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فصلنامۀ علمي

زبانپژوهي دانشگاه الزهرا

(س)

سال يازدهم ،شمارة  ،31تابستان 1398
مجلۀ تخصصي زبـانپژوهـي دانشگاه الزهرا(س) از انتشـارات معاونت پژوهشـي.
مجلۀ زبانپژوهي بهموجب نامۀ شمارۀ  3/11/1056مورخ  1388/6/23وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از نشريۀ
علمي ـ پژوهشي علوم انساني جدا گرديد.

صاحبامتياز :دانشگاه الزهرا
مديرمسئول :سوسن قهرماني قاجار
سردبير :فريده حقبين
(س)

مدیر داخلی :آزیتا عباسی

ويراستار زبان فارسي :نرجس منفرد ،دکترای زبانشناسی
ويراستار زبان انگليسي :دکتر سارا سادات پاکزادیان ،دکترای آموزش زبان انگلیسی

مدير اجرايي :نرگس جعفری

اعضای هيئت تحريريه
محمود بیجنخان ،استاد ،عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی ،دانشگاه تهران
(س)
فريده حقبين ،دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه زبانشناسي ،دانشگاه الزهرا
(س)
انسيه خزعلي ،استاد ،عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه الزهرا
(س)
فرهاد ساساني ،دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه زبانشناسي ،دانشگاه الزهرا
(س)
الهه ستودهنما ،استاد ،عضو هيئت علمي گروه انگلیسی ،دانشگاه الزهرا
مصطفی عاصی ،استاد ،عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
(س)
اسماعیل فقیه ،استاد ،عضو هيئت علمی بازنشسته گروه انگلیسی ،دانشگاه الزهرا
يحيي مدرسي تهراني ،استاد ،عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني
(س)
بتول مشكينفام ،دانشيار ،عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه الزهرا
اعضای هيئت تحريرية بینالمللی
محمد الشاوش ،استاد زبانشناسی عربی ،دانشگاه منوبه ،تونس
مزاگو دختریشویلی ،استاد زبان فرانسه ،دانشگاه ایلیا تفلیس ،گرجستان
النا پالیشوک ،دانشیار زبان روسی ،دانشگاه لومونوسف مسکو ،روسیه
مهبد غفاری ،دانشیار آموزش زبان فارسی ،دانشگاه کمبریج ،انگلستان
ماندانا سیفالدینیپور ،پژوهشگر موسسة پژوهشی زبانهای جهان ،دانشگاه سوآس لندن ،انگلستان
صفحهآرایی ،چاپ و صحافي :انتشارات فرگاهی 021-26115574 /
ترتيب انتشار :فصلنامه

براي دسترسي به عناوين و چكيد ۀ مقاالت ،بهنشاني  ،سايت دانشكدۀ
ادبيــات و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشــگاه مراجعه فرماييد.
http://adabiat.alzahra.ac.ir
www.SID.ir
بهاســتناد نامۀ شــمارۀ  .1/22140پ مــورخ  88/10/30این مجله
در پایگاه اســتنادی علوم جهان اســام  ISCنمایه شــده اســت.

كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا(س) محفوظ است.
آدرس :تهران ،ونك ،دانشگاه الزهرا(س) ،دانشکده ادبیات ،تلفن ،85692910 :کد پستی1993891176 :
پست الكترونيكيZabanpazhuhi@alzahra.ac.ir :
شاپا / 2008-8833 :شاپای الکترونیکی2538-1989 :
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