
  )25/12/92(اطالعيه
  المللي بين گردهماييمين نه

  فارسي ايران انجمن ترويج زبان و ادب
  1393شهريورماه  پنجم تا هفتم

  شمالينور خراسانمپيا دانشگاه
  بجنورد

  
با همكاري دانشگاه پيام نور خراسان شمالي به  سراسري خود را گردهماييمين نه انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران،    

هاي ترين پژوهشكنندگان، تازه شركت ،آنكه در كند برگزار مي 1393شهريور ماه هفتم تا  پنجمدر روزهاي ميزباني شهر بجنورد 
  .دانشگاهي عرضه خواهند كرد علمي خويش را به جامعة

  :اهداف همايش

  .زبان و ادبيات فارسي يد در گسترةهاي جدآشنايي با پژوهش*
  .هاي پژوهشي زبان و ادب فارسيرصهشركت كنندگان در ع نظر گفتگو و تبادل*
  .هاي علميانديشي در پژوهشژرفگران جوان به ترغيب پژوهش*
  .هاي مهم وحدت ملي و يكپارچگي ايرانعنوان يكي از مؤلفهتوجه به زبان فارسي به*

  :هاي همايشموضوعات و زمينه

 .زبان و ادب فارسي در وحدت ملي ايراننقش  �
 .)در حوزه زبان و ادبيات فارسي(هاي نقد ادبيتاريخ ادبيات و شيوه �
 .هاي رايج زبان فارسيشناسي، تاريخ زبان فارسي و گويش زبان ،زبان دستور �
 .ايبيات تطبيقي و موضوعات ميان رشتهاد �
 .) ... حماسي، غنايي، عرفاني، تعليمي و(انواع ادبي �
 .شناسيسبك �
 .پژوهيشناسي و متنشناسي، نسخهكتاب �
 .شناسي زبان و ادب فارسيو تحليل عناصر هنري و زيبايي بررسي �
 .)نظم و نثر(ادبيات معاصر �
 .ادبيات انقالب اسالمي و ادبيات پايداري �



 .ادبيات داستاني �
 .ادبيات تطبيقي �
 .ادبيات كودك و نوجوان �
 .به عنوان زبان علم در جهانهاي ارتقاء جايگاه زبان فارسي شيوه �
 .هاي ترويج زبان و ادب فارسيشيوه �
 .هاي بهينه و كاربردي در آموزش زبان و ادب فارسيبررسي شيوه �
 .جايگاه زبان و ادب فارسي و ايران شناسي در فراسوي مرزهاي ايران �
 .ثيرپذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسالميتأ �
 .زبان و ادبيات فارسي هاي تخصصي و موضوعي در حوزةي و تحليل كتب مرجع ادبي و فرهنگبررس �
 .هاي آموزش مجازي در رشته زبان و ادبيات فارسيشيوه �
 .هاي ادبياي در فعاليتاز امكانات رايانه استفاده �
 )آثار و مشاهير(تاريخ ادبي خراسان شمالي �
 هاي خراسان شمالي شناسي و دستور زبان فارسي با تاكيد بر لهجه زبان �

 .موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسيديگر  �

  :شرايط پذيرش مقاله و شركت در همايش

 .فرستادن مقاله تنها از راه سامانه رسمي همايش امكان پذير خواهد بود �
 .براي چاپ پذيرفته خواهد شد) خواه به عنوان نويسنده نخست يا ديگر نويسندگان( از هر نويسنده تنها دو مقاله �
 .نخست فرستاده شود ةبرگرفته از پايان نامه بايد با همراهي استاد راهنما به عنوان نويسندمقاالت كامالً  �
در صورت پذيرش مقاله براي چاپ يا سخنراني تنها نويسنده نخست يا يكي ديگر از نويسندگان به نمايندگي و معرفي  �

 . از سوي وي براي شركت در همايش دعوت خواهد شد

 ان همايشهاي پشتيبمجالت و نشريه

 :براي چاپ به يكي از مجالت زير فرستاده خواهد شد ،نويسنده خواستبسته به موضوع و با  ،مقاالت برگزيده
    پژوهي ادبيمتنمجله علمي پژوهشي  . 1
  گوهرگويامجله علمي پژوهشي  . 2
  فنون ادبيمجله علمي پژوهشي . 3
  جستارهاي ادبيمجله علمي پژوهشي . 4



  مطالعات ادبيات كودكمجله علمي پژوهشي . 5
  كهن نامه ادب پارسيمجله علمي پژوهشي . 6
  ادبيات پارسي معاصرمجله علمي پژوهشي . 7
   )لبنان( بيروت دبيهاأل الدراساتمجله علمي پژوهشي . 8
 ،مجله ايندر صورت پذيرش مقاله در  .رودبه شمار ميعلمي پژوهشي خارجي  اين مجلهكردست كه شايسته ياد*   

  .شده از سوي هيأت تحريريه بپردازدنويسنده بايد هزينه چاپ مقاله در مجله را برابر با شرايط اعالم 
  دانشگاه پيام نور هاي ادبي و بالغيپژهشمجله علمي تخصصي . 9

  دانشگاه پيام نور مطالعات داستانيمجله علمي تخصصي . 10
  : يادآوري

در اين سطح را براي  يمقاالت ،علمي پژوهشي به جهت تالش براي دريافت درجة ردانشگاه پيام نو مجلة يادشدةدو  - 1
 . چاپ خواهند پذيرفت

با موضوع مجله، هركدام در پيوند  در صورت وجود مقاالت ارزشمند ،دو مجله هردبيران ارجمند برابر توافق با سر - 2
تا روزهاي برگزاري، چاپ و در همايش اميدواريم  كه رداي به مناسبت اين همايش چاپ خواهند كنامهويژه

 .رونمايي و به نويسندگان پيشكش شود
آمادگي دارد با  ،دبيرخانه همايشديگر مجالت علمي پژوهشي، دبيران ارجمند در صورت تمايل و اعالم آمادگي سر - 3

 .افتخار نام آن مجالت را به اين فهرست بيفزايد

  :ويژهبرنامه هاي 

 .زبان و ادبيات فارسي ت علمي پژوهشي رشتةدبيران مجالسرنشست تخصصي  - 1
، موضوعاتي نظرانموضوعات مورد عالقه و پيشنهادي شركت كنندگان و صاحبهاي آموزشي در هبرگزاري كارگا - 2

 »از راه دور زبان و ادبيات فارسي هاي آموزش مجازي وو چالش هاشيوه بايد و نبايدها،« :مانند
 وناگون و ازگ موضوعات اي استادان و دانشجويان، دربارةهمايش، بخشي براي دريافت پيشنهاده در سامانة •

 .شد بيني خواهدپيشجمله، پيشنهاد كارگاه 
 .كاربرد نرم افزارهاي نوين ادبيو هاي تخصصي آموزش برگزاري كارگاه - 3
 .كارمندان استانافزايي براي شركت كنندگان و مديران و هاي دانشبرگزاري كارگاه - 4
 .خواهد شدرساني اطالعفراخواني جداگانه در شب شعر سراسري كه  - 5
 .نمايشگاه صنايع دستي و ميراث فرهنگي خراسان شمالي پاييبر - 6



 .مفخم خانةشناسي و آيينهديدار از موزة مردم - 7
 .بش قارداش وستان جنگلي بابا امان و مجموعةگردش در ب - 8

 

  دبيران همايش
  فرامرز آدينه كالتدكتر : دبير علمي
 فرديدكتر جليل مسعود: دبير اجريي

  :اعضاي شوراي علمي همايش

 :اعضاي شوراي علمي همايش به ترتيب حروف الفبا

  )دانشگاه پيام نور( دكتر فرامرز آدينه كالت

  )دانشگاه پيام نور( دكتر سجاد آيدنلو

  )دانشگاه آزاد مشهد( دكتر رضا اشرف زاده

  )دانشگاه تبريز(باقريدكتر مهري 

  )دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر محمد تقوي

  )دانشگاه پيام نور( دكتر مرتضي چرمگي عمراني

  )دانشگاه شيراز(ليدكتر كاووس حسن

  )دانشگاه سيستان و بلوچستان(دكتر مريم خليلي جهانتيغ 

  )دانشگاه پيام نور( دكتر مجيد سرمدي

  ) دانشگاه الزهراء(مقدمدكتر سهيال صالحي

  ) دانشگاه پيام نور( آباددكتر يوسف عالي عباس

  )دانشگاه حكيم سبزواري( مقدممهيار علويدكتر 

  )دانشگاه تربيت مدرس( زادهدكتر غالمحسين غالمحسين



  )دانشگاه پيام نور( دكتر فاطمه كوپا

  )دانشگاه يزد(دكتر محمدكاظم كهدويي

  )يام نوردانشگاه پ( دكتر مصطفي گرجي

  )دانشگاه تهران( دكتر مهدي محقق

  )دانشگاه آزاد اسالمي(زادهدكتر عبدالرضا مدرس

  )دانشگاه پيام نور( فرددكتر جليل مسعودي

  )دانشگاه زنجان(دكتر امير مومني هزاوه

  )دانشگاه اصفهان(اصغر ميرباقري فرددكتر سيدعلي

  )دانشگاه پيام نور( دكتر پدرام ميرزايي

  )دانشگاه عالمه طباطبائي(لي وفاييدكتر عباسع

  )دانشگاه پيام نور( سبحاني. هـدكتر توفيق 

  )دانشگاه فردوسي مشهد( جعفر ياحقيدكتر محمد

  شمار همايشگاه

  3/1393/ 15    نام نويسي و فرستادن اصل مقاله  

  31/4/1393                                 اعالم نتايج    

  7/6/1393تا 1393 /5/6                  روزهاي برگزاري        

  :شركت در همايش هزينة

اسكان و پذيرايي در روزهاي برگزاري همايش،  دريافت بستة علمي و جهت ، براي هر مقالهشركت در همايش هزينة   
  .خواهد بودقابل پرداخت ) آنالين(باشد كه به صورت برخطريال مي 1،500،000مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال 



  :راهنماي تنظيم مقاله

بدون مشخصات  Pdfو يك نسخه با مشخصات نويسنده يا نويسندگان  Wordبايد از هر مقاله يك نسخه  - 1
  .فرستاده شودنويسنده 

 نرم با و فارسي ادبيات و زبان فرهنگستان پيشنهادي نامةشيوه و دانشگاهي مراكز نگارش اصول رعايت با بايد مقاله - 2
  .ر به دبيرخانه همايش فرستاده شودو با رعايت موارد زي B Lotus، با قلم 2007يا  Word 2003 افزار

دانشگاهي در زير  و نام نويسنده و مرتبة) Bold(به صورت درشت 14نام مقاله در باالي صفحه با قلم  ، چكيدهدر برگ 
  .13با قلم  عنوان و سمت چپ مقاله

نويسندة مسؤول معرفي شود و نشاني رايانامة وي در پانوشت برگ چكيده، آورده بايد يكي از نويسندگان به عنوان 
  .شود

  .14Boldدر باالي مقاله وسط سطر، با قلم: عنوان مقاله

 bold 14هاي درون مقاله با قلم همة عنوان

  .13با قلم : متن چكيده

  .13در پايين چكيده با قلم : كليدواژه ها

  .13با قلم : متن مقاله

  .ارائه نشده باشد اينشريه و يا دستاوردهاي تازه علمي بوده و پيشتر در همايش مقاله بايد در بردارندة: ادآوريي

  به زودي 

  سامانة گردهمايي با نشاني زير پذيراي مقاالت 

 :خواهد بودمحترم استادان و پژوهشگران 

.ir9www.tarvij  


