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مقدمه
به رسم سنت نیكوئی که از سال  1393در دانشكده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه
تبريز مبنی بر برپايی پیوستۀ «همايش زبان» آغاز گرديده است ،در سیام آذر ماه سال  1394نیز
برگزاری سومین همايش را شاهد بوديم .ضمن سپاس از مسئولین محترم دانشگاه تبريز و مسئوالن
وقت دانشكده به ويژه آقای دکتر مسعود امید که دبیری هر دو همايش پیشین را بر عهده داشتند،
اکنون با همّت نويسندگان گرامی و شورای محترم دبیران همايش (خانم دکتر الله مسیحا و آقايان
دکتر محمدحسن جاللیان ،دکتر محمد خاکپور ،دکتر محمدرضا عبدا ...نژاد و دکتر محمد محمدی
آغداش) ،مجموعه مقاالت سومین همايش زبان تقديم حضور میگردد.
آرزو داريم پس از اين نیز با عنايت الهی ،مساعدت مسئولین محترم دانشگاه تبريز به ويژه
آقای دکتر محمّد مهدیپور ،رياست محترم دانشكده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی و ديگر
همكاران بزرگوار هیأت علمی ،تداوم و غنای روزافزون «همايش زبان» را شاهد باشیم.
با سپاس
سيدمجيد صدرمجلس
دبير سومين همايش زبان
سه شنبه 94/12/04

