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  »شناسی و بوطیقا)دومین ه�یش مشرتک بین املللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی (زبان«برنامۀ 

 دانشگاه صالح الدینو  ڕاپەڕیندانشگاه کردستان ، دانشگاه 
 2019ژووِن  09 – ۱۳۹۸خرداد ـی ۱۹روز یکشنبه  

 زمان برنامه مکان

 ٨ – ٨:٣٠ پذیرش ورودی دانشکدۀ کشاورزی

 تاالر دکرت شاهویی
 کشاورزی) ۀ(دانشکد

 

 و رسود ملی کریم قرآن

 افتتاحیه
٨:٣٠-١٠:٤٠ 

٨:٣٠ – ٨:٤٠ 
 ٨:٤٠ – ٨:٤٥ آغاز برنامه 

 ٨:٤٥ – ٨:٥٥ ، پروفسور رحمت صادقیسخ�انی رئیس دانشگاه کردستان
 ٨:٥٥ – ٩:٠٥ ، دکرت حسین فیروزیاستانداری ۀسخ�انی �ایند

 ٩:٠٥ – ٩:٣٥ ر سید احمد پارساپروفسو  ،ه�یش سخ�انی دبیر علمی
 ٩:٣٥ – ٩:٥٠ ، دکرت شیروان حسین حمدڕاپەڕین دانشگاه ی �ایندۀسخ�ان

 ٩:٥٠-١٠ صالح خدر، پروفسور شیروان صالح الدینسخ�انی �ایندۀ دانشگاه 
 ١٠ – ١٠:٢٥ ، دکرت بختیار سجادیدانشگاه کردستان ۀویژ سخ�ان یسخ�ان

 

 ١٠:٢٥ – ١١ اسرتاحت و پذیرایی دانشکدۀ علوم انسانی باغچۀ
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 گردد)های تخصصی در دانشکدۀ علوم انسانی برگزار می(کلیۀ پنل های تخصصیپنل

 ١١ – ١٢:٣٠    ادبیات تطبیقی و تأثیر و تأثر: اولپنل  مکان
 
 
 
 

 تاالر فردوسی
  

  رئیس پنل: دکرت حسن رسباز
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 لەتەرازووی شیعرییەتدا کانی حافزرگێڕاوهەو  ەزەڵەغ
 اندازی تربیتی سلی�نیه)/(بنیاد راه سعیدحمد اناز  .د
 )ڕۆژهە�تپرورش  رسپرست( صدیق عبدالرح�ن علی م.

١١ – ١١:٢٠ 

نداما وی و بەهرام و گولهنجهرا نزامییێ گهیکهفت پهرا ههک د ناڤبهیهسهموقایه
 کوردی

 ١١:٢٠– ١١:٤٠ )ارسالن ترکیهالپ شری (دانشگاه مو وَ یحان تک گَ آ.د

-نی و قصیدة (النای) ملوالنا جاللبین قصیدة (القلب) للشاعر الکردی صافی هیرا
 الدین الرومی

 ١١:٤٠– ١٢:٠٠ الدین)(دانشگاه صالح طاهر مصطفی علیأ.م.د. 

 ١٢ – ١٢:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

 ١١ – ١٢:٣٠  بندی و مقایسهشناسی: طبقهگویش: دومپنل  مکان
 
 
 
 

 اردالن تاالر مستوره
  

  رئیس پنل: دکرت یادگار کریمی
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 مطالعات تطبیقی گویشی کُردهای مهاجر به کالردشت مازندران
(دانشجوی  محمدزاده اسدالله/(کارشناسی ارشد پژوهش ه�) مژگان کاوسی

 )قزویناملللی امام خمینی دکرتی تاریخ دانشگاه بین
١١ – ١١:٢٠ 

-ۀ مهابادی و بدره(گونهای کردی میانی و کردی جنوبیگویش متقابل بین فهم
 ای)

منیژه شناسی دانشگاه تهران)/(استاد زبان دوستانغالمحسین کریمیپ.
 شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج)(دکرتای زبان میرمکری

١١:٢٠– ١١:٤٠ 

های زبانی ش�ل استان گونهدر » مرز همگویی« ترین گروه�ایی مهمبرجسته
 ایالم

-(کارشناس ارشد جامعه شناسی)/ علی سنایییارس سنایی (کارشناس ارشد زبان
 شناسی)

١١:٤٠ –١٢ 

 ١٢ – ١٢:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ 

 

 ١١ – ١٢:٣٠ کاربردیشناسی: مطالعۀ سبکپنل سوم:  مکان
 
 
 
 ١٠١کالس 
  

  ر عث�ن دشتی  پروفسو رئیس پنل: 
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١١ – ١١:٢٠ الدین)دانشگاه صالح دانشیار( اد رشیدؤ ف .دپ. بی كوردیدادهی ئهخنهڕه له قی كراوهی دهزاراوه

 شێوازی شیعری چنار نامیق لە ڕوانگەی شێوازگەری ئەرکییەوە
 ه محمداحمدسافی.د/دانشگاه راپرین) مدرس( ئەڤین ئاسۆس حمە

 دانشگاه راپرین) دانشیار(
١١:٢٠ ١١:٤٠ 

 ١١:٤٠ ١٢:٠٠ (دانشیار دانشگاه کردستان) ضوانهادی ر .د قەسیده هەمزییه عەرەبییەکەی نالی یگەشتێک 
 ١٢ – ١٢:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 
 ١٢:٣٠-١٤ نهار دانشگاهسلف 
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 ١٤-١٥:٣٠ الخط کردی: ارزیابی و تحلیل مشکالترسم :پنجمپنل  مکان

 
 

 اردالنتاالر مستوره 

  رئیس پنل: دکرت مهاباد کامیل عەبدوڵ�

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٤-١٤:٢٠   (دانشگاه سلی�نیه) محویمحمد .پ نووسینی پێوەرییانەی فۆنیمە بڕگەییەکان 

 ١٤:٢٠-١٤:٤٠ دانشگاه کرکوک) دانشیار(علی ی باح موسص.د ڕێنووسی کوردی و هەوڵی ڕاست نووسینی

 ١٤:٤٠-١٥ دانشگاه سلی�نیه) مدرس(مین عمر اهوار  زمانی کوردی له پرۆگرامی خوێندندانووسینی خوێندنی بنەمای کۆزانیاری

 ١٥-١٥:٣٠ و پاسخ ارزشیابی و پرسش

 

 ١٤-١٥:٣٠ : شعر معارص کرمانجی میانیششمپنل  مکان

 
 
 
 ١٠١کالس 

  رئیس پنل: دکرت عاطف عبدالله فرهادی

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٤-١٤:٢٠ (دانشگاه چرمو) سامان عزالدین سعدون.د گۆران و هێمن لە ڕۆژنامەى کوردستا� چاپى تاراندا

 �ادهای اساطیری در شعر شاملو و شیرکو بیکسبازتاب 
)/علی دالیلی الدیندانشگاه صالح دانشیارفهری سلی�نی (.د

 (دانشگاه ارومیه)میالن
١٤:٢٠-١٤:٤٠ 

 ١٤:٤٠-١٥ ران)دانشگاه سو  دانشیارخشان سابیر (پ.دی.پ. کوچکەی شیعری کالسیک و نوێ و هاوچەرخی کوردیداـی مەوالنا لە نێوان سێ»نەی«

 ١٥-١٥:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 ١٤-١٥:٣٠ محتواو  ، فنبالغتشناسی: منتپنل چهارم:  مکان

 
 
 

 تاالر فردوسی

  ر سید احمد پارساپروفسو رئیس پنل: 

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٤-١٤:٢٠ عث�ن دشتی و همکاران (دانشگاه کویه).پ  ئەدگارەکا� تەکنیکى هونەرى لە شیعرە کوردییەکا� جەالل مەلەکشادا 

 شێوەی شیعری کەمالی و هونەری ڕوونبێژی
م. ئاوات حسن والی (دانشگاه حلبجه)/ م.ی.آرام عمر علی 

 (دانشگاه حلبجه)
١٤:٢٠-١٤:٤٠ 

بەرگری کردن لە مافی ئافرەت لە شیعری نوێی کوردی و فارسیدا به �وونه: شیعری قانع و 
 بەهار

 ١٤:٤٠-١٥ کردستان)مریوان حسین فرحان (دانشجوی دکرتی دانشگاه 

 ١٥-١٥:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ
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 ١٥:٣٠-١٧ مطالعات ترجمه: نظریه و عمل: هفتمپنل  مکان

 
 
 
 

 تاالر فردوسی

  رئیس پنل: دکرت فاطمه مدرسی

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

هەڵسەنگاندنی بەراوردکارانەی سێ وەرگێرانی زاراوه له وەرگێڕاندا چی به سەر دێ؟ 
 »حەسارو سەگەکانی باوکم«

(دانشجوی دکرتی ترجمۀ انگلیسی دانشگاه عالمه  رسوە منربی
طباطبائی)/ شهین حیدری (دانشجوی ادبیات کردی دانشگاه 

 کردستان)
١٥:٣٠ –١٥:٥٠ 

 ١٥:٥٠-١٦:١٠ (دانشگاه کردستان) و همکاران.رشافت کریمی د قرآن کریم به زبان کردی از مصطفی خرمدل ۀترجم بررسی

 های کُرد زبانترجمۀ ادبیات کُردی و مرتجمهای قدرت در وضعیت بررسی نقش عامل
(کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه نوا شجاع نی

 آزاد اسالمی سنندج)
١٦:١٠ –١٦:٣٠ 

 ١٦:٣٠-١٧  ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

 ١٥:٣٠-١٧      لکلور و ادبیات شفاهیو ف :تمهشپنل  مکان
 
 
 

 اردالنتاالر مستوره 

  رئیس پنل: پروفسور یادگار بالکی
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٥:٣٠ –١٥:٥٠ (استادیار دانشگاه گرمیان) کریمقادر دکرت فرهاد  كەلەپوور لە شیعرى نوێی كوردیدا (شیعرەكانی كاكەى فەلالح بە �وونە)
ی ڕەح�ن بەکر بەپێی پێڕەوی ڤالدێمیر پراپ و »مەم و زین«داڕشتەناسیی بەیتی 

 بەراوردکردنی لەگەڵ چیرۆکی ئەفسووناویی کوردیدا
زبان و ادبیات  (دانشجوی کارشناسی ارشد مظهر ابراهیمی

 دانشگاه ماردین) کردی
١٥:٥٠-١٦:١٠ 

 وه)(موتا� و لێکۆڵينه مڕۆکانی ئهکوردی و پێداويستيه فۆلکلۆری
(کارشناس ارشد ادبیات عرب دانشگاه  س�عیل حسینیاسید 
 )مجری صدا و سی�ی سنندج – تهران

١٦:١٠-١٦:٣٠ 

 ١٦:٣٠-١٧ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

 ١٥:٣٠-١٧ ادبیات فارسی در ادبیات کردی بازتاب تأثیر :منهپنل  مکان

 
 
 
  ١٠١کالس 

  رئیس پنل: دکرت مجاهد غالمی  

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٥:٣٠ –١٥:٥٠ (استاد دانشگاه ارومیه) فاطمه مدرسیپ. های قاصد و حافظارتباط بینامتنی رسوده

 ١٥:٥٠-١٦:١٠ الدین)(استادیار دانشگاه صالح رشیدجهاد شكری .د خانی» مم و زین«نظامی و » خرسو و شیرین«بررسی عنرص جدال در دو روایت 

 ١٦:١٠ –١٦:٣٠ (کارشناس ارشد دانشگاه کردستان) مستوره درخشی ی کردستانی از مضامین شعری خیّام و حافظتأثیرپذیری مستوره

 ١٦:٣٠-١٧ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

 ١٧-١٧:١٥ اسرتاحت و پذیرایی 
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 مکان

 ١٧:١٥-١٨:٤٥ پنل دهم: مبانی نظریۀ ادبی در ادبیات کردی    

 
 
 
 
 

 فردوسیتاالر 

  پخشان سابیررئیس پنل: دکرت 

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

حویشیعری مه بۆ هێرمینیۆتیكیكی یهوهخوێندنه، ڕەخنەی عەقڵی چەقبەستوو -شهرزوری (دانشگاه صالح یادگار لطیف.پ 
 الدین)

 ١٧:١٥ – ١٧:٣٥ 

کردنی هەڵوێستگێڕانی کۆمە�یەتی له ڕۆمانی "دواهەمین هەناری دنیا"ـدا به پێی  لێنناونان و پۆ 
 شێوازی ڤن لیوڤن

(دانشجوی دکرتی دانشگاه  ناهید ارشفی
 تربیز)

١٧:٣٥ – ١٧:٥٥ 

 نێوان تیۆری ئەدەبی و رەخنەی ئەدەبیداشوناسی لێکۆڵینەوەى کوردی، لە 
دانشگاه مدرس اس�عیل (ڕێبوار محمد 

 الدین)صالح
 ١٧:٥٥ –١٨:١٥ 

 ١٨:١٥-١٨:٤٥ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 
 مکان

 ١٧:١٥-١٨:٤٥ کردی ینوشتار زبان های دشواریشناسی: مسائل و زبانهم: دیاز پنل 

 
 
 
 

 مستوره اردالنتاالر 

  رفیق شوانی رپروفسو رئیس پنل: 

 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ١٧:١٥ – ١٧:٣٥  (دانشگاه سلی�نیه) بوبكر علیاستون یب لە گۆشەنیگای ئاستەكانییەوە كردنەوەی پێناسەی زماننوێ

 ١٧:٣٥ – ١٧:٥٥ (دانشگاه تهران) و همکاران ئاسۆ محمودی خاوێن کردنی ئۆتۆماتیکی دەقی کوردی

 کوردی لە ڕوانگەی ئامارییەوەکێشەکانی زمانی 
(گروه تحقیقات و  و همکاران مینیامحمد محمد

 گسرتش آسوسافت)
  ١٧:٥٥ –١٨:١٥ 

 ١٨:١٥-١٨:٤٥ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

 ١٩-٢١ شام
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 ٨-٩:٣٠ شناسی اجت�عیزبان: دوازدهمپنل  مکان

 
 
 

 تاالر فردوسی

  رئیس پنل: پروفسور محمد محوی
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 ٨-٨:٢٠  الدین)(دانشگاه صالح پروفسور رفیق شوانی الیەنی لەیەکچوون و جیاوازی زمانی کوردی و فارسی
زانکۆ لێکۆڵینەوەی هۆکارە کاریگەرەکانی هۆگری و بەکارهێنانی زمانی فارسی لە الیەن 

 کوردییەکانەوە (زانکۆی کوردستان بە �وونە)
های باستان)/ شبنم هێرش شیرزاد (کارشناس ارشد فرهنگ و زبان

 )دانشگاه آزاد اسالمی سنندجنوربخش(
 ٨:٢٠-٨:٤٠ 

BERAWIRDKIRINA HAWRAMÎ Û ZAZAKÎ DI ZAYEND Û KÊŞANA 
LÊKERAN DE 

 رشیف گوزل (استاد دانشگاه بینگول ترکیه)/
 ی (استاد دانشگاه بینگول ترکیه)زافر آتل

 ٨:٤٠-٩ 

  ٩-٩:٣٠ ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

  ٨-٩:٣٠ هاشناسی و گویشزبان :همدز یسپنل  مکان
 
 
 
 

 اردالن تاالر مستوره

  رئیس پنل: دکرت ایحان یلدیز
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 های زبانی هورامی کرمانشاهینگاهی به برخی از ویژگی
دانشگاه زبان و ادبیات کردی استادیار زانیار نقشبندی (.د

کردی دانشگاه  تادبیازبان و  دانشجویاحسان میرکی ()/کردستان
 )کردستان

 ٨-٨:٢٠ 

Argument structure in Kurdish VPs 
(کارشناس )/ سامان میهمی دانشیار دانشگاه کردستان( یادگار کریمید.

 ارشد دانشگاه کردستان)
 ٨:٢٠-٨:٤٠ 

 رەوشا وێژەیا دەڤکییا کوردیا کورمانجی ل ئێرانێ
دانشگاه عالمه  -رسشت (کارشناس ارشد ترجمۀ فرانسه علی پاک

 طباطبائی)
٨:٤٠-٩ 

 ٩-٩:٣٠   ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 

  ٨-٩:٣٠ پنل چهاردهم: ادبیات کردی: فرهنگ و تاریخ مکان
 
 
 
 
 ١٠١کالس 

  الدین جباریرئیس پنل: دکرت نجم
 زمان دهندهارائه عنوان مقاله

 کُردان شبانکاره در بوشهر
حمید .)/دبوشهر حسین سلیمی (استادیار دانشگاه خلیج فارس.د

 )بوشهر اسدپور (استادیار دانشگاه خلیج فارس
 ٨-٨:٢٠ 

ال ـی مه«تولخولالن فی زمانێ كوردانتوحفه«تی ستخهكی شیكاریی دهیهوهتوێژینه
 ٨:٢٠-٨:٤٠  دانشگاه سوران) دانشیار( خوشناو هێمن عمر احمد.د زیدیحموودی بایهمه

متەندیەکانی له هزری کوردەواریدا به پێی گوتارەکانی مامۆستا ەگوتاری حوجرە و تایب
 عەبدوڵ� ئەحمەدیان

آموزش و پرورش/ استاد مدعو دانشگاه ( دکرت محمد رحیمیان
 )کردستان

٨:٤٠-٩ 

 ٩-٩:٣٠   و پرسش و پاسخ ارزشیابی

 

 ٩:٣٠-٩:٤٥ اسرتاحت و پذیرایی 
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   ارزشیابی و پرسش و پاسخ

 پنل پانزدهم: ارائۀ مقاله به شکل پوسرت شوێن
 

 کات

 
 دانشکدۀ علوم انسانی

 پژوهشگر عنوان مقاله
 ڕزن

٩:٣٠ – ١٠:٣٠ 

شیکاری پلە و پێگەی دیوانی نالی وەکوو ئوستوورەدەق لە چاند و ئەدەبیاتی 
 کوردیدا

  .١ سامان امجدی

  .٢ حمزه حس� محمد یزاراوەسازی و ڕێگاكانی دەوڵەمەندكردنی فەرهەنگی زمانی كورد

  .٣ گالله درودیان بندی موضوعی شعرهای عبدالله پشیو)(دسته ی شاعری تشنهنامهشب

Phonological Processes in Ardalani Kurdish ٤ نسرتن دیوانی.  

  .٥ منصور رحیمی و ڕۆژنامە و چاپەمەنییەکاندا سێ هەڵەی باوی ڕێنووسی کوردی لە میدیا

  .٦ ک�ل روحانی های داستانیموسیقی فولکلور کُردی با مترکز بر بیت (چریکه) یا منظومه

  .٧ الله سلیمیحبیب تۆژینەوەێک لە سەر چەن پیت، وشە و ڕستە لە زاراوەی دیواندەرە

تحفه مظفریه با تکیه بر معرفی الس و خزال در اساطیر کردستان بر اساس کتاب 
 شناسیرویکرد جامعه

  .٨ آبادیپرشنگ سنگین

  .٩ هیوا عبدی گرایی لوسین گلدمنبر اساس نظریۀ ساخت خرین انار دنیاآ تحلیل رمان 

  .١٠ هریم عث�ن مانا و رەمزی شاخ لە شیعری شێرکۆ بێکەسدا

  .١١ ابوبکر عزیزان پاراستنی کلتوری نەتەوەیی و شوێنەواری زمانی دایک له سەر ئەو

  .١٢ کژال فداکار له شێعری حاجی قادر کوێه پەروەریسی�ی نوێخوازی و نیشت�ن 

  .١٣ جعفر قهرمانی کانی به شێوازێکی نوێ له شیعری کالسیکی کوردیدای درکه و جۆرهوهکردنهشی

  .١٤ هیمن کریم  ەکان لە شیعری حافز و ئەحمەد موختار جافدایلێکچواندنە بینای

  .١٥ هوگر محمود "دەنگی [هـ] وەک دەنگ و وات و پیت لە زمان و ئەلفوبێ و نووسینی کوردیدا

  .١٦ جهانگیر محمودی ی رمان کٌردیروایت تاریخ فرودستان در ادبیات: یک طرح نظری درباره

  .١٧ ک�ل مولودپوری انگلیسی -فارسی -های کردیکاگنیت

  .١٨ فریبا نامداری نوشتار آرامی با آوای گویشی کردیالخط معیار کردی در بررسی تطابق رسم

  .١٩ فررشمین نجفی های تصویری در امثال کردی کلهریبررسی طرحواره

  .٢٠ ئاریا یاسین عبدالله مڕۆداەنجان له ئەى گنەژاۆکرد� ر هوازى قسێش
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 زمان برنامه مکان

 تاالر فردوسی

 زادهدکرت عبدالله حسن ،مدیر روابط بین امللل و ارتباطات علمی دانشگاه کردستان سخ�انی

 ، دکرت یدالله پشابادیسخ�انی دبیر اجرایی ١٠:٣٠ – ١٢ اختتامیه

 و تشکرتقدیر 

 

 ١٢-١٤ نهار  

 

 

 


