معرفی گروه آموزشی زبانشناسی
زبانشناسى علم بررسى زبان انسان و توصيف ساختها و قواعد حاكم بر آن است .اين علم از رشتههاى بنيادى
دانش جديد است .هدف از تاسيس رشته زبان شناسی تربيت مدرس و محققان توانمند در حوزه مطالعات
مربوط به زبان بر شمرده شده است .گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در جهت دستيابی به اين مهم
در سال  2431به مديريت مرحوم دكتر رحيم عفيفی به عنوان يک گروه فرعی تشکيل و تدريس دروس
زبانشناسی ،فرهنگ ايران باستان و زبانشناسی همگانی را در گروههای آموزشی دانشکده ادبيّات به ويژه
گروه زبان و ادبيّات فارسی بر عهده گرفت .سپس در سال  2413با پذيرش اولين گروه از دانشجويان زبان
شناسی در مقطع كارشناسی ارشد كار خود را به عنوان يک گروه آموزشی مستقل در كنار ساير گروههای
آموزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دكتر علی شريعتی ادامه داد .رشته آموزش زبان فارسی به غير فارسی
زبانان در مقطع كارشناسی ارشد نيز در سال  2431با پذيرش اولين گروه دانشجويان به مجموعه رشته های
اين گروه افزوده شد .اين گروه آموزشی در سال  2433در مقطع دكتری زبانشناسی نيز از بين فارغ
التحصيالن كارآمد اين رشته در مقطع كارشناسی ارشد اقدام به پذيرش دانشجو نمود.

مديران گروه زبانشناسی از بدو تاسيس تا كنون

استادان بازنشسته گروه:
 -2دكتر مهدی مشکوه الدينی
 -1دكتر رضا زمرديان
 -4دكتر نادر جهانگيری
اهداف و وظایف گروه آموزشی
ـ مشاركت موثر در توسعه فرهنگی ،سياسی ،و اقتصادی جامعه با ارائه خدمات علمی ،تخصصی و پژوهشی
در زمينه بررسی و مطالعه زبان ،با هدف گسترش دانش بشری و توسعه مطالعات زبانشناختی ،و در جهت

انتقال و بومی سازی علوم و فناوری های نوين مربوط به آن
 ايجاد زمينه و فرصت های الزم در جهت آموزش و تربيت متخصصين و كارشناسان كارآمد و مورد نيازجامعه در حوزه زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
 ايجاد زمينه های الزم برای پژوهش و انجام و ارائه پژوهش های بنيادی ،كاربردی و توسعه ای در جهتتوليد علم در حوزه علوم زبانشناسی و ميان رشته ای ،با هدف رشد و ارتقای سطح علميآن
 ارائه خدمات آموزشی و رهنمودهای علمی-كاربردی به بخشهای مختلف ،در جهت افزايش قابليتهایجامعه ايرانی و پاسخ به نيازهای آن ،در تناسب با حوزه تخصصی گروه
وب سایت گروه
http://zabanshenasi.um.ac.ir

مدیر گروه و صفحه خانگی
دكتر علی عليزاده
دانشيار
مرتبه علمی:
alalizadeh.profcms.um.ac.ir
صفحه خانگی:
alalizadeh@ferdowsi.um.ac.ir
پست الکترونيک :
شماره تماس مستقيم42250113 :
1332
شماره داخلی:
کارشناس گروه  ،شماره تماس و صفحه خانگی
اعظم جنتی فر
كارشناسی زبان و ادبيات فارسی
شماره تماس مستقيم42251331 :
پست الکترونيک a-janati@staff.um.ac.ir :
مقاطع آموزشی و پژوهشی گروه و تعداد دانشجویان
در مقطع كارشناسی ارشد دو گرايش آموزش زبان فارسی به غيرفارسیزبانان و زبانشناسی همگانی در اين
گروه آموزشی داير است .در مقطع دكتری تنها برای رشته زبانشناسی همگانی دانشجو پذيرش می شود.
تعداد دانشجويان جاری و تعداد فارغ التحصيالن اين گروه آموزشی در جدول زير نمايش داده شده است.
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برنامه درسی هر مقطع
طول دورههای كارشناسی ارشد شامل  0نيمسال است كه در سه نيمسال اول هر كدام  25واحد درسی و
در ترم آخر  2واحد درسی (بدون احتساب  3واحد پاياننامه) برای دانشجويان ارائه می گردد.
تعداد كل واحدهای دوره كارشناسی ارشد بدون احتساب  25واحد جبرانی در نيمسال اول  41 ،واحد (با
احتساب  3واحد پاياننامه) است.
دروس ترم اول پيش نياز است و در معدل كل لحاظ نمیشود.
تعداد واحدهای دوره دكتری بدون احتساب  3واحد جبرانی در ترم اول 41 ،واحد (با احتساب  15واحد
پايان نامه) و طول تحصيل حداكثر  2نيمسال است.
معرفی اعضای هیات علمی گروه و تخصص آنها
 -1دکتر اعظم استاجی
مرتبه علمی  :دانشيار
تحصيالت :دكتری تخصصی زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی ارشد :زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :زبان و ادبيات انگليسی ،دانشگاه شهيد بهشتی تهران
تخصص :آواشناسی
تلفن 42250102 :
وبگاه شخصیestagi.profcms.um.ac.ir :
پست الکترونيکestagi@um.ac.ir :

 -1دکتر علی ایزانلو
مرتبه علمی :استاديار
تحصيالت :دكتری تخصصی زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی ارشد :زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :مترجمی زبان انگليسی ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تخصص :معنی شناسی
تلفن 42250132 :
وبگاه شخصیaliizanloo.profcms.um.ac.ir :
پست الکترونيکaliizanloo@um.ac.ir :
 -3دکتر محمدرضا پهلوان نژاد
مرتبه علمی :دانشيار
تحصيالت :دكتری تخصصی زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی ارشد :زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :دبيری زبان و ادبيات انگليسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تخصص :نحو
تلفن 42250105 :
وبگاه شخصیpahlavan.profcms.um.ac.ir :
پست الکترونيکpahlavan@um.ac.ir :
 -3دکتر شهال شریفی
مرتبه علمی :دانشيار
تحصيالت :دكتری تخصصی زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی ارشد :زبانشناسی همگانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :دبيری زبان و ادبيات انگليسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تخصص :تجزيه و تحليل كالم
تلفن 42250101 :
وبگاه شخصیsh-sharifi.profcms.um.ac.ir :
پست الکترونيکsh-sharifi@um.ac.ir :

-5دکتر علی علیزاده
مرتبه علمی:

دانشيار

تحصيالت:

دكتری تخصصی زبانشناسی همگانی،
دانشگاه تربيت مدرس
كارشناسی ارشد :زبانشناسی همگانی،
دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :زبان و ادبيات انگليسی ،
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تخصص :نحو  ،نحو زبان فارسی ،

وبگاه شخصی:
پست الکترونيک :
تلفن:

alalizadeh.profcms.um.ac.ir
alalizadeh@ferdowsi.um.ac.ir
42250113

 -1دکتر عطیه کامیابی گل
مرتبه علمی :استاديار
تحصيالت :دكتری تخصصی زبانشناسی كاربردی  ،دانشگاه مااليا مالزی
كارشناسی ارشد :زبان و ادبيات انگليسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
كارشناسی :آموزش زبان انگليسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تخصص :آموزش زبان دوم
تلفن 42250133 :
وبگاه شخصیkamyabigol.profcms.um.ac.ir :
پست الکترونيکkamyabigol@um.ac.ir :

نکات مهم آموزشی:
آيين نامه مسائل آموزشی دانشجويان كارشناسی ارشد
دروس ترم اول اگرچه پيش نياز است و در معدل كل لحاظ نمیشود ،اما دانشجويان موظف هستند همه
دروس جبرانی را در نيمسال اول انتخاب نمايند
تعداد واحدهای دوره كارشناسی ارشد  41واحد (با احتساب چهار واحد پاياننامه) است
از ترم  0تمام دانشجويان (هر دو گرايش كارشناسی ارشد) بايد اقدام به تمديد سنوات نمايندو با آغاز هر
نيمسال تحصيلی نيز واحد پاياننامه را انتخاب نمايند.
تعداد واحدهای درسی كه هر دانشجو ارشد بايد در هر نيمسال تحصيلی اخذ نمايد ،حداقل  2و حداكثر 21
واحد درسی است.
نمره قبولی در دروس ارشد  21میباشد و ميانگين نمرات دانشجو نبايد كمتر از  23باشد.
دانشجو حق غيبت غيرموجه در كالسهای درس را ندارد و تعداد غيبت های مجاز حداكثر سه جلسه برای
هر درس در طول يک نيمسال است.
تصميمگيری در مورد ضرورت انجام تحقيق كالسی و نمره در نظر گرفته شده برای آن ،در اختيار استاد
درس است.
دروس كارشناسی ارشد در تمام طول هفته برگزار می شود و انجام آن به صورت معرفی به استاد مجاز
نيست.
آيين نامه مسائل آموزشی دانشجويان دكتری
تعداد واحدهای دوره دكتری  41واحد (با احتساب  15واحد پايان نامه) و طول تحصيل حداكثر  2نيمسال
است.
نمره قبولی در دوره دكتری نبايد كمتر از  23باشد و ميانگين نمرات در دروس دكتری  21است.
انجام تحقيق كالسی برای هر درس از دروس دكتری الزامی است.
دروس دوره دكتری در تمام طول هفته ارائه می شود.
تمام دروس دوره دكتری به صورت حضوری برگزار میشود و هيچ درسی به صورت معرفی به استاد ارائه
نخواهد شد.
امتحان جامع دوره دكتری  1بار در سال ،در پايان بهمن و اوايل تير ماه بعد از اتمام واحدهای درسی انجام
می شود

نکات مهم پژوهشی:
آيين نامه مسائل پژوهشی
موضوع پاياننامه كارشناسی ارشد در آغاز ترم  4انتخاب و تا تاريخ  25/25همان ترم ،پيشنهاده دانشجو
بايد به تصويب شورای تحصيالت تکميلی گروه برسد.
فرم الکترونيکی پيشنهاده پايان نامه را از سايت گروه دانلود كنيد و از ترم  4آن را تکميل و برای طرح در
شورا ،به گروه تحويل دهيد.
دانشجو موظف است طرح پژوهشی شماره ( 4پايان نامه) را بعد از تاييد پيشنهاده در جلسه گروه ،در پورتال
دانشجويی تکميل و حتما آن را برای استاد راهنما ارسال نمايد.
تمام دانشجويان كارشناسی ارشد موظفند در آغاز ترم  3واحد پاياننامه را انتخاب نمايند.
چنانچه دانشجو در موعد تعيين شده پيشنهاده خود را به گروه تحويل ندهد ،به ازای هر ترم تاخير يک نمره
از پايان نامهاش كسر خواهد شد.
دانشجويان دوره دكتری بعد از تاييد نمره امتحان جامع بايد پيشنهاده رساله خود را به گروه ارائه دهند .در
غير اين صورت به ازای هر ترم تاخير يک نمره از رساله كسر خواهد شد .در اين دوره دفاع از پيشنهاده در
جلسهای مجزا و با حضور دانشجو انجام میشود.
دانشجويان دوره دكتری موظف هستند يک سخنرانی از نتيجه مطالعات خود را در قالب سمينار به گروه
ارائه دهند.
ارائه گزارش های سه ماهه از تدوين پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری كه به تاييد استاد راهنما و
مشاور رسيده باشد الزامی است
برای امور مربوط به دفاع ،اخذ مجوز دفاع و ثبت نمره لطفا با استاد راهنما مشورت و همکاری فرماييد.
نمره پاياننامه از  22.33محاسبه میشود و برای كسب  2نمره باقی مانده به يکی از شيوه های زير اقدام
می گردد:
 كارشناسیارشد:
چاپ يا پذيرش يک مقاله مستخرج از پاياننامه در مجالت علمی-پژوهشی
چاپ  3چکيده مقالة مستخرج از پاياننامه در همايشهای معتبر داخلی يا خارجی
چاپ  1مقالة كاملِ مستخرج از پاياننامه در همايشهای معتبر داخلی يا خارجی

 دكتری:
چاپ يا پذيرش دو مقاله مستخرج از پاياننامه در مجالت علمی-پژوهشی
چنانچه داوران پاياننامه اصالحاتی را توصيه كنند ،اصالحات را به طور كامل انجام داده و فايل الکترونيک
پايان نامه و نسخه چاپی آن را به گروه تحويل دهيد.
جهت نگارش پاياننامه از دستورالعمل گروه زبانشناسی استفاده نماييد.
گروه دارای كتابخانه اختصاصی است .اين كتابخانه دارای حدود  415پاياننامه و  155جلد كتاب است.

شما میتوانيد از كتابخانه گروه ،به صورت حضوری يا امانت  2هفتهای (و يک هفته تمديد) ،مشروط بر
بازگشت بهموقع آن ،استفاده نماييد .هديه دو كتاب بعد از فارغ التحصيلی شما ،اين كتابخانه را پربارتر
خواهد كرد.
با توجه به اهميت فعاليتهای پژوهشی ،پيشنهاد میشود از ابتدای دوره تحصيلی انجام كارهای پژوهشی
آغاز شود و برای اين منظور آشنايی با پايگاههای علمی الزامی و بسيار مفيد است.
شركت در جلسات دفاع دانشجويان ،به كسب اطالعات و آشنايی با روند اين جلسه كمک قابل توجهی
میكند .دانشجويان ملزم هستند كه فرم برگزاری شركت در جلسات دفاع را از گروه دريافت كرده و حداقل
در  4جلسه دفاع شركت نمايند .اين فرم بايد به تاييد نماينده تحصيالت تکميلی جلسه دفاع برسد.

