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 درخواست مقاله های پژوهشی
  

 

  ای بیرونیمین کنگرۀ جهانی میان رشتهچهار

 ( سالگرد ارتحال 968مین )و هشتت صو شمناسبت نهصد به 

بیرونی ريحانابو دانشمند بزرگ ايران و جهان  
 بنگالدشبیرونی )با رب(، داکا، ريحان ابو بنیاد :برگزارکننده
 دانشگاه پیام نور، تهران، ج. ا. ايران  :با همکاری

 :نخستین کنگرۀ جهانی میان رشته ای بیرونی دربارۀ:   عنوان
  به عنوان نمادی از انديشه های علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی بیرونی  ( 1
 – معماریاشاره ويژه به تاريخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و روابط هند و ايران:  ( 2

آرامگاه سلطان  میالدی( و 1410 - 1389، پايتخت سلطان غیاث الدين اعظم  شاه )نؤرگااسونشهر قديمی  آثار بازديد از   :برنامه های جنبی
  (الیوّق خوانی، غزل وفرهنگی )شعر نشستو نیز يک 

 ، دانشگاه داکا، بنگالدشهاوس نیتیسچودهوری  نواب علی ،بنواتاالر  : محل برگزاری



 

 :مهمتاريخ های 

 هجری شمسی 1397 ارديبهشت 1و فروردين  31 -30 با برابر  2018 ،ريلاپ 21 – 19      : برگزاری تاريخ

با }چکیده فارسی بايد همراه  6139 مهر  8با  مطابقسپتامبر  30  6139دی  20مطابق  يهژانو 10 تا:  ارسال چکیدهمهلت 

  الزم است { واژه 150تا  ترجمۀ انگلیسی باشد و ارسال کارنامک )سی وی(

 ارسال کنید. ammarifbillah@gmail.comچکیده و مقاله خود را به   :يادآوری

 6139مهر  31مطابق   2017اکتبر  5 6139دی  20مطابق  يهژانو 10 زپیش ا        : اعالم نتیجه

 1396 بهمن 21مطابق   2018فوريه  10 یش ازپ :ارسال مقاله

 1396اسفند  1 مطابقفوريه  20 پیش از   : و ارسال دعوت نامه اعالم نتیجه

 .ام از سايت همايش قابل دريافت می شودبرگۀ ثبت ن. 1396 بهمن 10 با مطابق 2018 يهژانو 30تا  2017اکتبر از اول     :ثبت نام

چاپ خواهد گرديد و کپی آن هم به  (ISBN )منتخب، به صورت مجموعۀ مقاالت ويژه با شماره آی اس بی انکلیۀ مقاالت         :انتشارات

  نويسندگان ارسال خواهد شد.

 ( در سايت همايش درج خواهد شد.1397 فروردين 1)از  2018 مارس دی سخنرانی ها در هفته سومزمانبن :برنامه ها

 بفرمايید.لطفا در پايین مالحظه  :اقامت

mailto:ammarifbillah@gmail.com


مهمان نوازی )يعنی اتاق  ال دارند،را ارس بت نام کنند و چکیده و مقاله خودتعداد محدودی از مهمانان که سر وقت ثبرای  :بورسیه

بر اساس نیاز واقعی و کیفیت و شايستگی مقاله   پذيرايی،  ( در نظر گرفته شده است. اينبرای روزهای همايش خواب و شام

ضمیمۀ مقالۀ خود و کارنامک  هشود که هر چه زودتر درخواست نامه ای بدرخواست می عالقه مندان اعطاء خواهد گرديد. از

 )سی وی( به نشانی زير  ارسال نمايند.

  :علمی کنفرانس هیأت اعضای 

 .در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ايران جذبو ، رئیس دانشگاه پیام نور، مشاور و رئیس هیأت های مرکزی هیئت امنا یدیعابوس دکتر علی اصغر رستمی

 ، اياالت متحده آمريکارنس، استاد افتخاری، دانشگاه دوکدکتر بروس ال

 .ه ملی مالزیدکتر عبدالطیف سمیان، معاون بین المللی مشهور البريونی، استاد، پژوهشگر اصلی، دانشگا 

 .، رئیس دانشگاه، دانشگاه زابل، جمهوری اسالمی ايرانیولهلبُ دکتر موس

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

 سابق، دانشگاه ملی، بنگالدش؛ استاد تاريخ، دانشگاه داکا دکتر مفخر االسلم، معاون رئیس

 ، دانشگاه پیام نور، ايرانمراکز بین المللی و هماهنگیدفتر برنامه ريزی ، مدير کل حمید رضا میرزايیدکتر

 (، موسسه آسیای جنوبی، دانشگاه هیدلبرگ، آلمانسیای جنوبی ) هندی مدرندکتر هانس هاردر، استاد زبان و ادبیات آ

 .م انسانی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علورئیسدکتر ابوالحسن امین مقدسی، 

 .، دانشکده علوم پايه، دانشگاه پیام نور، ايرانرئیس  ، استاد ویايکررشمیدکتر سید احمد 

 نرتهريز، آمريکا– دکتر ويکتور شاو، استاد جامعه شناسی، دانشگاه ايالتی کالیفرنیا

 تهران، ايراندکتر حسن کريمیان، معاون پژوهشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 

 سابق دانشکده مهندسی دانشگاه داکاپروفسور ؛ (IST) ، رئیس موسسه علم و فناوریدکتر شهیدا رفیق

 .، دانشکده الهیات و علوم اسالمی، دانشگاه پیام نور، ايراندکتر مؤمنی، رئیس 

 .، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، ايرانرئیس  ،ریصیقداوود دکتر 

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



 ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ايرانرضا پیروز، رئیس مدکتر غال

 دانشکده علوم، دانشگاه زابل، ايران رئیسدکتر منصور غفاری مقدم، 

 دانشکده مهندسی و فن آوری، دانشگاه داکارئیس  ،دکتر محمد حسن الزمان

 .، استاد، گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی، دانشگاه داکاای ام سرور الديندکتر، 

 .در قطر ويل کرنیل ر، دانشیار، کالج پزشکیدکتر ايالن  س. ويب

 دوی، استاد، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه يزد، يزد، ايرانکهکاظم محمد دکتر

 ضا طاهری، دانشگاه سیستان بلوچستان، زاهدان، ايراندکتر علیر

 ، هندشگاه اسالمی علیگرهصفوی، استاد و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی، دانخت آذرمید دکتر

 ر، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه داکادکتر کلثوم ابو البش

 .دانشگاه راجشاهیان و ادبیات فارسی، خان، استاد، گروه زبدکتر شمیم 

 .م، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهراناسپرهدکتر داوود 

 مصلح، گروه فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران، ايران دکتر علی اصغر

 .مازندران دانشکاهدکتر مرتضی محسنی، گروه زبان و ادبیات فارسی، 

 .، هندموالنا آزاد کالج، کلکتهسی، ، استاد فارعالم دکتر منصور 

 .دکتر فريد قاسملو، آکادمی علوم پزشکی ايران، جمهوری اسالمی ايران

 دکتر محمد عبد الصمد، استاد و رئیس گروه رياضی کاربردی، دانشگاه داکا

 ، انگلستانSACSو سردبیر مطالعات فرهنگی جنوب آسیا، ی انسانی، دانشگاه ايزهیل ، استاد ارشد، جغرافیاکورش دکتر تسلیم

 DISAT - Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di در دی ای اس ای تی دکتر آملیا کارولینا اسپاراويگینا، استاديار

Torino تورينو، ايتالیا.  

 
 

 



 

    

 

  

 مقدمه

 فردوسی -زا دانش دل پیر بر نا بود    توانا بود هر که دانا بود 

 رودوين بحث با ثالثۀ غسّاله می            الله می رود    ساقی حديث سرو و گل و 

حافظ - رودزين قند پارسی که به بنگاله می      شکر شکن شوند همۀ طوطیان هند                   

 

بدون شک، او نمادی از انديشه های علمی، . لم برجسته بی نظیر در تاريخ علوم انسانی و تمدن استا( علبیرونیايحان محمد ابن احمد بیرونی )ابو ر
يکی از بزرگترين دانشمندان اسالم و از لحاظ کلی، همه در نظر گرفته است که "  بیرونی از نظر جورج سارتون  .فلسفی، فرهنگی و اجتماعی است

يکی از علمای بزرگ بیرونی " نموده:  توصیفبیرونی را بحسب ذيل  ای اس سبرا بر اين اساس، . "است وی يکی از بزرگترين برای همیشه جاويد
  ."است تاريخ ی در طولعلم

)که فعال جزو کشور مستقل ازبکستان  خوارزم ايالت در کات ناحیۀ در میالدی 973در سال  سپتامبر 5 در تاريخ بیرونی ريحان ابو
که برای مدت طوالنی پايتخت  -میالدی در شهر غزنی  1048دسامبر سال  13است( کشور بزرگ ايران متولد شده بود و در تاريخ 

 درزمینه بزرگی سهم او .بود ی خردگرادانشمند و، دورانديش و تیزبین رويايی او فیلسوف. ارتحال نمود –بوده  حکمرانان غزنويان
 بهاو  گسترده تالش و، سخاوتمندانه برداشتهای و نظريات. است داشته جامعه و مذهب فرهنگ، ادبیات، تاريخ، فلسفه، علوم، های

 صلح و همزيستی محیط در همچنین و شده مشخص انسانیت و عقالنی بصورت جهان فرهنگی بین و علمی فلسفی، تاريخی، توسعه
 .است کرده کمک

 

 متفکر و عالم و دانشمند بزرگ جهان
بیرونیابو ريحان    

 

 



 بنیااد  ،(مایالدی  1048-973) بیرونای  احماد  بان  محماد  ابوريحاان  ارتحاال  سالگرد مینشصت و هشتنهصد و  برگزاری مناسبت به
 دانشمندان از ماندگی عقب به توجه با  با همکاری دانشگاه پیام نور، تهران، جمهوری اسالمی ايران، بنگالدش، داکا، بیرونی، ابوريجان
 مختلف های گروه مردم میان در مزمن های درگیری همچنین و ادبی و مذهبی فلسفی، علمی، مطالعات های زمینه در معاصر مسلمان

 تحت عناون:  بیرونی ای رشته میان المللی بین کنفرانس نخستین جهان، سراسر در
  فلسفی، فرهنگی و اجتماعیبه عنوان نمادی از انديشه های علمی،  بیرونی  ( 1

 – اشاره ويژه به تاريخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و معماریروابط هند و ايران:  ( 2

 .شد خواستار را کشور از خارج و داخل در محققان توسط دانشگاهی تحقیقات مقاالت وسیله بدين واعالم کرد  

 سخنان و کريم قرآن آيات با اسالم است. ظهور مسلم جهانی حقیقت سهم مسلمانان در زمینۀ علوم، فلسفه، دين و ادبیات يک
 قابل طور به تاريخ فقه، حديث، تفسیر، های سنت رو، اين از. و نموده تجلیل عربی ادبی سنت توسعه روند( ص) محمد حضرت
 هند قارۀ شبه فرهنگ و زبان بر آن تاثیر و ايران در فارسی ادبیات سنت از تهذيب. است آمده پديد اسالم اولیه دوره طول در توجهی

 متعدد آيات در فرهنگ و... مذهب، تاريخ، فلسفه، علم، مطالعه به خود قرآن کريم .است ديگری مهم اتفاق بنگالدش -پاکستان و
 حال در) شناور کدام، هر"است.  انسان تخیل از فراتر مراتب به زمین و خورشید حرکت مورد در قرآن شناسی کیهان. فراخوانده است

 مشاهده کردند می زندگی[ اينجا] قبال که افرادی از ناشی عواقب و کنید سفر جهان سراسر در" و "[36:40] مدار در( تعادل با حرکت
 .است اجتماعی و تاريخی علمی، دانش از روشن و واضح همگرايی نمايشگر "[30:42] کنید

 کرده عمل غرب و شرق تمدن بین پل يک عنوان به بلکه کردند کمک مختلف های زمینه به تنها نه مسلمان دانشمندان و فالسفه
 فلسفه از بسیاری و عربی زبان به هند دين و فلسفه علوم، مطالب از بسیاری او چنانکه؛ است شیوه اين از مثال بهترين بیرونی. اند

 قرن از - وسطی قرون دوران طول در که داشت اظهار توان می چنین. است کرده ترجمه سانسکريت زبان به علمی مطالب و يونان
 و پايه می توان گفت که  رو، اين از .داشت وجود ادبیات و مذهب فلسفه، علم، های زمینه در بزرگی توسعه و رشد شانزدهم تا هفتم

  بويژه ،معاصر مردم متاسفانه، امروزه، اما،. شد گذاشته وسطی قرون دوران از مسلمان دانشمندان سهم توسط مدرن فلسفه و علم اساس
 ها، دانشگاه .شده اند پرورش و آموزش غربی سیستم به وابسته رسد می نظر به و نیستند آگاه خود گذشته شکوه از مسلمانان،
 تنزل که است آموزش امپريالیستی و استعماری نظام شده تاسیس استعمار دوره طول در که آموزشی موسسات ساير و ها دانشکده

 و اجتماعی اخالق و بشر دانش گسترش و اساس و پايه از شکوه با تاريخ و نوانند بشناسند نمی را خود ما مردم که است خطرناکی



 دفع با ،خود رفته دست از هويت حصول تجديد به برای تالش جهت جهان مسلمانانکه  زمانی مگر .کنند دنبال راخود  تعهدات
 بررسیکه با  است زمانی نیز اين. پیش ببرند را خود جامعه و خود در موجود تداوم ها سختی تمامدفع  همچنین و ماندگی عقب

 شیعه نام به بايد ما که شده، آلوده شیطانی قدرتهای فريبنده های برنامه توسط کامل طور به که انجام، حال در های ماموريت و اهداف
 امت تا شويم متحد ،هابدبینی و هاو مرزبندی اختالفات گذاشتن کنار با يا و غیره و جنگ و مبارزهو...   وهابی و سلفی يا و سنی، و

 که است الزم دانشمندان همچنین و قلم اهل و محققان دانشگاهیان، برای حاضر زمان در بنابراين،؛ ماند یقو اسالم جذبات با مسلمان
 پايدار، پیشرفت و صلح دانش، و غالب هماهنگی سمت به رزوآ نهايت در و صداقت مسئولیت، روح با مسائل اين به رسیدگی برای

ه ب را خود اقدامات خاص طور به اسالم جهان در و کلی طور به معاصر جهان از پذير آسیب سالمت و امنیت وضعیت به توجه با
 .آورند عمل

 مقاالتکند تا با می فراهم دانشگاهیان محققان و ،نويسندگان و فرصتی برای ی خواهد داشتبین رشته ا اين کنفرانس ماهیت
 های کشور مسؤوالن محترم به ويژه، مردم ما اين تالش امیدواريم که .خود را اظهار نمايند های راهگشایپیشنهاد، توصیه ها وعالمانه

 راه معاصر وضعیتبا درک بهتر تا  کندکمک ، خصوصا کوشش خردمندان و پژوهشگران، بین الملل ۀ، و همچنین، جامعمورد نظر
 پژوهان دانش و همچنین ، معلمانداناتاس ،محققان که منتظريم، ازاين رو؛ شودپیدا رهايی از معضالت موجود رو به جلو برایحلی 

 شرکتو... با  و بنگالدش ، هند، پاکستانیزازبکستان، ترکیه، تاجیکستان، مال ،ايران، اروپا، امريکا بويژه از جهان از سراسر برجسته
 کنند. ه ائارکنگره مخاطبان  برایيافته های خود را  ،ارسال چکیده و مقاالت با، همراه میان رشته ای دراين همايش

 و  از مرور  -ای اس بی ان شماره با "کنگرۀ بزرگداشت بیرونی مقاالت مجموعه» عنوان تحت ارائه شده منتخب مقاالت
 .منتشر خواهد گرديد ت تحريريهأهی پانل تخصصی و توسط اعضای ويرايش مناسب

 
 ) دکترا از مدرسه سواس، دانشگاه لندن( باهلل ابو موسی محمد عارف 

 ريحان بیرونی )با رب(رئیس بنیاد ابو
فارسی، دانشگاه داکا، بنگالدش ت ادبیا سابق گروه زبان و رئیس

   میان رشته ای بیرونی بین المللی مین همايشچهار ،دبیر

 

     



 :موضوعات و زمینه های مربوطه

 :بیرونی به عنوان نماد افکار علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی بخش الف

 اتیادب و فلسفه علوم، بر ميکر قرآن ریتأث 

 ميکر قرآن در یشناس هانیک و کيزیمتاف ک،يزیف انعکاس. 

 بیرونی نجوم علومو یشناس هانیک 

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

 بیرونی تیشخص مختلف یها جنبه و یزندگ 

 عصر وی و بیرونی 

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

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

 بیرونیاز قبل دوره در فلسفه و موعل توسعه 

 بیرونی معاصر دوره در فلسفه و علوم توسعه 

 بیرونی از پس دوره در فلسفه و علوم توسعه 

 یونیرب اتیاضير فلسفه 

 بیرونی بر رزمیخوا ریتأث 

 جهان خيتار در سهم بیرونی 

 بیرونی يیدارو درمان 

 روابط هند و ايران: اشاره ويژه به تاريخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و معماری (بخش ب

 پیشگام هندشناسی بیرونی 

 هند.  برای شناسايی تاريخ ، علم، جغرافیا، سنت های اجتماعی فرهنگی و ادبی و عرفانیبیرونی  مشارکت 

 (پاکستان و توسعه زبان فارسی در جنوب آسیا )هند 



 (توسعه ادبیات فارسی در جنوب آسیا )هند و پاکستان 

 توسعه زبان و ادبیات فارسی در بنگال 

 توسعه زبان و ادبیات فارسی در بنگالدش 

 و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات آسیای جنوبی تأثیر زبان 

 تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات بنگالی. 

 تأثیر ايران بر فرهنگ بنگالدش. 

 زبان، ادبیات و فرهنگ 

 دين و عرفان 

 بازرگانی و تجارت 

 هنر، معماری و موسیقی 

هر موضوعی مربوط به موضوعات  کنفرانس مطرح شده نیز مورد استقبال قرار . است کنندگان **** موضوعات پیشنهادی بعنوان رهنمود برای شرکت

 .خواهد گرفت

 . برگۀ ثبت نام از سايت همايش قابل دريافت می شود.1396 بهمن 10مطابق 2018 ژانويه 30تا  2017از اول اکتبر  :ثبت نام

 هزينه ثبت نام: 

 200با تخفیف دالر 250 :  و ديگر کشورهای پیشرفته برای مهمانان از اروپا، آمريکا، ژاپن
 150با تخفیف دالر   200 :   و خاور میانه ، مالزی، ترکیهبرای مهمانان از ايران

 75با تخفیف  دالر 75 : برای مهمانان از پاکستان، هندوستان و ديگر کشورهای جهان
 دالر 75:   پیشرفتهاز اروپا و آمريکا و ديگر کشورهای  دانشجويان پژوهشی: 

 دالر 30:       انشجويان از کشورهای ديگر د
 2000با تخفیف  تاکا 3000:   برای مهمانان محلی   
 تاکا  1000:  دانشجويان محلی پژوهشی   
 دالر 100 : شرکت کنندگان )بدون مقاله(   



 2000با تخفیف  تاکا 3000 : )بدون مقاله( شرکت کنندگان محلی   
 کند. کنفرانس کفايت می بستۀ اهدايی مجموعۀ مقاله ها و مقاله ها چکیده و مجموعۀ بروشور ،ناهار، چای و قهوه در وقت متفرقه سه اين هزينه برای 

  })يعنی فقط ارسال چکیده و مقاله بدون حضور شخص( اين هزينه برای چاپ چکیده مقاالت و مجموعۀ مقاالت است { $50 : ثبت نام غیر حضوری

 $30:  دانشجويان خارجی

 تاکا1000:  دانشجويان محلی

 

 هایپانل  مذکور در  موضوعات اب موضوعی مرتبط هر از است. شرکت کنندگان برای و راهنمايی پیشنهادی موضوعات  ياد آوری:

 .می شود استقبال، اين کنفرانس

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

 کلمه ذکر شود. 7 -5( واژگان مهم در 2
در صفحه نخست عنوان مقاله، به ترتیب نام و نام خانوادگی نويسنده مدرک تحصیلی، رتبه علمی، وابستگی سازمانی، نشانی پستی، پست  (3

 الکترونیکی، تلفن همراه و دورنويس درج شود. 
 کلمه باشد. 5000( مقاله، از چکیده گرفته تا کتابنامه، حد اکثر4
 کتابنامه باشد.  مقاله شامل مقدمه، متن، نتیجه و( 5
 (20:  1930روش استناد در داخل متن باشد. )اشرف،  (6
 ( ، رسوم مسلمانان در ادبیات بنگالی، داکا: بنیاد اسالمی بنگالدش.{  1983( در پايان مقاله بیبلیوگرافی ذکر شود. }اشرف، علی)7
 ( معادل واژگان تخصصی به زبان اصلی در پانوشت ذکر شود.8
  .گره در ويرايش فنی و  ادبی مقاله آزاد است( دبیرخانۀ کن9

 کیفیت با پژوهشی مقاالت تمام - تحريريه هیئت و تخصصی پانل اعضای به همت  ويرايش مورد نیاز و مرور از پس ياد آوری:

 .خواهد گرديد منتشر " داکا دانشگاه ،2018 سالمجموعۀ مقاالت بزرگداشت بیرونی در  "عنوان  به خوب



   ammarifbillah@gmail.comاز طريق اين ايمیل  ارسال نمائید:   لطفا چکیده خودرا  :چکیده ارسال
  ammarifbillah@gmail.comاز طريق اين ايمیل  ارسال نمائید:   لطفا مقاالت خودرا : مقاله ارسال
 شود( ضمیمهفارسی و انگلیسی )ترجمه انگلیسی چکیدۀ مقاالت  فارسی بايد به   :زبانها

 دالر برای یک نفره 70و  صبحانه، ناهار و شام() با غذا )دونفره ( دالر 45بنیاد بیرونی برای مهمانان خارجی چند اتاق با تخفیف ويژه  و شبی نفری   اقامت:

تقاضا می شود که هر چه  مندانعالقه ستاره ای نزديک دانشگاه آماده کرده است. از  4 )بدون اشتراک( برای هر شب با صبحانه، ناهار و شام در هتل

 E-mail:   ammarifbillah@gmail.com; Mobile: 01758746905  :از طريق  زودتر برای ثبت آن اتاقها با رئیس بنیاد دکتر عارف باهلل

 تماس بگیرند.   

   

 ) دکترا از سواس، دانشگاه لندن( باهلل ابو موسی محمد عارف ارتباط :
 ، داکا، بنگالدش)با رب(رئیس بنیاد ابوريحان بیرونی

   میان رشته ای بیرونی بین المللی مین همايشچهار بیرد

 ، دانشگاه داکا، بنگالدشو اردو سابق گروه فارسی رئیس
 www.arbfbd.orgسایت بنیاد:    01758746905تلفن همراه:  ammarifbillah@gmail.com  ايمیل:

   

 خانم مهر نگار

 ، داکا، بنگالدش)با رب(ابو ريحان بیرونیبنیاد دبیر   
 میان رشته ای بیرونی بین المللی مین همايشچهاردبیرمعاون   
   

 اهناز عارفین شخانم 
   میان رشته ای بیرونی بین المللی مین همايشچهاردبیر  نمعاو  
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