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کتاب

]تالیف[
(بـا همکـاري   ) شامل کتاب دانش آموز، کتاب کار و کتاب راهنماي معلـم،  Vision 1کتاب زبان انگلیسی پایه دهم ( -1

1395خیرآبادي و رحیمی)، وزارت آموزش و پرورش، علوي مقدم، 
(با همکـاري  ) شامل کتاب دانش آموز، کتاب کار و کتاب راهنماي معلم، Vision 2دهم (یاز کتاب زبان انگلیسی پایه -1

1396 و رحیمی)، وزارت آموزش و پرورش، علوي مقدم، خیرآبادي

.1393زاده)، انتشارات علمی، زمستان (با آقاگل انگلیسیهاي فارسی در زبان فرهنگ ریشه شناسی  واژه -3

)1389( چاپ سوم: 1384(با عرفانی و ایرانمهر)، انتشارات هنر و اندیشه ژرف،  انگلیسی عمومی براي دانشجویان دانشگاهها -4

)1388( چاپ چهارم:  1384(با عرفانی و ایرانمهر)، انتشارات هنر و اندیشه ژرف،  انگلیسی پایه براي دانشجویان دانشگاهها -5

6- Reading for Success (with Erfani&Iranmehr), Ons Publication, 2011
7- English Language Teaching and Linguistic Imperialism: An Iranian Perspective, Germany: 
Lambert Publication, 2013
8-English for the Students of Computer Science and Engineering, (with Mortazavi), (in press).

]ترجمه[
.1392، برنارد اسپالسکی، (با عرفانی و ایرانمهر)، انتشارات دانشگاه دامغان. سیاست زبانی -1
ایرانمهر)، در دست انتشار (نشر نویسه پارسی)ژان بوزبائر (با درآمدي انتقادي بر مطالعات ترجمه،  -2

، گاي کوك (با ایرانمهر)، در دست انتشار.زبان تراریخته -3
، نیل اسمیت و نیکالس االت (با آقاگل زاده و فرازنده پور)، در دست انتشار.ها و آرمانها هچامسکی: اندیش -4
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4 - Iranian Critical ELT: A Belated but Growing Intellectual Shift in Iranian ELT Community, 
(with Aghagolzadeh), Journal for critical Education Policy Studies, England, February. 2014.
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]فارسی[

، مطالعـات  کاربرديشناسی هاي زبانگر در نقد و ارزیابی شاخهشناسی کاربردي انتقادي: رویکرد میان رشته اي سنجشزبان -11
.1394، پاییز 28پژوهشی)، شماره -رشته اي در علوم انسانی (علمیمیان

جهانی شدن و گسترش زبان انگلیسی: ضرورتها و الزامات بهره گیري از رویکرد انتقادي در مواجهه بـا زبـان انگلیسـی در     -12
.1393بهار ، 25پژوهشی)، شماره -زاده)، راهبرد فرهنگ (علمی(با آقاگلایران 

زاده)، فصـلنامه مطالعـات   (با آقاگل آموزش انتقادي: رویکردي کارآمد در تهیه و تدوین کتابهاي آموزش زبان انگلیسی در ایران -13
.1393، تابستان 33برنامه درسی، شماره 

(با آقاگل زاده)، نشریه زبـان و زبـان    و دگرگونی معنایی واژه هاي فارسی شطرنج در زبان انگلیسیگسترش  ،بررسی دامنه نفوذ -14
. 1393، زمستان 20شناسی، شماره 

پژوهشـی)،  -زاده)، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی( علمـی (با آقاگل واژگان معرب فارسی در فرهنگ ریشه شناختی آکسفورد -15
.1385شماره پنجم، 

1387پژوهشی)، شماره دهم، -(با آقاگل زاده)، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی (علمی واژه هایی به ظاهر دخیل، اما اصیل -16

( با رضا داوري)، نشریه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه کرمـان       ضرورت بازنگري در بخش ریشه شناسی فرهنگ سخن  -17
.1388وهشی)، شماره بیست و چهارم، پژ-(علمی

ترویجـی)، شـماره   -(با آقاگل زاده)، مجله مطالعـات ایرانـی (علمـی    واژه هاي انگلیسی با ریشه فارسی میانه بررسی ریشه شناختی -18
.1388شانزدهم 

-(با آقاگل زاده)، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربـی (علمـی   نقش زبان عربی در انتقال واژه هاي فارسی به زبان هاي اروپایی -19
.1389 پژوهشی)، شماره پانزدهم

پژوهشی)، شماره سـوم، بهمـن    -(با ایرانمهر و عرفانی)، مجله فرهنگ نویسی (علمیانگلیسی) -(فارسیبازبینی و نقد فرهنگ کیمیا  -20
1389.

.1391پژوهشی)، -، (با کامبوزیا)، مجله ادب و زبان دانشگاه کرمان (علمیبررسی وجود واکه مرکب در فارسی -21

.7پژوهشی)، شماره -مجله فرهنگ نویسی (علمی شناسی چند مدخل فرهنگ فارسی،نگاهی به ریشه  -22

سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقولـه در کتابهـاي نوتـالیف زبـان      -23

.پژوهشی)، (پذیرش شده)-(علمیبا علوي مقدم و خیرآبادي)، مجله پژوهش هاي زبن شناختی در زبانهاي خارجی ( انگلیسی

پژوهشی)، (پذیرش شده).-، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، (علمیبررسی و نقد فرهنگ درست نویسی سخن -24
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جریان شناسی تهیه و تدوین کتابهاي زبان انگلیسی تخصصی انتشارات سمت: تجربه سه رویکرد مواجهه با مهارت خواندن  -25

با ایرانمهر)، پژوهش و نگـارش کتـب دانشـگاهی    (» محرك تولید«و » ابزار انتقال اطالعات« ، »ابزار تحلیل زبان«در قالب متن به مثابه 

پژوهشی)، (پذیرش شده).-(علمی

مقاالت کنفرانسی(ملی/ بین المللی)

همایش بین المللی خواندن، ، دومین خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزش زبان در ایران -1
. {چاپ کامل}96دانشگاه سنندج، اردیبهشت 

، چهارمین همایش تحلیل انتقادي گفتمان کالس درس: توصیف، تبیین و بسط رویکرد انتقادي در حوزه آموزش زبان انگلیسی  -2
{چاپ کامل}.  95دي ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، انجمن زبان شناسی و دانشگاه تربیت مدرس، 

، اولین همایش ملی برحورد زبانها، انجمن زبان شناسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات بازوام گیري واژگانی در زبان فارسی -3
، {چاپ کامل}95فرهنگی، آذر 

ملی آسیب  ، دومین همایشجریان شناسی پژوهشهاي آسیب شناسانه مرتبط با برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران  -4
. {چاپ چکیده}96شناسی آموزش زبان خارجی در ایران، دانشگاه حکیم سبزواري، اردیبهشت 

، دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان خارجی در رویکرد ارتباطی و چالشی با عنوان سوبرداشت معلمان زبان انگلیسی -5
. {چاپ چکیده}96ایران، دانشگاه حکیم سبزواري، اردیبهشت 

دومین همایش رویکردهاي  آموزشی کشور به آموزش زبان انگلیسی از منظر سیاست زبانی،-گیري نظام سیاسیبازشناسی جهت -6
{چاپ چکیده} .1394میان رشته اي به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 

اولین همایش آسیب شناسی آموزش ظام آموزش زبان خارجی در ایران، سیاست و برنامه ریزي آموزشی زبان: حلقه مفقوده در ن -7
{چاپ چکیده}. 1394زبان خارجی در ایران، دانشگاه حکیم سبزواري، اردیبهشت 

(با آقاگل زاده)،سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان روي زبان فارسی در عصر جهانی شدن چالشهاي گفتمانی پیش  -8
{چاپ کامل}. 1394دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند فارسی، 

، دانشگاه 1389، (با آقاگل زاده)،  اولین همایش بین المللی گویشهاي کویري ایران، آذر جهانی شدن و زوال خرده زبانها و گویشها -9
سمنان. {چاپ کامل}

(با آقاگل زاده)، هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی،  بررسی موضوعی وام واژه هاي فارسی در زبانهاي اروپایی -10
(چاپ کامل}{، شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران. 1389دي 
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نخستین  )(با ایرانمهرشناسی فرهنگ نویسی معاصر در ایران (با تاکید بر فرهنگهاي عمومی یک زبانه و دوزبانه)، آسیب -11
چاپ چکیده}{، موسسه لغت نامه دهخدا تهران. 1389هنگ نویسی عالمه دهخدا، اسفند همایش ملی فر

جهانی شدن و زبان فارسی: بحثی در ضرورت اتخاذ رویکردي واقع بینانه در خصوص جایگاه زبان فارسی در عصر جهانی   -12
، شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران. 1390(با آقاگل زاده)، نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، دي  شدن

(چاپ کامل}

(با آقاگل زاده)، اولین  ضرورت توجه به رویکرد آموزش انتقادي در تهیه و تدوین کتابهاي آموزش زبان انگلیسی در ایران -13
، دانشگاه تهران، تهران. {چاپ چکیده}1390ها و ضرورتهاي توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهاي خارجی، آذر  کنفرانس چالش

14- Iranian ESP Textbooks: A Belated but Necessary Functional Shift from TALO to 
TAVI, (with Iranmehr&Erfani), The Second International Conference on ESP in Asia, China, 
2010.

15- Critical Pedagogy: a Panacea to the Liberalist Exclusive and Hegemonic ELT Industry, 
(with Aghagolzadeh), The Third Conference on Critical Education,Turkey, 2013.

افتخارهاي علمی

رتبه اول در بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه هاي پیام نور سراسر کشور در  -1

33/18با معدل  1381سال 
 1381پیام نور سراسر کشور در سال  دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه هايرتبه اول در چهارمین المپیاد علمی  -2

31/18با معدل  1384رتبه اول در بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در سال  -3

1383رتبه اول در بخش ترجمه در دومین همایش مرکز پژوهش هاي اسالمی صدا و سیما در سال  -4

1384، تهران، "چپاول دانش و طبیعت"پنجمین دوره جشنواره مهرگان علم (محیط زیست) با ترجمه کتاب برگزیده  -5

1389رتبه اول آزمون دکتري دانشگاه تربیت مدرس تهران،  -6

1394. برگزیده کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس تهران (فرهنگ ریشه شناسی واژه هاي فارسی در زبان انگلیسی)، 7


