گزارش کلی
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها ،گویش ها و زبان شناسی
از بیش از  30کشور (مانند کانادا ،فرانسه ،کرواسی ،بلغارستان ،تایوان ،ارمنستان ،عمان ،بحرین ،عراق ،آمریکا) به دبیرخانه کنفرانس مقاله رسید .مقاالت در خارج و داخل
کشور به صورت کتاب مجموعه مقاالت منتشر گردید و توسط کتابفروشی معتبر جهان مانند آمازون( )Amazon.comمنتشر گردید و در کتابخانه های متعدد دانشگاه
های خارج از کشور عرضه می گردد و در پایگاه هایی مانند سیویلیکا نمایه شدند .مقاالت توسط کمیته علمی بین المللی از دانشگاه های مختلف جهان مانند دانشگاه
واشنگتن و دانشگاه کالیفرنیا داوری گردید .مقاالت به یکی از سه زبان انگلیسی ،فارسی و عربی ارائه گردید.

نمونه نظرات مشارکت
1

مشخصات پژوهشگر
دکتر خالد الکندی/دانشگاه سلطان قابوس

2

دکتر بیسرکا ولوا و دکتر والنتین
پترنسکو/دانشگاه صوفیا و دانشگاه پلوودیو
دکتر شیماء فاضل حمودی /دانشگاه بغداد

4

دکتر رنا علی /دانشگاه بغداد

5

دکتر جعفر محمد علی أیّوب /وزارت
علوم/بحرین
دکتر سلیم الجصانی/دانشگاه کوفه
دکتر ناجح جابر المیالی/دانشگاه المثنى

8

دکتر محمدعلی کاظمی تبار /دانشگاه
فرهنگیان
دکتر عباس داوی یوسف /دانشگاه بغداد

10

دکتر امجد طالفحه/دانشگاه سلطان
قابوس
داود حسین میرزاAl Jamea Tus /
Saifiyah
علی سفاح عیسى ناجی  /دانشگاه بغداد
عباس خلیف علیوی/دانشگاه بغداد
دکتر قصی عدنان سعید الحسینی /دانشگاه
المستنصریه

3

6
7

9

11
12
13
14

کنندگان(به صورت تصادفی انتخاب گردید).

نظر
 ...ارتباط دقیق و منظم بین مشارکت کنندگان و دبیرخانه کنفرانس وجود داشت و به طور خارق العاده ای در امور اجرایی کنفرانس
نظم وجود داشت ...وکلمات نمی توانند به شایستگی کنفرانس را توصیف کنند...
به صراحت اعالم می کنیم که تحت تاثیر سطح باالی کنفرانس قرار گرفتیم .مقاالت از سطح علمی باال برخوردار بودند...
 ...کنفرانس عالی بود ..و زیباتر از هر چیزی مهمان نوازی بود و همکاری با مشارکت کنندگان بود که در یاد ما خواهد ماند تا یک
بار دیگر در این واقعه علمی شرکت نماییم...
کنفرانس خیلی عالی بود ،برنامه ریزی بی نهایت عالی بود ،مهمان نوازی غیر قابل تصور بود و امیداورم هرسال در کنفرانس شرکت
کنم...
کنفرانس موقعیت خیلی عالی برای تبادل فکری بین پژوهشگران مختلف از سرتاسر جهان بود ...این کنفرانس باعث شد بین
پژوهشگران ارتباط شکل گردد...
 ...دانشمندان زیادی از جهان در کنفرانس شرکت کردند و پژوهش های عالی و متنوعی در کنفرانس ارائه شد...
کنفرانس خیلی خوب برنامه ریزی شده بود .بر دانش ما افزوده گردید بخاطر این همه اهل قلم و همکارانی که در کنفرانس شرکت
کرده بودند .یکبار دیگر می گویم که ذهن ما محو مهمان نوازی و نهایت برنامه ریزی دقیق کنفرانس شد...
کنفرانس در محیطی بسیار گرم و صمیمی برگزار شد و تجربیات ارزشمندی را برای شرکت کنندگان به ارمغان آورد .آشنایی با
استادانی از کشورهای مختلف و استماع مقاالت آنان بسیار خوب بود .پذیرایی در سطح بسیار عالی انجام شد…
واقعا مشارکت در این همایش برای ما فرصت خوبی بود چون با شخصیت های علمی و استادان بارز زبان فارسی کشورهای مختلف
دیدار کرده و از این دیدارها خیلی استفاده کردم.....
 ...ارتباط دقیق و منظم بین دبیرخانه کنفرانس و شرکت کنندگان وجود داشت و به طور خارق العاده ای به در امور اجرایی کنفرانس
نظم وجود داشت ......و فرصت مناسبی جهت دیدار و تبادل نظر با دانشمندان مختلف را پیدا کردیم...
...کنفرانس بسیار پر بار و سودمند بود .این کنفرانس باعث شدکه با زبان شناس های بین المللی آشنا شوم و از مقاالت و نتایج
تحقیقات آنها بهره مند شوم .از کمیته کنفرانس متشکرم برای اینکه فرصت شرکت در این واقعه عالی را به من دادند...
...برنامه ریزی و اجرای عالی کنفرانس /مهمان نوازی خیلی عالی بود /استقبال و امور اداری کنفرانس در سطح خیلی عالی بود...
...کنفرانس خیلی عالی و موفق بود ...از مهمان نوازی و استقبال تشکر می گردد...
…از اساتید برجسته مختلف جهت نظارت کردن و کنترل بر جلسات دعوت گردید و این نکته مهمی بود…

