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 .ص166 .5291مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، : تهران. تاريخ محلي بیرجند در دورة معاصر: «دولت ياد» .12
 

 

 
 

 :هاشده در همايشمقاالت اراله( ب

  :داخليتخصصي هاي همايش -
 .5219آذر  8-2همايش قرآن و علوم روز، دانشگاه بیرجند، . «قرآن و فقه اللغه اسالمي»: له با عنوانارائه مقا .1
همايش ادبیات كودكان و نوجوانان، دانشرگاه   .«دهي و تنظیم رفتار كودكبررسي نقش زبان در جهت»: ارائه مقاله با عنوان .2

 .5225آبان  0-2بیرجند، 
 .«(با رويکاردي باه قارآن و علاوآ قرآناي     )اللغه اسالمي ندان مسلمان ايراني در تکوين فقهشمسهم دان»: ارائه مقاله با عنوان .3

 .5225مجموعه مقاالت همايش تعامل اسالم و ايران در گسترة تاريخ، دانشگاه فردوسي مشهد، اسفند 

مین سرالگرد تسسریس   همايش بزرگداشرت يكدرد  . «سیر تکوين نظاآ آموزش و پرورش رسمي ايران»: ارائه مقاله با عنوان .4
 .5228شهريور  52-59مدرسه شوكتیه، سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي، بیرجند، 

پنجمرین  . «اي و هاوش مصانوعي  شناساي راياناه  شناختي انجاآ شده در زمینه زباان هاي زبانپژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .5
 .5228مهر  88-86كنفرانس سراسري سیستم هاي هوشمند، دانشگاه فردوسي مشهد، 

دومین همايش پژوهشرهاي زبران و   . «(هانامهپايان)اختي ادبیات فارسي شنهاي زباننگاهي به پژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .6
 .5228ادبیات فارسي، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 

ین همرايش فنراوري   دومر  .«دستاورد حركات باه ساوي جامعاه اطالعااتي     : توسعه علمي و آموزشي»: ارائه مقاله با عنوان .7
 .5222خرداد  51-52آموزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

دومرین همرايش زبران فارسري و رايانره، دانشرگاه       . «ايشناسي رايانههاي حوزه زبانفهرست پژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .8
 .5221تیر  0-1تهران، 

دومین همايش انجمن ترروي  زبران و ادف فارسري،     .«جیانهاي آموزش زبان فارسي به خارنامهپايان»: ارائه مقاله با عنوان .9
 .5220شهريور  6-0دانشگاه فردوسي مشهد، 

هااي دولتاي و آزاد كشاور و تشاخی      شناختي دانشاگاه هاي زباننامهموضوعي پايان -تحلیل آماري»: ارائه مقاله با عنوان .11
 .5220آذر  86-85انشگاه عالمه طباطبائي، هفتمین كنفرانس زبانشناسي ايران، د .«خالءهاي مطالعاتي اين حوزه

همايش بايردها و   .«شناختي رشتة زبان و ادبیات فارسيهاي زبانبررسي رويکردهاي زباني در پژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .11
د اسرفن  51نبايدها در رشته زبان و ادبیات فارسي، دانشكده ادبیات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه عالمره طباطبرايي،   

5220. 

چهرارمین همرايش پژوهشرهاي زبران و      .«هاي ايرانينامه هاي اراله شده در حوزه زباننگاهي به پايان»: ارائه مقاله با عنوان .12
 .5221ارديبهشت  80و  81ادبیات فارسي، دانشگاه گیالن، 

سرومین همرايش انجمرن    . «رسيشناختي رشتة زبان و ادب فاهاي زبانخالءهاي مطالعاتي در پژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .13
 .5221شهريور  0-2تروي  زبان و ادف فارسي، بنیاد ايران شناسي، تهران، 

پژوهشرگاه  « ها و مترون دومین همايش ملي زبان شناسي، كتیبه. «يک جزيره زباني تماآ عیار: عربخانه»: ارائه مقاله با عنوان .14
 .5221د اسفن 2-1میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، تهران، 

چهرارمین گردهمرايي انجمرن    . «بررسي كیفیت تأثیرات زبان فارسي بر عربي در جزيره زباني عربخانه»: ارائه مقاله با عنوان .15
 .5222مرداد  85-82تروي  زبان و ادف فارسي، دانشگاه تبريز، 
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شناسري،  زبان فارسي و زبران نخستین همايش ملي آموزش . «مالحظاتي چند دربارة گويش بیرجندي»: ارائه مقاله با عنوان .16
 .5222اسفند  6و  2دانشگاه فردوسي مشهد، 

-82همايش ملّي مطالعات ترجمه، دانشرگاه بیرجنرد،   . «خالءهاي پژوهشي در مطالعات حوزه ترجمه»: ارائه مقاله با عنوان .17
 .5229ارديبهشت  88

پنجمین همايش انجمن تروي  زبران و  . «اسانهاي جنوب خررديابي عنصر جانداري در برخي گويش»: ارائه مقاله با عنوان .18
 .5229شهريور  86-80ادف فارسي، دانشگاه يزد، 

هاي زبان و ادف فارسري، دانشرگاه سربزوار،    پنجمین همايش پژوهش. «نقش فرهنگ در آموزش زبان»: رائه مقاله با عنوانا  .19
 .5229آبان  55-56

هراي  پنجمین همرايش پرژوهش  . «هاي جنوب خراسانواژي گويشساختهاي اي از ويژگيبررسي پاره»: ارائه مقاله با عنوان .21
 .5229آبان  56-55زبان و ادف فارسي، دانشگاه سبزوار، 

نخستین همايش زبان و ادف . «ادبي -شناسي و مطالعات فرهنگياي به سوي مردآدريچه: شناسيگويش»: ارائه مقاله با عنوان .21
 .5229آبان  85-82جند، فارسي و علوم میان رشته اي، دانشگاه بیر

 زبان و ادف فارسي، دانشگاه پیرام نرور   ساالنۀ نخستین همايش ملي. «هاي عربي جنوب خراسانگويش»: ارائه مقاله با عنوان .22
 .5229بهمن  81-82، خراسان رضوي

ارة دوم شراهنامه،  همرايش آاراز هرز   . «شناختي انجاآ شده در زمینة مولوي و فردوسيهاي زبانپژوهش»: ارائه مقاله با عنوان .23
 .5296دانشگاه فردوسي مشهد، ارديبهشت 

هاي زبان و ادف فارسي، دانشگاه هرمزگان، اسفند هشتمین همايش پژوهش. «منتقد بزرگ ادبي: فرزان»: ارائه مقاله با عنوان .24
5298. 

شناسري  نهمین همايش زبران  .«هاي فارسي افغانستانهاي فارسي مرزي خراسان با گويشبررسي گويش»: ارائه مقاله با عنوان .25
 .5292ايران، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

آماوزي  هاي رسمي زباان هاي درسي آموزش زبان فارسي رايج در كرسيمندي از كتابارزيابي رضايت»: ارائه مقاله با عنوان .26
ي منابع آموزش زبران  همايش واكاو .«وزارت علوآ ايران در خارج از كشور بر اساس بازخورد حاصل از گزارشات دريافتي

 .5291زبانان، دانشگاه شهید بهشتي، فارسي به ایر فارسي

 سریزدهمین . «پیشینة صدسالة آموزش رسميِ زبان فارسي باه عناوان زباان او  و خاارجي در بیرجناد     »: ارائه مقاله با عنوان .27

 .5291 تابستان ،شیراز، دانشگاه انجمن تروي  زبان و ادف فارسيمايش ه
 

 :الملليبین هايهمايش -
 

همايش بین المللي گفتگوي علم و ديرن،   .«شناختي قرآن در بحث پیدايش و تکامل زباناشارات زبان»: ارائه مقاله با عنوان .1
 .5221ارديبهشت  55-56سالن اجالس سران، : مركز تحقیقات علوم پزشكي كشور، تهران

2. "survey on Linguistic Research Works on Rumi", International Conference the World 

of Love, (Sokhan-e Eshq), the Department of Iranian Studies from the Oriental 

Institute of Warsaw University, Poland, 23-22 november 2007. 
-المللري ارمنري  مايش بیننخستین ه. «هاي ارمني ايرانشده در مورد گويششناسي انجاآزبان مطالعات»: ارائه مقاله با عنوان .3

 .8662شناسي، دانشگاه ايروان، نوامبر شناسي و ايران

هاي كويري ايران، دانشرگاه  المللي گويشنخستین همايش بین. «عیار ايرانجزيره زباني تماآ: عربخانه»: ارائه مقاله با عنوان .4
 .5229سمنان، آذر 
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المللي اسرتادان زبران و ادبیرات    هفتمین مجمع بین. «زبانانتاريخچة آموزش زبان فارسي به غیرفارسي»: ارائه مقاله با عنوان .5
 .5229دي  89و  82فارسي، تهران، 

المللري انجمرن ترروي  زبران و ادف     ششمین همايش برین . «بررسي معنايي شش حرف اضافة فارسي»: ارائه مقاله با عنوان .6
 .5296خرداد  52-86فارسي، دانشگاه مازندران، 

هراي ايرران،   المللي گرويش نخستین همايش بین. «هاي فارسي مرزي شرق ايرانبررسي تطبیقي گويش»: ارائه مقاله با عنوان .7
 .5295المعارف بزرگ اسالمي، خرداد دائره

لي تروي  زبران  الملهفتمین همايش بین. «هاي مرزي جنوب خراسان و افغانستانبررسي تطبیقي گويش»: ارائه مقاله با عنوان .8
 .5295شهريور  51-51و ادف فارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

المللي اخالق و اديان، بنیاد همايش بین. «اي از منظر تحلیل گفتمان پزشک و بیماربررسي اخالق حرفه»: ارائه مقاله با عنوان .9
 .5295اسفند  56و  9المللي علوم وحیاني اسراء، قم، بین

المللي انجمرن  هشتمین همايش بین. «شناسي نوينشناسي اسالمي بر زبانپرتو دستاوردهاي سنت زبان»: نوانارائه مقاله با ع .11
 .5298تروي  زبان و ادف فارسي، دانشگاه زنجان، شهريور 

 

 :انتشار مقاله در نشريات داخلي( ج

فدرلنامه متررجم، سرا  يرازدهم،      .«ة ترجمههاي كارشناسي ارشد و دكتري در حوزنامهفهرست پايان»: چاپ مقاله با عنوان .1
 .5225، پائیز و زمستان 555-582، صص 21شماره 

 .«هاا وزش زباان دانشاگاه  هااي درساي آما   ها و كتابشده در زمینة برنامههاي انجاآنگاهي به پژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .2
، 91-561، صرص  58سا  هشرتم، شرماره   فدلنامۀ سخن سمت، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها، 

 .5228زمستان 

نامرۀ   پژوهشري  –علمري  فدرلنامه   .«(1382-1353)هاي دانشگاهي در زمینة خا  فارساي   نامهپايان»: چاپ مقاله با عنوان .3
 .5222، تیرماه 61-16صص  ،82پیاپي  ،2فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادف فارسي، دوره ششم، شماره 

بخاش  ) «هااي اياران  در زمیناه گاويش   هاي كارشناسي ارشد و دكتاري دانشاگاهي  نامهفهرست پايان»: نچاپ مقاله با عنوا .4
، 556-580، صرص  2گويش شناسي، فرهنگستان زبان و ادف فارسي، جلد او ، شماره  پژوهشي –علمي مجله  .(تکمیلي
 .5222بهمن 

-582فدلنامه عالمه، دانشگاه تبريز، صص  .«زبان تركيشناختي در زمینة هاي زباننگاهي به پژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .5
 .5222، بهار و تابستان 8و5، سا  او ، شماره 555

خراسان، سازمان فرهنگ و ارشاد اسرالمي   فدلنامه فرهنگ .«پیشینه و نیازها: هاي خراساننامهگويش»: چاپ مقاله با عنوان .6
 .5222یز ، پائ555-586صص سا  چهارم، ، 55خراسان رضوي، شماره 

نشريه رشد زبان و . «ها و كتب آموزش زبان فارسي مدارسشده در زمینة نقد برنامهي انجاآهاپژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .7
، تابسرتان  15-11، صرص  56 ةهجردهم، شرمار   ةادف فارسي، دفتر تكنولوژي آموزشي وزارت آمروزش و پررورش، دور  

5226. 

فدلنامه نامۀ پارسي، شوراي گسترش زبران   .«هاي آموزش زبان فارسي به خارجیاننگاهي به پژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .8
 .5226، تابستان 01-25و ادبیات فارسي، سا  دهم، شماره دوم، صص 

فدلنامه نامۀ پارسي، شروراي گسرترش زبران و    . «عنوان زبان او هاي آموزش زبان فارسي بهپژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .9
 .5226، پائیز 589-529، صص 22دهم، شماره سوم، پیاپي ادبیات فارسي، سا  
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نامرۀ فرهنگسرتان، دوره هفرتم،     پژوهشري  -علمري فدلنامه . «شناختي ادبیات معاصرهاي زبانپژوهش»چاپ مقاله با عنوان  .11
 .5226، اسفند 90-555، صص 82چهارم، پیاپي  ةشمار

، صرص  15ويژه نامۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، شماره  .«نسیر تکوين نظاآ آموزشي نوين در ايرا»: چاپ مقاله با عنوان .11
 .5221، ارديبهشت 16-61

كتابداري و اطرال  رسراني،    پژوهشي -علميفدلنامه  .«محورل فناوري اطالعات با توسعه انسانتعام»: چاپ مقاله با عنوان .12
 .5221، تابستان 511-596، صص 26مركز پژوهش هاي آستان قدس رضوي، شماره دوم، جلد نهم، پیاپي 

نامۀ انجمن، فدلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگري، سرا  ششرم،    . «هاي آموزش نوين در ايرانزمینه»: چاپ مقاله با عنوان .13
 .5221، زمستان 29-12، صص 86شماره چهارم، پیاپي

 -علمري فدرلنامه  . «اياران هاي هاي دانشگاهي در زمینة گويشنامهفهرست پايان( سوآ)بخش تکمیلي »: چاپ مقاله با عنوان .14
، زمسرتان  599-852، صص 1او  و دوم، پیاپي  ةسوم، شمار ةشناسي، فرهنگستان زبان و ادف فارسي، دورگويش پژوهشي
5221. 

فدرلنامه نامرۀ پارسري، شروراي گسرترش زبران و       . «اسالمي –شناسي ايراني شکل گیري سنت زبان»: چاپ مقاله با عنروان  .15
 .5220، بهار و تابستان 5-50، صص 68-62م، شماره او  و دوم، پیاپيادبیات فارسي، سا  دوازده

. «شناساي شناساي و زباان  ل زباني مشاترك گفتاردرماانير روان  شده در زمینه مسالهاي انجاآنامهپايان»: چاپ مقاله با عنوان .16
، بهرار و  25-20صرص  توانبخشي، دانشگاه علوم پزشركي اصرفهان، دوره سروم، شرماره او ،      پژوهشي –علمي دوفدلنامه 
 .5220تابستان 

مجله حافظ پژوهي، دفتر دهرم، مركرز   . «شده در زمینه حافظ و سعديشناختي انجاآهاي زبانپژوهش»: چاپ مقاله با عنوان .17
 .5220، 868-811حافظ شناسي شیراز، صص 

دانشكده ادبیات و علروم   پژوهشي -علميمجله  .«شناختي به نحو زبان فارسي میانه پهلوينگاهي رده»: چاپ مقاله با عنوان .18
 .5220، زمستان 821-811صص ، 59پیاپي  ،88انساني دانشگاه كرمان، شماره 

فدلنامه نامۀ پارسي، شوراي گسرترش زبران و ادبیرات     .«فارسي یاتشناختي ادبپیشینة مطالعات زبان»: چاپ مقاله با عنوان .19
 .5220، پائیز و زمستان 589-529صص  ،66-61فارسي، سا  دوازدهم، شماره سوم و چهارم، پیاپي 

با رويکردي به نقد تدريس الفباا در نظااآ آموزشاي    )تاريخي ايران  ةمدرس 6 ةنگاهي تطبیقي به پیشین»: چاپ مقاله با عنوان .21
، زمسرتان  561-526، صص 82نامۀ انجمن، فدلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، سا  هفتم، شماره چهارم، پیاپي . «(سنتي
5220. 

فرهنرگ   پژوهشري  -علمري فدرلنامه  . «نويساي شناختي در زمیناة فرهناگ  هاي زباننامهفهرست پايان»: چاپ مقاله با عنوان .21
 . 5222، بهار 8 ةشماردورة او ، نويسي، فرهنگستان زبان و ادف فارسي، 

ي، دفترر تكنولروژي آموزشري    فدلنامه رشد زبان و ادف فارسر . «شناختي ادبیاتمطالعات زبان ةپیشین»: چاپ مقاله با عنوان .22
 .5222، بهار 29، پیاپي 2، شماره 88وزارت آموزش و پرورش، دوره 

 پژوهشري  -علمري فدرلنامه  . «هاي رشته زبان و ادبیات فارساي در پژوهش بررسي رويکردهاي زباني»: چاپ مقاله با عنوان .23
 .5222 پائیز، 561-502صص دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، جستارهاي ادبي، 

شناسري و  زبان پژوهشي -علميفدلنامه . «زباناجتماعي گفتمان پزشک و بیمار فارسي -تحلیل زباني»: چاپ مقاله با عنوان .24
 .5229بهار و تابستان ، 529-512صص هاي خراسان، دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، گويش

مجموعه مقاالت يادنامرۀ دكترر احمردعلي    . «شناسيپشتوانة ارزنده براي مطالعات ايران: شناسيگويش»: اپ مقاله با عنوانچ .25
 .5295 ،011-022، صص رجائي بخارائي، انتشارات سخن
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فدلنامه عیار، سازمان مطالعه و تردوين كترب علروم انسراني     . «شناسينیازسنجي واحد درسي گويش»: چاپ مقاله با عنوان .26
 .5295 تابستان، 92-556صص ، 81ارة شم، (سمت)ها دانشگاه

 ، آبران 699-182صرص   خانرۀ كتراف،  . پژوهري سریبويه  .«اسالمي -شناسي ايرانيزبان تنسیبويه و س»چاپ مقاله با عنوان  .27
5295. 

 .«هاي گويش نوار مرزي شرق ايران در منتخبي از متون كهن منثور و منظاوآ ادب پارساي  رديابي واژه»چاپ مقاله با عنروان   .28
 .5296، تابستان 151-122، صص 82بهار ادف، سا  هشتم، شماره دوم، پیاپي  پژوهشي -علمي مهفدلنا

 

، (مجموعره مقراالت  ) نامه دكتر كورش صرفوي جشن .«اسالمي -شناسي ايرانيمعنا از منظر سنت زبان»چاپ مقاله با عنوان  .29
 .5296رود، تابستان نشر سیاه، 261-202صص 

 

 

 :جوايز و تقديرها( د
 

 .5225دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه بیرجند، آذر  پژوهشگر نمونهير به عنوان تقد .1

 .5228دانشگاه بیرجند، هفته پژوهش، آذر  پژوهشگر نمونهتقدير به عنوان  .2

 .5222دانشگاه بیرجند، هفته پژوهش، آذر  پژوهشگر نمونهتقدير به عنوان  .3

 .5220گاه عالمه طباطبائي، هفته پژوهش، آذر دانش دانشجوي پژوهشگر نمونهتقدير به عنوان  .4

در حروزه زبران و ادبیرات، سرازمان      كتاف منتخب پانزدهمین جشنواره كتراف سرا  دانشرجويي   تقدير به عنوان مؤلف  .5
 .5221مركزي جهاد دانشگاهي، آبان 

 .5221 ردانشگاه بیرجند، هفته پژوهش، آذ پژوهشگر نمونهتقدير به عنوان  .6

 .5296 ردانشگاه بیرجند، هفته پژوهش، آذ هشگر نمونهپژوتقدير به عنوان  .7

، سرازمان مركرزي جهراد    كتاف منتخب پبیسرت و چهرارمین جشرنواره كتراف سرا  دانشرجويي      تقدير به عنوان مؤلف  .8
 .5290دانشگاهي، آبان 

المي اداره كل فرهنرگ و ارشراد اسر   ، كتاف منتخب نخستین جشنواره كتاف سا  خراسان جنوبيتقدير به عنوان مؤلف  .9
 .5290، آبان خراسان جنوبي

***** 

 


