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 :)غالبا مشترک( پژوهشی-ب. مقاالت در نشریات با اعتبار علمی

 

شنوای  شدیدـ عمیق در حال ای برخی ساختارهای صرفی و نحوی کودکان کمتحلیل مقایسه

 . 1385شناسی، شنواییفصلنامه  ساله فارسی زبان، 4-5ودکان عادی آموزش با ک

 

)انجمن  شناسیمجله زبان و زبان و واژگانی متون حقوق مدنی فارسی،توصیف ویژگیهای نحوی 

  . 1388شناسی ایران(، زبان

 

فصلنامه علمی و  ملی در کشورهای حوزه زبان فارسی،بررسی ویژگیهای برنامه درسی آموزش زبان 
 .  1389های آموزشی، پژوهشی نوآوری

 

 

آنها ـ  سوره نمل و فجر در قرآن مجید در مقایسه با ترجمه فارسی بررسی عوامل انسجامی در دو

 .)نامه دارد(-1390، ذهنهای مرتبط هفصلنامه علمی پژوهشی معرفت شناسی و حوز
 
،  فصلنامه شنوایی شناسی تار در کودکان دارای کاشت حلزون،بررسی روند پیشرفت درک گف 

1390 . 



 

 اختالل ویژه زبانی، های دارایزبانه -ها و تكنی افعال بین دوزبانهمقایسه درک و بیان تكواژهای زما

 . 1391مجله علمی پژوهشی توانبخش نوین،  
 

ادب  های عامیانه ایرانی(،ی بر قصهشناسی شناختی ) کاربست نظریه آمیختگی مفهومروایت 
  . 1391، پژوهی

 

مجله زبان و زبان شناسی)انجمن  تنكابنی در شهر تنكابن،ی و گویش جایگاه و کاربرد زبان فارس
  . 1392، زبان شناسی ایران(

 

 . 1392، ادب پژوهی ه مثبت فارسی یك نظیر منفی دارد؟،آیا هر جمل

 
 . 1392)پذیرش قطعی(،  نامه فرهنگستانگیری استعاره ـ نقش بافت در شكل

 

 شنوندگان آن، های بازرگانی رادیویی فارسی بر حافظهپیامبررسی تاثیر عنصر متاخر در مكالمات 

 . 1392جستارهای زبانی)نام قبلی: زبان و ادبیات تطبیقی(،

 

 6تا   3کودکان فارسی زبان سطوح پیچیدگی بندهای موصولی فاعل ـ فاعل و فاعل ـ مفعول در 

  . 1392 جستارهای زبانی)نام قبلی: زبان و ادبیات تطبیقی(، ساله،
 

تیك( هفت تا ده ساله فارسی تاثیر روش آواز آهنگین بر کیفیت گفتار کودکان درخودمانده )اوتیس

 . 1392های علوم شناختی،  فصلنامه تازه زبان،

 
 

، پژوهش در نظامهای آموزشی ی در تدریس: تحلیل عاملی تاییدی،های مهارت ارتباطسنجش مولفه

 . 1392)پذیرش قطعی(، 

 

ودکان فارسی زبان سه تا شش مفعول درک -مفعول و نهاد-سطوح پیچیدگی بندهای موصولی مفعول

  . 1392، پژوهی -زبان ساله،

 

فصلنامه طب های زبان فارسی ـ بررسی بسامد پایه صدای آموزگاران مقطع ابتدایی در واکه
 . 1392، توانبخشی

 



مجله در کردی سورانی ـ  -raساز غیرمعلوم ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطه آن با تكواژ ستاک
 .  1392، های خراسانزبانشناسی و گویش

 

 

های پژوهش ت فعلی در زبان فارسی و انگلیسی،معنایی برخی ترکیبابررسی تطبیقی طنین 
 . 1392، شناسی تطبیقیزبان

 

  

، پژوهشهای سیاسی جهان اسالمای ایران از نگاه امریكا، ت فعالیت  هستهبازنمایی گفتمان مشروعی

1392 . 

.  

  .  1392، زبانشناخت های شرق گیالن،المثلدر ضرب های موجودای استعارهوارهمبنای طرح

 

  . 1393، جستارهای زبانی ای ایران در مطبوعات غرب،هسته تحلیل اپیزودی فعالیت

 

 آموزان دارای هوش مرزی و عادی،شهای تصویری در دانشناختی روایتهای زبانویژگیبررسی 

 . 1393، شنوایی شناسیفصلنامه 

 

 

نشریه ادب و زبان  ر نقش نهاد جمله در بوستان سعدی،های اسمی دبررسی ساختار اطالعاتی گروه
  .1393، ، دانشگاه کرمانفارسی

 

 .1393، شناسیشنواییهای دچار آسیب زبانی ویژه، تصریف افعال در دوزبانه  

 
 

مبنای  کاربرد نظریه جهان متن در شناسایی عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب: بر

  . 1393، جستارهای زبانی  رویكرد شعرشناسی شناختی،

 

 های علومفصلنامه تازهزمان دستوری در زبان فارسی، نگاهی نو بر پایه یك الگوی شناختی آرمانی، 

  .1393 ،شناختی

 

، فصلنامه مطالعات برنامه درسیی اضافه بر سرعت و درک خواندن متون فارسی، تاثیر درج کسره
1393. 



 

، سنجی کرانه جنوب شرقی دریای مازندران به روش بسامد واکهاطلس گویشی و گویش 
 .1393های خراسان، شناسی و گویشزبان

 
 . 1393پژوهی، ، ادبشناسی چند واژه گیلكیریشه 

 

آموزان دارای هوش مرزی، بررسی کارآیی مداخله مبتنی بر کالم بر روایت شخصی دانش

 .1393، شناسیشنوایی

 

 

ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری، ی گزینهی تاثیر ارایهمقایسه ای شنیدن:آزمون چندگزینه

 .1393، زباناننامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهش

 

زبانه استان یك آموزان ی استان خوزستان و دانشآموزان دوزبانهدانش مقایسه دانش زبان انگلیسی 

های خراسان، شناسی و گویشمجله زبانطه: رویكردی شناختی، فارس در مقطع چهارم متوس
1393.  

 

های زبان مازندرانی در حدفاصل خلیج گرگان تا مرکز شناختی و جغرافیایی گونهبازشناسی زبان

  .1394 ،یجستارهای زبانهای آوایی، سنجی بر تفاوتهای گویشمازندران با اعمال روش

 

 

زبان، تاثیر روش گفتاردرمانی آواز آهنگین بر فرکانس پایه و شدت گفتار کودکان اوتیستیك فارسی

 .1393، شناسیشنوایی

 

مجله علمی سازمان نظام پزشكی زبانی در بیماران مبتال به سكته مغزی، -بررسی اختالالت گفتاری
 .1393، جمهوری اسالمی ایران

 

 .1394، جستارهای زبانیدر کردی سورانی ـ  را -raنقش معنایی و نحوی تكواژ  

 

 . 1394، جستارهای زبانپیوستگی معنایی متن از منظر نظریه آمیختگی مفهومی،  

 

 

 



 .1394، پژوهش در یادگیری آموزشگاهیبررسی سرعت و درک حواندن متون چاپی و الكترونیكی، 

 

 .1394، های خراسانو گویششناسی زبانصرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی، 

 

 .1394، شناسیزبان و زبانهای فارسی، های تصوری در کتاببررسی شناختی طرحواره

 

 

روانشناسی های کالم توصیفی سالمندان مبتال به آلزایمر و سالمندان سالم، جنبه ی برخیمقایسه
 . 1395،سالمت

 

جستارهای معنایی به معنای ضمنی در زبان فارسی ؛ یك بررسی درزمانی،  فرایند تحوّل طنین
 . 1395، زبانی

  

 

، دانشگاه الزهرا)ع( ،زبان پژوهیتاثیر ساختار کالمی پزشك و بیمار بر میزان رضایتمندی بیماران، 

1395 . 

 

 

های نمودی، نمود در زبان فارسی: نگاهی نو بر پایه رویكرد شناختی بسط استعاری و مولفه 

 . 1395جستارهای زبانی، 

 

 

جستارهای زبان، ی فارسیسالهی بدنمند در کودکان دو تا پنجبررسی فرایند رشد درک استعاره 
 .1395، زبانی

  

های نوآوریهای کارکردی در کتابهای درسی دوره ابتدایی، تحلیل محتوای شناختی استعاره
 .1395، آموزشی

 
 .1395 ،شناسیمجله زبان و زبان ، مرکز فارسیبرونهای بررسی ساخت مرکب

 

های شناسی و گویشمجله زبانتحلیل یك نوع فعل مرکب فارسی بر اساس نظریه اشتقاق فاز، 
 .1395، خراسان

 



، بالغت کاربردی و نقد بالغیشناسی شناختی، ای برای بازشناسی استعاره با تكیه بر زبانسنجه

1395. 

 

 

 

 

پژوهش زبان  . ""سخن" و "معاصرگزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ تحلیل فرایند سرمدخل

 .1395، و ادبیات فارسی

 

، پژوهش زبان و ادبیات فارسیهای فارسی میانه و نو.  بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان

1395. 

 

آموزان دختر مقاطع برتری بر مهارت خواندن دانشدستبرتری و چپدستبررسی تاثیر راست 

 .1395، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتیچهارم ابتدایی شهر تهران. 

 

مجله های ورزشی ایران: بررسی موردی استعاره فوتبال، بری روزنامهاستعاره در عناوین خ
 .1395، شناسیهای زبانپژوهش

 

آموزان منطقی با مقایسه دانش-بررسی تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی

 .1396، جستارهای زبانیزبانه، دوزبانه و یك

 

 شناسی نظم و نثر فارسی.بهار ادب، سبكهای دیداری در شعر معاصر. های تولید نشانهتحلیل شیوه

1396. 

 

 .1396، زبانی جستارهایهای حرکتی در زبان فارسی. بررسی گذرایی فعل

 

 .1396سابق(،  بوستان ادب)شعرپژوهی های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره. َاستعاره

 

شناسی شناختی: فعل دیداری چندمعنایی در زبان ترکی آذری در چارچوب معنیبررسی 

/gormek /  .)های خارجیزبان پژوهش) های خارجیشناختی در زبانزبان هایپژوهش)دیدن 

 (.1394)چاپ با تاخیر از سال  1396سابق(، 

 

 

 .1396 های خارجی،زبانشناختی در های زبان. پژوهشتطابق زمان دستوری در دامنه آینده



 

 

زبان فارسی و  های فارسی، کردی و گیلكی در چارچوب شناختی،های خشم در زبانبررسی استعاره
 .1397سابق(،  پژوهیادب)  های ایرانیگویش

 

 

ها مطالعات زبانشهر: رویكردی شناختی، ها در زبان گرجی فریدونواژهتحلیل صرفی و معنایی رنگ
 .1397، ایرانهای غرب و گویش

 

 

شناسی های زبانپژوهشهای فارسی، کردی و گیلكی، های مفهومی شادی در زبانی استعارهمقایسه
 .1397، تطبیقی

 

 

ها و مطالعات زباننمونه، معنایی واژه دولت در زبان فارسی بر اساس نظریه پیشبررسی تغییرات 
 .1397، های غرب ایرانگویش

 

 

فصلنامه  شناسی اجتماعی،های شهر تهران از دیدگاه نامشاپها با کافیخانهقهوهگذاری مقایسه نام
 .1397، شناسی اجتماعیزبان

 

 

، جستارهای زبانیالبالغه از دیدگاه نظریه آمیختگی مفهومی، نهج 87مراحل ساخت معنا در خطبه 

1397. 

 

 

های غرب ها و گویشمطالعات زبانشناسی اجتماعی، گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نامبررسی نام
 .1397، کشور

 

 

)پذیرش قطعی(،  جستارهای زبانیگسترش پوسته فاز اشتقاقی یك نوع فعل مرکب در زبان فارسی، 

1397. 

 



 

جستارهای زبانی مهارت زبانی(، طراحی و اعتباربخشی آزمون استاندارد زبان فارسی )بر پایه چهار 
 .1397)پذیرش قطعی(، 

 

 

 .1397 ، های خراسانشناسی و گویشمجله زبانماضی بعید در دامنه آینده، 

 

 

بنیاد در استخراج خودکار پیكرههای آماری های مبتنی بر اندازهروشهای کالسیك و مقایسه روش

، زبانانارسی به غیرفارسیی آموزش زبان فنامهپژوهشواژگان پایه علوم پزشكی به روش بسامدی، 

1398. 

 

)با تاخیر از سال 1398های غرب ایران، های و گویشمطالعات زبانخطوط زمان در زبان فارسی، 

1394.) 

 

   عبارت اصطالحی زبان فارسی: مطالعه موردی بر روی دختران دبیرستان  50ای مقالههای درونویژگی        

 . 1398، )پذیرش قطعی(، جستارهای زبانیروشنگر تهران، 

 

 

 

 

 :ترویجی-علمی در نشریات با اعتبار  مقاالتج. 

 
 1391علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد،  مجله ـ شهردره بست در گویش لریواژه .1

، فصلنامه پازند نشریه علمی زبانهای زبانی ـ نمونهنقش متغیرهای اجتماعی در تعیین پیش .2

1389 

در زبان مخفی دانش آموزان دبیرستانی تهران ـ  واژیشهای حاکم بر فرآیندهای ساختگرای .3

 1390فصلنامه پازند نشریه علمی زبان،

های نوشتاری کودکان فارسی بررسی کاربرد انواع گروههای اسمی در جایگاه مبتدا در جمله .4

 1383پیك نور علوم انسانی) فصلنامه دانشگاه پیام نور (، زبان ـ 

پذیری عناصر فرهنگی در اشعار سهراب و فروغ با تكیه بر چهارچوب نظری نیومارک ـ ترجمه .5

 . 1391المللی امام رضا)ع((، انشگاه بینرجمه )دای ترشتهفصلنامه مطالعات میان



های زبانان)بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزءزبانان و آذریذهنی فارسیهای مقایسه مدل  .6

 .1392 های غرب ایران،مطالعات زبان و گویشفعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن، 

زبان)بررسی موردی فعل خوردن(، و هورامی زبانیشوران فارسیهای ذهنی گومقایسه مدل .7

 .1393 های غرب ایران،مطالعات زبان و گویش

 

  مشترک(لیف شدهتأکتب(: 

 
  .1392،نشر علم، ای بر معناشناسی شناختیمقدمه -

 

 .1394. فرهنگ ایلیا، های گویشی شرق گیالنشناختی گونههای گیلكی: بررسی تطبیقی و ریشهفعل -

  

 .1395 ،کتاب سمنگان .های نحویسمنانی؛ جنس دستوری و حالتگویش  -

 

 

 

 انتشارات پارالق قلم، های تصوری.شناسی شناختی: استعاره و طرحوارهدرآمدی بر مفاهیم معنی -
1395. 

 
 

 .1396تهران: انتشارات علوم پویا،   های زبانی شهرستان سیرجان، شناختی گونهتوصیف زبان -

 
 .1396، رنگتك آبادی در هرمزگان،پژوهشی پیرامون گویش حاجی -

 

 .1398نشر نویسه پارسی،  ه(، )ترجم ای درزمانی،نمونهمعناشناسی پیش -

 

Drama (17th-20th C., Payame Noor University, 1398. 
 

- Quick Guides to write a scientific paper, LAP Lambert Academic 
Publishing,   2012. 

 

- The Short Story, Payame Noor University Publications, 1389. 
 
 - An Introduction to Literature(1), Payame Noor University Publications, 1390. 

 



 
 


