افراشی

 )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(
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 های حاشیه دریای خزرها و گویشسیر تاریخی مطالعات زبان 11:10-10:50
 دکتر محمود جعفری دهقی

 )دانشگاه تهران(
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 هابنیاد گویشاهمیت مطالعات پیکره 11:30-11:10
 دکتر محمد راسخ مهند

 )دانشگاه بوعلی سینا(
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11:50-11:30 
-زباننگاهی به  –جایگاه زبان بومی مناطق دوزبانه و مرزی در نظام آموزشی 

کان و امهای مناطق مختلف در قلمرو متحده )بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی( 
 استفاده از تجارب کشورهای دیگر

 د غفاریدکتر مهبُ
 (دانشگاه کمبریج انگلستان)
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 پرسش و پاسخ 11:55-11:50

 نماز و نهار 13:50-11:55
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 دکتر آزیتا افراشیرئیس جلسه:  -( 13:50-15:15: عصر) علمی دومنشست 

 ردیف سخنران موضوع ساعت

 های ایرانها و گویشها برای توصیف نظام آوایی زبانگردآوری داده 14:10-13:50
 دکتر گلناز مدرسی قوامی

 )دانشگاه عالمه طباطبایی(
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 ها در تالشیاضافههای حالت و پسعامل نشانهت 14:30-14:10
 دکتر مهرداد نغزگوی کهن

 )دانشگاه بوعلی سینا(
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 های زبان کردیوحدت در کثرت زبانی: پیوستگی ساختاری گونه 14:50-14:30
 دکتر یادگار کریمی
 )دانشگاه کردستان(
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 شناختی گویش بیرجندررسی واجب 15:15-14:50
 دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 )دانشگاه تربیت مدرس(
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 رسش و پاسخپ 15:20-15:15

 ذیراییپ 15:50-15:20

 دکتر محمد راسخ مهندرئیس جلسه:  -( 15:50-17:20: عصر) علمی سومنشست 

 حوالِی مرزهایِ کشور ایرانضع زبان بلوچی در و 16:10-15:50
 دکتر موسی محمودزهی

 )دانشگاه والیت ایرانشهر(
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 های استان کرمانشاه: برخورد زبانی و فهم متقابلها و گویشگاهی به زبانن 16:30-16:10
 دکتر آرزو نجفیان

 نور( امی)دانشگاه پ
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16:50-16:30 
بات یا تغییر اصطالحات خویشاوندی در اثر تماس زبانی: مطالعۀ موردی در ث

 50چند روستای دوزبانۀ خراسان دهۀ 
 دکتر پونه مصطفوی و دکتر فریار اخالقی

 (پژوهشگاه میراث فرهنگی)
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 معیار در زبان بلوچی بررسی ساخت ملکی محمولی 17:15-16:50
 مقدمیزدانیروزبهان دکتر ، گلفام ارسالن دکتر

 )دانشگاه تربیت مدرس(
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 رسش و پاسخپ 17:20-17:15

 و نماز پذیرایی 17:50-17:20
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 (30/17 - 19) اختتامیهنشست 

 ردیف موضوع ساعت

 الف دبیر همایش و جمع بندی سپاسگزاری 18:00-17:50

 ب یادکرد استاد دکتر جمال رضایی نماهنگ 18:10-18:00

 ج ایرانتقدیر از خدمات علمی استاد دکتر محمد دبیرمقدم به گویش شناسی  نماهنگ 18:20-18:10

 د ایرانی هایزبانرونمایی از ویراست جدید کتاب رده شناسی  18:30-18:20

 هـ  شناسیاستاد دکتر محمد دبیرمقدم در باب ویراست جدید کتاب رده بیانات 18:40-18:30

 و فارسی دری توسط دانشجویان افغانستانیخوانش شعرهای  18:50-18:40

 ز (بیرجندی)خوانش شعرهای گویشی  19:00-18:50
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 حضوریهای غیرتنشسبرنامه 

https://www.skyroom.online/ch/bums/mim 

 خانم خوشدلجلسه:  دبیر -( 14-15:30: عصر) نخست حضوریغیرنشست 

 ردیف سخنران موضوع ساعت

 از نظر عملکرد حنجره یکرد زبانگرفته  یهاهمخوان یواج یشناسرده 14:40-14:00
 نژادیدکتر بتول عل

 (دانشگاه اصفهان)
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15:00-14:40 
های مرز شمالی مروری بر کاربرد فعل خواستن و توانستن در برخی گویش

 خلیج فارس

 دکتر فاطمه نعمتی
 )دانشگاه خلیج فارس(
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15:30-15:00 
 یکلهر یدر کرد یاستمرار شوندیتکواژ صفرِ پ ییاصورت آو یایبقا یبررس

 یزبانو درون یقیتطب یکردیرو

  یفتاح یدکتر مهد

 (رازی کرمانشاه)دانشگاه 
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 استراحت 15:45-15:30

 داغیخانم قرهجلسه:  دبیر -( 15:45-17:20ساعت: ) دوم غیرحضورینشست 

16:20-15:45 
 یجسنشیگو هیبر پا المیدر شمال استان ا یبرخورد زبان جیبر نتا یلیتحل
 («یخِزِل»زبانگونه  ی)مطالعه مورد انبوهه دادگان لیو تحل یانشیرا

 انیآرزو نجف دکتر، یسنائ اسری
 (پیام نور تهران)دانشگاه 
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 یمرکز در زبان لکبرون یهابیترک 16:35-16:20
 فرانک نادریدکتر 
 (فرهنگیان لرستان)دانشگاه 
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16:55-16:35 
در مقایسه با  کرمان گانیر ۀدر منطق جیرا یمرز یبلوچ ۀتطور زبان گون ریس

 بلوچی مرزی

 ینانکوهب ییموال دکتر، ییپاشا ییمال دکتر، پورینخع هیعالدکتر 

 (زرندآزاد )دانشگاه 
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 (ی)خراسان جنوب سکیبخش آ شینظام مطابقه در گو یشناخترده یبررس 17:20-16:55
 بوالفضل علمدارا

 (دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی)
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https://www.skyroom.online/ch/bums/mim

