هايزبانشناسي


پژوهش
سال يازدهم ،شماره اول ،شماره ترتيبي  ،02بهار و تابستان 8931
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي0221-2028 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك0900-9189 :
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

نشريه پژوهشهاي زبانشناسي بر اساس ابالغيه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60كميسيون بررسي نشرريات
علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوری دارای درجه علمي و شماره اسرتاندارد برينالمللري (6001-2621نسرهه
چاپي) و 6366-3113نسهه الكترونيک) از سازمان اسناد و كتابهانه ملي جمهوری اسالمي ايران 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 كتابهانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
كد پستي1161263111 :

http://www.doaj.org

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

فهرست





ساختمان صرفي فعل فارسي در زمانهاي کامل

11-1

محرم اسالمي

معنيشناسي و کاربردشناسي حال کامل در زبان فارسي

23-11

رحمان ويسي حصار؛ بابک شريف

طرحوارههاي مالکيت در زبان فارسي

14-22

مهرداد نغزگوی كهن؛ ساسان ملكي



نظريۀ گام و کوتاهترين فاصلۀ ميان دو نقطه

06-14

سعيد رفسنجاني نژاد؛ محمد دبيرمقدم




برطرف کردن التقاي واکهها در ترکي آذربايجاني

23-01

سيد محمد رضي نژاد

نمود دستوري در ساخت فعلهاي پياپي در زبان فارسي :رويکردي کمينهگرا
مزدک انوشه

41-22

