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  فارسی ادب و زبان ترویج المللی انجمن بین گردهمایی سیزدهمین
 1397هیجدهم تا بیستم مهرماه 

 دانشگاه شیراز
  

همزمان با را  زبان و ادب فارسیترویج  المللی گردهمایی بین همینسیزد شیرازانجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه 
ترین  تازه شودي پژوهشگران گرامی دعوت می از همه .کنند برگزار می 1397هیجدهم تا بیستم مهرماه در روزهاي یادروز حافظ، 

 ارایه دهند.هاي فرهنگی، علمی و ادبی خود را در این گردهمایی  پژوهش
  

 گردهمایی اهداف
 .فارسی ادب و زباني  گستره در جدید هاي پژوهش با آشنایی        ·
 کسوت و اعضاي هیات علمی جوان. میان استادان، بویژه استادان پیش  و انتقال تجربهتبادل نظر  ،وگو تگف        ·
 .ادبی و علمی فرهنگی، هاي پژوهش در اندیشی ژرف به جوان پژوهشگران ترغیب        ·
 .ایران یکپارچگی و ملی وحدت در اثرگذار و مهم هاي مؤلفه از یکی عنوان به فارسی زبان تقویت بر تأکید        ·

 راهکارهاي مناسب در جهت بهبود مستمر شرایط.  اندیشی براي ارایه ات کشور و هم.       بازشناسی علمی وضعیت ادبی
  

 گردهمایی هاي زمینه و محورها
 زبانان جهان. و دیگر فارسینقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی مردم ایران         ·
 ایران. جغرافیایی شناسی در فراسوي مرزهاي جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران        ·
 اثرپذیري و اثرگذاري متقابل ادبیات فارسی و فرهنگ اسالمی.        ·
 هاي ترویج زبان و ادب فارسی و ارتقاي جایگاه آن. شیوه        ·
 .فارسی ادب و زبان آموزش کاربردي هاي روش         ·
 انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و ...).        ·
 ).ات انقالب اسالمی، ادبیات پایداري، ادبیات کودك و نوجوان و...ادبیادبیات معاصر (        ·
 .کشور محلی و بومی اقلیمی، ادبیات         ·
 پژوهی. متنشناسی و  شناسی، نسخه کتاب        ·
 شناسی. شناسی، نقد ادبی و زیبایی تاریخ ادبیات، سبک        ·
 ادبی هاي مکتب و ها نظریه        ·
 هاي رایج زبان فارسی. شناسی، تاریخ زبان فارسی و گویش دستور زبان، زبان        ·
 .فارسی ادب در معنوي شبه هاي جریان و کاذب هاي عرفان        ·
 اي. رشته هاي میان ادبیات تطبیقی و موضوع        ·
 رسی.فا ادب و زبان ي گستره در موضوعی و تخصصی هاي فرهنگ و ادبی مرجع هاي کتاب         ·
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 .فارسی ادبیات و زبان ي رشته هاي گرایش بررسی و نقد        ·
 .فارسی ادبیات و زبان ي هرشت در تکمیلی تحصیالت دانشجویان هاي نامه پایان بررسی و نقد        ·
 .مدارس ادبیات و زبان هاي کتاب محتواي تحلیل        ·
 هاي دیگر به زبان فارسی. هاي دیگر و از زبان زبان به فارسی زبان از ادبی متون ي ترجمه شناسی آسیب        ·
 زبان و ادبیات فارسی. ي هشگردهاي آموزش مجازي در رشت        ·
  هاي ادبی. اي در فعالیت امکانات رایانهاستفاده از         ·

 دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی..        
      

 آیی: ي سیزدهمین گردهم موضوعات ویژه
 پژوهی و نقش حافظ در گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی شناسی و حافظ .      حافظ

  مشاهیر ادبی در استان فارسادبیات و  ها و ها، لهجه گویش ها، زبان     ·
 فارس. استان در اقلیمی و محلی عامه، ادب و فرهنگ        ·

      
 ویژه و جنبی گردهمایی هاي برنامه

  هاي یادروز حافظ شرکت در برنامه      .  
       ».شرایط مطلوبهاي دستیابی به  بررسی وضعیت موجود زبان و ادبیات فارسی و شیوه«.        برگزاري میزگرد با موضوع 

 .کنندگان شرکت درخواست و نیاز با متناسب آموزشی هاي کارگاه برگزاري       . 
 .فارسی ادبیات و زبان ي رشته پژوهشی -علمی مجالت سردبیران تخصصی نشست        ·
 مردم فارس. ادبیات و فرهنگ با پیوند در جنبی هاي نمایشگاه برپایی        ·
 هاي برگزیده. ها و رساله نامه پایانصاحبان و تقدیر از  معرفی مراسم برگزاري        ·
 فارس. هنرمندان حضور با هنري ي برنامه برگزاري        ·
 فارس. استان دیدنی هاي مکان از سیاحتی -فرهنگی گردش        ·

  
 مقاله تنظیم راهنماي

 پژوهشی -علمی هاي مجله از یکی نگارش اصول نیز و فارسی ادب و زبان فرهنگستان ي نامه شیوه آخرین مطابق مقاله         ·
 افزار نرم با (بوستان ادب سابق و...)، هاي ادب عرفانی (گوهر گویاي سابق)،  شعرپژوهی همچون: پژوهش گردهمایی پشتیبان
word 2007  قلم 2010یا ،B zar 4 ي هصفح 20و حداکثر در  13ي هشمارA )6000  و با رعایت موارد کلمه) تنظیم  6500تا

 همایش ارسال شود:   هزیر به دبیرخان
 .13 ِي تیره قلم با سطر وسط مقاله، باالي در: مقاله عنوان        ·
 .10قلم با چپ سمت مقاله، عنوان زیر در علمی ي همرتب و) نویسندگان( نویسنده خانوادگی نام و نام        ·
 .13گیري و فهرست منابع با قلم  هاي کلیدي، مقدمه، متن مقاله، نتیجه واژه چکیده، متن        ·
 کلمه باشد. 200 حداکثر تا  150 حدود و پژوهش کلی دستاورد و روش هدف، مسأله، شامل چکیده        ·
 .باشد ارائه و چاپ نشده  اي نشریه یا و گردهمایی در پیشتر و باشد علمی ي تازه دستاوردهايداراي  باید مقاله: یادآوري        ·
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 گردهمایی در شرکت و مقاله پذیرش شرایط
 .فرستاده شده باشدرسمی گردهمایی  ي همقاله از راه سامان        ·
 نامه یا رساله باشد، همراه با نام استاد راهنما فرستاده شود. صددرصد برگرفته از پایان  در صورتی که مقاله        ·
 از معرفی و نمایندگی به نویسندگان از دیگر یکی یا نخست  نویسنده تنها سخنرانی، یا چاپ براي مقاله پذیرش صورت در        ·

 .شد خواهد دعوت گردهمایی در شرکت براي وي، سوي
 هاي برگزیده مقاله

المللی  همین گردهمایی بینسیزدپژوهشی که پشتیبان  -هاي علمی مجله از یکی به چاپ و پذیرش براي برگزیده هاي مقاله        ·
پژوهشی پذیرفته و چاپ  -علمی ي هعنوان مقال صورت احراز شرایط به انجمن ترویج زبان و ادب فارسی هستند، پیشنهاد و در

 شوند. می
 هاي پشتیبان گردهمایی مجله

هاي ادب عرفانی (گوهر گویا) دانشگاه اصفهان، فنون ادبی دانشگاه  پژوهش: فارسی ادب و زبان ترویج انجمن هاي مجله        ·
 مطالعات ادبیات کودك دانشگاه شیراز.شعرپژوهی (بوستان ادب )، دانشگاه شیراز، اصفهان، 

 ادبی پژوهی متن رازي، دانشگاه تطبیقی ادبیات  نامه کاوش مشهد، فردوسی دانشگاه ادبی جستارهاي: دیگر هاي مجله        ·
  .ارسی دانشگاه اصفهانف ادب شناسی متن و طباطبایی عالمه دانشگاه

  
 بندي گردهمایی زمان

 1397/ 03/ 15مهلت ارسال اصل مقاله تا 
 1397/ 05/ 31اعالم نتایج: 

 1397مهرماه  20تا  18تاریخ برگزاري گردهمایی: 
  .... تارنماي گردهمایی: 

 
 گردهمایی دبیران

 لیحسندکتر کاووس دبیر علمی: 
  دکتر اکبر صیادکوه دبیر اجرایی:

  
 مدیران داخلی دبیرخانه

 دکتر محمد مرادي
 دکتر فاطمه غالمی

  
 برگزارکنندگان

 شیرازانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران و دانشگاه 
 با همکاري

 چهار راه ادبیات، بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز نشانی دبیرخانه:


