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 چکیده

های زبان و ادبیات خارجی تقریباا  باا تیسایا دانشاگا  در       ۀ آموزش دانشگاهی در رشتهنپیشی
تیسایا  قارن پای     نای  شناسی حدود  دانشگاهی زبان   اما نخستین کرسی ،کند  ایران برابری می

هاای   شناسای و زباان   های دانشگاهی مرتبط با حوزۀ مطالعااتی زباان   شد. پا از پیدای  رشته
هاای   شادن زمیناه   تر تخصصیهای آموزشی و   ها در قالب بازنگری سرفصل باستانی، تکوین آن

باه حما  پاشیرش دانشامو      توجاه  باا علمی و نشر آثار مرتبط محقق شد. پرواضح اسا  کاه   
ناشران دانشگاهی و غیردانشگاهی، درنگی بار   ازسویسو و افزای  آثار و منابع آموزشی  یک از

شاود تصاویری از سا        تاشش مای   ،کند. در این مقاله تر می این دو مسیرهای دان  را روشن
اهمیا    .های خارجی در نظام پشیرش دانشمو ارائه شود شناسی و زبان  های مرتبط با زبان  رشته

بخشی و ارائۀ متون علمای و وضاعی  نقاد متاون دانشاگاهی        وزشی برای کیفی نقد منابع آم
بنادی آثاار منتشرشاد  در هارو       های خارجی با بررسی و مقولاه   های زبان  شناسی و رشته  زبان

شود   های باستانی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی مرور  شناسی و زبان تخصصی زبان
 ارائه شود. کنونیرف  از وضعی   رای برونن ادهایی ب و درن ای  پی 
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 مقدمه. 1

هاای خاارجی و    شاود پیادای  و تکاوین حاوزۀ مطالعااتی زباان       در این مقاله تاشش مای  
های خارجی و ساسا   هیری آموزش زبان شناسی به تصویر کشید  شود. درابتدا به شکل زبان
های خاارجی محصاول نیااز انساان       شود. آموزش و یادهیری زبان شناسی پرداخته می زبانبه 

و  ،هیاری رواباط اقتصاادی، اجتمااعی، سیاسای       هاایی ناو و شاکل     به کشف و درک اندیشه
دیگر، صدور نظام حکومتی خاص، استعمار، نفاو    سوی ازفرهنگی با کشورهای دیگر اس . 

هاایی خااص مانناد انگلیسای و فرانساه در        سترش زباان طلبی فرهنگی بر موضوع ه و تفوق
دهکادۀ   هاا،   هوی تمدن و های ج انی و تولد مفاهیمی نظیر هف  ج ان دامن زد  اس . جنگ

هاا باه     و حکوما   ،هاا   های دیگری برای نیااز افاراد، هارو      مایه  شدن دس  ج انیو  ،ج انی
 .اس   آن شد  ۀتوسعو  بومی( و ترویج های دیگر )غیر  یادهیری و آموزش زبان

در ایران نیز همانند بسایاری از کشاورها هساترش رواباط خاارجی الازام باه یاادهیری         
دانشگاهی برای رفع ایان نیااز     های دانشگاهی و غیر  تر کرد. ن اد  های خارجی را برجسته  زبان

ادبیاات ترکای   زباان و  ، زبان ایتالیایی، زبان و ادبیات اسسانیایی ،حاضر حال درهم  هماردند. 
زباان  ، ان و ادبیات اردو، زبفرانسه و ادبیات زبان، زبان و ادبیات ژاپنی، زبان چینی، استانبولی

زباان و ادبیاات روسای در    و ، آلمانی و ادبیات زبان، زبان و ادبیات انگلیسی، و ادبیات ارمنی
هاای   واحاد  در فقاط های آفریقاایی مانناد ساواحیلی      های سراسری و برخی از زبان  دانشگا 
خصوصی آموزش زبان نیز بارای رفاع   سسات ؤمشود.  آزاد اسشمی آموزش داد  می   دانشگا 

آماوزش   ۀتارین مؤسسا   ترین و بازر   کانون زبان ایران قدیمیهشاردند. ه صعراین نیاز پا به 
عنوان انممن رواباط ایاران و آمریکاا    با 8940های خارجی در ایران و خاورمیانه از سال  زبان
مرکز آموزش زبان به کانون پارورش فکاری    ،8931ر سال . دت ران شروع به فعالی  کرددر 

مانناد  ی هاای دیگار   کودکان و نوجوانان واهشار شد و به کانون زبان ایران تغییر نام داد. زبان
 8.(8933)صیامیان هرجی  ندا در کانون درحال هسترشو اسسانیایی  ،فرانسه، آلمانی

بخشی از حیاات و هساتی    منزلۀ بهکوشد پدیدۀ زبان را   شناسی می  زبان ، دیگر یسو از
کناد  توصایف   و بشناساد و آن را  آدمی بادان هوناه کاه هسا  طارح و تحلیال کناد       

کاه   ( با اشار  باه ایان  08-03: 8910شناس )  (. حق823 -883: 8931 دیگران )یارمحمدی و
های تاز  یا هار ناوع تغییار و      جامعۀ ایران سنتی اس  و چنین جوامعی معموال  پشیرای پدید 

شناسی خیلی بخ  یارش باود  کاه توانساته اسا  باه هماین         تحول نیستند، باور دارد زبان
 2.مقدار ه  در جامعه نفو  کند و طی دو سه نسل برای خودش جایی باز کند
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هششاته   ساال ران را طای پنماا    شناسی در ایا  هسترش زبان( 823 -33: 8910دبیرمقدم )
شناسی ایران متحول شد  اس  و نگاا  باومی باه      داند و معتقد اس  سطح زبان  هیر می چش 
تواناد    مای  ،های ایرانی  هرفتن از این عل  درخدم  زبان فارسی و زبان ب ر یعنی  ،شناسی  زبان

هاا و    کناد کاه نبایاد از نظریاه      وی تیکیاد مای   ،دیگر طرف ازهای خوبی فراه  آورد.   دستاورد
 المللی غافل شد و باید به علوم انسانی در این رشته کمک کرد.  در سطح بینپردازی   نظریه

هاای تخصصای مطالعااتی عباارت       شناسی جدید در ایران زمینه  هیری زبان  در آغاز شکل
. منظورشناسای و  3. کاربردهاای ادبای،   0شناسی،   . هوی 9. معناشناسی، 2. نحو، 8بودند از 
شناساای،   واژ . تااک3شناساای،   . صااوت1شناساای،  عصااب. 3نگاااری،   . فرهنااگ0هفتمااان، 

شناساای رایانشاای،    . زبااان82شناساای عمااومی،    . زبااان88ای،   شناساای مقابلااه   زبااان .84
شناساای زبااان،   . جامعااه83شناساای زبااان،   . روان80تطبیقاای، ااا  شناساای تاااریخی زبااان .89
هاای اخیار     البتاه در ساال  . زباان و منطاق.   81. اصول و روش ترجمه، 83آموزش زبان،  .80

شناسای،    شناسای باالینی، نقاد ادبای، روایا        هایی مانند تحلیل هفتمان انتقاادی، زباان    حوز 
 ند.ا  مندان بسیاری پیدا کرد هو موسیقی عشق ،شناسی، مطالعات زبان  نشانه

هااای علماای در حااوزۀ مطالعاااتی    ( فعالیاا 31-03: 8912یارمحماادی و همکاااران )
و  ،ا در سااه قالااب کتااای )تاایلیف و ترجمااه(، مقالااه )تاایلیف و ترجمااه(  شناساای ر زبااان
هاای   بنادی کردناد. برمبناای داد     های تحصیلی )کارشناسی ارشد و دکتاری( مقولاه    نامه  پایان

شناسای انماام     هایی که صرفا  در رشتۀ زبان  نامه  تعداد پایان 8913تا  8912منتشرشد ، از سال 
کاه تعاداد کال     (. درحاالی 8910ای  یافتاه اسا  )ناصاح    ماورد افاز   8213شد  اسا  باه   

شناسای، ادبیاات فارسای،      شناسای، جامعاه    )روان هونااهون هاای    هایی که در رشاته   نامه  پایان
 2394و...( به بررسی زباان پرداختناد    ،درمانی  زبانان، هفتار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 ۀحاوز هاای    ( تعاداد کتاای  31-03: 8912مورد هزارش شد  اس . یارمحمدی و همکاران )
( 8933بیک تفرشای )   که رست  حالی دراند.  عنوان  کر کرد  944، 8912شناسی را تا سال   زبان

عنااوان ثباا  کاارد  اساا .   8444، 8932تااا شاا ریور  ،هااای ایاان حااوز  را تعااداد کتااای
هاای     کتاای عناوان کتاای باه     344ساال   84هونه هف  که طای   اینتوان  می ،دیگر عبارت به

 شناسی اضافه شد  اس .  زبان
هزینای و    نویسای، واژ    هاای مارتبط باا فرهناگ      تاوان در حاوز     شناسی می  از دان  زبان

های فارسای،    تیلیف کتای ریزی زبان، آموزش زبان فارسی، شناسی، ویرای  و برنامه  اصطشح
ر ازمنظار تحلیال هفتماان و    های درسی، تحلیال متاون و خبا     ها، تیلیف کتای  ارزیابی ترجمه

 ها مورد دیگر استفاد  کرد.  تحلیل هفتمان انتقادی، و د 
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 خارجی های زبان و شناسی زبان های رشته در دانشجو پذیرش وضعیت بررسی. 2

كارشناسیوكاردانیمقطع8.1
مقطاع کااردانی و   هاای تحصایلی     سازمان سنم  و آموزش کشور، رشتهبندی  برمبنای طبقه

هاای خاارجی، هارو       اند: هرو  آزمایشی زبان  کارشناسی در پنج هرو  آزمایشی تفکیک شد 
هارو   و آزمایشی علوم انسانی، هرو  آزمایشی علوم ریاضی و فنای، هارو  آزمایشای هنار،     

 خاارجی  های  زبان و شناسی  زبانآزمایشی علوم تمربی. ازمیان این پنج هرو  آزمایشی، حوزۀ 
هاای  رشاته  .2 و در هرو  آزمایشی علوم انساانی  شناسی  زبان رشتۀ. 8: دارد قرار هرو  دو در

 9.خارجیهای  زبانتحصیلی هرو  آزمایشی 

وعلومانسانیهایخارجیآزمایشیزبانگروهمرتبطباهایتحصيلیرشته.ظرفيتپذیرش8جدول
8937-8931درسالتحصيلی

تعدادكلپذیرش گروهآموزشی  ردیف نامرشته ظرفيتپذیرش

 های خارجی  زبان 20293

 8 زبان انگلیسی آموزش 9133

 1 زبان ایتالیایی 94

 9 زبان چینی 33

 4 زبان روسی 939

 5 آلمانی و ادبیات زبان 883

 6 زبان و ادبیات اردو 23

 7 زبان و ادبیات ارمنی 03

 1 زبان و ادبیات اسسانیایی 14

 3 ادبیات انگلیسیزبان و  0834

 81 زبان و ادبیات ترکی استانبولی 04

 88 زبان و ادبیات ژاپنی 23

 81 فرانسهو ادبیات زبان  981

 89 مترجمی زبان آلمانی 33

 84 مترجمی زبان انگلیسی 82841

 85 هزبان فرانس مترجمی 39

 86 کاردانی آموزش زبان انگلیسی 944

 87 مترجمی زبان انگلیسیکاردانی  004

 81 شناسی  زبان 904 علوم انسانی 904

 جمع کل 20393
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شناسای و زباان و ادبیاات خاارجی در هماد         دهد که در حوزۀ زبان  نشان می 8جدول 
 شاد. درکال     رشته و هرای  دانشگاهی در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشامو پشیرفتاه مای   

باه   توجاه  بانفر بود  اس . متقاضیان  20393، 8931-8933در سال تحصیلی  ،ظرفی  پشیرش
ها، اولوی  خود، رتبۀ احرازشد  و یا سوابق تحصیلی خود در دورۀ روزاناه،    ظرفی  دانشگا 

مماازی )الکترونیکای(    نوبا  دوم )شابانه(،   ۀدانشگا  فرهنگیان، دورس میۀ مناطق محروم، 
مؤسساات  هاا و   دانشاگا  و  ،ناور  ، دانشاگا  پیاام  مؤسسات غیرانتفاعی، پردیا خاودهردان 

 شوند.  پشیرش می آموزش غیرانتفاعی

هایخارجیهایتحصيلیگروهآزمایشیزبانظرفيتپذیرشرشته.1جدول
كارشناسیمقاطعكاردانیودر

جمع
تعداد
 پذیرش

هایتحصيلیظرفيترشته
آزمونةنمربااعمال دوره شهریه

 وسوابقتحصيلی

بااعمالمنحصراً
 سوابقتحصيلی

0440 2330 8294 

 ندارد

 روزانه

 و سایر مصوبات ،زد  زلزله، مناطق محروم ۀس می - 20 20

 دانشگا  فرهنگیان - 308 308

 جمع 0339

303 393 084 

ش ر
یه 
 دارد

 ه(نوب  دوم )شبان

 پردیا خودهردان 04 - 04

 غیرانتفاعیمؤسسات ها و  دانشگا  934/3 13 3033

 مؤسسات غیرانتفاعیممازی )الکترونیکی(  824 - 824

 دانشگا  پیام نور 344/82 244 344/82

 جمع 83002

202930
 0903 134/83 

 
 کل جمع

، 8صورت آموزش رایگان )ردیاف   بهنفر از دانشمویان  0339دهد که   نشان می 2جدول 
شوند.  با پرداخ  ش ریه پشیرش می بقیه( و 9و ، 2


ناپيوستهارشدكارشناسیمقطع1.1
 و رشاته  هفاد  در  خاارجی  های  زبان و شناسی  زبان حوزۀ در 8931-8933 تحصیلی سال در

 ارشاد  کارشناسای  مقطاع  شدهان  پشیرفته تعداد. اس  شد  پشیرفته دانشمو تحصیلی هرای 
 .آمد  اس  9که شرح آن در جدول  3اس    بود  نفر 031/0
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هایآزمایشیزبانگروهمرتبطبامقطعكارشناسیارشدهایتحصيلیرشتهظرفيتپذیرش.9جدول
8931-8937درسالتحصيلیخارجی

مجموعه ظرفيتپذیرش  ردیف رشته

8430 

شناسی   زبان ۀممموع
 همگانی

 8 شناسی همگانی  زبان

1 زبانان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 291

 9 رایانشیشناسی  زبان 09

4 شناسی هزینی و اصطشح واژ  84

13 

 زبان فرانسه ۀممموع

 5 آموزش زبان فرانسه

 6 زبان و ادبیات فرانسه 33

 7 مترجمی زبان فرانسه 11

8003 

 زبان انگلیسی ۀممموع

 1 آموزش زبان انگلیسی

 3 زبان و ادبیات انگلیسی 310

 81 مترجمی زبان انگلیسی 343

22 
 زبان روسی ۀممموع

 88 آموزش زبان روسی

 81 زبان و ادبیات روسی 3

3 

 لمانیآ زبان  ۀممموع

 89 مترجمی زبان آلمانی

 84 آموزش زبان آلمانی 81

85 زبان و ادبیات آلمانی 3

 86 آموزش زبان ژاپنی آموزش زبان ژاپنی 1

 87 زبان و ادبیات اردو زبان و ادبیات اردو 1

 کل  جمع 0031

 

دكترامقطع9.1

ظرفیا  پاشیرش در    8931-8933 تحصایلی  ساال  در ،اس  آمد  0 جدول در که طور  همان
 0نفر )در ممموع در چ ارد  رشته( بود  اس . 213مقطع دکترا 
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هایآزمایشیزبانگروهمرتبطبامقطعدكترایتخصصیهایتحصيلیرشتهظرفيتپذیرش.4جدول
8931-8937درسالتحصيلیخارجی

مجموعتعداد
پذیرش

مجموعه
ظرفيت
 پذیرش

 ردیف رشته

 فرانسه زبان ممموعه 20
 8 فرانسه زبان آموزش 0

1 ادبیات فرانسه 81

9 آموزش زبان روسی 82 روسی زبان ممموعه 82

 4 آموزش زبان آلمانی 0 ممموعه زبان آلمانی 0
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و ادبیاات خاارجی و ظرفیا  پاشیرش دانشامو در         های زبان  جا وضعی  رشته تا به این
که ت یه و تدوین منابع درسی دانشگاهی مناسب یکای از   جا آن ازهای ایران مرور شد.   دانشگا 

دانشاگا  اسا ، در بخا  بعاد نقا  و جایگاا        ها در   کیفی رشته ۀتوسعهای الزم در   زمینه
هاای خاارجی     شناسی و زبان  زبان ۀحوزهای     شورای بررسی متون و کتب علوم در نقد کتای

 د.شو  بررسی می
 

 های خارجی شناسی و زبان نقش شورا در نقد كتب و متون زبان. 3

 24/84/8933صاورت رسامی از تااریخ     هاای خاارجی باه     شناسی و زبان  هرو  تخصصی زبان
عناوان یاک مرجاع نقاد کتاب        باه های هششته تشش شد هرو    سالطی شروع به فعالی  کرد. 

هاای    شناسی در سطح دانشاگا   های خارجی و زبان های مختلف زبان  آموزشی و پژوهشی رشته
3های نشر این حوز  را نقد و بررسی کند.  صورت علمی تاز   بهکشور معرفی شود و 
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این فکر در سطح جامعۀ علمای و دانشاگاهی کشاور القاا شاود کاه         شدتشش  وار هم
زباان و   و شناسای  هاای مختلاف حاوزۀ زباان      مرجعی در سطح کشور وجود دارد که کتاای 
نقاد و   کند. برای رسیدن باه اهاداف خاود باه       ادبیات خارجی را بشفاصله نقد و بررسی می

هاا   هاى کشور منابع اصالی و فرعای درس   شود که در دانشگا   هایی پرداخته می کتای بررسى 
اناد باا     داوران کوشاید    کلاى  طاور   باه  ،هاا  د. در این نقد و بررساى نشو معرفی و تدریا می

معیارهااى شاکلی و محتاوایی نقاات قاوت و ضاعف متاون را برشامارند و          داشاتن    درنظر
معرفی ب تارین مناابع     در ،بخشی به کتای ارائه دهند. به این ترتیب  هایی برای کیفی   ن اد پی 

هاا را   های زیر را لحاا  کنناد و آن   ها برخورداربودن مآخش از مشک دانشگا  برای تدریا در  
 از نویسندۀ کتای انتظار داشته باشند:

 ؛تناسب حم  کتای با تعداد واحد درس معین. 8
ات و نکا   بودن عناوین کتای با محتاواى آن و رعایا  قواعاد زباان فارساى        هماهنگ. 2

در   و  کتاای  تادوین    در تحلیلاى   و   ،برهانى توصیفى،   نقلى،  هاى شیو  صحیح  کاربرد   و بشغى  
 ؛ موضوع آن  با تناسب 

هیری از آخرین دستاوردهای دان  بشاری در    مطالب کتای و ب ر  بودن و غنای  روز به. 9
 ؛حوزۀ مربوت

 ؛های مقبول در حوزۀ تخصصی اثر معادلاستفاد  از اصطشحات تخصصی مناسب و . 0

 ؛ تناسب محتوایی اثر با تعداد واحدهای درس معین. 3

و روزآمد ازحیث علماى و رعایا  تسلسال و     ،معتبر ،ددمتعاستفادۀ نویسند  از منابع . 0 
 ؛ انسمام منطقى مطالب در کل متن

،  اساشمى   هااى  ارزش باا   مغاایرنبودن آثاار    و  اخشقای   اصاول   دادن  قرار  نظر  مطمح. 3
 ؛و بومی  ،ایرانی

هاایی بارای    کاه شاوراى بررساى متاون در فارم      رعای  سایر نکات فنی و ویرایشای  . 1
بررساى و   و  نقاد    را  رباوت م  هااى  کتاای  تاا    اسا   د کرنظران تدوین  نظرخواهى از صاحب 

 کنند. تدوین   را ر  آثا  براساس ضوابط علمى محاسن و معایب

و  ،های خارجی  شناسی، زبان نفر از استادان برجستۀ زبان 244سال هششته حدود  22 یط
اناد    عضو و داور با این هرو  همکاری داشته درسم های کشور   های باستانی از دانشگا  زبان

هاای هرکادام از     عنوان کتای اس . تعداد کتاای  900که حاصل این همکاری بررسی و نقد 
 .های نقدشد  در پیوس  آمد  اس   و ف رس  کامل کتای 3دول های تخصصی در ج  کمیته
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 های خارجی شناسی و زبان های زبان شناسی رشته آسیب. 4

های خاارجی پاا     شناسی و زبان  های زبان  های آموزشی رشته  در این بخ  برخی از چال 
هاا    های کانونی از متخصصان موضوعی باه تفکیاک رشاته     از بحث و بررسی و تشکیل هرو 

 .شود  بیان می

هایخارجیوزبانشناسیهایزبانهایآموزشیرشتهبرخیازچالش.6جدول

كارهانهادهاوراهپيشهاآسيبردیف

8
نبودن  روز  به

های   سرفصل
 آموزشی

 های برخی دروس الزامی اس ؛ تغییر عناوین و واحدـ 
 ها اضافه شود؛  منابع جدید در سرفصلـ 
 ها اضافه شود؛  یابی در سرفصل بخشی با عنوان ارزشـ 
هاا    زبان انگلیسی برای اصاشح و تادوین سرفصال در ساایر رشاته        هرو تمربۀ از ـ 

 استفاد  شود؛
علمای و  هیئا   تواند به مشارک  اعضای   های آموزشی مختلف می  همکاری هرو ـ 

 .بینمامددرنتیمه تدوین ب تر سرفصل آموزشی 

 منابعکمبود 1
 آموزشی

لازوم تایلیف کتاای    شاود   بودن برخی از منابعی کاه تادریا مای    قدیمیبه  توجه باـ 
 شود؛  احساس می

هاای    ها باه کتاای    های دانشگا   خانه های متناسب و بومی و تم یز کتای  تولید کتایـ 
 تواند هامی برای رفع این مشکل باشد.  روز می  مرجع و به

9

افزای  ظرفی  
پشیرش 
دانشمو و 

شدن  تر  ضعیف
 ها  ورودی

هاای    زباان هونااهون  های   های پایین در رشته  رسد تعداد افرادی که با رتبه  نظر می بهـ 
افزای  اس . انگیزۀ دانشمویان بارای تحصایل در     به  روشوند   خارجی پشیرش می

هاای انگلیسای یاا      تواناد زباان    ها چندان قوی نیس . داوطلب کنکور مای   این رشته
آلمانی را زبان تخصصی خود انتخای کند و دانشموی رشاتۀ زباان فرانساه شاود.     

های اول دانشگا  هرفتاه    کارها این اس  که امتحان جامع زبان که در ترم  یکی از را 
ی یهاای بااالتر از دانشامو     تری برهزار شود تا در ترم  هیرانه  شود با شرایط سخ   می
داند نخواهی  که متن ادبی تحلیال کناد. البتاه ماادۀ       های خارجی خوی نمی زبانکه 

دارد معدل دانشامو در ایان آزماون      وجود دارد که مقرر می  بار این درای ه    قانونی
 شود.  مانند آزمون جامع چ ارد  باشد، اما چندان جدی هرفته نمی
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شود. در این ماوارد    تر استفاد  می  تمربه  ک  استاداندانشگاهی از  دورۀ پی عموما  در ـ 

 دیگر استفاد  کرد. استادانناظر بر  درسم باسابقه  استادانباید از 

کاری  بی4
 آموختگان دان 

رس بارای  ازبان دوم در ماد  منزلۀ بهو...(  ،های خارجی )فرانسه، آلمانی  آموزشِ زبانـ 
سازی بارای    های خارجی مؤثر خواهد بود. فرهنگ  آموختگان زبان  زایی دان   اشتغال

آماوزان و والادین     دانا  ازجانب های خارجی غیرانگلیسی در مدارس   انتخای زبان
 نیز م   اس .

5
هیری  کار  به

مدرس 
 غیرمتخصص

هاای اساتاد زباان خاارجی داشاتن دانا          یکی از شایستگی ،دانی   که میطور همانـ 
کااری   های خارجی را   موضوعی و دان  تربیتی مرتبط اس . تبادل استاد با دانشگا 

 برای تیمین استادان ممری در این حوز  اس .

6
 ننبود تناسبم

استاد به تعداد 
 1دانشمو

بخشی باه آماوزش در ایان     کیفی حلی برای   برجسته را  استادانداری  جشی و نگهـ 
 بخ  اس .

7

اندازی و   را 
تقوی  

های   انممن
 علمی

ها افزای  تولید علمای در قالاب نشاریات یاا مماشت        مند انممن از اهداف ارزشـ 
مطرح  استادانهای خارجی با دعوت از   پژوهشی اس . نشریات علمی زبانا  علمی

توانناد بساتر     عنوان اعضای خارجی هیئ  تحریریاه مای    های دیگر به  زبان از کشور
هاای بازر  )بارای م اال در      های ایران با دانشگا  تر دانشگا   های کاربردی همکاری

مؤسساات  و حتای   ،پترزبور  سنحوزۀ زبان روسی با دانشگا  دولتی المانوسوف، 
و ...( را  ،سایر کشورهای روس زبان ازجمله روسیه سفید، اکراین، آ ربایمان علمی
ند و به این ترتیب ایماد و تحکی  روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملای  کنفراه  
هاای    منادی  المللی بین محققان و متخصصان را موجب شاود. از دیگار تاوان    و بین
و پژوهشی در زمینۀ ارزیاابی و   ،علمی تواند همکاری با ن ادهای اجرایی،  می  انممن

های مربوت به امور آماوزش و پاژوه  در زمیناۀ علمای      ها و برنامه بازنگری طرح
هران و تملیل از محققاان و   موضوع فعالی  انممن باشد. ترغیب و تشویق پژوه 

 های علمی اس .  آوردهای انممن  مورد فعالی  از دیگر ر حوزۀ استادان ممتاز 

هاای    رشاته  اساتادان توانند با همکااری و دعاوت از     های علمی می  انممنچنین  ه ـ 
ادبیاات  زمیناۀ  مختلف علوم انسانی به انتشار کتب و نشاریات علمای مشاترک در    

رباط    های  ی  های سیاسی ایران و کشور  چنین تاریخ روابط و همکاری تطبیقی و ه 
 .کننداقدام 

 هارفتن  انماام  در دانشامویان  مشارک  و همکاری روحیۀبرای تقوی   ریزی برنامهـ 
هاای   و جشانوار   ،هاا  همای  ها، کنفرانا برهزاری و پژوهشی و علمی های فعالی 

 یناسا . در هما   یانو آماوزش دانشامو   یا  انممن در ترب یعلمی از اهداف واال
 اطشعااتی  باناک  ایمااد  و زبان مفید الکترونیکی های  پایگا  معرفی و یافتن با زمینه،

آناان خواهاد باود.     یعلما  تقویا   به یانیکمک شا رشته این دانشمویان موردنیاز
 هاای   زبان رشتۀ التحصیشن فارغبرتر و  یانارتبات دانشمو برقراری زمینۀ کردن فراه 

 باه  کاه  ن ادهاایی  و هاا و جشی در ساازمان  ،همکاری کارآموزی، منظور بهخارجی 
 .برد نام دارند، نیاز مترج 

نظاران امار تعلای  و تربیا  در      صااحب  دهاای ن ا ات و پی یمستمر از نظراستفادۀ ـ 
رانی و چاه   صورت سخن بهربط، چه   آموزش عالی ایران و کشورهای  یمؤسسات 

 باشد.  ها   های انممن  کارها  نیز از برنامهبرپایی صورت   به
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هاا و ارتقاای داناایی و     شرایط و امکاناتی که رشاد و پارورش خشقیا    آوردن  فراه ـ 

هاای علمای     یکی از اهاداف اساسای انممان    در پی داشته باشدتوانایی دانشمویان را 
هاای    منادی  به تناوع عشیاق و تفااوت تااوان     توجه بارود. تحقق این هدف  میشمار   به

های مناسبی از امکاناات سامعی و بصاری و     ظرفی رسی به  دانشمویان مستلزم دس 
هااا عماادتا   محاادودی هااای مختلااف اساا ؛ لکاان   خانااه و کتااایمنااابع الکترونیااک 

؛ کناد    مای استعدادها را با مشکل مواجه هسترۀ بر  مبتنیهای اساسی و   برنامه هرفتن انمام
هاای علمای در تعامال باا       انممان مادیرۀ  و هیئا   مؤسساان،  ، اساتادان ، دلیال بدین 

هاا    امکانات موجود قادر به تایمین آن شوند که  میدانشمویان با نیازهایی از آنان مواجه 
مناد    برای افراد عشقاه  ،موجودوضعی  بر  عشو  ،هایی  زمینهکردن  فراه  ،بنابرایننیس . 

هاای خاود     آموختاه توساعۀ  تحقیاق و پاژوه  در تعمیاق و    روحیۀ و مستعدی که با 
هاای    هاای علمای زباان     رساد. تیسایا انممان     نظر می بهاهتمام دارند، امری ضروری 

 کارها برای تیمین هدف فوق درنظر هرفته شد  اس . یکی از را  منزلۀ بهخارجی 

های علمی تقوی  و تحکی  پیوندهای نظام آماوزش    تشکیل انممنانگیزۀ ترین  م  ـ 
تعمیاق دانا  و بیان  علمای دانشامویان باا        های مختلف جامعه و  عالی با بخ 

 هیری از توان علمی استادان اس .  ب ر 
 

 گیری بحث و نتیجه. 5

هار   های کیفی بیاان   های خارجی در ایران با تحلیل  بررسی مشکشت آموزش و یادهیری زبان
ج اانی   ۀجامعاسشمی و تعامل سازند  با  ا کشور با رویکرد ایرانی ۀتوسعاین اس  که برای 

هاای خاارجی در     هاای آماوزش زباان     ها، و روش  بازنگری اساسی و اصشح متون، برنامهبه 
زباان علمای و    درجایگاا  هاای خاارجی     . امروز  اهمی  یادهیری زبانی دارنیاز سطح ملی 

مواناع کلای یاادهیری     ،کلای   طاور  باه تعدد مطالب علمی و ادبی بر کسای پوشاید  نیسا .    
عوامال ساازمانی    .2. عوامل محیطای و  8 ۀدستتوان به دو   های خارجی در کشور را می  زبان

 .دکربندی   تقسی 

.موانعیادگيریزبانخارجی7جدول

ردیف
مانع
یادگيری

راهکارتبيين

8
نقشعوامل

محيطی

هاا: یکای از     جامعه با این زبانی یآشنانا ـ
ترین ایان عوامال محیطای اسا .      م  

های خارجی   از زبان یافراد تصور درست
ندارنااد و فاارق بااین آمااوزش زبااان در 

ها   آموزشگا دانشگا  و آموزش زبان در 
 ؛دانند  را نمی

 هااای خااارجی و   بااودن زبااان  بیگانااه ـ

ت جاری اها و مقرر دیدها اصشح  ـ
 آموزش زبان؛ مورد درکشور 

جااری  ناماه و قاوانین    ینیآاصشح  ـ
 های علمی؛  داخلی انممن

حمایااا  در تااادوین و تقویااا   ـ
های آموزشی و تحقیقاتی در  کتای
 زبان و ادبیات خارجی؛ ۀحوز
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ردیف
مانع
یادگيری

راهکارتبيين

هاای رسامی و    زبانآن با  نداشتن ارتبات
هااای  تاار هاارای  محلاای ایراناای: باای 

هااای خااارجی باارای دانشاامویان   زباان 
 بیگانه اس . کامش 

بخشای عماومی جایگاا  و      آهاهی ـ
 های خارجی؛  ن  اهمی  زبا

دن کاار فااراه تاار بااه  توجااه باای  ـ
الزم برای پیشرف  ساطح   موقعی 

علماای اسااتادان ایراناای زبااان و   
آشاانایی بااا  ادبیااات خااارجی و  

هاااای جدیاااد آموزشااای و   روش
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 منظاور  باه های ماالی الزم    حمای  ـ
هاای    هاای انممان    فعالیا   ۀتوسع
 علمی.

1

عوامل
سازمانی
مرتبطبا
امکانات

وزارتعلوم

فضاااای آموزشااای مناساااب در  نباااود ـ
 ؛ها  دانشگا 

الزم بااارای ارتقاااا و  نباااود موقعیااا  ـ
و آشانایی   استادانپیشرف  سطح علمی 

 با متدهای آموزشی و پژوهشی جدید؛

 محققان؛نبودن  شادای ـ

هااای  نامااه ینیااآات و روجااود مقاار  ـ
 بازدارند .

تواناد تربیا  و معرفای      ها می  ترین فعالی  ترین و م    از اصلی،توان هف   درممموع می
محاوری در  هاا باشاد کاه نقشای       و متع د برای ن ادها و ساازمان  ،خبر ، مطمئنن امتخصص

هاا    های علمای دانشاگا     آموزش و پژوه  ۀحوزد. در نهای دیگر دار  تحکی  روابط با کشور
های خاارجی اقاداماتی نظیار برهازاری       با کشور  همکاری ۀنام  تفاه ارچوی  توانند در چ  می

کنناد و  را اجرا شناسی   های شرق  های آموزشی روش آموزش زبان فارسی برای کرسی  کارها 
هاای زباان     آموزشی پل ارتباطی نیرومندی باین انممان و هارو     کمکل یوساکتب و  ۀارائ با

 .ندکن فراه فارسی کشورهای دیگر 
هاای خاارجی بارای      های زبان  به تیکید اسناد باالدستی بر کاربس  دان  و م ارت توجه با

 اساتادان های فرهنگی و دعوت از   نمایشگا ی یبرپاتوان با   ا اسشمی می تقوی  فرهنگ ایرانی
آثاار   ۀترجما . کارد هاا را باا دساتاوردهای انقاشی اساشمی آشانا        های خاارجی آن   دانشگا 
ای که با ب ر  از ادبیاات و فرهناگ     ترجمه و تحلیل آثار خارجی و اسشمی ا مند ایرانی ارزش
 شود.  افتخار ایرانی میملی و نشات و  ۀروحیاند موجب تقوی    اسشمی نگاشته شد  ا ایرانی

به ظرفی  باالی نیروی انسانی متخصصی کاه دراختیاار دارناد،     توجه باهای علمی   انممن
خاارجی، آماوزش      های زبان  کمی و کیفی مطالعات مرتبط با رشته ۀتوسعتوانند درج     می
هاا و    گری برنامهتوانند در بازن  می ،چنین ه  .بردارندثری ؤمهای   و ادبیات در کشور هام ،زبان

اساشمی   اا  ها و ادبیات خارجی باا رویکارد فرهناگ باومی ایرانای       زبان ۀرشتهای   سرفصل
 های مفیدی بردارند.  قدم
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اناداز    ها و ت دیدهای این حوز ، ترسی  چش   شناسایی نقات قوت و ضعف رشته، فرص 
وح مختلاف،  آموختگاان رشاته در ساط     های دانا    و وضعی  مطلوی رشته، بررسی م ارت

کااردن نیازهااای کشااور، بررساای شاارایط اشااتغال  برطاارفبررساای کارآماادی رشااته باارای 
آمدی متون درسی رشته، بررسی ابعاد فنااوری و ناوآوری     التحصیشن رشته، بررسی روز  فارغ

بخشای باه آماوزش      تواند برای کیفیا    های آن همه از مواردی اس  که می  رشته و شاخص
 هشا باشد. را 
 

 ها نوشت پی
 

1. <http://www.ili.ir/fa/aboutus/history>. 

شناسای    یکی از این افراد خانلری بود که عروض فارسی و دستور و تاریخ فارسی را برمبنای زباان  .2
بااور   بارد. باه    مای    مقربی نیز ناام چنین از مرحوم محمد مقدم و مصطفی  تحریر درآورد. وی ه  به

در عرصاۀ عمال ناه.     اماا  ،شناسی در ایران در عرصۀ نظر خوی پی  رفته اسا    زبان ،شناس  حق
اناد. وی از    شناسی در جامعه کاار کارد     تر درج   اشاعۀ زبان شناسان ایران ک   تر زبان  نسل جوان

زبان و فرهناگ فارسای    دغدغۀاند و   زبان بود  خوار از ایشان غ  نقل برد که به  کسوتانی نام می پی 
ایان افاراد    ۀشناسی را به کاار آن زباان و فرهناگ هرفتناد، از جملا       اند و خیلی زود زبان  را داشته

 و ثمر  اشار  کرد. ،توان به باطنی، صادقی  می

. مطالب این بخ  از تارنمای سازمان سنم  و آموزش کشور )دفترچۀ کنکور سراساری آزماون   9
 ( استخراج شد  اس .8933سال 

علا    تحصایلی ممکان اسا  باه     ۀو رشات   به دور توجه . اختشف بین جمع کل ظرفی  پشیرش با0
ناور   یا دانشگا  پیاام  ،غیرانتفاعی ،دولتی سسات عالی غیرؤافزای  یا ایماد ظرفی  برای برخی از م

مقطاع کااردانی و   باشد که ساازمان سانم  در ایان جادول لحاا  نکارد  اسا . دانشامویان         
پاشیران دانشاگا      چناین دانا    و ها   ،کاربردی، دانشگا  آزاد اساشمی  ا کارشناسی دانشگا  علمی

 اند.  نور در این آمار لحا  نشد  پیام

جاا   پشیران دانشگا  پیاام ناور و دانشامویان دانشاگا  آزاد و پاشیرش نخبگاان در ایان         . آمار دان 3
 اس . نیامد 

محاور، دانشامویان   اا   هرفتن پشیرش نخبگان، دکتری پاژوه   نظر دهان بدون درش  . تعداد پشیرفته0
 دانشگا  آزاد اس .

هاای   شناسای و زباان   های تخصصی شورا، امکان استقشل هرو  زبان های هرو  . با هسترش فعالی 3
 فراه  شد. 8930باستانی در نیمۀ دوم سال 
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ای اعاشم کارد کاه      وزارت علوم در مصااحبه مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وق   .1
اس  کاه ایان نساب      بیس یک به  8938در سال های دولتی  سب  استاد به دانشمو در دانشگا ن

 :برسد هفد باید به یک به 
<http://www.tmunews.com/index.php/component/content/article/1-general/483-20-.html. 

available.com>. 
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 یاندانشمو یبرا یسیانگل
و  یصنعت یشناس روان ۀرشت

 یسازمان

 باغدارآنیتا  و غفارثمررضا 
 ساریانا

 8913/ سم / چ ارم

انگلیسی برای دانشمویان 67
 8913 سم / جعفرزاد م دی  و  میرمیرانممید  رشته ریاضی

 یاندانشمو یبرا یسیانگل61
 8934سم /  کریمی دوستانغشمحسین  یفارس یاتزبان و ادب ۀرشت

 یاندانشمو یبرا یسیانگل63
 یشناسینزم ۀرشت

کاظ  آقاابراهیمی سامانی، ب رام 
 8912سم /  روشنیم شید میرجلیلی، 

انگلیسی برای دانشمویان 71
 یشناسشنوایی ۀرشت

فاطمه  و حیدرپور میمهمری  
 فاضلی

 8910 سم /

 یاندانشمو یبرا یسیانگل78
 8932دوم/  سم / ناشراکرم  یدست یعصنا ۀرشت

انگلیسی برای دانشمویان 71
 8918 سم / رخشانفر محمدرضا 2و  8عربی  ۀرشت

انگلیسی برای دانشمویان 79
 8931/ چ ارده / سم  و همکارانبیدهری پرویز  فنی و م ندسی ۀرشت

 یاندانشمو یبرا یسیانگل74
 یکاربرد یزیکف ۀرشت

و ضیاء حسینی سیدمحمد 
 ضیاء حسینی سیداحمد

 8919 سم /

75
 یاندانشمو یبرا یسیانگل

 یعموم یکارها ۀرشت
 ساختمان

 8910سم /  پیشدادعباس 

 یاندانشمو یبرا یسیانگل76
 8919سم /  حسینیاسماعیل  و خزاییداوود  یاجتماع یمددکار ۀرشت
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 یاندانشمو یبرا یسیانگل77
 8912سم /  کسائیمسعود  یصنعت یری مد ۀرشت

 یاندانشمو یبرا یسیانگل71
 یشناسمردم ۀرشت

فاروق  و رحیمی عبدالعلی
 مظفری امین

 8910سم / 

 یاندانشمو یبرا یسیانگل73
 8913/ سم / دوم ریاضیعبدالم دی  (8مطالعات خانواد  ) ۀرشت

 یاندانشمو یبرا یسیانگل11
 8938/ سم / یازده  توکلی پروانه و فرهادیحسین  یمعمار ۀرشت

 یاندانشمو یبرا یسیانگل18
 8938 /ده زیا سم / رستگارپورحسن  یمعمار ۀرشت

11
 یاندانشمو یبرا یسیانگل

برق و  یم ندس ۀرشت
 یکالکترون

 رامین و پور جشلی الدین جمال
 دهدش  حیدری

 8913سم / 

 یاندانشمو یبرا یسیانگل19
 یعصنا یم ندس ۀرشت

محمد  و میرطباطباییسیدمحمود 
 فشحی مقیمی

 8938/ سم / شش 

14 
برای دانشمویان  یسیانگل

 8913 سم / احمد سلطانیمیترا  میکروبیولوژی ۀرشت

انگلیسی برای دانشمویان 15
 8930سم /  عزبدفتری و همکاران های کشاورزیرشته

انگلیسی برای دانشمویان 16
 8934سم /  عزبدفتری و همکاران (8ج ) یکشاورز یهارشته

17
 یاندانشمو یبرا یسیانگل

 یری مد یهارشته
 یو هتلدار یج انگرد

 کیانی و مری غشمرضا 
 نژاد خضری

 8938/ سم / ن  

11
 یاندانشمو یبرا یسیانگل
 ی،عکاس یزیون،تلو ۀرشت

 تئاتر
 سم  اوحدیمسعود 

13
 یاندانشمو یبرا یسیانگل

خدمات  یری مد ۀرشت
 8 یب داشت

 8913 چ ارم/ /سم  فرامرز امین الری و همکاران

31
 یاندانشمو یبرا یسیانگل

خدمات  یری مد ۀرشت
 2 یب داشت

 سم  فرامرز امین الری و همکاران

انگلیسی برای دانشمویان 38
 8934سم /  مشفقیفرهاد  علوم اجتماعی

 یاندانشمو یبرا یسیانگل31
 عمل صالحاحیا  9 یشگاهیعلوم آزما

 

39 
انگلیسی برای دانشمویان 

 8930سم /  هرمز داورپنا  (2ج )علوم سیاسی 

انگلیسی برای دانشمویان 34
 علوم هیاهی

 و برک ،ب زاد نژاد،  ق رمانی فرخ
 8911سم /  دبیربابک 
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انگلیسی برای دانشمویان 35
 8934 سم / نظرنژادنرها  فلسفه و کشم اسشمی

 یاندانشمو یبرا یسیانگل36
 8913سم /  میرزائیانوحیدرضا  اطشعات یفناور

 انیدانشمو یبرا یسیانگل37
 یم ندس

عطایی، زارع آالنق، نصیری، 
 سم  و ایرانم ر ،طاهرخانی

 پرویز بیرجندی و همکاران انگلیسی سال اول دبیرستان31
ریزی آموزشی/  برنامهسازمان پژوه  و 

8918 

 ۀدورانگلیسی سال دوم 33
 راهنمایی

ابوالقاس  پرویز بیرجندی و 
 س یلی

آموزشی/ ریزی  برنامهسازمان پژوه  و 
8918 

 ۀدورانگلیسی سال سوم 811
 راهنمایی

پرویز بیرجندی و ابوالقاس  
 س یلی

ریزی آموزشی/  برنامهسازمان پژوه  و 
8918 

عبداهلل برادران و محمدم دی  عمومی یسیانگل818
 8914زبان دانشمو/  زاد  خادم

 انگلیسی هفت 811

 رضا خدیر شربیان،ش رام 
مقدم،  سیدب نام علوی ،خیرآبادی

ال ام عنانی سرای، محمدرضا 
 قربانینوراهلل فروزند  ش رکی، 

 8938 مدرسه/

انگلیسی  ۀترجمبررسی 819
 8934/ سم / یازده  منافی اناریساالر  متون اسشمی

 8934/ چ ارده  سم / رضائیعباسعلی  (8بیان شفاهی داستان )814

 8934/ سم / چ ارده  رضائی عباسعلی (8بیان شفاهی داستان )815

پرویز نوروزی خیابانی و م دی  (2بیان شفاهی داستان )816
 بیرجندی

 8934ویک /  بیس سم / 

 8911سم /  میرزا سوزنی، صمد متون ساد  ۀترجم817

 8911شگا  پیام نور/ دان پور رضا نیلی متون ساد  ۀترجم811

 8913 دانشگا  پیام نور/ ه ر منوچ ر جعفری یل نوار و ف ۀترجم813

 8912سم /  میرعمادیسیدعلی  های ترجمه تئوری881

 جوهر هندوئیس  888
 )ادیان هند و بودا(

ممتبی  ۀجزو دوهاس باسمه/
 Prentice Hall/ 1990 زروانی

881
ترجمه در  یستیچ

ها و   یهنظر یک،هرمنوت
 کاربردها هادامر و ریکور

 8932سخن/  مرتضی بابک معین

 8918پنم /  /سم  میرحسنیاکبر  سید 8خواندن و درک مفاهی  889

 8918 دانشگا  پیام نور/ محمدحسن تحریریان (8) ی خواندن و درک مفاه884

 یسیانگل یاتبر ادب یدرآمد885
(8) 

حسین احمدهلی و کامران 
 الدین نم  پیر

 8913 سم /

886
و  یهت  یعمل یراهنما

 یبرا یمطالب درس ینتدو
 یسیمعلمان زبان انگل

 8938 /سم  زاد  بالغی ساسان
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 8918سم /  جعفرپور بروجنیاکبر  علی نگارش یراهنما887

شناسی پژوه  در روش881
 st.Jerome publishing/ 2013 شارون ابرین هابریش سالدانه و مطالعات ترجمه

883
زبان انگلیسی برای 

 یهارشتهدانشمویان 
 (2 ج) یکشاورز

 8913سم /  عزبدفتری و همکاران

811
 یهارشته یزبان تخصص
کنترل و  یک،برق و الکترون

 مخابرات
 8331سم /  حقانی منوچ ر

 8911/ یازده  سم / رضائی عباسعلی شعر انگلیسی818

استفاد  از فرهنگ  ۀشیو811
 8913سم  و دانشگا  اصف ان/  اکبریزهرا  واژهان انگلیسی

 8931دانشگا  ت ران/  بیاد کسرائیان و مری عباس  آمریکا فرهنگ ادبیات819

 8938/ سم / ده  سخنورجشل  فنون و صناعات ادبی814

 یرهاها و تعب کاربرد اصطشح815
 8910 دانشگا  پیام نور/ پور رضا نیلی در ترجمه

رضی  داهشس رابینسون/ شدنمترج 816
 خدادادی )هیرمندی(

 8914مرکز نشر دانشگاهی/ 

متون تخصصی ادیان 817
 نامشخص/ نامشخص نامشخص )جزو (

 یهارمانهای مدخل811
 8331سم /  هوشنگ هنرور انگلیسی

 8910سم /  بیگدلیزاهد  ینالت یعموم یشناسمرجع813

 یرفته برای پ یمرجع891
 ترجمه

ماندی/ مری  جرمی هتی  و بزیل 
 جابر و فریبرز ممیدی

 8911سم / 

فخر محمدرضا کسرائیان و عباس  نویسیمقاله898
 روحانی

 8938/ سم / هفت 

 8913 سم / رضائیعباسعلی   ای بر ادبیات انگلیسیمقدمه891

عباس جشلی چیمه و سیدهادی  نگارینامه899
 کسرائیان

 8919سم / 

 8332سم /  هوشنگ هنرور رفتهن ر پی 894

 8913 سم / بوستامانتهفلورسیتا  یهنگارش پا895

 8914 سم / بوستامانتهفلورسیتا  رفتهیشنگارش پ896

 8918 دانشگا  پیام نور/ تمویدیغشمرضا  یسیانگل یشناس واژ 897

891

 ۀن  : دور یۀپا یسیزبان انگل
 یا حرفه  یپ ۀاول متوسط
 آموز و  دان )کتای 

 کتای کار(

است نایی کشور/ سازمان آموزش و پرورش  مرجان سلیمی و منیژ  سلیمی
8933 

 8918 دانشگا  پیام نور/ محمدحسن تحریریان (8) ی خواندن و درک مفاه893



 228   خارجی های زبان و شناسی زبان مطالعاتی های حوزه تکوین بر تحلیلی

ناشر/سالنشر مترجمنویسنده/عنوانكتابردیف

841 Il Gattopardo Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa 

Feltrinelli Traveller/ 1990 

848 Cómo se Comenta un 
Texto Literario 

Fernando Lázaro Carreter and 
Evaristo Correa Calderón Madrid: Cátedra 

841Francesco: Canto di una 
Creatura Alda  Merini Frassinelli/ 2007 

849 Il Birraio Di Preston Andrea Camiller Sellerio di Giorgianni/ 2000 

844 IL GATTOPARDO 
Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, Gioacchino 
Lanza Tomasi 

Strega/ 2006 

845 
Il linguaggio Segreto di 
Dante e dei <<Fedeli 

d'Amore>> 
Luigi Valli 

CreateSpace Independent Publishing 
Platform/ 2013 

846 
In Their Time : A history 
of Feminism in Western 

Societies 
LeGates, Marlene Library of congress. 

دستور کاربردی نوین زبان 847
 آلما سوزانا نوکی ایتالیایی

 ؛نگاهی نو به دنیایی دیگر841
 هنر و تربی  فریبا خاکسور دستور زبان ایتالیایی

843al Manual de Literatura 
Española Fernando Lázaro Madrid: Cátedra 

851 Magnificat: Un Incontro 
con Maria Alda  Merini Frassinelli/ 2002 

858 Pecore nere: Racconti 
Igiaba Scego, Ingy 

Mubiayi, Laila 
Wadia, Gabriella Kuruvilla 

Editori Laterza/ 2012 

851 
Si Dovrebbe Pensare     
a far Bene ... Alessandro 
Manzoni: Il Progetto di 
Dio, il Lavoro dell'uomo 

Norberto Cacciaglia Forum Italicum/ 1999 

( 8ادبیات ایتالیا ) یختار 859
Storia della Literature Salinari Ricci  /8332التیرزا 

( 2) یتالیاا یاتادب یختار 854
Storia della Literature Francesco Flora  /8332آرنولد موندادوری 

 8934فرهنگ معاصر/  شرکاآنتونیا  ی ای ی ال ت یا  ان ور زب ت دس 855

 8313هرزتی/  جاکومو دبنه تی رمان قرن بیست 856

کوستاد/ مشفق همدانی و فلوبر  مادام بوآری857
 Editorie/ 1341 همکاران

ش رام  /سویتشنا آلکسیویچ یلچرنوب یها  زمزمه851
 نیستان زاد   هم 

 8938 سم / مداینی اولعلی  شناسی زبان روسیواژ 853

861 

 یچپاولو  آنتون یدۀبرهز آثار
 یحات،چخوف )با توض

 ینامه، ضربه( برا واژ 
 زبان ویرانیا یاندانشمو

باغ آلبالو و  ی،روس یاتادب
 ها داستان

 اهلل جان و پور یحییمرضیه 
                        8913/   ج اد دانشگاهی واحد ت ران مط ر  کریمی

 8918عل  و ادی/  پور یحیی مرضیه اخشق در اسشم868

 Paris: Flammarion تزوتان تودوروف مخاطر  در اتیادب861

https://www.amazon.com/Giuseppe-Tomasi-di-Lampedusa/e/B004N839W6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Giuseppe-Tomasi-di-Lampedusa/e/B004N839W6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Merini+Alda&search-alias=books-uk&field-author=Merini+Alda&sort=relevancerank
https://www.amazon.it/Giuseppe-Tomasi-di-Lampedusa/e/B004N839W6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/Giuseppe-Tomasi-di-Lampedusa/e/B004N839W6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Luigi+Valli&search-alias=books&field-author=Luigi+Valli&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Merini+Alda&search-alias=books-uk&field-author=Merini+Alda&sort=relevancerank
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Igiaba+Scego%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ingy+Mubiayi%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ingy+Mubiayi%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laila+Wadia%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Laila+Wadia%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gabriella+Kuruvilla%22
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869

، یل)تحل یروس یاتادب
 ی(: برایفپرس ، تکل

زبان و  یرانیا یاندانشمو
 یروس یاتادب

 اهلل جان ،پور یحییمرضیه 
و مط ر،   کریمی

 ژیگالووا پترونا ماریا
 8913مرکز نشر دانشگاهی/ 

اصطشحات و تعبیرات در 864
 8912 سم / بابازاد جمیله  زبان روسی

در  ینگار اصول و روش نامه865
 یزبان روس

ویراستار:  پور/ مرضیه یحیی
 اهلل کریمی مط ر جان

 8934 /دوم دانشگا  ت ران/ ۀمؤسس

م ناز  و اهلل کریمی مط ر جان یگراعموبه و چند داستان د866
 دارمی

 ج اد دانشگاهی واحد ت ران

مرضیه ا.اس. کاتویستکایا/  اعداد روسی867
 نوروزیم ناز پور و  یحیی

 8911سم  و پژوهشگا / 

 8933 قرآن ممید/ ۀترجممرکز  پور یحییمرضیه  آموزش قرائ  قرآن کری 861

 8931بازتای/  لسانیحسین  2آموزش نوین زبان روسی 863

آموزش نوین زبان روسی 871
 8912 ار/ س وه ک /ران   ت حسین لسانی (8)ج 

 پور مرضیه یحیی ینزمآنا آخماتووا و مشرق878
پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 

8939 

 8910دانشگا  ت ران/  پور مرضیه یحیی زمینایوان بونین و مشرق 871

متون  ۀجانبهمه یبررس879
 مزینیآزاد  غشمی و حسین  یروس

 /پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8938 

تاریخ ادبیات روس 874
  8910 ی/ گ ن ره و ف  ی م ل   ع رک ش ی ان   ب   ب  ی ل ع تراس/ویکتور  (ی)دوجلد

875

تاریخ ادبیات روسیه از ابتدا 
)برای  پایان قرن نوزده تا 

زبان و ایرانیدانشمویان 
 ادبیات روسی(

 مط ر  کریمیاهلل  جان
پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 

8911 

876
تاریخ ادبیات قرن بیست  
روسیه )برای دانشمویان 

 زبان و ادبیات روسی(ایرانی
 مط ر  اهلل کریمی جان

فرهنگی/ پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات 
8911 

877

 یۀروس یاسیس یختار
معاصر: دوران هشار و 

رویکرد ممدد از کمونیس  
به کاپیتالیس  از هورباچف 

 8313-8330تا یلتسین 

والدیمیر ویکتورویچ ساهرین/ 
 8913 دانشگا  ت ران/ ۀسسؤم رهبریم ناز پور و  علیرضا ولی

 نامشخص/ نامشخص محسن قرائتی متون اسشمی ۀترجم871

 8910 دانشگا  ت ران/ مط ر  اهلل کریمی جان یاتادب یتئور873

حال  در زبان روسی: قواعد 811
 و کاربرد

سیدوروا، . و ی ییزهرا یدحسنس
 8934 سم / مارینا یوریونا

818
)کتای  یاتبر ادب یدرآمد
 یاندانشمو یبرا یآموزش

 یروس یاتزبان و ادب یرانیا
 8938ت ران/ دانشگا   مط ر  اهلل کریمی جان
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 8912سم /  زهراییسیدحسن  دستور آموزشی زبان روسی811

 یزبان روس یکاربرد دستور819
 8934 دانشگا  ت ران/ۀ مؤسس پور ولیعلیرضا  زبانیفارس یاندانشمو یبرا

 8918در را  حق/  در را  حق ۀسسؤم ۀییرتحرهیئ   های دینریشه814

 یا نقر و عصر  ییعصر طش815
 8911نی/ نشر  حمید آت  بر آی شعر روس

فرهنگ ام ال و حک  816
 یفارس ا یروس

لودمیش  و صفرعلی فرسادمن 
 یژووا

 8910 دانشگا  ت ران/ ۀمؤسس

کاربرد عملی افعال حرکتی 817
 در زبان روسی

کریمی اهلل  جانپور و  یحییمرضیه 
 مط ر

 8918پژوهشگا / و  سم 

در کاربرد نمودهای فعل 811
 8912جنگل/  صدریم ناز  زبان روسی

الکساندر پوشکین و مشرق 813
 زمین

 مرضیهو   کریمی مط راهلل  جان
 پور یحیی

 پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/
8934 

 8339الناپرس/  مسکو ا الناپرس ۀسسؤم کشمی درمورد وحدت831

 یاتادب یفیتوص یشناسکتای838
 8939/ ط ورا رادفرابوالقاس   یقیتطب

 یخدر تار یادب یها مکتب831
 8932 سم / آبتین هلکار یهروس یاتادب

میخائیل لرمانتف و 839
 زمین مشرق

صادقی زینب پور و  یحییمرضیه 
 آباد س ل

 پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/
8934 

مارینا یوریونا زهرایی و سیدحسن  نمود فعل: قواعد و کاربرد834
 سیدوروا

 سم 

از واج تا جمله: فرهنگ 835
 دستور ا یشناس زبان

مدرسی )استاد زبان و فاطمه 
 ادبیات فارسی دانشگا  ارومیه(

 8913/ چاپار/ دوم

 ۀشد ترجمهبررسی آثار 836
 8933هفت /  /سم  منافی اناریساالر  اسشمی

 محمد علیسورن/ پیترا.ام  یشناس زبان یختار837
 شناس حق

 8913سم / 

 یشناسزبانمختصر  یختار831
 8913قطر /  هندمکار متیوس/ راحلهپیتر  هراساخ 

شناسان  مطالعات زبان یختار833
 8938 سم / الحسنی کیا ورستیگ/ زهرا ابو مسلمان

تمزیه و تحلیل 111
 8913 سم / شعیریحمیدرضا  معناشناختی هفتمان هنشان

 8912دانشگا  ت ران/  ارسشن هلفامتراسک/  .ال. آر تحول زبان118

   ان ر و زب تفک111
 8913ور/  ن  ام ی پ  ا  گ ش دان وی ل ع ران  ام ک ( ی اس ن ش روان ۀ ت رش)
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 8918سم /  دنی استاینبر / ارسشن هلفام شناسی زبان درآمدی بر روان119

شناسی  زبانبر  یدرآمد114
 اجتماعی

محمدجعفر  /ژان لویی کالو 
 پویند 

  8933 ان/   ج    ق ن/  ران   ت

 یشناس بر زبان یدرآمد115
 8934سم /                           م ند راسخمحمد  مفاهی  و ها نظریه: یشناخت

شناسی  درآمدی بر زبان116
 2و 8معاصر جلد 

علی اهرادی و همکاران/ ویلیام 
 8914سم /  درزی

 8933سازمان تبلیغات اسشمی )سور (/  صفویکوروش  درآمدی بر معناشناسی117

                        8913 /  عل / ت ران امرالل یتینا/ کالر انجانات درآمدی بسیار کوتا  بارت111

درآمدی بسیار کوتا  113
                        8913 /  عل / ت ران حمد عظیمی/ مباتلرکریستوفر  پسامدرنیس 

 ۀپایزبان فارسی بردستور 181
 8933دانشگا  فردوسی مش د/  الدینی ةمشکو م دی هشتاری ۀنظری

دستور زبان فارسی: واژهان 188
 8911 سم / الدینی ةمشکو م دی و پیوندهای ساختی

فردینان دوسوسور/ کوروش  شناسی عمومی زبان ۀدور181
 صفوی

 8931هرما/ 

 هن درآمدی بر علوم 189
 8938 /سم  تاهارد/ رامین هلشائیپاول  شناختی

ف/  ی ی ت ون ئ لچ  وی ی ی س ک آل  ی س ک آل ان زب  ری ی اده یو   ی اس ن ش روان184
 8930/  ی اه گ ش ر دان ش ز ن رک م ور دپ ن م ره ر ف ی ام

روای  فلسفی روای  185
 باستان تا پس  مدرن( از)

رودی )زیر نظر فرزان فائز  
 سمودی(

 8913 عل /

شناسی: درآمدی  روای 186
 انتقادی ا شناختی زبان

 و فاطمه علوی سید مایکل توالن/ 
 فاطمه نعمتی

 8910 /اول سم /

در   اق ق ت و اش  ی اس ن ش ه ش یر187
 د ی ع د س ن روم بواد  ج    ی ارس ف  ان زب

ی )دانشگا  ش ید باهنر  اس ن ش ان رم ز ک رک م
 8912کرمان(/ 

181 
 یشناسی حقوقی: درآمدزبان

 8938 ج اد دانشگاهی/ عزیزیسیروس و  منیؤنگار م و قانون ،بر زبان، جرم

 8333رهنما/  کشاورزمحمدحسین  ای مقابلهشناسی زبان183

 8931سخن/  دبیرمقدممحمد  شناسی نظریزبان111

ب من  ،الند/ م دی باقرپسندی نیک زبان و تفکر118
 8913 دانشگا  پیام نور/ فریبا س یلی ، وزندی

                        8913   های هرما/ کتای  وی ف ص ورش کی/  ک س ام چوآم  ن  ن و  ه  ان زب111

 8933آهه/  نوآم چامسکی/ علی درزی زبان و مسائل دان  119

 روزنامهزبان 114
ری/ به کوش  فرید  دانوتا 
وجی ه  ۀترجم و بین حق
 و دیگران فراهانی آبادی عزیز

 8911عل / 

 8939 سیاهرود/ هلیدی و حسن/ محسن نوبخ  زبان، باف  و متن115
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شناسی )درآمدی بر زبان  زبان116
 و ارتبات(

 .ان. آ و یچاردر ین،آکماج ینآندر
 زاد  غشمعلی خسروک. فارمر/ 

 8933دانشگا  رازی کرمانشا / 

:  ی اع م ت اج  ی اس ن ش ان زب117
 8930 / ا  آه طباطباییمحمد ترادهیل/   ه ع ام ج و  ان زب ر ب  دی درآم

111
  ی ل ص ف:  ی ارت دک  ی اس ن ش ان زب

                          را گ ل ق ع ر ک ف ت  خ اری ت از
                        8913/    ا رم ه  ان ری د طاه م ی/ اح ک س ام چوآم  ن

 راهنمای: یعمل یشناس زبان113
 8913مرکز نشر دانشگاهی/                         سامارین/ لطیف عطاریویلیام    هاهوی  بررسی

 8919سم /  دبیرمقدممحمد  شناسی نظری  زبان191

  ی اس ن ش ب ی و آس  ی اس ن ش ان زب198
 8913ا/  رم ه ور پ ی ل ی نا  رض  ان زب

واژ  در  یاشتقاقساخ  191
 پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کلباسیایران  امروز یفارس

 8933احیاء کتای/  زاد  غشمعلیخسرو  ساخ  زبان فارسی199

 8911 دوم/ویرای  / سم  افراشیآزیتا  یساخ  زبان فارس194

سواد خواندن و آموزش 195
 8938 مدرسه/ نمفی پازوکیمعصومه  یدرک خواندار

 8930/8910دانشگا  فردوسی مش د/  الدینی ةمشکو م دی یشناس زبان یرس196

 یلچیلیکد یعموم197
 8911ر/  ت اخ /ز ری ب ت زاد  )داشقین( حسینعلی  (یعموم یشناس )زبان

191
 یموضوع ا یقیفرهنگ تطب

 یرانیا های ی ها و هو زبان
 نو

 8913فارسی/ فرهنگستان زبان و ادی    دوس ن س حد  م ح م

  وزاد  م د ع م ح ول/ م یورج  ج ان زب  ی اس ن ردش ارب ک193
 ر گ وان ر ت   وچ ن مو  ی رج دی   م

 8919سم / 

 8919 سم / فرخ پیمحمود  یشناس زبان یاتکل141

از   ی گ ان در دوزب  ی   اح ب م148
(/  ا  گ ش ژوه ور )پ ش ک  ی گ ن ره ف  راث ی م  ان ازم س ا ان ی س ی رس نا  ی ل ی ام  ی اع م ت اج  وم ل ع  ا  ده ید

8912 

 8910امیرکبیر/  ورکی البرزیپرویز  متن یشناس زبان یمبان141

مشکشت زبانی و ارتباطی: 149
 راهنمایی برای معلمان

 و رمضانیاحمد هارتاس/ دیمیترا 
 8938 مدرسه/ بیک  رست آتوسا 

 یسو به: یمعناکاو144
 8913عل /  ی ان اس ساد  ره ف یاجتماع یشناس نشانه

  ی اس ن اش ن ع بر م  یا ه دم ق م145
 8919 و/ ن  ام ه  ه وال  ن ی س ز/ ح ن الی ان ج  ی ت اخ ن ش ان زب

در  یننو یشناس زبانمکاتب 146
 غری

 محمد علیسورن/ پیترا.ام 
 8911 سم / شناس حق

147
 یۀپانحو زبان فارسی بر

و  ی حاکم یۀنظر
 ینیهز مرجع

 8930سم /  میرعمادیسیدعلی 
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نحو زبان فارسی و انگلیسی 141
 8918 فرهیخته/ میرعمادیسیدعلی  کمینگی ۀبرنامدر قالب 

تینا  و ر/ لیش صادقی ال ک ان ات ان ج یشناس نشانه143
 8911 عل / امرالل ی؛ ویرای  فرزان سمودی

ها درآمدی بر نشانه151
 8938علمی/  تاما آلبرت سیمیاک شناسی نشانه

 8932سم /  محمود بی جن خان یزبان فارس یینظام آوا158

نظریه و روش در تحلیل 151
 هفتمان

لوئیز یورهنسن و ماریان 
 جلیلیهادی  فیلیسا/ 

                        8913 /  نشر نی

/ آلژیرداس ژولین هرما نقصان معنا159
 شعیریحمیدرضا

 8913 عل /

 8933سم /  حیدری یول/ نسرینجرج  نگاهی به زبان154

و انقشی  ینوآم چامسک155
 8913 دانژ / پور نیلی رضا یشناسزبان

 8901 فرهنگ معاصر/ ثمر  هایمن/ یداهللام. الری  شناسی واج156

  ان زب  ی خ یار ت  ی اس ن ش واج157
 8914 / طر  ق  ری اق ب  ری   م ی ارس ف

151
شناسی انگلیسی همرا   واژ 

سازی در   با فرایندهای واژ 
 انگلیسی و فارسی

 8913 /سوم سم / تمویدیغشمرضا 

 8934/ سم / دوازده  محمدحسین کشاورز یآواشناس153

 و کیآکوست یآواشناس161
 یداریشن

کی  جانسون/ زهرا محمودزاد  و 
 پرور روحرحیمه 

اطشعات و مدارک علمی  ت ران: پژوهشگا 
 8930ایران، چارپار/ 

168 
بود و نمود سخن )مقاالت 

 8930نامک/  احمد کریمی حکاک ادبی(

161 

کودکان  ییشنوا  یترب
(: یسالگ 9شنوا )تولد تا  ک 
 والد کودک ۀبرنامبر  یمبتن

SKI-HI 

 8934 دانژ / /ت ران ژاله صمدی

169 Chomskey’s Universal 
Grammar 

Vivian James Cook, Mark 
Newson Wiley-Blackwell/ 2007 

164 
Contemporary 
Linguistics: An 

 ntroduct on O’Grady 
et.ac 

William O'Grady, Mark 
Aronoff, John Archibald, 

Janie Rees-Miller 
Bedford/ St. Martin's/ 2009 

165 Language and 
Linguistics Julia Falk  8909)افس (/ رهنما 

166 
Linguistics: An 

Introduction to Language 
and Communication 

Akmajian, et al. MIT/ 1990 

167 Postmodernism: a very 
Short Introduction Butler, Christopher Oxford: Oxford University Press 

161 The Atlas of North 
American English 

W. Labov, S. Ash and C. 
Boberg 2006 

163 The Linguistics of  
Newswriting Daniel Perrin Amsterdam and Philadelphia/ 2013 

171 The Study of Language George Yule CUP/ 1986 
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178 
 یها روشزبان ) یهااختشل
 8913/ سم  دادستانپریرخ  (یو بازپرو یصتشخ

یابی دان  و ارزش171
 8911 سم / اهلل رحمتیان روحدنیز لوسیه/  های زبانی م ارت

 (8904) 8308 دار الن ضه العربیه/ انیاابراهی   یزبان عرب یآواشناس179

 8918مرکز نشر دانشگاهی/  ثمر یداهلل  آواشناسی زبان فارسی174

ساخ   یا مقابله یبررس175
 8930 پیام نور/دانشگا   یارمحمدیاهلل  لطف یسیبه انگل یفارس ۀجمل

 8939آها /  م ران م اجر و محمد نبوی شعر یشناسزبان یسوبه176

تحلیل انتقادی و کاربردی 177
 فردوسی مش د پیشقدمرضا  فراهیری زبان اول

 8938ناهید/  ب اءالدین خرمشاهی یکاوترجمه171

173
زبان  یشناس جامعه

و  یزبان فارس یزیر )برنامه
 (یزبان یها نگرش

اردکانی با همکاری   داورینگار 
 آ ردخ  جلیلیان

 8938 شناسان/ جامعه

شناسی عصبدرآمدی بر 111
 زبان

الیزاب  آهلسن/ فاطمه نعیمی 
 حشکوایی

 8939ج ان کتای/ / ت ران

 8938علمی/  کوروش صفوی جان الینز/ زبان یشناسیمعنبر  یدرآمد118

 و م ستی بحرینی ژیلبر الزار/ معاصر یدستور زبان فارس111
 هرمز میشنیان )حواشی(

 8913هرما/ 

 8938 مدرسه/ عصار فرید   دوزبانگی119

: یرانیا یهازبان یراهنما114
 (2نو )ج  یرانیا یهازبان

رویدیگر اشمی / زیرنظر حسن 
بیدی، مترجمان: عسکر  باغرضایی 

بیدی،  باغب رامی، حسن رضایی 
 نیا صالحینگین و آرمان بختیاری، 

 8934ققنوس/ 

 8932سم /  دبیرمقدممحمد  (یدوجلد)زبان  یشناسرد 115

 8938عل /  زاد  آقاهلفردوس  یحقوق یشناسزبان116

 8913هرما/  ناصرقلی سارلی یارمع یزبان فارس117

 8939نی/ نشر  کیا مقدمرضا  ویلیام بی من/ زبان، منزل  و قدرت111

113
 ینوشتار )پژوهش یاس س

در شعر و داستان معاصر 
 (یرانا

 8930نامک/  کامران تلطف/ م رک کمالی

)فرهنگ  یسی غلط ننو131
 8932 /مرکز نشر دانشگاهی/ همده  ابوالحسن نمفی (یزبان فارس یهایدشوار

 8912سم /  میرحسنیسیداکبر اکبری و رامین  فنون یادهیری زبان138

 8932نی/ نشر  سلطانیاصغر  علی و زبانتمان فهقدرت، 131

 8911 نشر مرکز/ راسخ م ندمحمد  هفتارهایی در نحو139

 8914 ری/  ن ه  وز  ، ح ی شم اس  ات غ ی ل ب ت  ان ازم س وی ف صوروش  ک ی اس ن ش ان در زب  طق ن م134
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 8913/ سوم سم / بی جن خانمحمود  (ینگیب  یۀنظر) یشناسواج135

از زبان  فارسی ۀپایواژهان 136
 کودکان ایرانی

 ،دادرس زاد ، محرم نعم  ش ین
 محرم ،دستمردی کاظمیم دی 

 زاد  منصوری

 8934 مدرسه/

 8933/ امیرکبیر/ اول پیر لویی ری/ محمدتقی غیاثی کامو گانۀیببر  یریتفس137

131
خردساالن  یبخشتوان

جامع  یناشنوا: راهنما
 نیهران و والد درمان

 8930ارجمند/  /ت ران خو فاطمه نیکزاد  و  حسنسعید 

در زبان و  یجستار133
 بیک تفرشی آتوسا رست  انهیدر خاورم یشناس زبان

پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 
8933 

شناسی  جامعهدرآمدی بر 911
 8939بوی کاغش/  رونالد وارداف/ رضا امینی زبان

918 
 یشناس جامعهبر  یدرآمد

 مدرسییحیی  زبان
 پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/

  8938 /سوم

فرزاد  سوزان فاستر کوهن/ درآمدی بر رشد زبان کودک 911
 میراحمدی

 رشد

919 

عل  شناختی: هوش  ۀدربار
شناسی،  روانمصنوعی، 

و  ،شناسی، عل  اعصای زبان
  هن ۀفلسف

 8939امیرکبیر/  جواد حاتمی

914 
در خانواد   یدوزبانگ

 )راهنمایی برای والدین(
ادی  هاردینگ/ فیلیپ رایلی 

 ماندانا ارفع کبودوند
 8911مرکز نشر دانشگاهی/ 

اهلل  حشم  دیوید دبلیو کرول/ شناسی زبان روان915
 8938رشد/  صباغی

916 

 نوشتار یاس س
در شعر و داستان  ی)پژوهش

 (یرانمعاصر ا
 8930نامک/  کامران تلطف/ م رک کمالی

 8931/ جامی/ اول محمدتقی غیاثی دومینیک منگنو/ یشناس زبان یالفبا 917

911
 ۀدوزبان یفیفرهنگ توص

 یسیانگل به یفارس
 یشناس واج و یآواشناس

 8930علمی/  هلناز مدرسی قوامی

 اسفندیار طاهری یاحمد ریبو یلر  یهو913
پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 

8933 

981 
م   نقد  یها چ ر متدها و 

 موندادوری جینو تلّینی یادب

988
شناسی: رویکردهای  واج
ها در  بنیاد و کاربرد آن قاعد 

 یزبان فارس
 8913سم /  عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 ها اطلا زبان981
ویراستاران برنارد کمری، استفن 

و ماریا پولینسکا/  ،متیوس
 حسابی هلفام و اکبرارسشن 

                        8913 /  سسه و چاپؤدانشگا  ت ران، م
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 محمدتقی راشد محصل هفت  نکردید989
پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 

8913 

984 

 یی؛هرا به نام جمع یمهتو
مباحث  یها برداش  سوء

شناخ  مردمان ژاپن و 
 آن های یشهر

 یوشا شین تاکانو یوتارو

985Prosody Matters: Essays 
in Honor of Elisabeth 

Selkirk 
Borowsky 2012 

986 
با متون  یآموزش زبان ژاپن
 روزنامه

اوسامو میزوتانی و نوبوکو 
 The Japan Times, Ltd میزوتانی

  ی وت ص  ه ن ری ب ا/ ص وی س ات ا، ت م ی اش اه ن ی ژاپن  ان ور زب ت دس987
 رد ف ن م

 8919/  ی اه گ ش دانر  ش ز ن رک م

 2482/ سوری ئه نتو و آکو می نا نوهونگو ژاپنی برای همه981

 ۀزبانفرهنگ دو 983
 8331 دایگاکو شورین/ تسونه ئو کورویاناهی یژاپن ا یفارس

 ژاپن روث بندیک هل داوودی و شمشیر911

 8933/ اول امیرکبیر/ محمدتقی غیاثی ژنویو اید/ سارتر انیغ  بر یریتفس918

خانواد  روهن:  ییدارا911
 8911نیلوفر/  /ت ران امیل زوال/ محمدتقی غیاثی ها خاستگا 

 8908نیلوفر/  /ت ران امیل زوال/ محمدتقی غیاثی نیزم 919

 8902نیلوفر/  /ت ران امیل زوال/ محمدتقی غیاثی یس   سگان شکار 914

 دوبوئک میشل باالر ترجمه یختار 915

 بوف کور  لیویت916
 8918 /دومنیلوفر/  /ت ران محمدتقی غیاثی (یزنده ۀقص)

917 
 ۀقصملکوت ) لیویت

 8910 /اولنیلوفر/  /ت ران محمدتقی غیاثی (یاسیس ا یاجتماع

911 
 ا یس و سرخ بر یریتفس

 ستندال
 کریستین کولن و پل لیدسکی/

 محمدتقی غیاثی
 8934 /دومامیرکبیر/  /ت ران

 Montréal, Édition Varia ژاک پِلوتیه یباز انیدانشگا : پا 913

 یشناس سبکبر  یدرآمد991
 8901/ اندیشه/ اول ۀشعل /ت ران محمدتقی غیاثی یساختار

روش نو در آموزش زبان 998
 8932/ مروارید/ پنم  /ت ران محمدتقی غیاثی فرانسه

 8910/ نیلوفر/ اول /ت ران محمدتقی غیاثی ست یب ۀسدشعر فرانسه در 991

999 

 تا 8 جلد ا فرانسه هام به هام
 ،امروز زبان: 2 ،ییآشنا: 8) 0
 (اریمع زبان: 0 ،آسان متن: 9

 8932/ مروارید/ هشت  /ت ران محمدتقی غیاثی

994 
فرهنگ اصطشحات و 

 8901مروارید/  /ت ران محمدتقی غیاثی فرانسه زبان راتیتعب
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ناشر/سالنشر مترجمنویسنده/عنوانكتابردیف

995 
فرهنگ زبان کوچه 

 8910مروارید/  /ت ران محمدتقی غیاثی (یفارس ا )فرانسه

996 

زبان  یآموزش یها کشس
  یزبان خارجم ابۀ  بهفرانسه 

 و زبان دوم
 انتشارت دانشگاهی هرونبل یِر کوک و ایزابل هروکا  جان پی

 آرمان کولَن پاریا دومینیک منگنو کشم لیکشم و تحل997

991
 لیتحل: قیمعراج شقا

 س رای شعر یساختار
 یسس ر

 8913 /مروارید/ اول /ت ران محمدتقی غیاثی

 8901 /دوم بزرهم ر/ /ت ران محمدتقی غیاثی روالن بارت/ 2 بارت روالن ،یرینقد تفس 993

 8932/ امیرکبیر/ اول /ت ران محمدتقی غیاثی روالن بارت/ 8 بارت روالن ،یرینقد تفس941

 8912نگا /  /ت ران لوسین هلدمن/ محمدتقی غیاثی 2 ینینقد تکو948

 8912/ نگا / اول /ت ران محمدتقی غیاثی یمتن ادب یشناخت نقد روان941

 8903اول/ / بزرهم ر /ت ران لوسین هلدمن/ محمدتقی غیاثی ینیتکو ییهرا ساخ نقد  949

944Barthes : a Very Short 
Introduction: Barthes, 

Roland 
Cullar 2002 

945 Lexicologie                           8913سم /  ماکوییش رزاد 

946Qu’est-Ce Que La 
France? Alain Finkielkraut Gallimard/ 2007 

 8913 دانشگا  ت ران/ ۀمؤسس علویفرید    از رمان تا ضد رمان 947

 8933سم /  قویمیم وش شاهین و ش ناز  انواع شعر فرانسه941

رمان  یدر هزارتو یپژوهش943
 8934 دانشگا  ت ران/ ۀمؤسس علویفرید   نو

فرانسه )قرن  یاتادب یختار951
 8911سم /  معظمی فراهانیبیتا لطافتی و یا ؤر نوزده (

افضل پیر برونل و همکاران/  (2ج )ادبیات فرانسه  یختار958
 8912دوم/  /سم  وثوقی

 8912دوم/  /سم  افضل وثوقی پیر برونل و همکاران/ (9تاریخ ادبیات فرانسه )ج 951

  هیدرمتیو  شناسیترجمه959

 8934/ دوم سم / فتاح ویینی/ س یشمیشل  آن یتئاتر و مسائل اساس954

خواندن متون ساد  )به زبان 955
 فرانسه(

عظیمی نازیتا جوزدانی و زهر  
 میبدی

 8938/ سم / با اصشحات سوم

خواندن و درک مف وم متون 956
 )به زبان فرانسه(ساد  

زهر   وعظیمی میبدی  نازیتا
 جوزدانی

 8912سم / 

 8910فرهنگ معاصر/  پارسایارمحمدرضا   یو س ران ف  ان ور زب ت دس957

 Leridtrowde/ 1986 ناتالی ساروت (Tropismesرمان نو )951

رویکرد ارتباطی در آموزش 953
 8911 سم / اهلل رحمتیان روحکلود ژرمن/  زبان

  8933 ی/ اه گ ش ر دان ش ز ن رک م دی ی هیتی  شناسی فرانسهزبان961



 228   خارجی های زبان و شناسی زبان مطالعاتی های حوزه تکوین بر تحلیلی

ناشر/سالنشر مترجمنویسنده/عنوانكتابردیف

تخصصی )بخ  نیمه ۀفرانس968
 8909 مرکز نشر دانشگاهی/ آ رخشی و موثقی، دی ی ، دوم(

دیکته  فرانسه،  یقواعد امش961
 8939دانشگا  ت ران/  شاهینش ناز  و تمرینات

 8938 سم / غفوریعلیرضا  فرانسه یادب یهامکتب969

964
ترجمه )مسائل  یهایهنظر
 یاز فارس یمتون ادب ۀترجم

 به فرانسه(

صرافان ارشنگ لطافتی و یا ؤر
 8913سم /  چ ارسوقی

 8930سم /   خطاتنسرین پور و  ک نموئیژاله  نقد ادبی965

ر  ک ش ه ل ال و جواریحسین  محمد های ادبی معاصرنظریهنقد و 966
 8911 دانشگا  تبریز/  رق م ت  ی   ل دال اس

 و متاون  بررسای  شاورای  تارنماای  در بارخط  صورت به شد  ارائه نقدهای از بسیاری ،اس  هفتنی
 ۀممموعا  ،یان بار ا  عاشو  رس اس .  دردس  «//:www.shmoton.ir>. <http» نشانی به انسانی علوم کتب

 یهاا  زباان  یتخصصا  اا  یعلما  ۀو نقدناما  یشناس زبان یتخصص ا یعلم ۀنام آثار نقدشد  در قالب نقد
 «.<http://www.brjofls.ihcs.ac.ir>» و «.<http://www.cll.ihcs.ac.ir>» هااای یدر نشااان یاابترت بااه یخااارج

 باه  انساانی  علاوم  هاای  برنامه و متون انتقادی نامۀ پژوه  پژوهشی ا یعلم ۀنام منتشر شد  اس . ما 
 مارتبط  پژوهشای  اا  علمی های مقاله دریاف  آمادۀ نیز «.<http://www.criticalstudy.ihcs.ac.ir>» نشانی

 .اس  نقد با
 
 نامه كتاب

 .09، ش بخارا ،«رانیا در یشناس  زبان روند در یبازنگر لزوم» ،(8910) محمد یعل شناس،  حق
، بخاارا  ،)مصاحبه(« بازنمود آن در ایرانشناسی نظری در ج ان و  تکوین زبان» (،8910) دبیرمقدم، محمد

 .09ش 

ت ران: پژوهشاگا  علاوم    ،شناسی در خاورمیانه  درآمدی بر زبان و زبان ،(8933بیک تفرشی، آتوسا )  رست 
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

 .کانون زبان ایران :ت ران ،کانون زبان ایران در هشر زمان ،(8933) صیامیان هرجی، زهیر

                                    .: دانشگا  عشمه طباطبایی  ت ران ،شناسی  زبان و زبان ۀهای حوز  نامه  پایان ۀچکید(، 8910ناصح، محمدامین )
شناسای    بررسی وضعی  عل  زبان» ،(8931) پور  نیلی ارض و، شناس حق محمد علی، اهلل لطف یارمحمدی،
 .90ش  ،نگفره ۀنام ،«در ایران
شناسای   نگاهی به جایگا  عل  زبان» ،(8912) پور  نیلی ارض و، شناس حق محمد علی، اهلل لطف یارمحمدی،
 .24ش ، فرهنگستان علوم ۀنام زبان و ادبیاتنامۀ  ویژ ، «در ایران



 


