هايزبانشناسي


پژوهش
سال يازدهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبي  ،21پاييز و زمستان 1931
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــي چاپي2001-2221 :
شماره استاندارد بينالمللي الكترونيك2922-9119 :
سردبير

مدیر مسئول

دکتر محمد عموزاده

دکتر بتول علینژاد

دانشگاه اصفهان
amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir@b.alinezhad

كارشناس نشریه
نيلوفر محمدطاهري

jrl@res.ui.ac.ir
هيات تحریریه
دکتر علی درزي

دکتر نادر جهانگيري

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محرم اسالمی

دکتر محمد راسخ مهند

دانشگاه زنجان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

دکتر مجتبی منشیزاده

دکتر محمد عموزاده

دانشگاه عالمه طباطبایي

دانشگاه اصفهان

دکتر پولت ماموليان

دکتر غالمحسين کريمی دوستان

دانشگاه سوربن پاریس

دانشگاه تهران

دکتر والی رضايی

دکتر منيژه يوحنايی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دکتر بتول علینژاد

دکتر شهرزاد ماهوتيان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه نورث پسترن (آمریكا)

دکترپول لودويك
دانشگاه هامبورگ



نشريه پژوهشهاي زبانشناسی بر اساس ابالغيه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60كميسيون بررسي نشرریات
علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوری دارای درجه علمی و شماره اسرتاندارد برينالمللري (6001-2621نسرهه
چاپي) و 6366-3113نسهه الكترونيک) از سازمان اسناد و كتابهانه ملي جمهوری اسالمي ایران است.

یشود:
متن کامل نشريه در پايگاههاي اطالعرسانی زير نمايه و فهرست م 
سایت اختصاصي نشریه

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

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :ميزبان پایگاههای اطالعاتي

http://www.ebscohost.com

سایت اینترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانک اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

لينگوئيست ليست

http://linguistlist.org

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد

http://www.doaj.org

نشانی پستی
اصفهان ،خيابان هزارجریب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان كتابهانه مركزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
كد پستي1161263111 :

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



فهرست
شفافيت معنايی و پردازش اسامی مرکب :شواهدي از بيماران زبانپريش ناروان فارسیزبان

42-1

موسي غنچه پور؛ عزت اله كالنتری خانداني و محمد حسن فرخي برفه



مديريت ريسك :راهبردي براي ترجمۀ دقيقتر ترديدنماهاي متون علمی

22-42

محمد اميریوسفي؛ بهنام رضواني سيچاني و احسان رضواني سيچاني



بحثی در باب چپنشانیِ 1فارسی و چالشهاي نظري آن براي دستور نقش و ارجاع

42-22

فرهاد معزی پور



ماهيت زمان حال در زبان فارسی

08-42

مطهره سامری و غالمحسين كریمي دوستان



تحليل انتقادي شناختی مجاز در سرخطهاي انتخاباتی روزنامههاي ايران

64-01

شيرین پورابراهيم



بررسی مقوله هاي نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها

110-69

علي درزی و سميرا جعفری




مطابقه ،ساخت اطالع و مفعولنمائی افتراقی در کردي کلهري

130-116

فروغ اسدی و حبيب گوهری

مقايسۀ همخوان هاي سايشی و انسدادي در خوشه با توالی آنها در مرز ترکيب برر اسراس محرل توليرد و

124-136

اندامهاي توليد فعال
پگاه آریایي؛ عاليه كرد زعفرانلو كامبوزیا؛ ارسالن گلفام و فردوس آقا گل زاده



سبكسازي نظاممند فعل در زبان فارسی

104-129

غالمحسين كریميدوستان و مهدیه اسحاقي



گسترش معنايی فعل «زدن» محصرول مجراز يرا اسرتعارهل تحليلری در چهرارچوب الگروي چنردمعنايی

412-109

چهارمقولهاي
فاطمه بهرامي و بهناز شيهانيان پور



جايگاه ادغام موضوع درونی (کردي سورانی)

438-412

سامان ميهمي و یادگار كریمي



بررسی ميزان اثربخشی استفاده از الگوي تدريس هَيَجامَد بر ارتقاي آگاهی واجشناختی و مهارت خوانردن
دانشآموزان سندروم داون
رضا پيشقدم و شيما ابراهيمي

428-431

