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 Opening Ceremony of Pre-Conference همایشآیین گشایش پیش

 Recitation of the Holy Qur'an 9 ۹ مجید تالوت آیات قرآن

 National Anthem of the Islamic Republic of Iran 9/10 ۱۰/۹ سرود جمهوری اسالمی ایران

 ۀزاده، رئیس پژوهشکدلهروس نصرادکتر سیسخنرانی 

 شناسیزبان

۱۵/۹ 9/15 Dr. Cyrus Nasrollahzadeh, Dean of Linguistics 
Faculty 

i2u-uqu-qog-https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc 
 
 
 

 Chairs: Dr. Atousa Rostambeik, Dr. Horieh Ahadi  حوریه احدیدکتر  – یکبنشست: دکتر آتوسا رستم یرانمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی گینام و نام خانواد

 راضیه باصفا ۱

Razeih Basafa 
 بررسی ساختاری دستگاه فعل در گویش وزوانی

Structural study of the verb system in Vazvani dialect 

 سش و پاسخ)دقیقه پر ۱۰( ۵۰/۹ – ۹ /۳۰

9/30-9/50 
Questions (10 minute) 

 طاهره رضایی ۲

Tahereh Rezaei 
 عنوان یک زبان هندوآرین در خطر در استان هرمزگانبررسی خلوصی به

The study of Kholosi as an endangered Indo-Aryan 
language in Hormozgan province 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۰ – ۱۰

10-10/20 
Questions (10 minute) 

 زادیرضا حیدریدکتر  ۳

Dr. Reza 
Heidari Zadi 

 های باستانی استان فارسویشگهایی از فرضیه ها و ناگفتهگفته

All about the hypothesis of the ancient dialects of Fars 
province 

دقیقه پرسش و  ۱۰( ۵۰/۱۰ – ۳۰/۱۰

 پاسخ)

10/30-10/50 
Questions (10 minute) 

 

 

 Chairs: Dr. Masoud Ghayomi, Dr. Hosein Safi یومیسعود قمدکتر  – یصاف یننشست: دکتر حس یرانمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی گینام و نام خانواد

 فردفاطمه شیبانیدکتر  ۱

Dr. Fatemeh 
Sheybanifard 

 براهویی رودبار جنوب گونه در  -A-و  /Aهای جمع نشانه

Plural markers /-âk/ and /-ât/ in the Brahui variety of 
Rudbar-Jonub 

رسش و پدقیقه  ۱۰( ۵۰/۱۱  - ۳۰/۱۱

 پاسخ)

11/30-11/50 
Questions (10 minute) 

 علی خدایی ۲

Ali Khodaei 
 بررسی و تحلیل واژگان کهن ایرانی در زبان آذربایجانی

Analysis of Ancient Iranian Lexicon in Azerbaijani 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۲ – ۱۲

12-12/20 
Questions (10 minute) 

 محمدعلی میرزایی/ ۳

 حمیده ابراهیمی

M Ali Mirzaei/ 
Hamideh Ibrhimi 

 بررسی دو ساخت کهن فعل سببی در زبان طبری و مازندرانی

Remains of the ancient Iranian strengthened stems in 
some cases of the causative structures in the Tabari and 

Mazandarani languages 

دقیقه پرسش و  ۱۰( ۵۰/۱۲  – ۳۰/۱۲

 پاسخ)

12/30-12/50 
Questions (10 minute) 

 پورچیستا گشتاسبی ۴

Poorchista 
Goshtasbi 

 ریچاو یکموجود در پنج فصل نخست شکند گمان یو گجرات یهند یهاهواژ یبررس

A study of Hindi and Gujarati words in the first five 
chapters of shikand Gumanik Vichar 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۳ – ۱۳

13-13/20 
Questions (10 minute) 

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-qog-uqu-i2u
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 Chairs: Dr. Farrokh Hajiani, Dr. Ali Shahidi یدیشه یدکتر عل – یانینشست: دکتر فرخ حاج یرانمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی گینام و نام خانواد

 شیدا ریاضی هرویدکتر  ۱

Dr. Sheyda Riazi 
 یشناسی متون پهلوی ساسانتأملی در مبانی انسان

A reflection on anthropological principles in Pahlavi 
texts 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۴ – ۱۴

14-14/20 
Questions (10 minute) 

 سمیرا قنبرنژاد ۲

Samira 
Ghanbarnezhad 

A Discourse Study of Avestan, Yasna of the Gathas, 
based on Systemic Function Grammar 

دقیقه پرسش و  ۱۰( ۵۰/۱۴  – ۳۰/۱۴

 پاسخ)

14/30-14/50 
Questions (10 minute) 

 لقا مرتضاییمهدکتر  ۳

Dr. Mahlagha 
Mortezaei 

 ر بندهای شرطی اوستافعل اخباری د

The indicative verb in Avestan conditional sentences 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۵ – ۱۵

15-15/20 
Questions (10 minute) 

 سعید کریمی ۴

Saeid Karimi 
 همسنجی نام چهار ماه از گاهشمارهخامنشی یا گاهشماراوستایی برپایه زیگ

 بابلی کیهان، یک ماه با گاهشمار

Comparison of the names of four months of the 
Achaemenid calendar with the Avestan calendar 

based on zige keyhan and one month of this calendar 
with the Babylonian calendar 

دقیقه پرسش و  ۱۰( ۵۰/۱۵  – ۳۰/۱۵

 پاسخ)

15/30-15/50 
Questions (10 

minute)( 

 

 

 Chairs: Dr. Maryam Shahrifnasab, Dr. Nadia Hajipour پوریحاج یاددکتر نا –نسب یفشرمریم نشست: دکتر  یرانمد

 ساعت سخنرانی عنوان سخنرانی نام و نام خانوداگی

 کنمحمودرضا کوهدکتر  ۱

Dr. Mahmood 
Reza Koohkan 

 اردستان زادگاه خسرو انوشیروان

Ardestan, birthplace of Khosrow Anoshirvan 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۶ – ۱۶

16-16/20 
Questions (10 minute) 

 زهیاسما سندک ۲

Asma Sandak 
Zehi 

 

 یابی اسطوره ضحاکریشه

The mythical origins of Zahak (time, place, 
compositors, authors and approaches to this myth) 

قیقه پرسش و د ۱۰( ۵۰/۱۶  – ۳۰/۱۶

 پاسخ)

16/30-16/50 
Questions (10 minute) 

 سعید اکبری ۳

Saeid Akbari 
 هفت خان زال

Zāl's Haft-khān in Shāhnāmeh 

 دقیقه پرسش و پاسخ) ۱۰( ۲۰/۱۷ – ۱۷

17-17/20 
Questions (10 minute) 

 سمیه مشایخ ۴

Somayeh 
Mashayekh 

 داستان سغدی سه ماهی

A Tale of three Fishes 

دقیقه پرسش و  ۱۰( ۵۰/۱۷  – ۳۰/۱۷

 پاسخ)

17/30-17/50 
Questions (10 minute) 
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