درباره همایش

تاریخ های مهم

همایش بین المللی شرق شناسی ،تاریخ و ادبیات پارسی در تاریخ  6خرداد  5931باا همااارم تاک ر
دول ی ایروان ارتنس ان ،دانکااه دول ی خجند تاجیاس ان ،دانکااه دولا ی ایلیاا جرجاس ان ،توساس
 Kulturella foreningسوئد ،توسس سفیران فرهنای تبین و باا ممایاع ملمای رئیا
ایرانکناسی دانکااه هاتبورگ آلمان ،دانکااه آتاتور

داناکااه
P.S.R

دپارتماان تاالااات

ترکی و دانکااه آبالم خان قزاقس ان در تحا داناکااه

دول ی ایروان در ککور ارتنس ان برجزار خواهد شد .درککور ایران ، ،داناکااه مالتا ابااباایی ،داناکااه شا ید

آغاز ثبت نام4911111/92 ........................
آغاز دریافت مقاالت4911111/92 ................
آخرین مهلت دریافت مقاله1911411/91 .........
اعالم نتایج داوری 4111411/91..................
آخرین مهلت ثبت نام4911411/91................

ب ک ی ،دانکااه شیراز ،بنیاد ایران شناسی ،فرهناس ان زبان و ادب فارسی ،توسس فرهنای اکو ،توسس لغع نات
دهخدا و ترکز بین المللی آتوزش زبان فارسی دانکااه ت ران ،بنیاد سادم و ترکز پژوهکی تیراث تا وب از این
همایش بین المللی امالم ممایع ملمی نموده اند .ریاسع همایش ب اور تک ر

بر م ده دکا ر اغاغر دادبا از

چ ره هام تاندجار ادبیات مرفانی و فلسف اسالتی و از برجس ترین اساتید ایرانی و پروفاسور وارااان وسااانیان،
کرسی ایرانکناسی دانکااه ایروان ارتنس ان و از کارشناسان و پژوهکاران برجس تسائ ایاران اساع .دبیار

رئی

ملمی همایش نیز دک ر نورملی نورزاد رئی

کرسی ادبیات فارسی دانکااه دولا ی خجناد و ماالر برجاس

ساا

تاریخ برگزاری کنفرانس
 9خرداد 1/91
مکان برگزاری کنفرانس
دانشگاه دولتی ایروان

 5151تاجیاس ان و از اساتید برجس ادبیات فارسی در آسیام تیان تی باشد.
همایش دارام دبیرخان ترکزم در ایران ،دبیرخان آسیام تیان در تاجیاس ان ،دبیرخان قفقاز در ایروان و دبیرخانا
اروپا در سوئد اسع تا اتاان تکارکع بیک ر و ساده تر را برام دانش پژوهان مالقا تناد در سراسار ج اان فراهار
آورد.

وب سایت
Adabiatfarsi.com
Viber &telegram +37494540188
 09106799046ارتباط ایران
Telegram.me/yerevanconference
محورهای کلی همایش

دکتر نورعلی نورزاد
دبیر علمی کنفرانس

دکتر وارطان وسکانیان
رئیس مشترک کنفرانس

دکتر اصغر دادبه
رئیس مشترک کنفرانس

ادبیات فارسی
تاریخ و تمدن
تاریخ
ادیان و مذهب
فلسفه و کالم
حقوق
روانشناسی و جامعه شناسی
محححور ویح
شیرازی

تعلیم و تربیت
زبان شناسی
علوم سیاسی
ارتباطات فرهنگی
هنر و معماری
باستان شناسی

تمممام ومشوهممپ هما ومیمراممون سمعممدی

