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های خارجی دانشگااه  بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان عالمه طباطبایی جنوبی، دانشکدٔه ادبیات و زبان تهران،نشانی: 
 111اول، اتاق  ۀعالمه طباطبایی، طبق

در گروه « شناسی نخستین همایش گویش» است که درهایی  صورت نهایی و ویراستۀ سخنرانی غالب مقاالت این شماره

 .ه استایراد شد زاده دکتر امید طبیببه دبیری علمی  (3411 ذرآ31شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) گویش
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 99 مهرداد نغزگوی کهن ایرانیهای  جمع همراهی در زبان
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