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 به نام خداوند جان و خرد

 

 
  

 
 فراخوان مقاله های پژوهشی – بازرسی شده

  

 ای بیرونيرشته میان جهانیمین کنگرۀ پنج

 و جهان ایراندانشمند بزرگ بزرگداشت هزارۀ ارتحال مناسبت به 

 (1398 ،بهمن 5 – 3) ريحان بیرونيابو

 رب(، داکا، بنگالدش)باریحان بیرونی بنیاد ابو :برگزارکننده

 :ر جهانایران ب تأثیر :عنوان
  و اجتماعی ، تاریخیفرهنگیادبی، علمی، فلسفی، در تاریخ ایجاد و گسترش تفکرات  ،چهرۀ همیشه جاوید عنوانبه  بیرونی  (1

 – ویژه به تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و معماری ۀاشار: روابط ایران و جهان (2

 آرامگاه  میالدی( و 1410 - 1389ن، پایتخت سلطان غیاث الدین اعظم  شاه )ؤرگااسونشهر قدیمی  آثار بازدید از   :برنامه های جنبی

   الی(وّقخوانی، غزل و فرهنگی )شعرادبی و  نشستسلطان و نیز یک 

 دانشگاه داکا، بنگالدش : محل برگزاری

ریحان بیرونیبزرگداشت هزارۀ ارتحال ابو  
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 : تاریخ های مهم

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

 ید.بفرست  mkka35@yahoo.com  کپی به و ammarifbillah@gmail.com :بهلطفا  خود را فارسی چکیده و مقاله : یادآوری

 ید.بفرست ammarifbillah@gmail.comبه  خود راچکیده و مقاله انگلیسی  و 

   2019اوت  21 با مطابق 1398مرداد  30 پیش از : چکیده ارسال

  2019اوت  31مطابق با  1398 شهریور 9  ازپیش    :  اعالم نتیجه

   2019 نوامبر 21مطابق با  1398 آبان 30 پیش از :  ارسال مقاله

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

 واهد شدنامه ارسال خهمراه با دعوتام برگۀ ثبت ن  2019 زانوریه 10مطابق  1398 دی 20 تا :  ثبت نام

چاپ خواهد گردید و کپی آن  (ISBN )با شماره آی اس بی ان ،کلیۀ مقاالت منتخب، به صورت مجموعۀ مقاالت ویژه **         :انتشارات

   خواهد شد.فرستاده  نویسندگان برایهم 
 ( در سایت همایش درج خواهد شد.1398 دیاول ماه هفتۀ )  2019دسامبر ماه  سوم ۀها در هفتدی سخنرانیبن زمان : برنامه ها
 در پایین مالحظه بفرمایید. لطفاً :  اقامت

اتاا    )مهمان نوازی ال دارند،ارس موقع بفرستند،بهرا  خود ۀبت نام کنند و چکیده و مقالوقت ث تعداد محدودی از مهمانان که سرِبرای  : حمایت

اساس نیاز واقعی و کیفیت و شایستگی مقاله اعطا خواهد بر پذیرایی،( در نظر گرفته شده است. این برای روزهای همایش خواب و شام

 ضمیمۀ مقالۀ خود و کارنامک)سای وی( باه نشاانی زیار     هب شود که هرچه زودتر درخواست خود رادرخواست می مندانعالقه  . ازشد

  ارسال نمایند.

mailto:ammarifbillah@gmail.com
mailto:ammarifbillah@gmail.com
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  علمی کنفرانس: هیأت اعضای
 .در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران جذبو مشاور و رئیس هیأت های مرکزی هیئت امنا  کرمان، ،شهید باهنردانشگاه استاد ، یدیعابوس رستمی دکتر علی اصغر
 .(Who is Allah)خدا کی است؟  –سالم شناس مشهور و نویسنده کناب پر ارزش ، ا، ایاالت متحده آمریکارنس، استاد افتخاری، دانشگاه دوکدکتر بروس ال

دانشنامه جهان و مدیرعامل بنیاد  بنیاد دائرۀالمعارف اسالمیت امنای أعضو هی، معاون وزیر آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانگروه فلسفه  استاددکتر غالمعلی حداد عادل، 
  ی.س بنیاد سعدئیرو  فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس، مجلس شورای اسالمی و رئیس تهران مردم ۀنمایند ،اسالم

 .جمهوری اسالمی ایران، زاهدان، چستانو بلو سیستان رئیس دانشگاهرضایی،  ارضغالمدکتر 
 .، رئیس دانشگاه زابل، جمهوری اسالمی ایرانیولهلبُ یدکتر موس 

 ، دانشگاه ملی، بنگالدش؛ استاد تاریخ، دانشگاه داکاسابق معاون رئیس المؤمن چودهوری،دکتر عبد

 .دانشگاه ملی مالزی ریونی، استادبین المللی مشهور الب صصمتخدکتر عبدالطیف سمیان، 

 .، هندعالیگرهم مسلدانشگاه سابق، ارتش هند، و رئیس سابق  ارتش سیرئ معاونالدین شاه، معاون رئیس دانشگاه علوم و فناوری، میغالیا، هند، و نشسته( ضمیرسپهبد )باز

 انگلستاندکتر ایتش ساچدیو، استاد زبان و ارتباطات بخش زبان شناسی، سواس، دانشگاه لندن، 
 (، موسسه آسیای جنوبی، دانشگاه هیدلبرگ، آلمان) هندی مدرنسیای جنوبیدکتر هانس هاردر، استاد زبان و ادبیات آ

 نرتهریز، آمریکا دکتر ویکتور شاو، استاد جامعه شناسی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
 استاد روانشناسی دانشگاه اییل، آمریکا و دانشگاه ملی زیانگسانگ، کوره جنوبی.دکتر یانگ لی، 

 ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایرانسابق معاون پژوهشیعماری و استاد مدکتر حسن کریمیان، 
 سابق دانشکده مهندسی دانشگاه داکاپروفسور ؛ (IST) ، رئیس موسسه علم و فناوریدکتر شهیدا رفیق

 TMSS ر تی ام اس اس آشوکا، دانشمند، تحصیلکرده و بنیانگذا همکار ، استاد ومبیگ آرادکتر حسن 

 دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ایران ،ادبیات و علوم انسانی  رئیس دانشکده تیغ،مریم خلیلی جهاندکتر 
 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران رضا پیروز، رئیس مدکتر غال

 دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ایران هنر و معماری  رئیس دانشکده دکتر علیرضا طاهری،
 دانشگاه ملی زیانگسانگ، کوره جنوبی.دکتر زیون یول پارک استاد آموزش اخال  

 دانشکده مهندسی و فن آوری، دانشگاه داکارئیس  ،الزماندکتر محمد حسن 
 هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم. رئیس، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران ،رضا خضری دکتر سید احمد

 عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه تهران، وضع هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسالم. ، محسن معصومیدکتر 
 .، استاد، گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی، دانشگاه داکاای ام سرور الدیندکتر، 

 باریشتار ام ای مالک، واکیل در دادگاه عالی لندن، انگلستان. 
 آکادمی علوم پزشکی ایران. ، دانشنامۀ جهان اسالم،مسئول شاخه کتابها و اعالم نجومی و مفاهیم تقویمی - مربی پژوهشی ،هیأت علمیعضو دکتر فرید قاسملو، 

 دانشگاه توکیو، ژاپن.  علوم و هنر ارشد یکارشناس مدرسه دکتر کازوتوشی کودو،
 یا، کوااللمپور، مالژی.دانشگاه ماالی، عموم تیریمد و استیس یالملل نیب موسسهدکتر شاکیال یاقوب، 

 ، بیزینگ، چین. نیچ علوم یآکادم ،یروانشناس سسهمو ،یرفتار علوم یدیکل یها شگاهیآزمادکتر لیقی ژو، سی ای اس، 
 .در قطر ویل کرنیل ر، دانشیار، کالج پزشکیدکتر ایالن  س. ویب

 یزد، یزد، ایراندوی، استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه کهکاظم محمد دکتر
 .دکتر مرتضی محسنی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

 ر، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکادکتر کلثوم ابو البش
 مصلح، گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران دکتر علی اصغر

 .تورینو، ایتالیا DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino در دی ای اس ای تی دکتر آملیا کارولینا اسپاراویگینا، استادیار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 مقدمه

 (فردوسی) بودا نز دانش دل پیر بر   ود توانا بود هر که دانا ب
 رودوین بحث با ثالثۀ غسّاله می            الله می رود    ساقی حدیث سرو و گل و 

 ) حافظ(  رودزین قند پارسی که به بنگاله می                    شکر شکن شوند همۀ طوطیان هند 

نمادی از شخصیتی همیشه جاوید و است. بدون شک، او  بشر ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی )البیرونی( عالم برجسته بی نظیر در تاریخ علوم انسانی و تمدن
بر این  . "است همیشه جاوید یشخصیتیکی از بزرگترین دانشمندان اسالم و "  بیرونی از نظر جورج سارتون  .اندیشه های علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی است

  ."علمای بزرگ علمی در طول تاریخ دانسته است"بیرونی را یکی از  ای اس سبرا ،رو
 .جزو کشور مستقل ازبکستان است( کشور بزرگ ایران متولد شده بود)که فعال  خوارزم ایالت در کات ناحیۀ در میالدی 973در سال  سپتامبر 5 در تاریخ بیرونی

علومدان، ستاره شناس، او . ارتحال نمود –بوده  که برای مدت طوالنی پایتخت حکمرانان غزنویان -میالدی در شهر غزنی  1048دسامبر سال  13در تاریخ  یو
 داشته جامعه و مذهب فرهنگ، ادبیات، تاریخ، فلسفه، علوم، های درزمینه بزرگی سهم او .بود خردگرای دانشمند و، دوراندیش و تیزبین رویایی فیلسوفریاضیدان، 

 و شده مشخص انسانیت و عقالنی بصورت جهان فرهنگی بین و علمی فلسفی، تاریخی، توسعه بهاو  گسترده تالش و، سخاوتمندانه برداشتهای و نظریات. است
 .است کرده کمک صلح و همزیستی محیط در همچنین

 علمای،  مطالعات هایزمینه در ،میالدی 1048-973) بیرونی احمد بن محمد ابوریحان درگذشت بزرگداشت هزارۀ مناسبت به، بنگالدش داکا، بیرونی، ابوریجان بنیاد
 کند:برگزار میبا عنوان زیر  ادبی و مذهبی فلسفی،

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

 .است انجام گرفته خواستار کشور از خارج و داخل در محققان را که از سوی دانشگاهی تحقیقاتو  کمیتۀ علمی همایش مقاالت وسیله بدینپس 
 توسعه روند( ص) محمد حضرت سخنان و کریم قرآن آیات با اسالم است. ظهور مسلم جهانی حقیقت سهم مسلمانان در زمینۀ علوم، فلسفه، دین و ادبیات یک

 سنت از تهذیب. است آمده پدید اسالم اولیه دوره طول در توجهی قابل طور به تاریخ فقه، حدیث، تفسیر، های سنت رو، این از. و نموده تجلیل عربی ادبی سنت
 مذهب، تاریخ، فلسفه، علم، مطالعه به خود قرآن کریم .است دیگری مهم اتفا  بنگالدش -پاکستان و هند قارۀ شبه فرهنگ و زبان بر آن تاثیر و ایران در فارسی ادبیات

و دانشمند بزرگ جهانمتفکر و عالم   
ریحان بیرونیابو  
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 با حرکت حال در) شناور کدام، هر"است.  انسان تخیل از فراتر مراتب به زمین و خورشید حرکت مورد در قرآن شناسی کیهان. فراخوانده است متعدد آیات در فرهنگ و...
 و واضح همگرایی نمایشگر "[30:42] کنید مشاهده کردند می زندگی[ اینجا] قبال که افرادی از ناشی عواقب و کنید سفر جهان سراسر در" و "[36:40] مدار در( تعادل
 .است اجتماعی و تاریخی علمی، دانش از روشن

 بهترین بیرونی. اندکرده عمل غرب و شر  تمدنمیان  پل یک عنوان به بلکه؛ کردند کمک مختلف هایزمینه به تنها نهویژه ایرانیان، به مسلمان، دانشمندان و فالسفه
 سانسکریت زبان بهرا  علمی مطالب و یونانی فلسفمطالب  از بسیاری و عربی زبان به هند دین و فلسفه علوم،را از:  مطالب از بسیاری او چنانکه؛ استرویکرد  این از مثال

 در جهان اسالم وجود ادبیات و مذهب فلسفه، علم، هایزمینه در بزرگیۀ توسع و شانزدهم میالدی رشد تا هفتم قرن از - وسطی قرون دوران طول در. است کرده ترجمه
 از مسلمانان، متأسفانه امروزه، اما،. شد گذاشته وسطی قرون دوراندر  مسلمان دانشمنداناز سوی  مدرنۀ فلسف و علم اساس و پایه توان گفت کهمی رو، این از؛.داشت
دانش فراهم آمده است. بر ماست که با این ها و مؤسسات پژوهشی از آغاز قرن بیستم به این سو، امکاناتی برای کسب با تأسیس دانشگاه. نیستند آگاه خود گذشتۀ شُکوه

امور ،  هاسختی تمامدفع  همچنین و ماندگی عقب دفع با، خودۀ رفت دست هویت از تجدید برای جهان مسلمانانتا این که  .یمبهای خود را بشناسامکانات پیشینۀ گران
 برای حاضر زمان در بنابراین،؛ ماند قوی اسالم جذبات با مسلمان امت تا شویم متحد، هاو بدبینی هااختالفات و مرزبندی گذاشتن کنار با شودمی. پیش ببرند را خود جامعۀ

 صلح دانش، سمت به آرزوامید و  نهایت در و صداقت مسؤولیت، روح با مسائل این به رسیدگی برای که است الزم دانشمندان همچنین و قلم اهل و محققان دانشگاهیان،
 .آورند به عمل خود را اقدامات خاص طور به اسالم جهان در و کلی طور به معاصر جهان از پذیر آسیب سالمت و امنیت وضعیت به توجه با پایدار، پیشرفت و

امیدوارم پنجمین کنگرۀ س چه باید کرد ای اقوام شر ؟ پ: پس از هزار سال از ارتحال بیرونی، رحمۀ اهلل علیه، امروز بر ما الزم است با شعار عالمه اقبال همنوا باشیم
ها بشود و مشعلی با انوار پرفتوح در پرتو آسمان ضمیر جوانان معاصر به صورت گوی این پرسشای بیرونی که با هزارۀ وفات ابوریحان اتفا  افتاده پاسخجهانی میان رشته

 گر گردد که توجه خاصی به تجدید رونق متناسب با گذشته را داشته باشند.     همیشه جاوید جلوه

 های راهگشایپیشنهادها و، توصیهعالمانه مقاالتکند تا بامی فراهم دانشگاهیان محققان و ،نویسندگان و فرصتی برای ی خواهد داشتابین رشته این کنفرانس ماهیت
، خصوصاً کوشش خردمندان و بین الملل ۀ، و همچنین، جامعمورد نظر های کشور مسؤوالن محترم به ویژه، مردم ما این تالش امیدواریم که .خود را اظهار نمایند

و  مان، معلّداناتاس ،محققان که منتظریم، ازاین رو؛ کنندپیدا رهایی از معضالت موجود رو به جلو برایحلی  راه معاصر وضعیتبا درک بهتر تا  کندکمک پژوهشگران، 
 دراین همایش شرکتو... با  و بنگالدش ، هند، پاکستانیزازبکستان، ترکیه، تاجیکستان، مال ،ایران، اروپا، امریکا ویژه ازهب جهان از سراسر برجسته پژوهان دانش همچنین
 ارائه کنند. مخاطبان کنگره  برایهای خود را یافته ،چکیده و مقاالت فرستادنبا ، همراه ایمیان رشته

پانل  توسط اعضای ویرایش مناسب و  از مرور  -ۀ ای اس بی انشمار با "کنگرۀ بزرگداشت بیرونی مقاالت مجموعه" عنوان تحت ارائه شده منتخب مقاالت
 .دشمنتشر خواهد  ت تحریریهأهی تخصصی و
 

 ) دکترا از مدرسه سواس، دانشگاه لندن( باهلل ابو موسی محمد عارف
 ریحان بیرونی )با رب(رئیس بنیاد ابو

، دانشگاه داکا، بنگالدش و اردو فارسی سابق گروه  رئیس
بیرونی ه ایمیان رشت جهانی کنگرۀمین پنج ،اجرایی دبیرو برگزاری رئیس کمیته 
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 :و زمینه های مربوطه مقاله ها موضوعات
 ( بازتاب و تأثیر تمدن و فرهنگ اسالمی و ایرانی بر جهانبخش الف

  فرهنگ و ، ادبیاتفلسفه علوم، بر میکر قرآن ریتأث 

 میکر قرآن در یشناس هانیک و کیزیمتاف ک،یزیف زتاباب. 

 تأثیر ایران بر تمدن غرب 

 تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات و فرهنگ غرب 
  نماد افکار علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی بیرونی،( ب بخش

 بیرونی تیشخص مختلف یها جنبه و یزندگ 

 عصر وی و بیرونی 

 بیرونی نجوم علوم و یشناس هانیک 

 یشناس هانیک در( نایس ابن) نایس یعلبوا و بیرونی [،مالصدرا] یرازیش نیصدرالد 

 مدرن و یوسط قرون انیم یاجتماع و یفلسف ،یعلم افکار نیب پل کی عنوانه ب بیرونی  

 مدرن و یوسط قرون یفلسف و یعلم تحوالت نماد عنوان به بیرونی 

 بیرونی از و بعد  قبل دوره در فلسفه و موعل توسعه 

 بیرونی معاصر ۀدور در فلسفه و علوم توسعه 

 بیرونی بر رزمیخوا ریتأث 

 جهان خیتارفلسفه و ، نجوم، اتیاضیرمکتبهای علوم،  در سهم بیرونی 

 بیرونی ییدارو درمان 

 و معماری ، هنر، زبان، ادبیاتروابط هند و ایران: اشاره ویژه به تاریخ، فرهنگ (ج بخش
 پیشگام هندشناسی بیرونی 

 هند.  برای شناسایی تاریخ ، علم، جغرافیا، سنت های اجتماعی فرهنگی و ادبی و عرفانیبیرونی  مشارکت 

  (و بنگالدش  پاکستان و فارسی در جنوب آسیا )هندو ادبیات توسعه زبان 

 در جنوب آسیا.ل بحیثیت بزرگترین شاعر فارسی اا( بید. قاره هندبان و ادبیات فارسی در شبه سهم میرزا عبد القادر بیدل در گسترش ز 

 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 

 ندهیآ یها گزاره و ،استیسمسائل مربوط به د( بخش 
  ،و راه حل آنمعاصر یاضبات و فلسفه در کشورهای اسالمی رمسائل و مشکالت در آموزش و مطالعات علوم 

 اتیاضیر و فلسفه علوم، مطالعات یها نهیدرزم ،معاصر اسالم امت یماندگ عقب لیالد یجستجو 

  مسلمان یکشورها در فلسفه و علوم مطالعات یکنون تیوضع شبردیپ یبرا نانهیب واقع یها استیس و مناسب اقداماتپیشنهاد 

 در جهان حاضر آن یبازساز یبرا یراه ،ایزد و مسلمان ییوسطا قرون یها شکوه یبازنگر 
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 .مورد استقبال قرار خواهد گرفتهر موضوعی مربوط به موضوعات  کنفرانس مطرح شده نیز . است کنندگان موضوعات پیشنهادی بعنوان رهنمود برای شرکت ****

 برگۀ ثبت نام همراه با دعوتنامه ارسال خواهد شد  2019زانوریه  10مطابق  1398دی  20تا  :  ثبت نام
  دالر 030  دالر 200با تخفیف  :          و دیگر کشورهای پیشرفته برای مهمانان از اروپا، آمریکا، ژاپن:        ثبت نام ۀهزین

  دالر   200 دالر  100با تخفیف  :              و خاور میانه مالزی، ترکیه مهمانان ازبرای 
 )بخاطر گرانی دالر( دالر 50: با نخفیف         برای مهمانان ایران 

  دالر 100  دالر  50با تخفیف  :              برای مهمانان از پاکستان، هندوستان و دیگر کشورهای جهان
 دالر 100 دالر  40 تخفیفبا :            از اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفتهدانشجویان پژوهشی 

 دالر  50 دالر  20تخفیف با  :               انشجویان از کشورهای دیگر د
  تاکا 1000:       برای مهمانان محلی 

 تاکا  500:       دانشجویان محلی پژوهشی   
 دالر 100 :     )بدون مقاله( خارجی کنندگانشرکت    
  تاکا 1000 :     )بدون مقاله( شرکت کنندگان محلی   

 کند. کنفرانس کفایت می بستۀ اهدایی مجموعۀ مقاله ها و مقاله ها چکیده مجموعهو  بروشور ،پذیراییناهار، چای و قهوه در وقت  سه این هزینه برای **

  :ثبت نام غیر حضوری

  })یعنی فقط ارسال چکیده و مقاله بدون حضور شخص( این هزینه برای چاپ چکیده مقاالت و مجموعۀ مقاالت است { $50 : استادان و پژوهشگران خارجی
 $30:  دانشجویان خارجی

 2000:    لیاستادان مح
 تاکا 500:  دانشجویان محلی

 شرایط نگارش مقاله:
  گیری باشد. هدف، روش مطالعه و نتیجه واژه و شامل  300-250چکیده شامل  (1

 کلمه ذکر شود. 7 -5( واژگان مهم در 2
 نیکی، تلفن همراه و دورنویس درج شود. در صفحه نخست عنوان مقاله، به ترتیب نام و نام خانوادگی نویسنده مدرک تحصیلی، رتبه علمی، وابستگی سازمانی، نشانی پستی، پست الکترو (3
 کلمه باشد. 5000اکثرگرفته تا کتابنامه، حد از چکیده ( مقاله،4
 مقاله شامل مقدمه، متن، نتیجه و کتابنامه باشد. ( 5
 (20:  1930روش استناد در داخل متن باشد. )اشرف،  (6
   بنگالدش.{( ، رسوم مسلمانان در ادبیات بنگالی، داکا: بنیاد اسالمی 1983( در پایان مقاله بیبلیوگرافی ذکر شود. }اشرف، علی)7
 ( معادل واژگان تخصصی به زبان اصلی در پانوشت ذکر شود.8
  ادبی مقاله آزاد است. دبیرخانۀ کنگره در ویرایش فنی و (9

مجموعۀ مقاالت "عنوان  به خوب کیفیت با پژوهشی مقاالت تمام، تحریریه تأهی و تخصصی پانل اعضای به همت ، ویرایش مورد نیاز و بررسی از پس یاد آوری: ***

 .خواهد گردید منتشر " داکا دانشگاه ،2019 سالبزرگداشت بیرونی در  
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  mkka35@yahoo.com  و کپی کنید به ammarif_billah@hotmail.com: بفرستید از طریق این ایمیل خودرا و مقاالت فارسی لطفا چکیده :چکیده ارسال

  ammarifbillah@gmail.com ;: ارسال نمائید از طریق این ایمیل را لطفا چکیده و مقاالت انگلیسی خود : مقاله ارسال

 شود( ضمیمهباید  و بنگالی مقاالت  فارسی)ترجمه انگلیسی چکیدۀ  و بنگالی انگلیسی فارسی، : زبان ها

دالر برای یک نفره )بدون اشتراک(  60و  )صبحانه، ناهار و شام(با غذا )دونفره ( دالر 40و شبی نفری  با تخفیف ویژه هااتاق تعدادی از ،بنیاد بیرونی برای مهمانان خارجی  اقامت:

دکتر عارف چه زودتر برای ثبت آن اتاقها با شود که هرتقاضا میمندان عالقه ستاره ای نزدیک دانشگاه آماده کرده است. از  4 برای هر شب با صبحانه، ناهار و شام در هتل

 تماس بگیرند.   017587469050088Mobile:  ammarif_billah@hotmail.com ammarifbillah@gmail.com;  mail:-Eاز طریق بنیاد باهلل، رئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با همگاری:

 

  

 

 

 



 رئیس کمیتۀ ودبیر اجرایی  

 ) دکترا از سواس، دانشگاه لندن  باهلل ابو موسی محمد عارف
 ، داکا، بنگالدشرئیس بنیاد ابوریحان بیرونی)با رب(

 سابق گروه فارسی و اردو، دانشگاه داکا، بنگالدش رئیس
 ammarifbillah@gmail.com  :ایمیل

 اجرایی معاون دبیر
  جناب آقای ابو حسین محمد احسان  

 ، داکا، بنگالدشرب(بنیاد ابوریحان بیرونی)بادبیر کل 
    دانشیار گروه مدیریت دانشگاه داکا، بنگالدش

 abuhmahsan@yahoo.com ایمیل:

 کنگرهدبیر علمی 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ت علمی أهی عضوکاظم کهدویی، محمددکتر 

 گروه فارسی دانشگاه داکا، بنگالدش    به و استاد اعزامی ،یزد، ایران
   mkka35@yahoo.comایمیل: 

 دبیر علمی کنگرهمعاون 
گروه زبان و ادبیات فارسی و دانشیار علمی  هیأت عضو نی،محسمرتضی دکتر 

 ران، ایران مازند دانشگاه
 mohseni@umz.ac.irایمیل: 

 

http://bonyadbidel.ir/
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