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  فراخوان
 بين المللي همايشمين تهش

 انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

  1392 ماهشهريور 15- 13
  )زنجاندانشگاه  (  

  
 1392شهريورماه  15تا  13 سراسري خود را از همايشمين تهش ،انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

تـرين   تـازه  انشـگاهي و علمـي را بـا   ، جامعـه د گـران و پـژوهش كند و اعضاي انجمـن   برگزار مي زنجاندر 
  .سازند هاي علمي آشنا مي دستاورد

  
  :همايشاهداف 

 ؛جديد در گسترة زبان و ادب فارسي هايپژوهشآشنايي با  
 ؛ هاي پژوهشي زبان و ادب فارسي كنندگان در عرصه گفتگو و تبادل نظر شركت  
؛علمي ايهانديشي در پژوهشژرفگران جوان به گسترش و پژوهش رغيبت   
ي و يكپارچگي ايرانهاي مهم وحدت مل عنوان يكي از مؤلفهه به زبان فارسي بهوجت.  
  

  :همايش هاي زمينه موضوعات و
 ي ايراننقش زبان و ادب فارسي در وحدت مل  
 در حوزة زبان و ادب فارسي( هاي نقد ادبي ادبيات و شيوه تاريخ(  
 هاي رايج زبان فارسيو گويششناسي، تاريخ زبان فارسي  دستور، زبان  
 اي رشته ادبيات تطبيقي و موضوعات ميان  
  با تكيه بر آثار سخنوران(نقد آثار ادبي و بررسي نقدهاي موجود(  
 حماسي، غنايي، عرفاني ، تعليمي و( انواع ادبي(...  
 شناسي سبك  
 پژوهيو متنشناسي  نسخهشناسي،  كتاب  
 شناسي زبان و ادب فارسي يبايينقد و تحليل عناصر هنري و ز  

 نظم و نثر(ادبيات معاصر(  
 ادبيات انقالب اسالمي و ادبيات پايداري  
 ادبيات داستاني  
 ادبيات كودك و نوجوان  
 هاي ارتقاء جايگاه زبان فارسي به عنوان زبان علم در جهان شيوه  
 هاي ترويج زبان و ادب فارسي شيوه  
 كاربردي در آموزش زبان و ادب فارسيهاي بهينه و  بررسي شيوه  
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  در فراسوي مرزهاي ايرانشناسي و ايرانجايگاه زبان و ادب فارسي  
 تأثيرپذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسالمي  
 ادبيهاي پژوهش بررسي و نقد  
 معاصر از قرآن كريم هاينقد ترجمه  
 وعي در حوزة زبان و ادبيات فارسي هاي تخصصي و موضبررسي و تحليل كتب مرجع ادبي و فرهنگ  
 در رشتة زبان و ادبيات فارسي شيوه هاي آموزش مجازي  
 ادبي فعاليتهايدر اي  امكانات رايانه اده ازفاست  
 ديگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسي  
  

  يادآوري
  براي شركت در همايش الزم است برگة ثبت نام در همايش و فايلword  وPDF كامل، با رعايت  مقالة

 .به دبيرخانه همايش ارسال شود) پست الكترونيك( تقويم همايش صرفاً از طريق رايانامه

 چاپ مقاالت پذيرفته شده منوط به شركت در همايش است. 

 بيش از دو مقاله از يك نويسنده پذيرفته نخواهد شد.  
 گزاركنندگان همايش خواهد بودشود، به عهده بر اسكان و پذيرايي كساني كه مقاالتشان پذيرفته مي.  
 علمي پژوهي ادبي،گوهر گويا، فنون ادبي، متن«پژوهشيِ -مقاالت برگزيده، بسته به موضوع، در مجالت

  .چاپ خواهد شد» معاصرپارسي جستارهاي ادبي، مطالعات ادبيات كودك، كهن نامه ادب پارسي و ادبيات 
 ارگاهكپژوهشي رشتة زبان و ادبيات فارسي و –يدر كنار همايش، نشست تخصصي سردبيران مجالت علم -

  .هاي ادبي تشكيل خواهد شداي در فعاليت يري امكانات رايانهكارگبهاي تخصصي با تأكيد بر 
 به سه رسالة برتر دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي جايزه اهدا خواهد شد.  

  
  

  :به ترتيب حروف الفبا همايش اعضاي شوراي علمي
  

 )  دانشگاه زنجان(انيجميله اخيدكتر  .1

 )دانشگاه زنجان(محرم اسالميدكتر  .2

 )دانشگاه شهيد بهشتي(پور دكتر ابوالقاسم اسماعيل .3

 )          پژوهشگاه علوم انساني(دكتر طاهره ايشاني  .4

 )دانشگاه تبريز(دكتر مهري باقري  .5

 )دانشگاه زنجان(مجتبي بشردوستدكتر  .6

 )دانشگاه زنجان(حسين بوذريدكتر  .7

 )          پژوهشگاه علوم انساني(دكتر تقي پورنامداريان  .8

 )          پژوهشگاه علوم انساني(دكتر فرانك جهانگرد  .9

 )دانشگاه شيراز(لي دكتر كاووس حسن .10

 )دانشگاه الزهراء(دكتر مريم حسيني  .11

 )          پژوهشگاه علوم انساني(دكتر زهرا حياتي  .12

 )دانشگاه تربيت مدرس(زاده محسين غالمحسيندكتر غال .20

 )دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر محمد غالمرضايي  .21

 )دانشگاه تبريز(نيا دكتر باقر صدري .22

 )دانشگاه تربيت مدرس(دكترحسينعلي قبادي  .23

 )          پژوهشگاه علوم انساني(دكتر مهرانگيز كراچي  .24

 )دانشگاه زنجان( مهدي كماليدكتر  .25

 )دانشگاه يزد(كهدويي  دكتر محمدكاظم .26

 )دانشگاه زنجان( مهدي محبتيدكتر  .27

 )دانشگاه تهران(دكتر مهدي محقق  .28

)    پژوهشگاه علوم انساني(دكتر يوسف محمدنژادعالي زميني .29
 )دانشگاه تربيت معلم آذربايجان(مهر دكتر رحمان مشتاق .30

 )دانشگاه زنجان(هزاوه  امير مؤمنيدكتر  .31
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 )شتيدانشگاه شهيد به(دكتر احمد خاتمي  .13

 )دانشگاه سيستان و بلوچستان(دكتر مريم خليلي جهانتيغ  .14

 )دانشگاه خوارزمي(دكتر حكيمه دبيران  .15

 )پژوهشگاه علوم انساني(دكتر ابوالقاسم رادفر  .16

 )دانشگاه كاشان(سيد محمد راستگودكتر  .17

 )دانشگاه مازندران(دكتر قدسيه رضوانيان  .18

  )دانشگاه پيام نور(دكتر توفيق سبحاني  .19

 )دانشگاه تبريز(پور دكتر محمد مهدي .32

 )دانشگاه اصفهان(فرد  اصغر ميرباقري دكتر سيدعلي .33

 )دانشگاه گيالن(رضا نيكويي دكتر علي .34

 )دانشگاه زنجان( فريده وجدانيدكتر  .35

 )دانشگاه عالمه طباطبايي(دكتر عباسعلي وفايي  .36

 )دانشگاه زنجان( قربان وليئيدكتر  .37

 )دانشگاه فردوسي(دكتر محمدجعفر ياحقي  .38

  
  

  :علمي همايشدبير   
  دكتر امير مؤمني هزاوه
  :دبير اجرايي همايش
  دكتر جميله اخياني

  
  

  :همايشتقويم 
   01/02/1392  مهلت ارسال برگة ثبت نام و اصل مقاله

  15/05/1392  زمان اعالم نتايج
  1392شهريور  15 _13  زمان برگزاري

  
  

  راهنماي تنظيم مقاله
  

نامة پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، با دانشگاهي و شيوه مقاله بايد با رعايت اصول نگارش مراكز
  :و با رعايت موارد زيربه دبيرخانه همايش ارسال شود Bnazaninبا قلم ، 2013يا  word 2007 افزار نرم

  .14در باالي مقاله وسط سطر، با قلم  :عنوان مقاله
  .12ن مقاله، سمت چپ، با قلم در زير عنوا: نام و نام خانوادگي نويسنده و مرتبة علمي

  .13با قلم : متن چكيده
  .13در پايين چكيده با قلم : ها كليدواژه
  .13با قلم : متن مقاله

  .اي ارائه نشده باشد مقاله بايد دربردارندة دستاوردهاي تازة علمي بوده، قبالً در همايش يا نشريه: تذكر
  

  .گروه زبان وادبيات فارسيعلوم انساني، انشكده د بلوار دانشگاه، ،زنجان: نشاني دبيرخانة همايش
  .)0241(5154106 :تلفن

  ).0241(2283201 :دورنگار
ir.ispl.www:وب سايت همايش.com.gmail@8tarvij):پست الكترونيك(رايانامه
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  المللي بين مايشه مينتشهنام در  برگة ثبت
  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

  
  
 

  :عنوان مقاله :نام و نام خانوادگي
 

  :رشتة تحصيلي :آخرين مدرك تحصيلي
 

  :عضو هيأت علمي دانشگاه :مرتبة علمي
 

  :نشاني دقيق :)پست الكترونيك(رايانامه
 

  ):شماره با پيش(تلفن تماس
 

  :تلفن همراه
 

    
   

  
  

  ريخامضا و تا
  

  

                                                                                            
  

  
 


