
 المللی هزاره خیامششمین نشست کنفرانس بینبرنامه 

 (13:00) نشست رئیس و دبیر علمیدکتر نجمه شبیری، افتتاحیه: 

 (13:01معاون دانشگاه کمپلوتنسه مادرید ) ،خوزه مانوئل مخیاسدکتر                

 نام دانشگاه نام نویسنده موضوع کد
زمان 

 سخنرانی

 امیخ یپسندمردم  .1
 نیالد ءاستاد بها

 یخرمشاه

، نگارروزنامه لسوف،یمترجم، ف سنده،ینو
حافظ پژوه،  س،ینوطنزپرداز، فرهنگ

 شاعر و استاد دانشگاه

13:11 

2.  
 یسالرئ شیخ با عمرخیام حکیم میان نسبت در ملیتأ

 برای معیار کشف جهت در سینا )تالشی ابوعلی
 خیام( به منسوب اشعار یرخی سنجش

 حسن بلخاريدکتر 
 استاد تمام دانشگاه تهران

 یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ سیو رئ
 رانیا

:3031  

 محمدامیر جاللی دکتر سیر حرکت اندیشه های فلسفی در رباعیات خیام  .3
استاد اعزامی دانشگاه عالمه طباطبایی به 

 چین
:4131  

4.  
 خیام در بنگالدش چهرة

 
 عبد الصبور خاندکتر 

 یاستاد گروه زبان و ادبیات فارس
 دانشگاه داکا، بنگالدش

:0041  

1.  
 ایب لی و نیشابوری خّیام شعر در مشترک مضامین
 "چین و ایران ادبیات تطبیقی مطالعه"

 نجمه دريدکتر 
 شین یی تینگ

دانشگاه  یفارس اتیزبان و ادب اریدانش
 مدرس تیترب

 اتیارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو
 مدرس تیدانشگاه ترب یفارس

:1141  

6.  
 هیدر ترک امیمطالعات عمر خ

 یپروفسور دکتر عل
 زالیتم

3041: هی/ ترکهیدانشگاه سلجوق قون اتیادب  

4141: پخش کلیپ  

 فرانك هاشميدکتر  رباعیات خیام به زبان آلمانیپذیری چالش ترجمه  .7
 یآلمان اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 ییدانشگاه عالمه طباطبا
:1041  

 دیالرش تیمحمد ممدکتر  یبنگال اتیدر ادب امیمطالعات عمر خ  .8
 یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 دانشگاه داکا، بنگالدش
:0111  

 یفاطمه عسگردکتر  هاکیتالیا نیدر سرزم امیعمر خ میاقبال حک  .9
دانشکده زبان ها و  یعلم اتیعضو ه
 دانشگاه تهران یخارج اتیادب

11:20 

 کارنامه خیام پژوهی در ایران  .10
 علی اصغر آقای

 محمدخانی

ان گسترش زب یشورا ریدب ،یرانیا سندهینو
مؤسسه شهر  یو معاون فرهنگ یفارس

 کتاب

:3111  

11.  
و  امیعمر خ اتیدر رباع ینیمفهوم بدب ۀسیمقا

 یحالت زادهیعظم
کاموران دکتر 

 بوزکورت
1011: ییاستاد مدعو در دانشگاه عالمه طباطبا  

 اسعد فیروزدکتر  خانم معری العالء ابو و خیام عمر شعر در اندرز و پند  .12
 هیدانشگاه دمشق، سور یعلم ئتیعضو ه

 مدرس تیدانشگاه ترب یو دانشجو دکتر
:0161  

13.  
به علت  امیعمر خ اتیحکمت رباععدم درک 

 یزبان روس به نادرست ترجمه

سلطانوف  ریش یعلآقای 
 چیحسنو
 

ر شه یکیتکن یدانشگاه هوانورد یدانشجو
 هیروس وف،یبه نام ساال بنسکیر

 
:2061  

3061: اختتامیه  .14  


