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کارشناسی: رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد√

   زبانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد: √

دکتري: زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس√

شده: اجتماعی انگلیسی مکتوب ترجمه -(عنوان رساله: بازنمایی ایدئولوژي مترجم فارسی در متون سیاسی 

  با نگاه تحلیل گفتمان انتقادي)

دانشگاه تربیت مدرسگذراندن واحدهاي دروس مدرسی و اخذ مدرك صالحیت مدرسی از √

در مقطع دکتري اول رتبه√

سوم در مقطع کارشناسی ارشد رتبه√

شناسی زبان کاربرد -تجزیه و تحلیل گفتمان -ترجمهتخصص: √



: پژوهشی هايفعالیت

:پژوهشی -مقاالت علمی●

سال نام مجلهعنوان مقالهردیف
انتشار

1
ون مترجمان فارسی در متنقش راهبردهاي نحوي در بازنمایی ایدئولوژي 

گاه تحلیل ناجتماعی با  - شده مکتوب سیاسیمکتوب انگلیسی ترجمه
گفتمان انتقادي

  شناسی و مجله زبان

هاي خراسان گویش

دانشگاه فردوسی مشهد
1395

2
شده سیاسی مکتوب انگلیسی در چارچوب تحلیل بررسی متون ترجمه

-مهبررسی متون ترج ساختارهاي بالغیگفتمان انتقادي: محورهاي سبک و 
شده سیاسی مکتوب انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي

  شناسی و مجله زبان

هاي خراسان گویش

دانشگاه فردوسی مشهد
1395

3The role of syntactic strategies in the representation of Persian 
translators’ hidden ideologies in social -political texts: CDA approach

International Journal of 
English Language and 

Translation studies
2015

4
نقش مدیریتی اصول سطح کالن بر محورهاي ایدئولوژیکی سطح خرد در 

ترجمه متون سیاسی انگلیسی مکتوب

مجله مترجم دانشگاه 

پذیرشفردوسی مشهد

5
مترجم  هاي ایدئولوژیکیهمسویی راهبردهاي سطح خرد در سوگیري

فارسی
فصلنامه مطالعات زبان و 

ترجمه 
دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش

الگوي پیشنهادي ترجمه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي6

 زبانیمجله جستارهاي 

دانشگاه تربیت مدرس
در 

دست 
داوري



و انگلیسی در زبان فارسی بررسی الگوهاي حذف7

  شناسی و مجله زبان

هاي خراسان گویش

دانشگاه فردوسی مشهد
1395

8
و  هاي فارسیزبان اختی به کنش گفتاري نفرین: مقایسهشننگاهی جامعه

انگلیسی 

فصلنامه مطالعات زبان و 

ترجمه دانشگاه فردوسی 

مشهد

1394

9
فارسی و  نوشتاريدر زبان	رفتهبررسی تاریخی عالیم سجاوندي بکار 

نانزباپیشنهاداتی در جهت آموزش بکارگیري این عالیم به فارسی

شناختی زبان مجله زبان

فارسی
1392

10
A contrastive study of metadiscourse elements in 

research articles written by Iranian applied linguistics 
and engineering writers in English

English Linguistics 

Research
2012

11

A survey on Persian metaphors in political texts from 
cognitive point of view

Journal of Studies 

in Literature and 

Language
2012

12Role of body members in constructing metaphors in 
Persian political texts

Journal of Social 

Sciences
2012

13The investigation of punctuation in photographic copies 
of Persian writing

Theory and 

Practice in 

Language Studies
2012



چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همایش:●

سال مجموعه مقاالتعنوان مقالهردیف
انتشار

رانرویکرد تحلیل گفتمان انتقادي و تحولی در مطالعات ترجمه در ایورود 1

سومین همایش ملی       

شناسی و آموزش زبانزبان

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

زبان آموزش زبان فارسیتی انگلیسیهاي اینترننقد پایگاهمعرفی و 2

المللی هفتمین مجمع بین

استادان زبان و ادبیات 

دانشگاه تهران

1389

شناسی ادبیات: دومین نشانهو انگلیسی هاي نگارشی در خط فارسینگاهی به سیر تحول نشانه3
همایش ملی نقد ادبی ایران

1390

نگارش پیامک بررسی نقش جنسیت در نحوه4

اولین همایش ملی آموزش 

شناسی دانشگاه زبان و زبان

فردوسی مشهد

1388

ش آنکار رفته در خط فارسی و چگونگی آموزبهبررسی انواع عالیم سجاوندي 5

المللی نخستین همایش بین

گسترش زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه عالمه 

طباطبایی

1390

6
فضاي  کاري براي تقویت آموزش فارسی درهاي اطالعاتی: راهحضور در دروازه

وب

المللی هفتمین مجمع بین

استادان زبان و ادبیات 

دانشگاه تهران

1389



هاي فارسی سرهنقد و بررسی واژه7
نخستین همایش     

نویسی عالمه دهخدافرهنگ
1389

8
گ دهخدا و فرهن نامهها در لغتهاي معنایی واژهگسترش یا تخصیص حوزه

امروز فارسی

نخستین همایش     

نویسی عالمه دهخدافرهنگ
1389

سوابق آموزشی

عنوان درستا تاریخ از تاریخموسسه /دانشگاه 
ترجمه متون  -تهترجمه پیشرف -ترجمه متون ساده1390-1395پیام نور

ك خواندن و در -ترجمه متون مطبوعاتی -سیاسی
ی شناسواژه -) 2( و) 1شناسی (کلیات زبان -مفاهیم

اي ی مقابلهبررس -)1واشناسی (آ -در زبان انگلیسی
بررسی  -ساخت جمله در زبان انگلیسی و فارسی

بانشناسی ز -ه و تحلیل خطاهااي و تجزیمقابله
نگارش  -2و  1رش دستور و نگا -ديکاربر

در  ودگفت و شن -زبان ون یادگیريفن -پیشرفته
مقطع کارشناسی

 ترجمه متون -ترجمه شناسی کاربردي وزبان
  -شناسیسائل زبانم -ترجمه مبانی نظري -سیاسی

  -شناسیواجواشناسی و آ -تجزیه و تحلیل کالم
زبانشناسی کاربردي در مقطع کارشناسی ارشد

شده بررسی آثار ترجمه -ترجمه متون ساده1394 - 1390تابران
شناسی اژهو -) 2) و (1کلیات زبانشناسی ( -اسالمی

ررسی ب -)2) و (1آواشناسی ( -در زبان انگلیسی
 -اي ساخت جمله در زبان فارسی و انگلیسیمقابله

ساخت  -اي و تجزیه و تحلیل خطاهابررسی مقابله
و انگلیسی در مقطع کارشناسی زبان فارسی

 -نگ و جامعهفره -ترجمه شناسی کاربردي وزبان
 -شدهقد و بررسی آثار ترجمهن -شناسی در ترجمه

شناسی در مقطع کارشناسی ارشدمسائل زبان
–) 2) و (1کلیات زبانشناسی ( -ترجمه متون ساده1389-1392بینالود

شناسی در زبان واژه -خواندن و درك مفاهیم



اي بررسی مقابله -)2) و (1آواشناسی ( -انگلیسی
بررسی  -ساخت جمله در زبان فارسی و انگلیسی

ساخت زبان  -اي و تجزیه و تحلیل خطاهامقابله
زبان تخصصی -فارسی

زبان عمومی و تخصصی1388-1390کاربردي -علمی

هاسایر فعالیت
 هاي خراسان دانشگاه فردوسی مشهدهیئت داوران نشریه زبانشناسی و گویشعضو
 انجمن زبان شناسی ایرانعضو


