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عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
«بررسي ساخت هاي غير شخصي در زبان فارسي بر اساس فرضيه نامفعولي»

عنوان رساله دکتري :
« دسترسي واژگاني به کلمات مشتق در واژگان ذهني گویشوران زبان فارسي»

مقاالت علمی چاپ شده یا در دست چاپ در مجالت علمی و پژوهشی و  ISCو سایر مجالت بین المللی

 نگاهي ن شانه شناختي به واژه آیه در قرآن کریم :آرزو نجفيان ،حيات عامري ،صدیقه قيومي ،ف صلنامه
علمي – پژوهشي نقد ادبي ،سال سوم شماره دهم تابستان ،1389نمایه شده در  sidو ISC
" بررسییي تیقيقي یایگاه و کاربرد زبانیاي فارسییي و کردي در افراد دوزبانه در شیییرسییتان شییيروان و
چرداول" ،محمد رضییا احمدخاني ،آرزو نجفيان،محمد رضییا کمريل فصییلنامه علمي پژوهشییي یسییتارهاي
زباني  ،دوره  ،5شماره ( 5پياپي  ،)21بیمن و اسفند ،بیمن  ،1393صفحه 63-43
 بازشییناسییيا زبانشییناختي و یارافيایي گونههاي زبان مازندراني در حدفاصییخ خليگ گرگان تا مرک
مازندران با اعمال روشهاي گویش سنجي بر تفاوتهاي آوایي ،آرزو نجفيانل طيقه مو سوي ميانگاهل بلقيس
روشنل سيف اهلل مالیي پاشایي ،فصلنامه علمي پژوهشي یستارهاي زباني ،دوره و شماره :دوره  ،7شماره 5
(پياپي  ،)34ویژه نامه پایي ( ،)1395آذر و دي  ،1395صفحه .469-445
" باز شنا سي واژه هاي م شتق در ذهن گوی شوران زبان فار سي از منظر روان شنا سي زبان و کاربرد آن در
واژه گ یني" ،مجله پژوهش هاي زباني،یلد  ،2شماره  ،4زمستان  ،92ص 198-181
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 اطلس گویشي و گویش سنجي کرانه ینوب شرقي دریاي مازندران به روش بسامد واکه"لآرزو نجفيانل
طيقه مو سوي ميانگاهل بلقيس رو شنل سيف اهلل مالیي پا شایي ،مجله علمي پژوه شي زبان شنا سي و گویش
هاي خراسان ،دانشگاه فردوسي مشید ،سال ششم،شماره دوم ،پياپي ،11پایي و زمستان 93
" اعت قار سییینجي گویش سییینجي کرا نه ینوب خاوري در یاي ماز ندران به روش بسیییا مد آوایي
هوپنقروورس"،سيف اهلل مالیي پاشایي،آرزو نجفيان ،مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي زبان شناسي ،سال
ششم ،شماره دوم ،شماره ترتيقي ،11پایي و زمستان 93
 " صرف کاربردشناختي پسوندهاي نسقت در زبان فارسي" ،آرزو نجفيان ،بلقيس روشن و زهرا قيراطي ،
مجله علمي پژوه شي زبان شنا سي و گویش هاي خرا سان ،دان شگاه فردو سي م شید ،سال ,7 .شماره.
 )1394(,13صفحات
 " بررسي ساخت مرکبهاي برونمرک زبان فارسي" ،بیار پورشاهيان ،آرزو نجفيان،بلقيس روشن،
میدي سق واري ،مجله علمي پژوهشي زبان و زبانشناسي ،مجله انجمن زبانشناسي ایران ،دوره  ،12شماره
 ،23بیار و تابستان  ،1395صفحه .60-39
 تحليخ یک نوع فعخ مرکب فارسي بر اساس نظریه اشتقاق فاز ،رضا حيدري زادي،سيد محمد حسيني
معصوم ،آرزو نجفيان ،بلقيس روشن ،مجله زبانشناسي و گویشیاي خراسان  ،سال ,8 .شماره.
)1395(,15صص

.

 گویش سنجي و نقشه نگاري رایانشي زبانگونه هاي شمال استان ایالم بر پایه تحليخ انقوهه داده هاي
زبانيل نجفيان ،آرزول مالیي پاشایي ،سيف اهللل سنایي ،یاسر ،مجله پژوهشیاي زبانشناسي تیقيقي ،پایي و
زمستان  -1396شماره  14علمي-پژوهشي (وزارت علوم) /ISC (19صفحه  -از  145تا 163
 بررسي گذرایي فعخ هاي حرکتي در زبان فارسي ،شاه حسيني ،فائقهل روشن ،بلقيسل صقوري ،نریس
بانول نجفيان ،آرزو ،مجله :یستارهاي زباني » زمستان  - 1396شماره  42علمي-پژوهشي  20(/ISCصفحه -
از  117تا .)136
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 راهقردهاي کارگفت عذرخواهي در زبان کردي از دیدگاه زبانشناسي ایتماعي ،زندي ،بیمنل نجفيان،
آرزول شاوله ،کامقي  ،مجله :فرهنگ و ادبيات عامه » آذر و دي  - 1396شماره  17علمي-پژوهشي (24
صفحه  -از  139تا )162
 بررسي تیقيقي افعال مسير نماي زبانیاي فارسي ميانه و نو ،شاه حسيني ،فائقهل روشن ،بلقيسل بانو
صقوري ،نریسل نجفيان ،آرزو ،مجله :پژوهش زبان و ادبيات فارسي » پایي  - 1395شماره  42علمي-
پژوهشي  27(/ISCصفحه  -از  167تا )193
 نظام زمان-ویه-نمود د رگویش هورامي پاوه ،بيستون عقاسي ،آرزو نجفيان ،مجله زبانشناسي ایتماعي،
زمستان  ،1395دوره اول ،شماره  ،1صص
 تحليخ صرفي و معنایي رنگواژهها در زبان گریي فریدون شیر :رویکردي شناختي ،نریس ا سکندرنيال
بلقيس رو شنل آرزو نجفيان ،میالعات زبانیا و گویش هاي غرب ایران ،دوره  ،6شماره  ،20بیار  ،1397صص
.1-22
 تفاوت رفتاري فرایندهاي وایي و واژ-وایي در چارچوب رویکرد بیينگي :بررسیییي فرایند تفیییعيف در
گویش کردي ایالمل ل آرزو نجفيان ،کرم اهلل پالي بان ،فاطمه کرمپور ،محمدرضییا احمدخاني ،میالعات زبانیا و
گویش هاي غرب ایران ،انتشار آن الین تير .1398
" ایراني زبانون اور لیجون کا ایمالي یای ه"  ،آرزو نجفيان،در مجله ایرانشناسي به زبان اردو چاپ الهور
مسلسخ  22سال 2011
 ویژگي هاي زباني گوی شیاي شمال شرقي و ینوب غربي فار سي دري ( سده هاي نخ ستين هجري ،بر
اساس اولين تریمه هاي قرآن کریم) ،آرزو نجفيان ،مجله معارف مرک نشر دانشگاهي ،شماره  ،3آذر –اسفند
،1389سال ،24پياپي 72
 “ د سته بندي ساخت هاي غير شخ صي در زبان فار سي” آرزو نجفيان -محمد میدي واحدي لنگرودي
،رشد آموزش زبان و ادب فارسي ،سال هفدهم  ،شماره .1382 ، 67
“ واژهب ست در گویش لري دره شیر” بلقيس رو شن ،آرزو نجفيان و ا سماء نورعليوند ،ن شریه علوم ان ساني
دانشگاه پيام نور مشید  ،شماره  ،3زمستان .1391
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 نقدي بر کتاب دستور تحليلي زبان فارسي ،آرزو نجفيان ،فصخ نامه نقد کتاب ادبيات ،دوره  ،2شماره 5
 (  ) 6-1395صص 136-129 درباره دایره المعارف زبان و زبانشییناسییي عربي ،نقد کتاب  5یلدي انتشییارات بریخ Encyclopedia of
 ، Arabic Language Linguiticsچاپ شده در سایت کتابخانه مجلس.

مقاالت دایره المعارفی
" ینت،واژگان"،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم،یلد .1387 ،11
" حرف چ" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم،یلد .1387 ،11

" حقشه زبانیا"،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد .1388 ،12
" حرف ح" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1388 ،12
" حرف خ" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1389 ،14

" واژه شناسي خانه" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد15،1390

 " واژه شناسي خدا" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد15،1390
" حرف د" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1390 ،16
" دستور" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1391 ،17

" دستور زبان ترکي" ،رحيم رئيس نيا و آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1391 ،17
" حرف ذ" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1392 ،18
" حرف ر" ،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،یلد1393 ،19
" گویش دواني"،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم،
" حرف ز"،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم،

.
.

" گویش سنگسري"،،آرزو نجفيان،دانشنامه ییان اسالم ،در دست چاپ.
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فهرست مقاالت ارائه شده در همایش های علمی
 Najafian,A& Assi, M (2005)A Survey of the Lexical Access in Persian Mental Lexicon, 3rd international
conference of cognitive science,Tehran 3-5 March 2009.
 Najafian, A & Vahedi,M (2005). "An Analysis of Impersonal Constructions in Persian: an Unaccusative
Hypothesis Approach". Presented at First Conference on Aspects of Iranian Linguistics, June 17-19 at Max
Plank Institute for Evolutionary anthropology in Leipzig, Germany .

 مقاله“نگاهي به افعال مفییاعف در زبان عربي بر اسییاس نظریه واژه شییناسییي نوائي” ارائه شییفاهي در “
نخستين همایش زبانشناسي و آموزش زبان در ایران” برگ ار شده در 27آذر سال  1382در دانشگاه تربيت
مدرس .کار مشترک ،ملک پيرزاد نيا ،آرزو نجفيان ،چاپ شده در "گرایشیاي نوین در زبانشناسي و آموزش
زبان ( یلد اول )" ،نشر مشترک سازمان سمت و دانشگاه تربيت مدرس1384،
 مقاله“برر سي ساخت هاي غي شخ صي قالقي در مفای سه با افعال مرکب” ارائه شفاهي در “ نخ ستين
همایش زبان شنا سي و آموزش زبان در ایران” برگ ار شده در 27آذر سال  1382در دان شگاه تربيت
مدرس .

 مقاله“نگاهي به ساخت هاي غير شخصي در زبان فارسي و گویش گيلکي ” ارائه شفاهي در “نخستين
هم اندیشي دستورزبان فارسي ” برگ ار شده در 28و 29بیمن ماه سال  1382در فرهنگستان زبان و
ادب فارسي.
 مقاله“هنجارگری ي ونوآوري در ا شعار اخوان ثالث و مقای سه آن با ا شعار شاملو”ارائه شفاهي دردومين
همایش پژوهش هاي زبان و ادبيات فار سي ” برگ ار شده در 20و 21ا سفند سال  1382در دان شگاه
تربيت مدرس  .کار مشییترک  :آرزو نجفيان و زهرا مظفري دهشییيري ،چاپ شییده در ":سییریر سییخن:
مجموعه مقاالت دومين همایش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسییي" ،نشییر مشییترک دانشییگاه تربيت
مدرس و دانش پژوهان آینده ساز1384 ،
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 مقاله " بررسي نظام آوایي گویش کردي حریري با نگاهي درزماني" ارائه شفاهي در "نخستين همایش
بين المللي زبانیا و گویش هاي ایراني:گذشته و حال"برگ ار شده در  18و  19خرداد  1391در مرک دایره
المعارف ب رگ اسالمي.
 مقاله "تریمه ها و تفسیيرهاي کین قرآن کریم نگاهدار ميرا زبان فارسیي " ارائه شیفاهي در "اولين
همایش زبان مادري:مجالیا و چالشیا" برگ ار شده در  3اسفند  1391در دانشگاه پيام نور مرک گرگان.
 مقاله "پردازش واژه هاي پيچيده در ذهن سخنگویان زبان فارسي" ارائه شفاهي در "ششمين مدرسه
تاب ستاني انجمن زبان شنا سي ایران"  ،برگ ار شده در  14-12شیریور  ،1392دان شگاه آزاد ا سالمي واحد
قائم شیر.

 مقاله "ویژگي هاي زباني رباعيات ابوسعيد ابوالخير:میالعه موردي هنجار گری ي" در "انجمن زبانشناسي
ایران"  ،برگ ار شییده در  14-12شیییریور  ،1392دانشییگاه آزاد اسییالمي واحد قائم شیییر .کار مشییترک :
مظفري دهشییيري ،زهرا ،نجفيان ،آرزول پوسییتر چاپ شییده در دومين همایش بين المللي زبانیا و گویش
هاي ایراني .1393
 مقاله“برر سي ساختار ت صریفي فعخ در گویش کا شمري و مقای سه آن با زبان فار سي”ل کار م شترک :
شریعت پناه ،شاداب ،نجفيان ،آرزول چکيده چاپ شده در دومين همایش بين المللي زبانیا و گویش هاي
ایراني .1393
 مقاله“رفتارهاي صرفي-نحوي ینس دستوري در گویش بيذوي”ل کار مشترک  :ذهاب ناظوري ،سميرا،
نجفيان ،آرزول چکيده چاپ شده در دومين همایش بين المللي زبانیا و گویش هاي ایراني .1393

 مقاله“تصریف فعخ در هورامي :نظام زمان -ویه -نمود”ل کار مشترک  :عقاسي ،بيستون  ،نجفيان ،آرزول
چکيده چاپ شده در دومين همایش بين المللي زبانیا و گویش هاي ایراني .1393
 مقاله“بررسي فرایند آوایي-صرفي در گویش سق واري”ل کار مشترک  :قلعه نویي ،رضوان ،نجفيان ،آرزو،
روشن ،بلقيسل مقاله کامخ چاپ شده در دومين همایش بين المللي زبانیا و گویش هاي ایراني .1393
 مقاله " ساختار در خدمت القاي معاني:تحليخ نقش گرایانه شعري از فروغ فرخ زاد" چاپ مقاله کامخ در
"همایش ملي برسي موضوعي کتاب هاي درسي زبان و ادبيات فارسي" شيراز آبان .1394
 مقاله "بررسییي فرایندهاي واژه سییازي در زبان تاتي" کار مشییترک :طوسییي نصییرآبادي ،محمد رضییا،
نجفيان ،آرزول چاپ مقاله کامخ در همایش بين المللي ميرا زباني ،تیران میر 1394
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 مقاله "بررسي پارهاي از ویژگيهاي نظام آوایي و صرفي زبان فارسي دري شمال شرقي در قرن پنجم بر
اساس متن کینترین قرآن متریَم تاریخ دار" ارائه شفاهي در همایش بين المللي ميرا زباني ،تیران میر
.1394
 مقاله "نوسییتالژي خف فارسییي :رهيافتي شییناختي"  ،کار مشییترک :زهرا محمدي گونه و آرزو نجفيان،
چاپ مقاله کامخ درسومين همایش ملي زبان شناسي و آموزش زبان فارسي ،مشید ،اسفند 1394
 مقاله " واژگاني شدن مفاهيم تجربي -حرکتي در ری شه یا مدار افعال زبان فار سي  :تحليلي بر مقناي
مدل شناختي تالمي" کار مشترک :رضا حيدري زادي و آرزو نجفيان ،چاپ مقاله کامخ درسومين همایش
ملي زبان شناسي و آموزش زبان فارسي ،مشید ،اسفند 1394
 بررسي تیقيقي آراء سيقویه و یاکوبسن درباره کارکردهاي شعري زبان ،آرزو نجفيان و زهرا اسالم پناه،
مقاله کامخ چاپ شده در همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،شيراز ،اردیقیشت .1395
 تاریخ شکخ گيري حروف الفقاي فار سي :برر سي موردي ن سخه اي از قرن پنجم هجري ،آرزو نجفيان،
مقاله ارائه شده در سومين همایش بين المللي زبانیا و گویش هاي ایراني  25و  26آبان 1395

 بررسي مقابلهاي ساخت موضوعي کلمات و عقارات در فارسي و انگليسي باتویه به نظریه نحوي-معنایي
یکندوف ،آرزو نجفيان ،مسییعود بحریني ،مقاله پوسییتر درچیارمين همایش ملي صییرف ،تیران 28 ،بیمن
1395
& Georgian and Persian linguistic contact in Fereydunshahr (Isfahan), Narjes Eskandarnia
Arezoo Najafian, in Language Contact and Language Change in Western Asia, 10-12 March



فهرست کتاب های چاپ شده یا در دست چاپ
 زبان ها و گویش هاي خراسان ،نشر کتاب مریع ،تیران 1391،چاپ دوم 1393

 خف و نظام هاي نوشیتاري در ییان اسیالم ،نشیر کتاب مریع ،تیران(.1391،کار مشیترک) چاپ
دوم 1393
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 دستور و دستور نویسي در ییان اسالم ،نشر کتاب مریع ،تیران ،زیر چاپ(.کار مشترک)

 خف و نوشییتار ،نوشییته اندرو رابينسییون ،تریمه فاطمه توسییلي ،ویرایش آرزو نجفيان ،انتشییارات
حکمت ،تیران1395 ،
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی
راهنمایی رساله دکتری
نام دانشجو

عنوان رساله

"بازشننناسننی زبانشنننایتی و رارافیایی گونههای زبان مازندرانی در سننن یهلل ا

سال دفاع
1393

نام دانشگاه
دانشننگاه پیام نور

حدفاصل یلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روشهای گویشسنجی مالیی پاشایی

مرکز تحصننیالت

بر تفاوتهای آوایی"

تکمیلی

"بررسی صفات مرکب زبان فارسی از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی"

بننننهننننار 1396

"

پورشاهیان
"بررسی شبکه های آمیختگی مفهومی در نهج البالغه"

دفاع نشده "

علی لبش

"برر سی پی شوندهای ا شتقاقی در زبان فار سی معا صر:رویکرد صرف سمیرا ذهاب

دفاع نشده "

شنایتی"
گویش کردی ایالم ،بهینگی ،محدودیت ،تضعیهلل ،واژ-واری

کنننرم
پالیزبان

9

ا

دفاع نشده "

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
" بررسی رابطه ی بین شخصیت و مهارت نوشتاری فارسی "،
"مطالعه صرفی گویش سبزواری"

ا سماعیل ح سین 1390

دانشننگاه پیام نور

هاشمی

تهران رنوب

رضوان قلعه نویی

"تحلیل سایتمان صرفی کلمات مرکب فار سی درکتاب های در سی سیده عفت امری

1392

"

1392

"

مدارس ابتدایی با رویکرد صرف طبیعی"
"مطالعه ی سایتواژی ،نحوی و معنایی افعال پیچیده کردی کرمانجی"

ایرج مهربخش

1393

"

"تحلیل انتقادی گفتمان مناظره های انتخابات یازدهمین دوره ریاسننت

پروین کالی

1394

"

رمهوری :رویکرد نورمن فرکالف"

"توصننیهلل فرای ند های صننرفی-واری له جه فر یدون ک ناری گویش فضه باقری

1394

"

مازندرانی"
1394

"

"بررسنی تاریخی-تطبیقی حرف اضنافه در زبانهای ایرانی شنمال غربی اتاتی ،فری ناز نصننیری 1394

"

"بررسی کاربرد شناسی صرفی پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار"

زهرا قیراطی

تالشی،گیلکی("

زیبا

" بررسی تنوع گویشی نواحی شمال استان ایالم :تدوین اطلس گویشی"

یاسر سنایی

1395

پیام نور ورامین

"کتابنامه بر یط زبان ها و گویش های ایران"

بهاره عامل نجاتی

1397

پیام نور مشهد

"تدوین و اررای واژه نامه بر یط انگلیسی به فارسی تخصصی زبانشناسی همگانی"

فاطمه عربشاهی

1397

پیام نور مشهد

برر سی تطبیقی ا شتقاق پ سوندی در واژه های م صوب فرهنگ ستان اول  ،دوم و مریم اصننار زاده 1397
سوم

قهرودی

مقایسه نظام تصریهلل فعل در گویش لری و گویش لکی منطقه رومشکان

دانشننگاه آزاد اسننالمی
واحد علوم و تحقیقات

فاضل سوری

1397

پیام نور ورامین

برر سی تطبیقی شدت صوت در گفتار افراد مبتال به ایتالل شخ صیت نادیا وارمیلی

1397

پ یام نور ت هران
رنوب

ضد ارتماعی و افراد عادی
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مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی
مشاوره رساله دکتری
عنوان رساله

نام دانشجو

نام استاد راهنما

نام دانشگاه

سال دفاع

"اشتقاق فازهای صرفی و نحوی افعال مرکب در رضا حیدری زادی

سننن ید م ح مد 1395

دان شگاه پیام نور

زبان فارسی"

حسینی معصوم

مرکز تحصننیالت
تکمیلی

ردهشناسی شنایتی ،فعل ،زبان فارسی میانه،

فائقه شاه حسینی

بلقیس روشن

"

1396

زبان فارسی نو ،تحلیل درزمانی
برر سی نامهای خاص در کردی سورانی بر مبنای بهزاد احمدی

بهمن زندی

دفاع "
نشده

جامعه شناسیِ شناختیِ زبان
تحليل رده شناسی شناختی دستگاه فعل در گزيده

ی ید ا

ای از گويشهای کردی غرب ايران

پیرانی

فیضننی

پژوهشی در جامعه شناسی زبان :بررسی و مقايسه علی حبیبی

ب هروز م ح مودی

دفاع "

بختیاری

نشده

بهمن زندی

ز "

جايگاه و کاربرد زبان های فارسييی و ترکی در
موقعيت های اجتماعی در استانهای تهران و البرز
برر سی مقاي سه ای ا ستعاره اح ساا ست در زبان مهری روحی

بلقیس روشن

دفاع "
نشده

فارسی ،کردی و گيلكی در چارچوب شناخت
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مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی ویژگی های آوایی  ،صرفی و نحوی گویش مجید نصیری

عننلننی اکننبننر 1390

دان شگاه پیام نور

نُجی بلده ای

یمیجانی فراهانی

تهران رنوب

برر سی ویژگی های واژ-واری و واژ -نحوی واژه اسماء نورعلی وند

بلقیس روشن

1390

"

بست ها در گویش لری دره شهر
برر سی رایگاه و کاربرد زبانهای فار سی و کردی محمد رضا کمری

محمد رضننا احمد 1390

در شهرستان شیروان چرداول

یانی

بررسی استعاره زن در متون نوشتاری فارسی
بررسننی عنصننر رنك و کاربرد اسننتعاری آن در

افسانه دفتری نژاد "
م ل ی حه قادری بلقیس روشن

آیات قرآن کریم

گرگانی

برر سی تطبیقی ا ستعارههای شنایتی ا شعار

حور یه شنن قاقی

ترکی و فارسی شهریار

زاده ارزنق

احمدیانی

"

1392

"

1392

"

م ح مد رضنننا 1392

"

بررسی توصیفی فعل در گویش بادرودی

سامیه گلیان

مریم السادات غیاثیان

1392

"

توصیهلل گویش بهدینان یزدی

مینا دهقان منشادی

محمدرضا احمدیانی

1392

"

بررسی دعا و نفرین در زبانها و گویش های ایرانی

طاهره موالیی رهرمی

مریم السادات غیاثیان

1392

"

بلقیس روشن

1392

"

برر سی عوامل ان سجامی سوره های یس و صافات در مریم رحیمی برفه
قرآن کریم

مقایسه کاربرد رنك واژه ها در هفت پیکر نظامی لیال ژاله یاکی

"

1393

"

گنجوی و بخش اساطیری شاهنامه
بررسی فرایندهای آوایی و واری گویش آران و بیدگل

صدیقه تقوایی یزدلی
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محمد رضا احمدیانی

1393

"

بومی سننازی واری و صننرفی قرضننی در زبان فهیمه کمالی پور

"

1394

"

فارسی
بررسننی تطبیقی اف عال کرانم ند و ناکرانم ند در ناهید بامدی

"

1394

"

زبان فارسی و بلوچی
بومی سازی واری و صرفی واژگان قر ضی زبان فهیمه کمالی

"

1394

"

فارسی
تاییرات آوایی و واری وام واژه ها در زبان کردی محمود علی بیگی

"

1394

"

ایالمی
تاثیر ن ظام واری گویش لری بر یادگیری ن ظام حدیقه حیدری

"

1394

"

واری ز بان فارسننی در کود کان پا یه دوم
شهرستان ازنا  -روستای مرزیان
سایتار و کاربرد ا ستعاری رنك واژه ها در زبان نررس اسکندرنیا

بلقیس روشن

1395

"

گرری فریدون شهر
مننحننمنندرضنننا 1395

بررسی نشانه شنایتی در فرش نوشتهای ایرانی

کتایون رضازاده

بررسننی تطبیقی انگاره های ذهنی افعال سنناده

معصننو مه یانی بلقیس روشن

زبان فارسی و ترکی آذری

مالحارلو

"

احمدیانی
1395

"

بررسننی تطبیقی فرای ند های واژه -واری حوزه حامد یالصی

سننیهلل ا

مالیی دفنننناع "

تصریهلل در گویش های سمنانی

پاشایی

نشده
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دروس تدریس شده
 زبانشناسي عمومي دانشگاه ال هرا
 زبانشناسي فرانسه دانشگاه ال هرا

 زبانشناسي  1و  ،2آواشناسي،بررسي مقابله اي ،ساخت زبان فارسي ،دانشگاه پيام نورکارشناسي متریمي زبان

 ساختواژه  ،آواشناسي ،تیور زبان فارسي ،ساخت زبان فارسي، ،روانشناسي زبان ،میالعات دانشمندان
ایراني و اسالمي درباره زبان ،زبان شناسي تاریخي-تیقيقي دانشگاه پيام نور مقیع کارشناسي ارشد
 صرف و سمينار زبانشناسي ،مقیع دکتري ،دانشگاه پيام نور پردیس دکتري
 زبانشناسي عربي ،مقیع دکتري ،دانشگاه تربيت مدرس

 گویش شناسي  ،مقیع کارشناسي ارشد ،دانشگاه شیيد بیشتي

تولید محتوای الکترونیکی
 تیيه محتواي الکترونيکي براي درس آواشناسي کارشناسي ارشد زبانشناسي

 تیيه محتواي الکترونيکي براي درس تاریخ زبانشناسي کارشناسي ارشد زبانشناسي

 تیيه محتواي الکترونيکي براي درس میالعات دانشمندان ایراني و اسالمي درباره زبان کارشناسي ارشد
زبانشناسي

طرح های تحقیقاتی
 مجري طرح پژوهشي " بررسي ویژگيهاي نظام وایي و واژگاني گویش شمال شرقي فارسي دري در
قرن پنجم بر اساس متن کینترین قرآن متریَم تاریخدار "  ،دانشگاه پيام نور 1392-1395

 مجري طرح پژوهشي " طراحي برنامۀ درسي ميانرشتهاي کارشناسي ارشد زبانشناسي ایتماعي در
قالب رویکرد آموزش ترکيقي"  ،پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پيام نور1398-1397 .
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 همکار طرح پژوه شي “ و ضعيت خواندن و نار ساخواني کودکان دو زبانه و یک زبانه ” با دان شگاه تیران
وسازمان پژوهش و برنامه ری ي درسي وزارت آموزش و پرورش  ،تابستان .1381

 همکاري با ییاد دان شگاهي دان شگاه تیران در طرح تحقيقاتي “ برر سي خ شونت گرائي تما شاگران
فوتقال ” و تریمه کتاب “  ” Media coverage of football hooliganismدر ارتقاط با طرح مذکور .

 همکار طرح “ بررسیییي و مقایسیییه مشیییکالت دانش آموزان دو زبانه ترک و عرب زبان” ( مجري طرح
سرکارخانم عصاره )  ،سازمان پژوهش و برنامه ری ي درسي وزارت آموزش و پرورش  ،سال .1380
 مجري طرح « بررسي آثار مترتب بر اف ایش دریافتي اعفاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالي ناشییي از برقراري فوق العاده ویژه و تقيين راهکارهاي ممکن براي رفع مشییکالت احتمالي » ل دفتر
میالعات و برنامه ری ي فرهنگي و ایتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ل 1383
 مجري طرح بررسیییي اف ایش حقوق هيأت علمي ل دفتر میالعات و برنامه ری ي فرهنگي و ایتماعي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ل 1384

 مجري طرح تاریخ شیییفاهي آموزش عالي در ایران،ل دفتر میالعات و برنامه ری ي فرهنگي و ایتماعي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوريل 1384

آشنایی با زبانهای یارری


فرانسه -انگليسي  -عربي – ترکي -اردو
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