مجله علمي– ژپوهشي
سال هشتم ،شماره اول ،شماره ترتيبي  ،14بهار و تابستان 1931
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي6002-2621 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك6966-9419 :
سردبیر
دکتر محمد عموزاده
دانشگاه اصفهان
amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

کارشناس نشریه
نيلوفر محمدطاهري

jrl@res.ui.ac.ir

هیات تحریریه
دکتر علي درزي

دکتر نادر جهانگيري

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محرم اسالمي

دکتر محمد راسخ مهند

دانشگاه زنجان

دانشگاه بوعلي سینا همدان

دکتر مجتبي منشيزاده

دکتر محمد عموزاده

دانشگاه عالمه طباطبایي

دانشگاه اصفهان

دکتر پولت ماموليان

دکتر غالمحسين کريمي دوستان

دانشگاه سوربن پاریس

دانشگاه تهران

دکتر والي رضايي

دکتر منيژه يوحنايي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر بتول علينژاد

دکتر جالل رحيميان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دکترپول لودويك

دکتر شهرزاد ماهوتيان

دانشگاه هامبورگ

دانشگاه نورث پسترن (آمریكا)

مجله پژوهشهاي زبانشناسي بر اساس ابالغیه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60کمیسیون بررسیي نشیریات
علمي وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه علمیي پژوهشیي و شیماره اسیتاندارد بیینالمللیي (-2621
6001نسخه چاپي) و 6366-3113نسخه الكترونیک) از سازمان اسناد و کتابخانیه ملیي جمهیوری اسیالمي اییران
است.

يشود:
متن کامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سایت اختصاصي نشریه

http://jrl. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پایگاههای اطالعاتي

http://www.ebscohost.com

سایت اینترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانک اطالعات نشریات کشور

http://www.magiran.com

گوگل پژوهشگر
Lingustlist

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجریب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستي1161263111 :

http://scholar.google.com/
http://Lingustlist.org

شماره تماس
)031(36736162
)031(36736166
jrl@res.ui.ac.ir

فهرست
مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر از ديدگاه سرنمون ردهشناختي

11-1

والي رضایي



فعل مرکب ،سبك يا سنگين؟

61-11

اکرم خوشدوني فراهاني



نقش استعارة تصويري در تحليل انتقادي کالم :مطالعة کاريکاتورهاي سياسي

25-61

*

شیرین پورابراهیم



انسانمداري و بازنمود آن در تعريف حيوانات در فرهنگ فارسي معين تحليلي در چارچوب انگیارة

17-26

زبانشناسي زيست بومي
مریم السادات غیاثیان ،اکبر شیریني



تأثير دوزبانگي بر يادگيري زبان سوم؛ مطالعة ميداني بر روي فارسيآموزان چيني تكزبانه و دوزبانه

88-11

مهدی ابطحي ،مهدی خدادادیان



ساختار سه اليهاي گروه تعريف در زبان فارسي
طاهره افشار

117-88

