انجمن زبانشناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی برگزار میکند:

دومین همایش ملی معناشناسی شناختی
سهشنبه  2دی 9911

دبیر علمی :دکتر بلقیس روشن
دبیر اجرایی :مریم محمدی
برنامة سخنرانيهاي دومین همایش ملي معناشناسي شناختي
ریاست محترم انجمن زبانشناسی ایران دکتر شهین نعمتزاده
دبیر علمی همایش دکتر بلقیس روشن

افتتاحیه و خیرمقدم

دکتر احمد پاکتچي

نگاهي فرهنگي -شناختي به مفهومسازي عدد دو

00:90 00:00
00:90 00:90

ریاست نشست اول :دکتر شهین نعمتزاده
موضوع

سخنران

دانشگاه

ساعت

رویکرد شناختی به چندمعنایی «دل» در
اصطالحات و ضربالمثلهای فارسی

سیما کیایی
آزیتا افراشی
مصطفی عاصی

دانشگاه آزاد ،واحد تهران جنوب
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی

90:00 00:90

تبیین تمایز افعال قالب آگاهی -یافتن در
فریمنت فارسی با رویکرد معنیشناسی
قالببنیاد

نسا میهنپرست
ارسالن گلفام
حیات عامری

دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات
90:90 90:00
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس

ارائه پوستر
مطالعۀ استعاره و چندمعنایی در زبان
فارسی

بهار پورشاهیان

دانشگاه جهرم

9000 90:90

بررسی حروف اضافه مضاعف از منظر نظریۀ
شناختی

محمدرضا دهقانزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

استراحت

90:00 90:00
01:01

00:11

ریاست نشست دوم :دکتر فائقه شاهحسیني
خوانش تقابلهای معنایی «مرگ و زندگی»
بر اساس رویکرد شناختی :مطالعۀ موردی
اشعار شاملو و سهراب

مسعود دهقان
بهناز وهابیان

دانشگاه کردستان
دانشگاه بوعلی سینا

99:90 99:00

تأثیر حرکت فرضی بر تفسیر صورتهای
زبانی؛ موردپژوهی «جنگ ایران و عراق»

علی عبداللهینژاد
علی ایزانلو

دانشگاه فردوسی مشهد

90:00 99:90

ارائه پوستر
رویکردی شناختی اجتماعی به چندمعنایی
واژگانی؛ مطالعۀ موردی« :شیرین»
ضربالمثلهای عامیانه ترکی آذری از منظر
معنیشناسی شناختی

سید محمود
متشرعی
فاطمه یوسفی راد

دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه پیام نور

فرزانه موسوی
رامین گلشائی
فریده حقبین

دانشگاه الزهرا

استراحت

90:90 90:00

90:00 90:90
03:31 02:21

ریاست نشست سوم :دکتر گلرخ سعیدنیا
هستانشناسی رویدادهای حرکتی
) (MVOبا ابزار پروتج

فائقه شاهحسینی
حوریه شاهحسینی

قلمروهای مبدأ انتزاعی در فرایند شناخت
در استعارههای مفهومی

حمید آقایی

تحلیل علمسنجی آثار منتشرشده در
حوزه معنیشناسی شناختی براساس
پایگاه دادگان اسکوپوس در ده سال اخیر

المیرا اسماعیلپور
اختتامیه

کالج بینالمللی دانشگاه علومپزشکی
90:00 99:90
دانشگاه تهران
دانشگاه اصفهان
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه الزهرا

90:90 90:00

90:00 90:90
90:90 90:00

