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2- Education:
From-to
Institution

Place

Degree

Field of Study

1993-1997

Tabriz University

Tabriz, Iran

B.A.

Persian language and literature

2002-2005

Tabriz University

Tabriz, Iran

M.A.

Persian language and literature

2006-20010

Guilan University

Rasht, Iran

PH.D

Persian language and literature

3- Research Interests:

Iranian languages and Dialects, Dialectology, Tati language

4- Publications

Books:
2011. Guyeš-e Tāti-y-e Rudbār (The Tati Dialect of Rudbar). Rasht: Farhang-e
Iliya Press.
2011. Barrasi-y-e Tatbiqi-y-e Sāxt-e Feʔl dar Guyeš-hā-ye Tāti, Tāleši and Gilaki
(The Comparative Study of the Verb Structure in Tati, Taleshi and gilaki) Rasht:
Gilan University. http://research.guilan.ac.ir/pub/pub.php
2012. Farhang-e Tāti (Tati Dictionary). Rasht: Farhang-e Iliya Press. Second
Edition in 2013.

2015. Ganjine-ye Guyes.ha-ye Irani (Tati of khalkahal). A Treasury of Iranian
Dialects (Tâti of xalxâl). The Academy of Persian language and Litrature.
www.persianacademy.ir/fa/BOOK1512942.aspx.
2016- Rahnema-ye Guyesh-shenasi (Ba mesal-ha-yi az gilaki, taleshi va Tati).
The Guide for Dialectology. Rasht. Fahang- e Iliya.
2017- Farhang-e Tati-ye karnaghi (Tati Dictionary of Kharnagh) .Co-author : Ali
Yosefinezhad karnaghi. . Rasht. Fahang-e Iliya.

Papers:
- 2007. Sâxte Ergativ dar guyeš-e Tāti-y-e Khalkhal (Ergativity in Tati language
of Khalkhal), Adab Pazhuhi. Guilan University Press. No. 1: 80-105.
http://research.guilan.ac.ir/adab/.
- 2009. Tekrār-e Balāqi, Ahammiyyat va lezom-e Bāznegari-y-e ān (Importance
and need of Reconsidering Rhetorical Repitition) Zaban va Adab. Tabriz
University Press. No. 211: 81-103. http://perlit.tabrizu.ac.ir/
- 2008. Riše va Madde-y-e fe'l dar Tāti, Tāleshi va Gilaki (Verb Roots and Affixes
in Tati, Taleshi and gilaki). Adab Pazhuhi. Guilan University Press. No. 1: 80105. http://research.guilan.ac.ir/adab/
- 2010. Fahmi az Rendi-hā-y-e Hāfez (Another Comperhension From Equivoqe in
Hafeze’s Verse). Bustan-e Adab, Shiraz University Press. No. 6: 127-146.
http://jba.shirazu.ac.ir/
- 2011. Pirāmun-e Tāti-y-e Kalāsur (Abuot Tati of Kalāsur). Zaban va Adab.
Tabriz University Press. No. 223: 89-113. http://perlit.tabrizu.ac.ir/
- 2011. Nešāne-hā-y-e Tāleši dar Manāteq-e Tāt.nešin-e klalkhal (Taleshi
Indications in Tati District of khalkhal). Adab Pažuhi. Guilan University Press.
No. 13: 109-130. http://research.guilan.ac.ir/adab/
- 2010. Vāže-hā-y-e Marbut be Gandoom dar zabān-e Tāti-y-e khalkhal (wheat’s
Words in Tati of khalakhal) Guyeāš šenāsi, Zamime-ye Nāme-y-e Farhangestan
((Dialectology, Iranian Academy of Persian Language and Literature). No. 7:
107-125.
http://persianacademy.ir/fa/gu07.aspx
- 2012. Dāstānak dar Hekāyat-hā-y-e Qābus.nāme va Tatbiq-e ān bā Minimālism
(Short Story of Qāboosnāmeh, Anecdotes and Their Comparison whit

Minimalism) (Whit F.abdollahi).
http://www.bahareadab.com/

Bahar-e

Adab.

No.

15:161-

172.

- 2012. Tasvir.Sāzi-y-e Sinemāyi dar Tārix-e Beyhaghi (Cinematic Imagery in
Tarihk-e Beyhaghi). Adab Pažuhi. Guilan University Press. No. 22: 65-96.
http://research.guilan.ac.ir/adab/
- 2004. Tamāyoz-e Jens-e Mo'nnas dar Guyesh-e Tāti-y-e Khalkhal (Distinction
of Feminine and Masculine Gender In Tati Dialect of khalkhal). Zabān.hā va
Guyesh.hā-ye Irani (Iranian Langueges and Dialects, Iranian Academy of Persian
Language and Literature). No. 2: 65-90. http://persianacademy.ir/fa/zg02.aspx
- 2014. 'Osul-e Farhang.nevisi-y-e Guyeši (Lexicography for Dilalects: A Case
Study of lexicography in Gilaki) Zaban Pazhuhi. Alzahra university press. No. 11:
65-96. http://jlr.alzahra.ac.ir/
- 2012. Shekl.hā-y-e Feropāši Sāxt-e Ergative dar Zabān.hā-y-e Tāti, Tāleshi and
Gilaki (The Forms of Ergative’s Sediments in Tāti, Tāleshi and Gilaki).
Pajuhešhăye zabănšenăsiye tatbiqi. (Copmpoarative Linguistic Reserches). press.
No. 5: 167-182. http://rjhll.basu.ac.ir/
- 2013. Tahlil-e 'Osture šenāxti-y-e Arus Guley az A'yin.hā-ye Bahrevar.i-y-e
Gilān (A Mythologhical Analysis of Arus Guley (A Fertilization Festival in
Gilan) Naghd-e Adabi. Tarbiyat Modarres University press. No. 22:113-136.
http://lcq.modares.ac.ir/
- 2014. Nezām-e Hālat.Nemāyi dar Guyeš-e Tāti (Case Marking in Tati of
Khalkhal) (whit R. Izadi.far). Jostar.ha-y-e Zabān.i. Tarbiyat Modarres University
press. No. 4: 103-124. http://lrr.modares.ac.ir/
- 2013. Bāznemon-e Farā Revāyat-e Najāt Bakhši dar Gofteman va Revāyat
Tadhkeratol-Olīya-y-e 'Attar (Meta-Narrative of Emancipation in TadhkeratolOlīya -y-e 'Attar) Adabiyyat-e Erfani. Alzahra university press.No. 9: 43-71.
http://jml.alzahra.ac.ir/
- 2014. Emkanat-e Dasturi va Lezom-e Tavajjoh be ānha: Motāle′-y-e Mowredi,
šāhnāme-y-e Ferdowsi (Grammatical Options in Persian Grammar and its
Importance). Dastur. Iranian Academy of Persian Language and Literature). No.
10: 65-90. http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx
- 2009. Sāxtemān-e fe′l dar Guyeš-e Tāti-e Khalkhāl (Verb Stracture in Tati
Dialect of Khalkhal). Majalleye zabânšenasi (Iranian Journal of Linguistics). No.
45. 39-61.

- 2003. šarh-e Yek Vāže az Divān-e Naserxosro (Description About a Word in
Naserkhosrow’s Verse) Roshd-e Amozesh-e Zaban va adab-e Farsi (Development
of Persian language and literature teaching). No. 68: 38-41.
- 2006. Khal′at va Khal′at Bakhshi dar Tārikh-e Beyhaghi (Robe in Tarikh-e
Beyhagi) Roshd-e Amozesh-e Zaban va Adab-e Farsi (Development of Persian
language and literature Teaching). No. 68: 38-41.
- 2004. ′Alef-e Ta′kid dar Zabān-e Farsi (Epphatic Suffix (Alef) in Persian)
Roshd-e Amozesh-e Zabān va Adab-e Farsi (Development of Persian language
and literature teaching). No. 76: 76-80.
- 2010. Naqš-e Guyešhā-y-e Irāni dar Bārvari va šenāxt-e Zabān-e Fārsi (The Role
of Iranian Dialects in Recognition and Fertility of Persian language),
Proceedings of The First International conference on Iranian Desert Area
Dialects. P. 1145-1167.
-2008. Guyešhā-y-e Irāni, Halqe-y-e Gomšodeh dar Zabānšenāsi-y-e Tatbiqi Fārsi
va Arabi (Iranian Dialects as a Missing link in Persian and Arabic Comparative
linguistics). Proceedings of Regional Conference of Peyvand-e Persian va A′rab
dar Zabān va Adabiyyāt (The relationship between Iranian and Arabs in language
and literature) Islamic Azad university of Babol. P. 50
-2010. Neyranghā vā Tadābire Jangi dar Baxš-e ′Asātir va Hamāsi-y-e šāhnāme
(Stratagems and Military Tactics in the Mythological and Epic part of
Shahnameh) (whit. S. A. Musavi). Proceedings of the International conference of
the Millennial Anniversary of the creation of Ferdowsi’s Shāhnameh P. 233- 264.
-2013. Tahvvol-e Mozāre′-e Exbāri be mozāre′-e Mostamar dar Zabānhā vā
Guyešhā-y-e Irani (The Change of Indicative Present to progressive present in
Northwestern Iranian Dialects) whit R. Izadifar. In Proceedings of the first
International Conference on Iranian languages and Dialects (Past and Present).
P. 149-176.
-2012. Baqāyā-y-e Sāxt-e Ergativ dar Zabānhā-y-e Hāšiye-y-e Xazar (Remains of
Ergativity in Iranian languages in Shore of Caspian Sea). In proceedings of
workshop on linguistic. Rasht. P. 22-34.
- 2013. Nezām-e Hālat Nemā-y-i dar Zabān-e Harzani (Case Marking in Harzani
language). In proceedings of workshop on Iranian Language. Tehran: Nevise
Parsi P. 109-137.
-2013. Barrasi-y-e Vazn-e Se′r-e ’āmiyāne-y-e Tāti (The Study of Poetic Meter of
Folk poetry in Tati language). In proceedings of workshop on Poetic Meter of
Persian, From Yesterday to Today (2). Whit. R Izadifar.Tehran: Iranian Academy
of Persian Language and Literature. P. 229-245.

-2013. Peybasthā-y-e Zamir-i dar ِDowre-y-e Gozāre-e Zabān-e Fārsi (Pronominal
Clitics in Persian. Case Study: Shahname and Tafsir-Nasafi). In proceedings of
workshop on Clitics in Iranian languages. Tehran: Nevise Parsi. P. 139-160.
-2014. Barrasi-y-e Riše-y-e fe′l dar Zabānhā-y-e Hāši-y-e xazar (The Syudy of
Verb’s Root in Caspian languages) .In proceedings of Ninth International
Conference on Linguistics.Tehran. Allame Tabataba′i University. p. 633-650.
-2015. Nu′i Vand-e Xāss-e Mādde-y-e Mozāre′ dar Zabānhā va Guyešhā-y-e Irani
(A Special Affix in Present verbs in Iranian languages and Dialects). International
Conference
on
Linguistic
Heritage.Tehran.
http://www.rclit.ir/Default.aspx?tabid=5202&language=fa-IR
- 2015 Zabân-e Makhfi-ye Arrânjji Ya Gargha- Dili Dar Manategh-e Tatneshin-e Khalkhal (Arrānaji or Qarqahdili Argot in Tāti-Speaking Regions of
Khalkhāl)
http://sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir/article_3243.html

- 2016 The role of rhyme in Persian word formation: Evidence from lyrics of
NizamiGanjavi
http://zaban.guilan.ac.ir/article_1842.html
2017- Analysis of poetry themes in children's journals of the 1980s
.

http://jcls.shirazu.ac.ir/article_3887.html

2017 Work Poetry and its Content analysis (Case study: work poetry in Gilaki)
http://cfl.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=925&slc_lang=fa&sid=11
2017 Toponymy in Khalkhāl's Tāti Speskers regions
http://zaban.guilan.ac.ir/article_2480.html

5- Book Reviews:
-2009. Naqde Farhang-e Mu′zu′-e Tāti be Fārsi.(Dictionary for Tati language)
Majalleye Zabānšenāsi (Iraninan Journal of Linguistics). No. 45:125-133.
-2013. Gilaki language. Iranian languages and Dialects. Iranian Academy of
Persian Language and Literature No. 2: 201-216.
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 -2سوابق آموزشی
دورۀ کارشناسی :دستور زبان فارسی ( )3و ( ،)1مقدمات زبان شناسی ،تاریخ زبان فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی :تحقیق در دستور زبان فارسی
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کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی :تاریخچة زبانهای ایرانی ،تاریخ تطور زبان فارسی،
گویششناسی
سوابق پژوهشی (کتاب و مقاله)

 -3کتاب:
 -3گویش تاتی رودبار ،رشت ،انتشارات فرهنگ ایلیا.3161 ،
 -1فرهنگ تاتی ،رشت ،فرهنگ ایلیا.3111 ،
(ویرایش جدید و چاپ دوم کتاب فرهنگ تاتی ،رشت فرهنگ ایلیا.)3113 ،
 -1بررسی تطبیقی ساخت فعل در گویشهای تاتی خلخال ،تالشی و گیلکی ،انتشارات دانشگاه گیالن3113 ،
 -4گنجینة گویش تاتی خلخال ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی (.)3114
 -3راهنمای گویششناسی( ،با مثالهایی از گیلکی ،تالشی و تاتی) ،رشت ،فرهنگ ایلیا.3113 ،
 -8فرهنگ تاتی کرنقی به همکاری جناب علی یوسفنژاد ،رشت ،فرهنگ ایلیا3118 ،

 -4مقاالت علمی -پژوهشی:
سال نشر

عنوان مقاله
 « -3بررسی استعارۀ مفهومی عرفان و خرابات» ،با همکای سیهال وزیری ،مجلة علمی-پژوهشی
گوهر گویا (زیرچاپ)
 « -1بررسی ترکیبات حاصل از مادۀ مضارع در قافیههای شعر فارسی (مطالعه موردی :اشعار
نظامی گنجوی» با همکاری حسین اسکندری ورزلی ،مجلة علمی -پژوهشی زبانها و
گویشهای ایرانی (زیر چاپ)
 « -1بررسی واژهبست در زبان تاتی گونهی دروی» با همکاری هنگامه واعظی ،مجلة علمی-
پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی( ،زیرچاپ)

3118

 -4تآملی بر جاینامشناسی مناطق تات زبان شاهرود خلخال ،مجله علمی -پژوهشی زبان فارسی
و گویشهای ایرانی ،دورۀ  1شمارۀ یک ،شماره پیاپی  ،1صص .364-381

3118

« -3شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن» ،فصلنامة علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه ،با
همکاری خانم سیده باقره باقری ،دورۀ  3شمارۀ  ،34سال  ،3118صص .341-333

3118

« -8تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجالت کودک دههی هشتاد» با همکاری دکتر
علی صفایی و خانم نسرین صادقی مهر ،مجلة علمی -پژوهشی مطالعات ادبیات کودک ،دورۀ
 ،6شمارۀ  ،3شمارۀ پیاپی  ،38سال  ،3118صص .11-81

3113

« -3نقش قافیة شعر در واژهسازی زبان فارسی (مطالعة موردی :اشعار نظامی گنجوی» ،با
همکاری ح .اسکندری ،مجله زبان فارسی و گویشهای ایرانی 3113 ،دوره اول ،شماره اول،
صص .311-3

3114

« -6فعل شبهمعین ضمیری در زبان فارسی» ،با همکاری فرزانه عبدالهی ،مجلة علمی-
پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی ،دورۀ  3شمارۀ  ،31صص .343-313

3114

« -1زبان مخفی ارّانجی یا قرقهدیلی در مناطق تاتنشین خلخال» ،با همکاری .راحله دلگرم،
مجله زبانشناسی اجتماعی ،دورۀ یک شماره یک ،سال  3114صص .43-18

3114

« -31اهمیت چکیدهنویسی مقاالت علمی -ادبی ،و لزوم توجه به آن» (با همکاری فرشته گلچین)
فصلنامة علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ،دورۀ  1سال،31
شمارۀ  ،1تابستان 3114صص .81-41

3114

« -33ویژگیهای مصدر در زبانهای حاشیة خزر (تاتی ،تالشی ،و گیلکی)» ،مجلة علمی-
پژوهشی زبانها و گویشهای ایرانی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شمارۀ  ،3شهریور
 ،3114صص .311-311

3114
3111

« -31فعل شبه معین ضمیری در زبان فارسی» ،با همکاری فرزانه عبدالهی ،دو فصلنامه
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی ،شماره  ،31پاییز و زمستان 3114 ،صص 343-313
بررسی امکانات و اختیارات دستور زبانی در شعر ناصرخسرو ،با همکای دکتر سیدترابی،
-13
فصلنامه علمی_ پژوهشی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی ،شمارۀ  ،31بهار ،3111

صص 111 -311
3111

 -34ـ«امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در شعر فارسی (مطالعة موردی:
شاهنامة فردوسی) ،مجلة علمی– پژوهشی دستور ،شمارۀ .31

3111

 -33اصول فرهنگنگاری گویشی (بررسی موردی بررسی فرهنگ نگاری در گیلکی) ،مجلة
علمی -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهراء (س) ،شمارۀ  33تابستان  ،3111صص-83 :
18

3111

« -38نظام حالتنمایی در گویش تاتی خلخال» ،مجلة علمی -پژوهشی جستارهای زبانی( ،با
همکاری ایزدیفر) ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،11صص.311 -311 :

3111

« -33تمایز جنس دستوری مؤنث در گویش تاتی خلخال» مجلة علمی– پژوهشی زبانها و
گویشهای ایرانی ،شمارۀ  1دورۀ جدید  ،3111صص.11-83 :

3111

« -36شکلهای فروپاشی ساخت ارگتیو در زبانهای تاتی ،تالشی و گیلکی» ،مجلة علمی--
پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی ،3111 ،دانشگاه همدان ،شمارۀ  ،3صص-383 :
.361

3111

« -31تحلیل اسطورهشناختی عَروس گولِی ) ،(Arus Guleyاز آیین های باروری گیالن»،
فصلنامة علمی_ پژوهشی نقد ادبی ،شمارۀ  ،11صص.318-331 :

3111

« -11بازنمون فراروایت نجاتبخشی عرفان اسالمی در گفتمان و روایت تذکرۀاالولیاء عطار» با
همکاری قمی و تاجبخش ،مجلة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء (س)،
شمارۀ  ،1پاییز و زمستان  ،3111صص.311 -311 :

3113

« -13تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی» ( ،با ح .اسکندری و م .اصغرزاده) فصلنامة علمی_
پژوهشی ادبپژوهی دانشگاه گیالن ،سال  3113شمارۀ  11صص.13-83 :

3113

« -11داستانک در حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم» (،با همکاری :فرزانه
عبداللهی) ،مجلة علمی-پژوهشی ،بهار ادب (سبک شناسی) ،سال پنجم ،شمارۀ اول ،بهار
 ،3113شمارۀ پیاپی  ،33صص.331-383 :

3111

 -11پیرامون تاتی کالسور ،مجلة علمی– پژوهشی زبان و ادب فارسی ،دانشکدۀ ادبیات تبریز.
سال 3111شمارۀ  ،111صص.331-61 :

3111

« -14نشانههای تالشی در مناطق تات زبان خلخال» ،مجلة علمی– پژوهشی ادبپژوهی دانشگاه
گیالن ،سال  3111شمارۀ  .31صص.311-311 :

3161

« -13فهمی از رندیهای حافظ (نگاهی تازه به ایهام تبادر در شعر حافظ)» مجلة علمی– پژوهشی
بوستان ادب دانشگاه شیراز؛ زمستان  ،3161صص.348-313 :

3166

« -18تکرار بالغی ،اهمیت و لزوم بازنگری آن» ،مجلة علمی -پژوهشی زبان و ادب ،دانشکدۀ
ادبیات تبریز .شمارۀ  31پاییز و زمستان  ،3166صص.311-63 :

3163

« -13ریشه و مادۀ فعل در گویشها تاتی ،تالشی و گیلکی» ،با همکاری محرم رضایتی
کیشهخاله ،فصلنامة علمی -پژوهشی ادبپژوهی دانشگاه گیالن ،3163 ،شمارۀ  ،8صص:
.311 -333

3168

« -16ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال» ،با همکاری محرم رضایتی کیشهخاله ،فصلنامة

علمی -پژوهشی ادبپژوهی دانشگاه گیالن ،شمارۀ یک ،بهار 3168؛ ص61ص.313- :

 -3سایر مقاالت علمی
عنوان مقاله

سال نشر

« -11واژهها و اصطالحات برنج و برنجکاری در گویش گیلکی در مجلة علمی– پژوهشی زبانها و

3114

گویشهای ایرانی ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شماره  ،3شهریور  ،3114صص .114-331
« -11واژههای مربوط به گندم در زبان تاتی خلخال» ،مجلة علمی– پژوهشی گویششناسی3161 ،

3161

شمارۀ  3صص313-313 :
3166

« -13ساختمان فعل درگویش تاتی خلخال» :مجلة تخصصی زبانشناسی؛ 3166شمارۀ  ،43صص:
.81-11

3163

« -11خلعت و خلعتبخشی (نگاهی به خلعت و خلعتبخشی در تاریخ بیهقی)» مجلة آموزش
زبان و ادب فارسی ،شمارۀ پیاپی ،33صص.16-18 :

3164

« -11الف تأکید در زبان فارسی» ،مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شمارۀ پیاپی،38/3
صص.61-38 :

3161

 -14شرح یک واژه از دیوان ناصرخسرو» ،مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شمارۀ پیاپی ،86
صص.41-16 :

 -7سخنرانیها و مقاالت همایشی:

سال ارائه
3113

3113
3113
3113

عنوان مقاله /سخنرانی
 -13دو تبدیل نادر در واجشناسی زبانهای ایرانی شمال غربی ،سومین همایش بینالملی زبان
ها و گویشهای ایرانی3113 ،دایره المعارف بزرگ اسالمی-18-13 ،آبان .3113
« -18وامواژههای برنجکاری زبان کشمیری در گویش گیلکی» ،با همکاری ،ر .سیفی ،نخستین
همایش بین الملی زبانها و گویشهای ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن.
اردیبهشت 3113
« -13ساختار متن و روایت در حکایتهای قابوسنامه» ،با همکاری ف .عبداللهی ،یازدهمین
همایش بینالملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه گیالن .3113
« -16خدمات گویششناسی به ادبیات فارسی» ،با همکاری ز .حمیده ،یازدهمین همایش
بینالملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه گیالن .3113
« -11فعل امر مصدری» ،نخستین همایش بینالملی زبانها و گویشهای ایرانی کرانة جنوبی

3113

3114
3114
3114

دریای خزر ،دانشگاه گیالن .اردیبهشت 13
« -41زبان رمزی یا میانجی قرقهدیلی ( ،)qarqa diliدر مناطق تاتنشین خلخال» ،با همکاری،
ر .دلگرم ،نخستین همایش بینالملی زبانها و گویشهای ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر،
دانشگاه گیالن .اردیبهشت 3113
« -43دستوریشدگی مصدر در زبان گیلکی» (با همکاری م .باقری و ه .واعظی) ،نخستین
همایش ملی زبانشناسی نقشگرا -دانشگاه بوعلی سینا -همدان . 3114
« -41دستوریشدگی فعل ( beبودن) در زبان تالشی» (با همکاری ع .احمدزاده و ه .واعظی)،
نخستین همایش ملی زبان شناسی نقشگرا -دانشگاه بوعلی سینا -همدان . 3114

« -41بررسی وزن شعر عامیانة تاتی» (با همکاری ایزدیفر) مجموعه مقاالت وزن شعر
فارسی از دیروز تا امروز ( 3114 ،)1هرمس ،به کوشش امید طبیبزاده ،صص.143-111 :

3111

« -44نوعی ماده مضارع در زبانهای ایرانی شاخة شمال غربی» ،مجموعه مقاالت دومین همایش
بینالمللی زبانها و گویشهای ایرانی( گذشته و حال ،به کوشش محمود جعفری دهقی ،نازنین
خلیلی پور .تهران :مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی3111 ،صص .188-133
« -43بررسی ریشه فعل در زبانهای حاشیه خزر( ،گیلکی ،تالشی و تاتی) ،مجموعه مقاالت
نهمین همایش زبانشناسی ایران ،بکوشش محمد دبیرمقدم ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
 ،3111صص.831-811
« -48ریشهشناسی شماری از واژههای گویش خلخال» ،با همکاری ر .سیفی ،مجموعه مقاالت
دومین همایش بینالمللی زبانها و گویشهای ایرانی( گذشته و حال ،به کوشش محمود جعفری
دهقی ،نازنین خلیلی پور .تهران :مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی3111 ،صص .118-163

3111

 -43تحوّل مضارع اخباری به مضارع مستمر در زبانهای ایرانی شمال غربی ،مجموعه مقاالت

3111

3111

نخستین همایش بینالمللی زبانها و گویشهای ایرانی (گذشته و حال) ،3111 ،بهکوشش
محمود جعفریدهقی ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،صص.338-341 :
3111

« -46نظام حالتنمایی در زبان هرزنی» ،مجموعه مقاالت نخستین هماندیشی زبانهای ایرانی ،به
کوشش مهرداد نغزگوی کهن ،3111 .نویسة فارسی ،صص.313-311 :

3111

« -41پیبستهای ضمیری در دورۀ گذار زبان فارسی (مطالعه موردی :شاهنامه فردوسی و

تفسیر نَسَفی)» ،مجموعه مقاالت نخستین همایش ملّی بررسی واژهبست در زبانهای
ایرانی ،3111 ،نویسة فارسی ،به کوشش دکتر محمد راسخ مهند ،صص.331-311 :
3113

« -31رابطة زبانهای ترکی و تاتی در منطقه خلخال»( ،با همکاری رویا سیفی) ،همایش زبان و
مفاهیم علوم اجتماعی ،انجمن جامعهشناسی ایران 13-18 ،اردیبهشت .3113

3113

« -33ادبیات آرامگاهی و لزوم توجه به آن در ایران» ،با همکاری رضا چراغی و صغری غفاری
توچایی ،هفتمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
.3113

1331

« -31بقایای ساخت ارگتیو در زبانهای حاشیه خزر» ،پنجمین آکادمی بینالمللی زبانشناسی،

برگزارشده توسط انجمن زبانشناسی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.3113 ،
« -31نیرنگها و تدابیر جنگی در بخش اساطیری و حماسی شاهنامه»( ،با سیدعباس موسوی)،

3111

مجموعه مقاالت همایش بینالمللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی،3111 ،
تهران ،به کوشش دانشگاه آزاد اسالمی .صص.184-111 :
« -34بررسی فرهنگ و فرهنگ نگاری در زبان گیلکی»( ،با همکاری فاطمه نیگگهر) ،همایش

3161

منطقهای زبانهای و گویشهای محلی گیالن 31 ،اسفند .3161
3161

« -33بررسی واژههای گویشی در زبان و ادبیات فارسی (بررسی موردی گویش تاتی)» با
افشین حداد ،همایش منطقهای زبانهای وگویشهای محلی گیالن.3161 ،

3161

« -38نقش گویشهای ایرانی در باروری و شناخت زبان فارسی» مجموعه مقاالت نخستین
همایش بینالمللی گویشهای مناطق کویری ایران ،دانشگاه سمنان ،3161 ،به کوشش
عصمت اسماعیلی و مصطفی جباری ،صص.3383-3343 :
« -33بررسی تطبیقی پیشوندهای فعلی در زبان گیلکی ،تالشی و تاتی» ،همایش علمی نکوداشت

3163

استاد احمد سمیعی (گیالنی) ،دانشگاه گیالن ،اسفند .3163
« -36آسیبشناسی درسنامهنویسی در مطالعات و آموزش ادبی» ،چهارمین همایش پژوهشهای زبان

3163

و ادبیات فارسی ،دانشگاه گیالن.3163 ،
« -31گویشهای ایرانی حلقهای گمشده در زبانشناسی تطبیقی فارسی و عربی» (بررسی چند واژه

3163

مشترک در تاتی و عربی) همایش پیوند پارسیان و اعراب در زبان و ادبیات ،دانشگاه آزاد اسالمی
بابل 11 ،دی .3163
« -81آیین دبیری در تاریخ بیهقی» ،همایش ابوالفضل بیهقی ،دانشگاه تربیت معلم سبزوار.3168 ،

3168

 -7نقد کتاب:
-

کتاب «فرهنگ موضوعی تاتی به فارسی» مجلة تخصصی زبانشناسی ،شارۀ  ،43صص.311-313 :

-

کتاب «زبان گیلکی» ،مجلة زبانها و گویشهای ایرانی ،شمارۀ  ،1سال  ،3111صص.138-111 :

 -8طرحهای پژوهشی:
 -3طرحِ جمعآوری گنجینه واژههای گویش تاتی خلخال ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.3113 .
 -1جمعآوری و تحلیل مصادر زبانهای حوزۀ خزر ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد رشت.3111 ،
 -1بررسی امکانات دستوری در اشعار فردوسی ،ناصرخسرو و قطران تبریزی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد رشت،
با همکاری دکنر سید حسن سید ترابی . 3111

 -4بررسی ریشهشناختی افعال زبانهای تاتی ،تالشی و گیلکی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد رشت.3114 ،

 -3راهنمایی پایاننامه:
 .3بررسی موانع سفر قهرمانان در اساطیر ایرانی ،مریم پرهیزکار طریقت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت3111 ،
 .1بررسی اشکال و شگردهای اسطوره رانده شده بختور در اساطیر ایرانی ،مژگان صبوری ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .1بررسی اسطوره سیاهگالش در باورداشتهای مردم گیالن ،حبیباهلل غالمدوست ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خلخال3111 ،
 .4بررسی مقایسهای حاجی فیروز با سیاوش ،در اساطیر و قصههای ایرانی ،کتایون کوچکپور،
دانشگاه علوم تحقیقات گیالن.3111
 .3بررسی آیین آفتاب خواهی در گیالن ،سیده زینب هاشمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت،
3111
 .8تحلیل و بررسی افسانههای کندلوس نوشهر ،ترانه جاللی کندلوسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت شهریور . 3111.
 .3جمعآوری و تحلیل امثال و حکم رایج در زبان گیلکی آستانه اشرفیه ،سیده عالیه حسین زاده
علوی ،دانشگاه پیام نور گیالن رشت.3111 ،
 .6بررسی و تحلیل امثال و حکم گویش کردی کلهری گیالنغرب ،روحاهلل مصطفایی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .1بررسی و تحلیل ضربالمثلهای گیلکی منطقه صومعه سرا ،مژگان برادران نصیری ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .31جمع اوری و تحلیل امثال و حکم و کنایات تاتی رایج در شال خلخال ،مریم واحدی نصیری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .33جمعآوری و تحلیل ضرب المثلها و کنایات تالشی گونة ریکی ،زهرا خسروی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم رشت3111 ،
 .31بررسی نقش دوبیتیهای عامیانه در موسیقی بومی گیالن ،طاهر پورشعبان ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت.3111 ،
 .31بررسی و تحلیل محتوایی دوبیتیهای عامیانه گیلکی ،سمیرا مالجو ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات گیالن.3111 ،
 .34بررسی و تحلیل شعر کار در شرق گیالن ،سید باقره باقری ،تنکابنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت.3113 ،
 .33تحلیل و بررسی اشعار در مجالت کودکان (مطالعه موردی مجالت سروش ،کیهان ،کوشش،
دوست ،رُشد) نسرین صادقیمهر صفایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت تابستان .3111
 .38ادبیات ارامگاهی (بررسی و تحلیل سنگ نوشته های قبرسستان های شهرستان رشت ،صغری

غفاری توچاهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .33بررسی امکانات دستور زبانی در بوستان سعدی ،هستی رضایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات گیالن3111 ،
 .36زبان فارسی و تعامل آن بااصطالحات فضای مجازی یا سایبری ،طیبه اصفهانی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت 3111
 .31الف تأکید در زبان فارسی(ریشهها ،شکلها ،وکارکردهای آن) ،فتانه شرقی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات (گیالن) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات گیالن3111 ،
 .11بررسی نشانه های استفهام در ترجمه های کهن قرآن کریم ،طاهره جهانبین ،واحد علوم و
تحقیقات (گیالن) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات گیالن3111 ،
 .13بررسی کارکرد و معنای تکواژ « وا» در بعضی از تفسیرهای کهن قرآن به زبان پارسی ،فاطمه،
یادگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 3111
 .11بررسی ساخت فعل در گویش تالشی قلعه رودخان ،فاطمه ثابت قدم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت3111 ،
 .11بررسی ساختمان فعل در زبان تاتی رودباری ،جمالی دوگاهه افشین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات گیالن3111 ،
 .14توصیف زبان کردی خلخال ،زهتاب صحبت زاده دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت .3113
 .13توصیف دستوری تالشی جنوبی ( دیزکوه ) ،سیّد جمشید موسوی دیزکوهی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت ،شهریور .3111
 .18بررسی تاثیر برنج و برنجکاری بر زبان و فرهنگ گیلک زبانهای غرب گیالن ،رویا صفری پاسکه،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.3111 ،
 .13بررسی و تحلیل جاینامهای شهر رشت ،نیلوفر ربانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت .3111
 .16بررسی جاینام های شهرستان اسالم ،ملیحی لُمر ،شهناز ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات واحد
گیالن3111 ،
 .11بررسی و تحلیل جاینام های شهرستان رودسر ،مریم مهرداد بی باالن ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت3111 ،
 .11مقایسه سیمای زن در شاهنامه و هزار و یک شب ،مینا پایدار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت،
3111
 .13بررسی انواع پوشاک و کارکردهای آن در تاریخ بیهقی ،حواعاشوری شهرستانی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت3111 ،
 .11جشن سده در فرهنگ ایرانی و نمونههایش در سبک خراسانی ،افشین حداد کلور ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت .3111
 .11بازتاب هجران در شعر شهریار ،سیده رونا اشرف ،تالش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا .3113 ،
 .14اعمال و آداب نبرد در شاهنامه فردوسی ،سید عباس موسوی دیزکوهی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت.3111 ،
 .13راز و رازداری در آثار عطار نیشابوری ،طاهره عرفانیفر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.3113 ،
 .18راز و رازداری در مثنوی معنوی مولوی ،علی اکبر نوروزی حلیمهجانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

رشت.3113 ،
 .13صبر و توکل در مثنویهای عطار (مصیبت نامه ،منطق الطیر  ،الهی نامه) ،احیا اولیایی اوجقاز،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا.3113 ،
 .16تأثیرپذیری احمد شاملو از تاریخ بیهقی ،فاطمه رحیم پور سرشکه  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت ،تابستان .3111
 .11شخصیت و شخصیتپردازی در داستانهای سیمین دانشور با تاکید بر شخصیتهای اجتماعی،
فتانه سهراب پورشفتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال 3111
 .41بررسی اندیشههای فمنیستی درآثارفریباوفی ( ،)vafiشهرزاد صبری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت ،تابستان .3111
 .43ساختار بینامتی تذکرهاالولیا عطار نیشابوری ،طاهره قمی کتیگری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت.3113 ،
 .41بررسی و تحلیل بنمایههای فکری شاعران سپیدگوی معاصر گیالن ،حسینی چمنی ،سیدمحمود،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال .3111
 .41رابطة زبان و جنسیت درشعرهای فروغ فرخزاد ،علیرضا شایگانفر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
.3111
 -11برگزاری همایش:
دبیر اجرایی همایش زبانشناسی (مدرسة تابستانی بین المللی زبانشناسی) ،دانشگاه رشت.3113 ،
دبیر علمی همایش داخلی زبان ،اسطوره و عقاید عامیانه ،دانشگاه رشت3113 ،
دبیر اجرایی نخستین همایش بینالمللی گویشهای ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر ،دانشگاه گیالن ،اردیبهشت
3113

 -11کارهای اجرایی:
رئیس کتابخانة عمومی شهر جدید سهند (تبریز) از تاریخ .3164 -3131
عضو انجمن زبانشناسی ایران
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال .3111 -3161
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از مرداد  3111تا تیر ماه .3113

 -12امتیازات:
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در سال .3111
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در سال .3111
پژوهشگر برتر استان گیالن در بین دانشگاههای آزاد سال .3114
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در سال .3118

