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 پیشگفتار

 همتا بی یکتای نام به

 انجمن دوساالنه همایش نهمین تا داد فرصتی دیگر بار که سپاسگزاریم را بزرگ خداوند

 و زبان گروه و انجمن گرانقدر اعضای همکاری و همت با را فارسی ادبیات و زبان{ استادان}

 چند انجمن دوساالنه همایشهای در. کنیم برگزار دانشگاه این در بیرجند دانشگاه فارسی ادبیات

 :شود می گیری پی مهم هدف

 یفارس ادبیات و زبان پژوهشهای حوزه کل بلکه نیست؛ خاصی موضوع به محدود همایش این.  1

 حوزه ی ها شاخه از یک هر در گرامی محققان و استادان از یک هر چنانچه تا گیرد می بر در را

 اب را خود علمی نظرهای و ها یافته یابند فرصت باشند، یافته دست جدیدی یافته به مذکور

 .گردند برخوردار ایشان انتقادی آرای  و پیشنهادها  از و بگذارند میان در محققان سایر

 میزگردها، در فارسی ادبیات و زبان حوزه در دانشگاهی روز نیازهای و مشکالت مسائل،.  2

 .گیرد قرار نظر تبادل و بررسی و بحث مورد همایش گوهای و گفت و کارگاهها،

 ،کشور  مختلف دانشگاههای در فارسی ادبیات و زبان پژوهشهای ای دوره همایش برگزاری با.  3

 این برگزاری در فارسی ادبیات و زبان گروههای همه که شود فراهم فرصت این تدریج به

 فعال مشارکت فارسی ادبیات و زبان حوزه علمی مباحث و مشکالت بررسی و طرح و همایشها

 .باشند داشته

 بحث به آن دربارة و  توجه نیز منطقه آن ادبیات و زبان بومی ویژگیهای به همایش هر در.  4

 .شود پرداخته نظر تبادل و

 نظر تبادل مورد همایش، ویژه موضوع عنوان به روز مهم موضوعات از یکی همایش هر در.  5

 .گیرد قرار تری جدی و بیشتر

 با انجمن اعضای تا شود فراهم نیز امکان این همایش، در علمی مباحث طرح بر عالوه.  6

 آشنا کشور مختلف دانشگاههای دستاوردهای و امکانات همچنین و جدید اعضای و محققان

 .شوند
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 یفارس ادبیات و زبان مؤثر و پیشکسوت استادان از یکی به احترام ادای ضمن همایش هر در.  7

 سپاسگزاری و قدردانی وی کوششهای از انجمن طرف از برگزاری، محل دانشگاه یا منطقه در

 . شود

 دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه گرانقدر علمی هیأت اعضای و انجمن اعضای نهم، همایش در

 و امکانات کردن فراهم در فراوان همت و پشتکار با و فرمودند تقبل را زحمت این بیرجند،

 قدردانی و سپاسگزاری اینجا در آنان همه از دارد جا که نمودند فراوان کوشش آن برگزاری

 علی دکتر آقای جناب(همایش علمی دبیر) فر بهنام محمد دکتر آقای جناب از بخصوص شود،

 اجرایی دبیر)  نوروزی دکترحامد آقای جناب و( همایش دبیرخانه مسئول) محمدی اکبر

 های هماهنگی ایجاد برای انجمن مدیره هیأت نماینده ضمن در.  کنیم می قدردانی(. همایش

 در که اند بوده قنبری افسون دکتر خانم سرکار انجمن، مدیره هیأت و همایش دبیرخانه الزم

 رانیپژوهشگ تمام از طور همین و نیزسپاسگزاریم؛ ایشان از ؛ اند کشیده بسیا زحمات زمینه این

 هداشت فعال مشارکت همایش این برگزاری در کارگاه، برگزاری یا سخنرانی و مقاله ارائه با که

 .کنیم می قدردانی اند،
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