هايزبانشناسي


پژوهش
سال نهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبي  ،17پاييز و زمستان 1931
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي6002-1611 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك6966-9119 :
سردبير
دکتر محمد عموزاده
دانشگاه اصفهان
amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

كارشناس نشريه
نيلوفر محمدطاهري

jrl@res.ui.ac.ir

هيات تحريريه
دکتر علي درزي

دکتر نادر جهانگيري

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محرم اسالمي

دکتر محمد راسخ مهند

دانشگاه زنجان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

دکتر مجتبي منشيزاده

دکتر محمد عموزاده

دانشگاه عالمه طباطبايي

دانشگاه اصفهان

دکتر پولت ماموليان

دکتر غالمحسين کريمي دوستان

دانشگاه سوربن پاريس

دانشگاه تهران

دکتر والي رضايي

دکتر منيژه يوحنايي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر بتول علينژاد

دکتر شهرزاد ماهوتيان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه نورث پسترن (آمريكا)

دکترپول لودويك
دانشگاه هامبورگ

علمي – ژپوهشي

نشريه پژوهشهاي زبانشناسي بر اساس ابالغيه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60كميسيون بررسي نشرريات
علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوری دارای درجه علمیي پژوهشیي و شرماره اسرتاندارد برينالمللري (-2621
6001نسخه چاپي) و 6366-3113نسخه الكترونيک) از سازمان اسناد و كتابخانره ملري جمهروری اسرالمي ايرران
است.

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

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

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :ميزبان پايگاههای اطالعاتي

http://www.ebscohost.com

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانک اطالعات نشريات كشور

http://www.magiran.com

ايندكس كوپرنيكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد

نشاني پستي
اصفهان ،خيابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان كتابخانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
كد پستي1161263111 :

فهرست

http://www.doaj.org

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





تحليل بهينگي برخي از فرايندهاي واجي گونۀ زباني رودباري (اسالمآباد)

11-1

عباسعلي آهنگر؛ پريا رزم ديده؛ زهره سادات ناصری

24-11

ميزان وابستگي نحوي و معنايي بندهاي متممي در زبان فارسي
الهام ايزدی؛ محمد راسخمهند

بررسي خوشههاي همخواني در کلمات تكهجايي زبان فارسي با توجه به بسامد ،همسیاني واکیي و

85-24

همايي با هستۀ هجا
مهرزاد منصوری





بررسي ويژگيهاي عبارتهاي زبانگير و تحليل ساختار آنها در زبان فارسي

11-85

بشير جم

52-11

بازنمايي طرحوارة نيرو در گزارههاي ديني و اخالقي زبان قرآن
مدينه كريمي بروجني؛ مرتضي قائمي؛ شيرين پورابراهيم

باهمآيي عناصر پيشفعلي اسمي و همکرد «دادن» در فعل مرکی
زايشي
زهرا روحي بايگي

فارسیي براسیاس نةريیۀ وا گیان

111-58

