پژوهشكده زبانشناسي،
كتيبهها و متون

همایش نیب المللی میراث زبا ین
International Conference
on Linguistic Heritage
20-21 October 2015
زمان 29-28 :مهرماه 1394
مکان :تهران ،خیابان امام خمینی (ره)،
نبش خیابان سی تیر ،سالن اجتماعات موزه ملی ایران
نشانی دبیرخانه :تهران ،خیابان امام خمینی (ره) ،ابتدای خیابان سی تیر،
ساختمان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،پژوهشکده زبانشناسی،
کتیبهها و متون .تلفن66736586-7 :
Address:
Imam Khomeini Ave, 30 Tir St. Opposite of the National Museum of
Iran,
The Research Center for Linguistics, Inscriptions And Texts
Tehran, Iran
Tel: +982166736587-8 / +989121968546 / email: rclit.iran@gmail.com
www.richt.ir

برگزار کننده:
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
مشارکت کنندگان:
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
موزه ملی ایران
کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران
انجمن زبان وادبیات فارسی
بنیاد ایران شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دایره المعارف بزرگ اسالمی
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
مؤسسه و کتابخانه موزه ملی ملک
شورای سیاستگذاری همایش بین المللی میراث زبانی:
آقای مهندس مسعود سلطافی فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آقای سید محمد بهشتی
ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
آقای جلیل گلشن
مشاور عالی ریاست پژوهشگاه
آقاي سيد طه هاشمي
معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
آقای سید احمد محیط طباطبایی
مشاور پژوهشی ریاست پژوهشگاه
آقای دکتر محمد مرتضایی
معاون پژوهشی پژوهشگاه
آقای عبدالکریم شادمهر
معاون اداری ،مالی و توسعه مدیریت
دبیر علمی همایش :دکتر مژگان اسماعیلی
دبیر اجرایی همایش :دکتر نادر کریمیان سردشتی

اسامی اعضای هیأت علمی ( به ترتیب حروف الفبا )

خانمها:
 .1دکتر منصوره اتحادیه
 .2دکتر نزهت احمدی
 .3دکتر فریار اخالقی
 .4دکتر ندا اخوان
 .5دکتر آزاده حیدرپور
 .6دکتر مریم دارا
 .7دکتر زهره زرشناس
 .8دکتر فریبا شریفیان
 .9دکتر مرضیه صناعتی
 .10دکتر کتایون فکری پور
 .11دکتر پونه مصطفوی
آقایان:
 .1دکتر صادق آیینه وند
 .2دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
 .3دکتر داریوش اکبرزاده
 .4دکتر محمود بی جن خان
 .5دکتر یداله پرمون
 .6دکتر محمود جعفری دهقی
 .7دکتر محسن جعفری مذهب
 .8دکتر سید حسن ذوالفقاری
 .9دکتر داریوش ذوالفقاری
 .10دکتر ابوالقاسم رادفر
 .11دکتر محمدرضا سعید آبادی
 .12دکتر غالمحسین غالمحسین زاده
 .13دکتر مهرداد نغزگوی کهن

شیوهنامه ارسال مقاالت
ساختار مقاله:

اطالعات مربوط به نویسنده یا نویسندگان مقاله شاملمرتبهی علمی ،مؤسسهی مربوط ،نشانی پست الکترونیکی،
نشانی ،کد پستی ،شمارهی تلفن) در صفحهای جدا همراه
مقاله باشد.
مقاله باید شامل چکیدهی فارسی و انگلیسی (حداکثر 300کلمه) ،واژههای کلیدی (حداکثر  7واژه) ،مقدمه ،پیشینه،
روش پژوهش ،توصیف و تحلیل دادهها ،نتیجهگیری و
منابع باشد.
مقاله باید با قلم  B nazaninتایپ شود .اندازهی قلم برایمتن مقاله  ،14پانویسها  ،10عنوان اصلی مقاله  16سیاه ،نام
نویسنده و زیرعنوانها  14سیاه باشد.
معادل خارجی اصطالحات تخصصی و نامهای خاص تنهایک بار در اولین وقوع در پانویس همان صفحه داده شود.
در آوانویسی دادههای گویشی از نشانههای خط آوانگاربینالمللی ( )IPAیا خط آوانگار امریکایی استفاده شود.
رسمالخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان وادب فارسی تنظیم شده ،نیمفاصله در تایپ رعایت شود.
شيوهی استناد:

ارجاعات مقاله  ،درون متني و به شيوهی زير باشد:
-براي ارجاع به منابع فارسی یا منابع ترجمهشده ،بالفاصله

بعد از نقل قول مستقيم که داخل گيومه میآید ،و نیز نقل
قول غیر مستقیم ،نا م خانوادگي نويسندهی كتاب يا مقاله،
سال انتشار :صفحهی منبع مورد نظر ،درون پرانتز آورده
شود .مثال:
(مدرسی)39 :1368 ،
در مورد منابع غيرفارسي که به فارسی ترجمه نشدهاند بهشيوهی قبل عمل شود اما به خط اصلی.
مثال)Hacker, 1999: 167( :
الگوی تنظیم منابع:

مشخصات کامل منابع ،ابتدا منابع فارسی و سپس منابع
خارجی ،به ترتیب حروف الفبا ،در پايان مقاله با الگوی زیر
ارائه شود (در تمام موارد عنوان کتاب ،نشریه یا مجموعه با
حروف ایرانیک سیاه تایپ شود):
کتابی که یک نویسنده دارد :نام خانوادگی ،نام .تاریخانتشار .عنوان کتاب .محل نشر :ناشر.
کتابی که ترجمه شده است :نام خانوادگی ،نام .تاریخانتشار .عنوان کتاب .نام و نام خانوادگی مترجم ،محل نشر:
ناشر.
مقاله در نشریه :نام خانوادگی ،نام .تاریخ انتشار« .عنوانمقاله» .نام نشریه .دوره ،شماره ،صفحات.
مقاله در مجموعه :نام خانوادگی ،نام .تاریخ انتشار« .عنوانمقاله» .نام مجموعه .نام ویراستار ،محل نشر :ناشر ،صفحات.

محورهاي همايش:

 پژوهشهاي زبانشناختي شامل گويششناسي ،تنوع زباني،ردهشناسي زبان ،زبانشناسي اجتماعي
 كتيبهشناسي ،اعم از كتيبههاي باستاني و دوران اسالمی پژوهشهاي نوين در زمينهی زبانهاي ايراني دورهی باستان(فارسي باستان ،اوستايي ،سكايي و مادي) ،دورهی ميانه (شرقی
و غربی) و دوران اسالمی
 مطالعات سکهشناسی پیش از اسالم و دوران اسالمی ميراث خطي و زباني؛ ابزار انتقال دانش ،فرهنگ و اطالعاتتاريخی
 زبان شناسی تاریخی ،اسناد و مدارک تاریخی و سند شناسی،متون تاریخی و مرجع در حوزه میراث زبانی
اهداف همايش:

 شناساندن وجوه اشتراک بینظیری که درسطح اجتماعاتزبانی پراکنده در پهنهی کشور عزیزمان ایران وجود دارد.
 کوشش برای تقویت زبان فارسی به عنوان عامل وحدت ملی متحد کردن فرهنگهای بهظاهر متفرق ایرانی با از میانبرداشتن مرزهای ظاهری اعتبار که در طول قرون مختلف ایجاد

شده است.
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