به نام خداوند جان و خرد

بزرگداشت هزارۀ ارتحال ابوریحان بیرونی
فراخوان مقاله های پژوهشی – بازرسی شده

پنجمین کنگرۀ جهانی میان رشتهای بیروني
به مناسبت بزرگداشت هزارۀ ارتحال دانشمند بزرگ ایران و جهان
ابوريحان بیروني ( 5 – 3بهمن)1398 ،
برگزارکننده :بنیاد ابوریحان بیرونی (بارب) ،داکا ،بنگالدش
عنوان :

تأثیر ایران بر جهان :
 )1بیرونی به عنوان چهرۀ همیشه جاوید ،در تاریخ ایجاد و گسترش تفکرات علمی ،فلسفی ،ادبی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی
 )2روابط ایران و جهان :اشارۀ ویژه به تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،ادبیات و معماری–

 برنامه های جنبی :بازدید از آثار قدیمی شهر سونارگاؤن ،پایتخت سلطان غیاث الدین اعظم شاه ( 1410 - 1389میالدی) و آرامگاه
سلطان و نیز یک نشست ادبی و فرهنگی (شعرخوانی ،غزل و قوّالی)

محل برگزاری

 :دانشگاه داکا ،بنگالدش
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تاریخ های مهم

:

تاریخ برگزاری

 5 – 3 :بهمن  1398برابر با  25 – 23ژانوریه  2020میالدی

یادآوری

 :چکیده و مقاله فارسی خود را لطفا

به ammarifbillah@gmail.com :و کپی به mkka35@yahoo.com

بفرستید.

و چکیده و مقاله انگلیسی خود را به  ammarifbillah@gmail.comبفرستید.
ارسال چکیده

 :پیش از  30مرداد  1398مطابق با  21اوت 2019

اعالم نتیجه

 :پیش از  9شهریور  1398مطابق با  31اوت 2019

ارسال مقاله

 :پیش از  30آبان  1398مطابق با  21نوامبر 2019

اعالم نتیجه و ارسال دعوت نامه برای شرکت  10 :آذر  1398مطابق با  1دسامبر 2019

ثبت نام

 :تا  20دی  1398مطابق  10زانوریه 2019

برگۀ ثبت نام همراه با دعوتنامه ارسال خواهد شد

** کلیۀ مقاالت منتخب ،به صورت مجموعۀ مقاالت ویژه ،با شماره آی اس بی ان) ( ISBNچاپ خواهد گردید و کپی آن
هم برای نویسندگان فرستاده خواهد شد.
برنامه ها

 :زمان بندی سخنرانیها در هفتۀ سوم ماه دسامبر ( 2019هفتۀ اول ماه دی  )1398در سایت همایش درج خواهد شد.

اقامت

 :لطفاً در پایین مالحظه بفرمایید.

حمایت

 :برای تعداد محدودی از مهمانان که سرِ وقت ثبت نام کنند و چکیده و مقالۀ خود را بهموقع بفرستند ،ارسال دارند ،مهمان نوازی( اتاا
خواب و شام برای روزهای همایش) در نظر گرفته شده است .این پذیرایی ،براساس نیاز واقعی و کیفیت و شایستگی مقاله اعطا خواهد
شد .از عالقه مندان درخواست میشود که هرچه زودتر درخواست خود را به ضمیمۀ مقالۀ خود و کارنامک(سای وی) باه نشاانی زیار
ارسال نمایند.
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اعضای هیأت علمی کنفرانس:
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ،استاد دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،مشاور و رئیس هیأت های مرکزی هیئت امنا و جذب در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ایران.
دکتر بروس الرنس ،استاد افتخاری ،دانشگاه دوک ،ایاالت متحده آمریکا ،اسالم شناس مشهور و نویسنده کناب پر ارزش – خدا کی است؟ ).(Who is Allah
دکتر غالمعلی حداد عادل ،استاد گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،معاون وزیر آموزش و پرورش ،عضو هیأت امنای بنیاد دائرۀالمعارف اسالمی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان
اسالم ،نمایندۀ مردم تهران و رئیس مجلس شورای اسالمی ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی.
دکتر غالمرضا رضایی ،رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،جمهوری اسالمی ایران.
دکتر موسی بُهلولی ،رئیس دانشگاه زابل ،جمهوری اسالمی ایران.
دکتر عبدالمؤمن چودهوری ،معاون رئیس سابق ،دانشگاه ملی ،بنگالدش؛ استاد تاریخ ،دانشگاه داکا
دکتر عبدالطیف سمیان ،متخصص بین المللی مشهور البریونی ،استاد دانشگاه ملی مالزی.
سپهبد (بازنشسته) ضمیرالدین شاه ،معاون رئیس دانشگاه علوم و فناوری ،میغالیا ،هند ،و معاون رئیس ارتش سابق ،ارتش هند ،و رئیس سابق دانشگاه مسلم عالیگره ،هند.
دکتر ایتش ساچدیو ،استاد زبان و ارتباطات بخش زبان شناسی ،سواس ،دانشگاه لندن ،انگلستان
دکتر هانس هاردر ،استاد زبان و ادبیات آسیای جنوبی( هندی مدرن) ،موسسه آسیای جنوبی ،دانشگاه هیدلبرگ ،آلمان
دکتر ویکتور شاو ،استاد جامعه شناسی ،دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نرتهریز ،آمریکا
دکتر یانگ لی ،استاد روانشناسی دانشگاه اییل ،آمریکا و دانشگاه ملی زیانگسانگ ،کوره جنوبی.
دکتر حسن کریمیان ،استاد معماری و معاون پژوهشی سابق ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،ایران
دکتر شهیدا رفیق ،رئیس موسسه علم و فناوری) (IST؛ پروفسور سابق دانشکده مهندسی دانشگاه داکا
دکتر حسن آرا بیگم ،استاد و همکار آشوکا ،دانشمند ،تحصیلکرده و بنیانگذار تی ام اس اس TMSS
دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ،رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیستان بلوچستان ،زاهدان ،ایران
دکتر غالم رضا پیروز ،رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،ایران
دکتر علیرضا طاهری ،رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان بلوچستان ،زاهدان ،ایران
دکتر زیون یول پارک استاد آموزش اخال دانشگاه ملی زیانگسانگ ،کوره جنوبی.
دکتر محمد حسن الزمان ،رئیس دانشکده مهندسی و فن آوری ،دانشگاه داکا
دکتر سید احمد رضا خضری ،استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران ،رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم.
دکتر محسن معصومی ،عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان ،دانشگاه تهران ،وضع هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم.
دکتر ،ای ام سرور الدین ،استاد ،گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی ،دانشگاه داکا.
باریشتار ام ای مالک ،واکیل در دادگاه عالی لندن ،انگلستان.
دکتر فرید قاسملو ،عضو هیأت علمی ،مربی پژوهشی  -مسئول شاخه کتابها و اعالم نجومی و مفاهیم تقویمی ،دانشنامۀ جهان اسالم ،آکادمی علوم پزشکی ایران.
دکتر کازوتوشی کودو ،مدرسه کارشناسی ارشد هنر و علوم دانشگاه توکیو ،ژاپن.
دکتر شاکیال یاقوب ،موسسه بین المللی سیاست و مدیریت عمومی ،دانشگاه ماالیا ،کوااللمپور ،مالژی.
دکتر لیقی ژو ،سی ای اس ،آزمایشگاه های کلیدی علوم رفتاری ،موسسه روانشناسی ،آکادمی علوم چین ،بیزینگ ،چین.
دکتر ایالن س .ویبر ،دانشیار ،کالج پزشکی ویل کرنیل در قطر.
دکتر محمدکاظم کهدوی ،استاد ،گروه ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
دکتر مرتضی محسنی ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مازندران.
دکتر کلثوم ابو البشر ،استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه داکا
دکتر علی اصغر مصلح ،گروه فلسفه ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
دکتر آملیا کارولینا اسپاراویگینا ،استادیار در دی ای اس ای تی  DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torinoتورینو ،ایتالیا.
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متفکر و عالم و دانشمند بزرگ جهان
ابوریحان بیرونی

توانا بود هر که دانا بود
ساقی حدیث سرو و گل و الله می رود
شکر شکن شوند همۀ طوطیان هند

مقدمه

ز دانش دل پیر برنا بود (فردوسی)
وین بحث با ثالثۀ غسّاله میرود
زین قند پارسی که به بنگاله میرود ( حافظ)

ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی (البیرونی) عالم برجسته بی نظیر در تاریخ علوم انسانی و تمدن بشر است .بدون شک ،او شخصیتی همیشه جاوید و نمادی از
اندیشه های علمی ،فلسفی ،فرهنگی و اجتماعی است .از نظر جورج سارتون بیرونی "یکی از بزرگترین دانشمندان اسالم و شخصیتی همیشه جاوید است" .بر این
رو ،ای اس سبرا بیرونی را یکی از "علمای بزرگ علمی در طول تاریخ دانسته است".
بیرونی در تاریخ  5سپتامبر در سال  973میالدی در ناحیۀ کات در ایالت خوارزم (که فعال جزو کشور مستقل ازبکستان است) کشور بزرگ ایران متولد شده بود.
وی در تاریخ  13دسامبر سال  1048میالدی در شهر غزنی  -که برای مدت طوالنی پایتخت حکمرانان غزنویان بوده – ارتحال نمود .او علومدان ،ستاره شناس،
ریاضیدان ،فیلسوف رویایی ،دوراندیش و تیزبین و دانشمندی خردگرا بود .او سهم بزرگی درزمینه های علوم ،فلسفه ،تاریخ ،ادبیات ،فرهنگ ،مذهب و جامعه داشته
است .نظریات و برداشتهای سخاوتمندانه ،و تالش گسترده او به توسعه تاریخی ،فلسفی ،علمی و بین فرهنگی جهان بصورت عقالنی و انسانیت مشخص شده و
همچنین در محیط همزیستی و صلح کمک کرده است.
بنیاد ابوریجان بیرونی ،داکا ،بنگالدش ،به مناسبت بزرگداشت هزارۀ درگذشت ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ( 1048-973میالدی ،در زمینههای مطالعات علمای،
فلسفی ،مذهبی و ادبی با عنوان زیر برگزار میکند:
)1
)2

بیرونی به حیثیت چهرۀ همیشه جاوید در تاریخ ایجاد و گسترش تفکرات علمی ،فلسفی ،ادبی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی
 :اشارۀ ویژه به تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،ادبیات و معماری
روابط ایران و جهان

پس بدین وسیله کمیتۀ علمی همایش مقاالت و تحقیقات دانشگاهی را که از سوی محققان در داخل و خارج از کشور انجام گرفته خواستار است.
سهم مسلمانان در زمینۀ علوم ،فلسفه ،دین و ادبیات یک حقیقت جهانی مسلم است .ظهور اسالم با آیات قرآن کریم و سخنان حضرت محمد (ص) روند توسعه
سنت ادبی عربی تجلیل نموده و .از این رو ،سنت های تفسیر ،حدیث ،فقه ،تاریخ به طور قابل توجهی در طول دوره اولیه اسالم پدید آمده است .تهذیب از سنت
ادبیات فارسی در ایران و تاثیر آن بر زبان و فرهنگ شبه قارۀ هند و پاکستان -بنگالدش اتفا مهم دیگری است .قرآن کریم خود به مطالعه علم ،فلسفه ،تاریخ ،مذهب،
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فرهنگ و ...در آیات متعدد فراخوانده است .کیهان شناسی قرآن در مورد حرکت خورشید و زمین به مراتب فراتر از تخیل انسان است" .هر کدام ،شناور (در حال حرکت با
تعادل) در مدار [ "]36:40و "در سراسر جهان سفر کنید و عواقب ناشی از افرادی که قبال [اینجا] زندگی می کردند مشاهده کنید [ "]30:42نمایشگر همگرایی واضح و
روشن از دانش علمی ،تاریخی و اجتماعی است.
فالسفه و دانشمندان مسلمان ،بهویژه ایرانیان ،نه تنها به زمینههای مختلف کمک کردند؛ بلکه به عنوان یک پل میان تمدن شر و غرب عمل کردهاند .بیرونی بهترین
مثال از این رویکرد است؛ چنانکه او بسیاری از مطالب را از :علوم ،فلسفه و دین هند به زبان عربی و بسیاری از مطالب فلسفی یونان و مطالب علمی را به زبان سانسکریت
ترجمه کرده است .در طول دوران قرون وسطی  -از قرن هفتم تا شانزدهم میالدی رشد و توسعۀ بزرگی در زمینههای علم ،فلسفه ،مذهب و ادبیات در جهان اسالم وجود
داشت.؛از این رو ،میتوان گفت که پایه و اساس علم و فلسفۀ مدرن از سوی دانشمندان مسلمان در دوران قرون وسطی گذاشته شد .اما ،امروزه ،متأسفانه مسلمانان ،از
شُکوه گذشتۀ خود آگاه نیستند .با تأسیس دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از آغاز قرن بیستم به این سو ،امکاناتی برای کسب دانش فراهم آمده است .بر ماست که با این
امکانات پیشینۀ گرانبهای خود را بشناسیم .تا این که مسلمانان جهان برای تجدید هویت از دست رفتۀ خود ،با دفع عقب ماندگی و همچنین دفع تمام سختیها ،امور
جامعۀ خود را پیش ببرند .میشود با کنار گذاشتن اختالفات و مرزبندیها و بدبینیها ،متحد شویم تا امت مسلمان با جذبات اسالم قوی ماند؛ بنابراین ،در زمان حاضر برای
دانشگاهیان ،محققان و اهل قلم و همچنین دانشمندان الزم است که برای رسیدگی به این مسائل با روح مسؤولیت ،صداقت و در نهایت امید و آرزو به سمت دانش ،صلح
و پیشرفت پایدار ،با توجه به وضعیت امنیت و سالمت آسیب پذیر از جهان معاصر به طور کلی و در جهان اسالم به طور خاص اقدامات خود را به عمل آورند.
پس از هزار سال از ارتحال بیرونی ،رحمۀ اهلل علیه ،امروز بر ما الزم است با شعار عالمه اقبال همنوا باشیم :پس چه باید کرد ای اقوام شر ؟ امیدوارم پنجمین کنگرۀ
جهانی میان رشتهای بیرونی که با هزارۀ وفات ابوریحان اتفا افتاده پاسخگوی این پرسشها بشود و مشعلی با انوار پرفتوح در پرتو آسمان ضمیر جوانان معاصر به صورت
همیشه جاوید جلوهگر گردد که توجه خاصی به تجدید رونق متناسب با گذشته را داشته باشند.
این کنفرانس ماهیت بین رشتهای خواهد داشت و فرصتی برای نویسندگان ،محققان و دانشگاهیان فراهم میکند تا بامقاالت عالمانه ،توصیهها وپیشنهادهای راهگشای
خود را اظهار نمایند .امیدواریم که این تالش مردم ما به ویژه ،مسؤوالن محترم کشورهای مورد نظر ،و همچنین ،جامعۀ بین الملل ،خصوصاً کوشش خردمندان و
پژوهشگران ،کمک کند تا با درک بهتر وضعیت معاصر راه حلی رو به جلو برای رهایی از معضالت موجود پیداکنند؛ ازاین رو ،منتظریم که محققان ،استادان ،معلّمان و
همچنین دانش پژوهان برجسته از سراسر جهان بهویژه از اروپا ،امریکا ،ایران ،ازبکستان ،ترکیه ،تاجیکستان ،مالزی ،هند ،پاکستان و بنگالدش و ...با شرکت دراین همایش
میان رشتهای ،همراه با فرستادن چکیده و مقاالت ،یافتههای خود را برای مخاطبان کنگره ارائه کنند.
مقاالت منتخب ارائه شده تحت عنوان "مجموعه مقاالت کنگرۀ بزرگداشت بیرونی" با شمارۀ ای اس بی ان  -از مرور و ویرایش مناسب توسط اعضای پانل
تخصصی و هیأت تحریریه منتشر خواهد شد.

ابو موسی محمد عارف باهلل ( دکترا از مدرسه سواس ،دانشگاه لندن)
رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی (با رب)
رئیس سابق گروه فارسی و اردو ،دانشگاه داکا ،بنگالدش 
رئیس کمیته برگزاری و دبیر اجرایی ،پنجمین کنگرۀ جهانی میان رشته ای بیرونی 
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موضوعات مقاله ها و زمینه های مربوطه:

بخش الف) بازتاب و تأثیر تمدن و فرهنگ اسالمی و ایرانی بر جهان
 تأثیر قرآن کریم بر علوم ،فلسفه ،ادبیات و فرهنگ
 بازتاب فیزیک ،متافیزیک و کیهان شناسی در قرآن کریم.
 تأثیر ایران بر تمدن غرب
 تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات و فرهنگ غرب
بخش ب) بیرونی ،نماد افکار علمی ،فلسفی ،فرهنگی و اجتماعی
 زندگی و جنبه های مختلف شخصیت بیرونی
 بیرونی و عصر وی
 کیهان شناسی و علوم نجوم بیرونی
 صدرالدین شیرازی [مالصدرا] ،بیرونی و ابوعلی سینا (ابن سینا) در کیهان شناسی
 بیرونی به عنوان یک پل بین افکار علمی ،فلسفی و اجتماعی میان قرون وسطی و مدرن
 بیرونی به عنوان نماد تحوالت علمی و فلسفی قرون وسطی و مدرن
 توسعه علوم و فلسفه در دوره قبل و بعد از بیرونی
 توسعه علوم و فلسفه در دورۀ معاصر بیرونی
 تأثیر خوارزمی بر بیرونی
 سهم بیرونی در مکتبهای علوم ،ریاضیات ،نجوم ،فلسفه و تاریخ جهان
 درمان دارویی بیرونی
بخش ج) روابط هند و ایران :اشاره ویژه به تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،ادبیات ،هنر و معماری
 بیرونی پیشگام هندشناسی
 مشارکت بیرونی برای شناسایی تاریخ  ،علم ،جغرافیا ،سنت های اجتماعی فرهنگی و ادبی و عرفانی هند.
 توسعه زبان و ادبیات فارسی در جنوب آسیا (هند و پاکستان و بنگالدش )
 سهم میرزا عبد القادر بیدل در گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند .اا) بیدل بحیثیت بزرگترین شاعر فارسی در جنوب آسیا.
 تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات آسیای جنوبی
 تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات بنگالی.
 تأثیر ایران بر فرهنگ بنگالدش.
 دین و عرفان
 بازرگانی و تجارت
 هنر ،معماری و موسیقی
بخش د) مسائل مربوط به سیاست ،و گزاره های آینده
 مسائل و مشکالت در آموزش و مطالعات علوم ،ریاضبات و فلسفه در کشورهای اسالمی معاصر و راه حل آن
 جستجوی دالیل عقب ماندگی امت اسالم معاصر ،درزمینه های مطالعات علوم ،فلسفه و ریاضیات
 پیشنهاد اقدامات مناسب و سیاست های واقع بینانه برای پیشبرد وضعیت کنونی مطالعات علوم و فلسفه در کشورهای مسلمان
 بازنگری شکوه های قرون وسطایی مسلمان و ایزد ،راهی برای بازسازی آن در جهان حاضر
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**** موضوعات پیشنهادی بعنوان رهنمود برای شرکت کنندگان است .هر موضوعی مربوط به موضوعات کنفرانس مطرح شده نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
 :تا  20دی  1398مطابق  10زانوریه  2019برگۀ ثبت نام همراه با دعوتنامه ارسال خواهد شد
ثبت نام
 :با تخفیف  200دالر  300دالر
برای مهمانان از اروپا ،آمریکا ،ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته
:
هزینۀ ثبت نام
 :با تخفیف  100دالر  200دالر
برای مهمانان از مالزی ،ترکیه و خاور میانه
 :با نخفیف  50دالر (بخاطر گرانی دالر)
برای مهمانان ایران
 :با تخفیف  50دالر  100دالر
برای مهمانان از پاکستان ،هندوستان و دیگر کشورهای جهان
 :با تخفیف  40دالر  100دالر
دانشجویان پژوهشی از اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته
 :با تخفیف  20دالر  50دالر
دانشجویان از کشورهای دیگر
 1000:تاکا
برای مهمانان محلی
 500 :تاکا
دانشجویان محلی پژوهشی
 100 :دالر
شرکت کنندگان خارجی (بدون مقاله)
 1000 :تاکا
(بدون مقاله)
شرکت کنندگان محلی
** این هزینه برای سه ناهار ،چای و قهوه در وقت پذیرایی ،بروشور و مجموعه چکیده مقاله ها و مجموعۀ مقاله ها بستۀ اهدایی کنفرانس کفایت میکند.
ثبت نام غیر حضوری:
( } $50 :یعنی فقط ارسال چکیده و مقاله بدون حضور شخص) این هزینه برای چاپ چکیده مقاالت و مجموعۀ مقاالت است{

استادان و پژوهشگران خارجی
$30:
دانشجویان خارجی
2000 :
استادان محلی
 500:تاکا
دانشجویان محلی

شرایط نگارش مقاله:
 )1چکیده شامل  300-250واژه و شامل هدف ،روش مطالعه و نتیجهگیری باشد.
 )2واژگان مهم در  7 -5کلمه ذکر شود.
 )3در صفحه نخست عنوان مقاله ،به ترتیب نام و نام خانوادگی نویسنده مدرک تحصیلی ،رتبه علمی ،وابستگی سازمانی ،نشانی پستی ،پست الکترونیکی ،تلفن همراه و دورنویس درج شود.
 )4مقاله ،از چکیده گرفته تا کتابنامه ،حداکثر 5000کلمه باشد.
 )5مقاله شامل مقدمه ،متن ،نتیجه و کتابنامه باشد.
 )6روش استناد در داخل متن باشد( .اشرف)20 : 1930 ،
 )7در پایان مقاله بیبلیوگرافی ذکر شود{ .اشرف ،علی( ، )1983رسوم مسلمانان در ادبیات بنگالی ،داکا :بنیاد اسالمی بنگالدش}.

 )8معادل واژگان تخصصی به زبان اصلی در پانوشت ذکر شود.
 )9دبیرخانۀ کنگره در ویرایش فنی و ادبی مقاله آزاد است.

*** یاد آوری :پس از بررسی و ویرایش مورد نیاز  ،به همت اعضای پانل تخصصی و هیأت تحریریه ،تمام مقاالت پژوهشی با کیفیت خوب به عنوان "مجموعۀ مقاالت
بزرگداشت بیرونی در سال  ،2019دانشگاه داکا " منتشر خواهد گردید.
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ارسال چکیده :لطفا چکیده و مقاالت فارسی خودرا از طریق این ایمیل بفرستید ammarif_billah@hotmail.com :و کپی کنید به mkka35@yahoo.com
ارسال مقاله  :لطفا چکیده و مقاالت انگلیسی خود را از طریق این ایمیل ارسال نمائیدammarifbillah@gmail.com; :
زبان ها
اقامت:

 :فارسی ،انگلیسی و بنگالی (ترجمه انگلیسی چکیدۀ مقاالت فارسی و بنگالی باید ضمیمه شود)
بنیاد بیرونی برای مهمانان خارجی ،تعدادی از اتاقها با تخفیف ویژه و شبی نفری  40دالر (دونفره ) با غذا(صبحانه ،ناهار و شام) و  60دالر برای یک نفره (بدون اشتراک)
برای هر شب با صبحانه ،ناهار و شام در هتل  4ستاره ای نزدیک دانشگاه آماده کرده است .از عالقه مندان تقاضا میشود که هرچه زودتر برای ثبت آن اتاقها با دکتر عارف
باهلل ،رئیس بنیاد از طریق E-mail: ammarifbillah@gmail.com; ammarif_billah@hotmail.com Mobile: 008801758746905تماس بگیرند.

دبیر علمی کنگره
دکتر محمدکاظم کهدویی ،عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
یزد ،ایران ،و استاد اعزامی به گروه فارسی دانشگاه داکا ،بنگالدش
ایمیلmkka35@yahoo.com :

رئیس کمیتۀ ودبیر اجرایی

ابو موسی محمد عارف باهلل ( دکترا از سواس ،دانشگاه لندن
رئیس بنیاد ابوریحان بیرونی(با رب) ،داکا ،بنگالدش
رئیس سابق گروه فارسی و اردو ،دانشگاه داکا ،بنگالدش

معاون دبیر علمی کنگره

ایمیلammarifbillah@gmail.com:

دکتر مرتضی محسنی ،عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران ،ایران
ایمیلmohseni@umz.ac.ir :

معاون دبیر اجرایی
جناب آقای ابو حسین محمد احسان

دبیر کل بنیاد ابوریحان بیرونی(بارب) ،داکا ،بنگالدش
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه داکا ،بنگالدش

ایمیلabuhmahsan@yahoo.com :

با همگاری :
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