
 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

1 

 

 ـ صبح رٍس اٍل

 4931/ 02/20یکطٌبِ 

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

  تاالر هَلَی

 
 

 

  

 8:39ـ  9:99پزیشش

 (9:99ـ  11:39) نشست افتتاحیه
 ردیف بزًاهِ سهاى

 9:99ـ  9:15
 1 آیاتی اص قشآى کشینتالٍت 

 2 سشٍد جوَْسی اسالهی

 3 سشٍد داًطگاُ ضْیذ بْطتی

 4 ـ دکتش ًگاس داٍسی اسدکاًی گضاسش دبیش اجشایی 9:15ـ  9:25

 5 قشائت پیام ٍصیش علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی 9:25ـ  9:49

 6 ـ دکتش هحوذهْذی طْشاًچی سئیس داًطگاُ سخٌشاًی 9:49ـ  19:99

 7 اکبش ٍالیتی ـ دکتش علی سخٌشاًی سئیس کویتِ فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایشاى 19:99ـ  19:15

 19:15ـ  19:39
  ًواٌّگ

 سًٍوایی اص توبش 8
ساًی ٍ دبیش علوی ّوایص ـ دکتش احوذ خاتوی 19:39ـ  19:49 طکذُ ادبیات ٍ علَم ًا ی سئیس دًا  9 سخٌشًا

 19 اهلل اهاهضادُ آقای ًعوتسفیش تاجیکستاى ـ سخٌشاًی  19:49ـ  19:59
 11  سفیش افغاًستاى سخٌشاًی 19:59ـ  11:99
 12 سخٌشاًی دبیش کل یًَسکَ دس ایشاى ـ دکتش هحوذسضا سعیذ آبادی  11:99ـ  11:29
 استشاحت ٍ پزیشایی 11:29ـ  11:39



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

2 

 

 ـ پیص اس ظْز رٍس اٍل

 4931/ 02/20یکطٌبِ 

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی

 

  

 (11:39ـ  14:39) ًطست اٍل

  خیشاًذیص، دکتش سٍصی احوذعبذالشسَل هیشباقشی، دکتش اصغش  سیذ علیدکتش ّیأت رئیسِ: 

 11:39ـ  11:59
 ًاصزخسزٍ  دربارُ

 ـ استاد داًطگاُ تْشاى دکتش هْذی هحقق
1 

 11:59ـ  12:19
 ضٌاسی در سادالوسافزیي ًاصزخسزٍ هسائل هعزفت

 عضَ پیَستِ علَم جوَْسی تاجیکستاى هَسی دیٌاسضایف ـدکتش 
3 

 4 رًٍوایی اس اًتطارات ّوایصًواٌّگ ٍ  12:19ـ  12:29

 12:29ـ  12:49
 حکوت ٍ دیٌذاری در آثار ًاصزخسزٍ

 ـ استاد داًطگاُ ضْیذ بْطتی دکتش غالهشضا اعَاًی
5 

 12:49 ـ 13:99
 افتتاح تاالر حکین ًاصزخسزٍ قبادیاًی 

 بزداری اس توثال ًاصزخسزٍ ٍ پزدُ

 ًاّاس ٍ ًواص 13:99ـ  14:39



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

3 

 

 ـ بعذاسظْز رٍس اٍل 

 4931/ 02/20یکطٌبِ 

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی

 

  

 ًطست دٍم

 دکتش حسي بلخاسی، دکتش غالهشضا اعَاًی، دکتش هَسی دیٌاسضایف :ّیأت رئیسِ

 14:39ـ  14:59
 فلسفِ ٍ دیي در ًشد ًاصزخسزٍ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتیدکتش هحوذ ایلخاًی ـ استاد 
1 

 14:59ـ  15:19
 کزبي اس ًاصزخسزٍّاًزی فْن 

 دکتش تیذیا ـ ایتالیا
2 

 3 ًواٌّگ 15:19ـ  15:29

 15:29ـ  15:49

 ًاصزخسزٍ ٍ فیلسَفاى یًَاًی

 استادیاس داًطگاُ هاصًذساىبالَ ـ  فشصاددکتش

 دکتش هْذی خباصی کٌاسی ـ استادیاس داًطگاُ هاصًذساى

 اسضذ داًطگاُ ضْیذ بْطتی یکاسضٌاس آهَختِ داًص پَس ـ سکیٌِ هطتت

4 

 15:49ـ  16:99
 تحلیل رٍیای ًاصزخسزٍ ٍ تحَل فکزی اٍ

 دکتش یحیی بیضا ـ پژٍّطگش هؤسسِ هطالعات 
6 

 استشاحت ٍ پزیشایی 16:99ـ  16:29



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

4 

 

 ـ بعذاسظْز رٍس اٍل

 4931/ 02/20یکطٌبِ 

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی

 

 ًطست سَم

 یحیی بیضادکتش ًصشاهلل پَسجَادی، دکتش دکتش هحوذ ایلخاًی،  ّیأت رئیسِ:

 16:39ـ  16:59
 در آراء ًاصزخسزٍهعٌا ٍ هبٌای تأٍیل 

 داًطگاُ تْشاىداًطیاس ـ  دکتش حسي بلخاسی
1 

 16:59ـ  17:19
 بشرگذاضت اًساى در آثار ًاصزخسزٍ

 تاجیکستاىوذ ـ عضَ ٍابستِ آکادهی علَم جوَْسی هیشصا هالاحدکتش 
2 

 17:19ـ  17:39
 بزرسی ٍ تحلیل تعاهل ٍ تقابل خَد ٍ دیگزی

 هْشداد اکبشی ـ استادیاس داًطگاُ اساکدکتش 
3 

 17:39ـ  18:39

 دیگزیهیشگزد: ًاصزخسزٍ ٍ 

پَسجَادی، دکتش حسي  ًصشاهللایلخاًی، دکتش  هحوذ اعَاًی، دکتش غالهشضا دکتش با حضَر:

 بلخاسی

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

5 

 

 ـ صبح دٍمرٍس 

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی

 

 

  

 3:22ـ  44:22( ساعت Iًطست چْارم )

 سبکا گَلذدکتش اهلل حسٌی، دکتش صابشی تَکلی،  دکتش عطاء ّیأت رئیسِ:

 9:99ـ  9:29
 پیطکسَتضٌاس  ی رٍساًِ یک اًساىّا سفزًاهِ ًاصزخسزٍ یا یادداضت

 دکتش سْیال هیشضوس ضْطْاًی ـ داًطیاس داًطگاُ ضْیذ بْطتی
1 

 9:29ـ  9:49
 ّای هکِ در ادبیات ٍ سفزًاهِ ًاصزخسزٍ سفزًاهِ

 صادُ ـ آکادهی علَم آرسبایجاى )اسوش هوذٍا( دکتش ابَالفضل قلی
2 

 9:49ـ  19:99
 سیوای هسجذ در سفزًاهِ ًاصزخسزٍ

 هجتبی سضایی ـ عضَ ّیأت علوی بٌیاد ایشاًطٌاسی
3 

 19:99ـ  19:29
 ًَیسی سفزًاهِّای  سفزًاهِ ًاصزخسزٍ ٍ تحَل سٌت

 تاجیکستاى داًطگاُ دٍلتی خجٌذ دکتش ًَسعلی ًَسصادف ـ استاد
4 

 19:29ـ  19:49
 ساساى ًاصزخسزٍ ّای سزگذضتٌاهِ اًگیشُ

 ـ داًطیاس تاسیخ داًطگاُ فشدٍسی هطْذ دکتش هشین هعضی
5 

 استشاحت ٍ پزیشایی 19:49ـ  11:99



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

6 

 

 ـ پیص اس ظْز دٍم رٍس

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی
 

 44:22ـ  41:92( ساعت Iپٌجن )ًطست 

 ، دکتش ًَسصادفصادُ، دکتش سیذعبذالوجیذ هیشداهادی دکتش سْیال هیشضوس ضْطْاًی، دکتش ابَالفضل قلی ّیأت رئیسِ:

 11:99ـ  11:29
 فارسیًَیسی  ًاصزخسزٍ ٍ سفزًاهِ

 سٌگاپَساستادیاس هطالعات اسالهی کالج ییل سبکا گَلذ ـ دکتش 
1 

 11:29ـ  11:49
 سیوای ًاصزخسزٍ در ادبیات هعاصز تاجیک

 تاجیکستاىاُ دٍلتی خجٌذ طگداًاستاد دکتش بْشام هیشسعیذف ـ
2 

 11:49ـ  12:99
 ّا دربارُ ًاصزخسزٍ قبادیاًی در تاجیکستاى  هٌاظزُ

 تاجیکستاىاُ دٍلتی خجٌذ طگداًعضَ ّیأت علوی سبحاى اعظوضاد ـ دکتش 
3 

 12:99ـ  12:45
 ًوایص فیلن(سخٌزاًی ٍ ) ّوزاُ با ّن در هسیز سفز ًاصزخسزٍ تا هشار اٍ

 پژٍّطگش حَصُ فشٌّگ ٍ توذىدکتش تَکلی صابشی ـ 
4 

 ًاّاس ٍ ًواص 12:45ـ  14:39

 

 

  



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

7 

 

 ـ صبح دٍم رٍس

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 ًاصزخسزٍ حکین تاالر

 

 3:22ـ  44:92( ساعت IIًطست چْارم )

 ، دکتش هیشصا هالاحوذدکتش هصطفی اجتْادی، دکتش سیذهْذی طباطبایی ّیأت رئیسِ:

 9:99ـ  9:29
 خَاظٍرسی  ًقذ ًاصزخسزٍ اس دیي

 قنلیال پژٌٍّذُ ـ استادیاس داًطگاُ 
1 

 9:29ـ  9:49

 ٌّز در تفکز ًاصزخسزٍ 
 دکتش بْشٍص هحوَدی بختیاسی ـ داًطیاس داًطگاُ تْشاى

 داًطگاُ جَسج ٍاضٌگتيسیذُ پشیسا سجادی ـ 

2 

 9:49ـ  19:99

 هعزّی ّای اجتواعی ًاصزخسزٍ ٍ ابَالعالء اًذیطِ

 داًطجَی دکتشی داًطگاُ اصفْاىداٍد ًجاتی ـ 

 داًطجَی دکتشی داًطگاُ سوٌاىصذیقِ اسذی هجشُ ـ 

  اسضذ داًطگاُ اصاد سضت آصادُ اسذی هجشُ ـ کاسضٌاسی

3 

 19:99ـ  19:29

 ًقص ٍ هٌشلت سى در قصائذ ًاصزخسزٍ

 اسضذ صباى ٍ ادبیات فاسسی کاسضٌاسیافساًِ سهضاًی ـ 

 اسضذ داًطگاُ ضْشکشد کاسضٌاسیفاطوِ صالحی ـ 

4 

 19:29ـ  19:49
 ّای علوی ًاصزخسزٍ در دیَاى اضعار  تحلیل دیذگاُ

 داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ سضتعضَ ّیأت علوی صادُ ـ  هحبَبِ هسلوی
5 

 19:49ـ  11:99

 ساالری اس دیذگاُ ًاصزخسزٍ  ّای اًساى باستاب جلَُ
 ًَس ّوذاى ـ استادیاس داًطگاُ پیام ًاصش کاظن خاًلَ

 صباى ٍ ادب فاسسیاسضذ  کاس ـ کاسضٌاسی هشین خط
 

 استشاحت ٍ پزیشایی 11:99ـ  11:29

 

  



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
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 ـ پیص اس ظْز دٍم رٍس

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 ًاصزخسزٍتاالر 
 

 44:92ـ  41:92( ساعت IIپٌجن )ًطست 

 بزگز ، دکتز آلیس ّاًسدهاًٍذیدکتز هزین هعشی، دکتز غالهحسیي رحیوی، دکتز هجتبی  ّیأت رئیسِ:

 11:99ـ  11:29
  المعرفة جواهر سَمْت في الالمعة الياقوتة ناصرخسرو

 سَسیِ/ ـ ًاصشخسشٍ پژٍُ  الوا هحوذ
1 

 11:29ـ  11:49
 بزرسی دٍ تصحیح اس دیَاى ًاصزخسزٍ

 دکتش سیذ هْذی طباطبایی ـ استادیاس داًطگاُ ضْیذ بْطتی
2 

 11:49ـ  12:99

بذخطاى تا الَّر: بزرسی یکی اس هضاهیي هطتزک ضعز ًاصزخسزٍ ٍ اس 
 اقبال الَّری

 اسضذ داًطگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى یکاسضٌاسصادُ ـ  یَسف ضیخ
 اسضذ داًطگاُ فشدٍسی هطْذ کاسضٌاسی الذیي گشگیچ ـ جالل

3 

 در تاالر هَلَی پیَستي بِ سخٌزاًی ٍ ًوایص فیلن دکتز هحوذرضا صابزی تَکلی 12:99ـ  12:45

 ًاّاس ٍ ًواص 12:45ـ  14:39

 

 



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
 

 

9 

 

 ـ بعذاسظْز دٍم رٍس

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 تاالر هَلَی

 

 

 41:92ـ  43:92( ساعت I) ضطنًطست 

 الوا هحوذ، دکتش حجت سسَلی، دکتش علی سٍاقی ّیأت رئیسِ:

 14:39ـ  14:59
 اس دیذگاُ ًاصزخسزٍصٌعت 

 دکتش غالهحسیي سحیوی ـ استاد داًطگاُ تْشاى
1 

 14:59ـ  15:19
 در سفزًاهِ ًاصزخسزٍ « تَج»هَقعیت 

 ـ عضَ ّیأت علوی داًطگاُ ضیشاص دکتش عبذالشسَل خیشاًذیص
2 

 15:19ـ  15:39
 کویت سخي: عقل اًساى در ضعز فلسفی ًاصزخسزٍ

 داًطگاُ ایالتی ًیَیَسکاستاد بشگش ـ  دکتش آلیس ّاًس
3 

 15:39ـ  15:59
 هالحظاتی در باب سبک ضعزی ًاصزخسزٍ

 دکتش هحوذ غالهشضایی ـ استاد داًطگاُ ضْیذ بْطتی
4 

 ًواٌّگ 15:59ـ  16:99

 استشاحت 16:99ـ  16:29

 16:29ـ  16:49
 ًاصزخسزٍ: دٍ جایگاُ، دٍ دیذگاُ 

 صادُ داٍسی ـ داًطیاس داًطگاُ قن دکتش تقی
5 

 16:49ـ  17:99
 ًگزش ًاصزخسزٍ بِ هَسیقی ٍ سباى هَسیقی

 ًَس سشدسٍد ـ استادیاس داًطگاُ پیام حیذسصادُدکتش حسي 
6 

 17:99ـ  17:49

 سباى ًاصزخسزٍهیشگزد: 

هحوذ سجادی،  اصغش هیشباقشی، دکتش هجتبی دهاًٍذی، دکتش سیذعلی دکتش سیذ علی با حضَر:

 علی سٍاقیدکتش هحوذ غالهشضایی، دکتش 

 اختتاهیِ 17:49ـ  18:39



 

 

 

 

 

 برنامه همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی
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 ـ بعذاسظْز دٍم رٍس

 4931/ 04/20 دٍضٌبِ

 داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 ًاصزخسزٍحکین تاالر 

 دبیشخاًِ ّوایص حکین ًاصشخسشٍ قبادیاًی

 naserkhosro@mail.sbu.ac.irالکتشًٍیک:  پست            http://naserkhosro.sbu.ac.irٍبگاُ ّوایص: 

 29992493تلفي تواس: 

 ـ تاالس هَلَی آدسس: تْشاى ـ اٍیي ـ داًطگاُ ضْیذ بْطتی ـ داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی

 41:92ـ  44:12( ساعت IIضطن )ًطست 
 صاد دکتش سبحاى اعظن، ، دکتش هیشهٌصَس ثشٍتساد حسي باستاًی، دکتش دکتش هجتْذ ضبستشی ّیأت رئیسِ:

 14:39ـ  14:59
 سیوای ًاصزخسزٍ در جْاى عزب

 دکتش حجت سسَلی داًطیاس گشٍُ صباى ٍ ادبیات عشب
 هاصًذساى داًطگاُاستادیاس ـ  صادُ قشباى بْشٍصدکتش 

1 

 14:59ـ  15:19
 سفزًاهِ ًاصزخسزٍ در هقام هٌبعی بزای ٍاصگاى تاریخ هعواری 

 دکتشی داًطگاُ ضْیذ بْطتیفاطوِ گلذاس ـ داًطجَی 
2 

 15:19ـ  15:39
  ضْز اس دیذگاُ ًاصزخسزٍ

 آهَختِ ٍ هذسس سضتِ گشدضگشی هْشداد کشیوی ـ داًص
3 

 15:39ـ  15:59
  ًقص هخاطباى در آفزیٌص اضعار ًاصزخسزٍ

 اسضذ داًطگاُ اساک علی ضاهلَ ـ کاسضٌاسی
 اسضذ داًطگاُ تبشیض آبادی ـ کاسضٌاسی علی کاظن

4 

 ًواٌّگ 15:59ـ  16:99
 ٍ پزیشایی استشاحت 16:99ـ  16:29

 16:29ـ  16:49
 ًاصزخسزٍ ٍ ّجَ 

 داًطگاُ اصفْاىـ عضَ ّیأت علوی  دکتش هحسي هحوذی فطاسکی
 داًطجَی دکتشی داًطگاُ اصفْاى  هشتضی عبّاسی ـ

5 

 16:49ـ  17:99
 ًقذ ٍ تحلیل هفاخزات ًاصزخسزٍ با تکیِ بز دیَاى اضعار اٍ 

 ضیشصاد طایفی ـ داًطیاس داًطگاُ عالهِ طباطبایی
 هجیذ سضیذیاى ـ داًطجَی داًطگاُ تْشاى
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 17:99ـ  17:49
 ّا  ًاصزخسزٍ: هلل ٍ فزٌّگهیشگزد 

، دکتش دکتش هجتْذ ضبستشی، دکتش قْشهاى سلیواًی، دکتش صابشی تَکلی، دکتش سْیال هیشضوس ضْطْاًی با حضَر:
 سٍصی احوذ

 پیَستي بِ هزاسن اختتاهیِ در تاالر هَلَی 17:49ـ  18:39

http://naserkhosro.sbu.ac.ir/
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