نام خانوادگي و نام

دانشكده

ابن الرسول

زبانهای

سيدمحمدرضا

خارجی

اسدی هما

اصالنی سردار

اطرشی محمدحسين

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

مرتبه علمي
استاد

عنوان برنامه تحقيقاتي
متنپژوهی و انواع پژوهش در متون قديم و نقد آثار
متن پژوهی

استاديار

آواشناسی قضائی

دانشيار

نظريه ادبيات ونقد اسالمی معاصر

افروز محمود

خارجی

استاديار

آموزش زبان با رويكرد فرهنگی -بينا فرهنگی و
بكارگيری فناوری آموزشی

استاديار

چالشها و شيوه های نقد و ارزيابی ترجمۀ
مكتوب/شفاهی ،ترجمه متون مطبوعاتی ،ديداری-
شنيداری و ماشينی .ادبيات تطبيقی
روش تدريس فعاليت-محور ،تمايل به برقراری

اميريان ورنوسفادرانی

زبانهای

زهرا

خارجی

دانشيار

ارتباط ،توانش ارتباطی بين فرهنگی ،فناوری در
آموزش زبان و ترجمه ،ايدئولوژی ،منظورشناسی و
تحليل گفتمان ،نظريه معناشناسی قالبی

اميريوسفی محمد

زبانهای
خارجی

 -1تصحيح و احياء متون قديم
-2ترجمه و شرح متون قديم

http://fgn.ui.ac.ir/~ebnorrasool

 -3كتابشناسی و مأخذيابی ،روششناسی ،سبكشناسی و نقد اين موارد
 -1تشخيص هويت گوينده از روی صدا :تحليل آكوستيكی ،دركی و رايانشی
 -2پردازش سيگنالهای گفتار

http://fgn.ui.ac.ir/~asadi

-3تحليل صداهای ديپ فيك (جعل عميق) بر مبنای آواشناسی قضايی
-1ادبيات معاصر عربی

نظريات ،راهبردها ،فرضيه ها و مدلهای ترجمه .بررسی
زبانهای

اولويت هاي برنامه تحقيقاتي

آدرس صفحه وب

دانشيار

آموزش و يادگيری زبان و مطالعات ترجمه

-2ادبيات معاصر اسالمی

http://fgn.ui.ac.ir/~aslani

-3پژوهش در لغت و فرهنگ لغت های معاصر
-1آموزش زبان با كمك فناوری
-2فرهنگ و بينا فرهنگی

https://fgnold.ui.ac.ir/~mh.otroshi/

-3آواشناسی آكوستيكی
 -1مطالعات ترجمه نظری و توصيفی
 -2مطالعات ترجمه كاربردی

https://fgnold.ui.ac.ir/~m.afrouz/

 -3ادبيات تطبيقی
-1جريانهای نو در آموزش زبان با تاكيد خاص بر روش تدريس فعاليت-محور،تمايل به برقراری ارتباط و
نقش فرهنگ و توانش ارتباطی بين فرهنگی،
-2رويكردهای جديد فناوری-محور در آموزش زبان و ترجمه،

http://fgn.ui.ac.ir/z.amirian

 -3پژوهش در حوزه آموزش و ترجمه از منظر ايدئولوژيك ،منظورشناسی ،تحليل گفتمان و تحليل انتقادی
گفتمان ،معناشناسی قالبی
 -1بررسی نقش عوامل مختلف در تدريس و يادگيری يك زبان خارجی مانند متغير های فردی ،استفاده از
تكنولوژيهای آموزشی ،روشهای آموزش و يادگيری زبان ،يادگيری در خارج از كالس.
-2آموزش زبان فارسی به غير فارسی زبانان

https://fgnold.ui.ac.ir/~m.amiryousefi/

 -3بررسی شيوه ها و تئوريهای مربوط به ترجمه و آموزش ترجمه
 -1مطالعات روابط تاريخی و فرهنگی ايران و چين
آريان احمدرضا

آيتی نجف آبادی اكرم

زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی

استاديار

استاديار

نقد و بررسی روابط ادبی ،تاریخی و فرهنگی ایران  -2مطالعات متون تاريخی
و چین
 -3مطالعات ترجمه

ادبيات مدرن و پست مدرن ،نشانه-معناشناسی ،نظريه
های نقد ترجمه

https ://fgn.ui.ac .ir/a.aryan

 .1ادبيات مدرن و پسامدرن (نظريه ها ،كاربست بر روی متون)
 -2نشانه-معناشناسی ادبيات ،شعر ،ديداری ،مكان
 -3نظريه های ترجمه ،نقد ترجمه ،كاربست روی آثار

http://fgn.ui.ac.ir/~a.ayati

ساخت و اعتبار سنجی تست بسندگی زبان فارسی،
براتی جوی آبادی

زبانهای

حسين

خارجی

دانشيار

آزمون سازی و ارزشيابی زبان ،آموزش و يادگيری
زبان ،مطالعات ترجمه شفاهی و كتبی ،استراتژی های
يادگيری و پاسخ به آزمون
گفتمان های انسان گرايی( ليبرال ) و پساانسان در

پيرنجم الدين حسين

زبانهای
خارجی

دانشيار

ادبيات انگليسی  ،بررسی ادبيات انگليسی از ديدگاه
بوطيقای شناختی  ،بررسی ادبيات انگليسی از ديدگاه
نقد اخالقی
بررسی و نقد متون در حوزه ادبيات فرانسه و تطبيقی

ترك الدانی صفورا

زبانهای
خارجی

از جمله نقد جغرافيايی ،تصوير شناسی جامعه
استاديار

شناختی و روانشناختی .بررسی و نقد روابط فرهنگی و
ادبی ايران و فرانسه ،نقد و ترجمه در حوزه مطالعات
اسالمی

-1ساخت و اعتبار سنجی تست بسندگی زبان فارسی ،آزمون يازی و ارزشيابی زبان
-2آموزش و يادگيری زبان ،مطالعات ترجمه شفاهی و كتبی

http://fgn.ui.ac.ir/~barati

-3استراتژی های يادگيری و پاسخ به آزمون
 -1گفتمان های انسانگرايی (ليبرال) و پساانسان در ادبيات انگليسی
 -2بررسی ادبيات انگليسياز ديدگاه بوطيقای شناختی

http://fgn.ui.ac.ir/~pirnajmuddin

 -3بررسی ادبيات انگليسياز ديدگاه نقد اخالقی
 -1بررسی و نقد متون در حوزه ادبيات فرانسه و تطبيقی از جمله نقد جغرافيايی ،تصوير شناسی جامعه
شناختی و روانشناختی
 -2بررسی و نقد روابط فرهنگی و ادبی ايران و فرانسه

http://fgn.ui.ac.ir/~s.torkladani

 -3نقد و ترجمه در حوزه مطالعات اسالمی
 -1يادگيری تكليف محور مهارتهای گفتاری و گويشی زبان دوم از ديدگاه نظريه شناختی با تمركز بر

يادگيری تكليف محور مهارتهای گفتاری و گويشی
توكلی منصور

زبانهای
خارجی

استاد

پيچيدگی ،دقت و روانی كالم در برنامه ريزی تفاوتهای فردی زبان آموزان،

زبان دوم  /آموزش تكليف محور مهارتهای شنيداری -2 ،آموزش تكليف محور مهارتهای شنيداری ،گفتاری ،خواندن و نوشتاری در بافت علمی با تاكيد بر
گفتاری ،خواندن و نوشتاری در بافت علمی با تاكيد بر تفاوتهای فردی زبان آموزان و استفاده های راهبردی شناختی و ورا شناختی آنان،
تفاوتهای فردی

https://fgnold.ui.ac.ir/~tavakoli/

 -3تعليم و تربيت آموزگاران زبان با رويكرد نظريه فرهنگی اجتماعی و با تمركز بر ويژگيهای فردی آنان و
همچنين با در نظر گرفتن شناختها ،باورها و هويت حرفهای آنان

مطالعات تطبيقی ميان ادبيات فارسی و انگليسی،
جان نثاری الدانی زهرا

زبانهای
خارجی

استاديار

ادبيات داستانی و رمان (به ويژه در حوزه علمی-
تخيلی و پساانسان) ،نقدها و نظريات ادبی جديد و
كاربست آنها در حوزه متن پژوهی

جاللی مهدی

حسابی اكبر

حسنعليان سميه

خاقانی اصفهانی محمد

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

استاديار

برنامه های آموزش زبان آلمانی ،مطالعات ترجمه،
بررسی مشخصات فردی در يادگيری زبان

-1مطالعات تطبيقی ميان ادبيات فارسی و انگليسی
-2ادبيات داستانی و رمان (به ويژه در حوزه علمی-تخيلی و پساانسان)

http://fgn.ui.ac.ir/~jannessarii

-3نقدها و نظريات ادبی جديد و كاربست آنها در حوزه متن پژوهی
 -1برنامه های آموزش زبان آلمانی
 -2مطالعات ترجمه

http://fgn.ui.ac.ir/~jalali

 -3بررسی مشخصات فردی در يادگيری زبان
زبانشناسی شناختی و ترجمه و آموزش زبان ،فناوری  -1زبانشناسی شناختی و ترجمه و آموزش زبان
استاديار

و ترجمه و آموزش زبان ،تحليل كالم و ترجمه و
آموزش زبان

دانشيار

متن پژوهی و تصحيح نسخه

استاد

تأثير متن پژوهشی بر تفسير قرآن كريم

-2فناوری و ترجمه و آموزش زبان

http://fgn.ui.ac.ir/~a.hesabi

-3تحليل كالم و ترجمه و آموزش زبان
-1متن پژوهی در متون مختلف
-2تصحيح نسخه

https://fgnold.ui.ac.ir/~s.hasanalian/

-3ادبيات تطبيقی (با تكيه بر ادبيات قديم)
 -1تأثير متن پژوهشی بر تفسير قرآن كريم
 -2طراحی نظريه بالغی فن بيان
 -3تحقيقات نشانه شناختی دانشمندان مسلمان در مقايسه با دستاوردهای نوين دانش نشانه شناسی

http://fgn.ui.ac.ir/~khaghani

دباغی ورنوسفادرانی

زبانهای

عزيزا

خارجی

رحيمی خويگانی

زبانهای

محمد

خارجی

رضازاده محسن

زبانهای
خارجی

جنبه های روانشناسانه و روانشناختی فراگيری زبان
دانشيار

 -1جنبه های روانشناسانه و روانشناختی فراگيری زبان دوم ،

دوم  ،جنبه های اجتماعی شناختی فراگيری زبان دوم-2 ،جنبه های اجتماعی شناختی فراگيری زبان دوم،
مبانی ايديولوژی و فرهنگی روان شتاختی زبان

http://fgn.ui.ac.ir/~dabbaghi

-3مبانی ايديولوژی و فرهنگی روان شتاختی زبان
 -1مطالعات ترجمه

استاديار

مطالعات ترجمه ،علوم بالغی ،متن پژوهی

-2علوم بالغی

http://fgn.ui.ac.ir/~rahimi

-3متن پژوهی

آموزش و يادگيری زبان انگليسی  ،بررسی يادگيری
استاديار

مهارت های زبانی و ترجمه با توجه به مؤلفه های
فردی

-1بررسی روش تكليف محور ،تدريس آنالين ،بازخورد در مهارت های زبانی نگارش ،صحبت كردن ،خواندن
و ترجمه
-2بررسی رابطه يادگيری زبان با متغير های فردی از قبيل :مؤلفه های روانشناختی زبان ،سطح زبانی،

https://fgn.ui.ac.ir/~rezazadeh/

انگيزه ،هيجان ،اضطراب ،طرز فكر ،افكار و عقايد ،خودكار كارآمدی
 -1مطالعه فرايندهای مختلف دخيل در ساخت و بازنمايی معنی و مفهوم پروری در زبان فارسی در سطوح

رضايی حدائق

رضايی والی

رفيعی عادل

سليمی كوچی ابراهيم

زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

استاديار

ساخت معنی و مفهوم پروری در سطوح واژه ،پاره
گفت و متن در زبان زبان فارسی

شاه نظری درچه
محمدتقی

خارجی

-2بررسی مقابله ای ساخت معنی در زبان فارسی و ساير زبان ها
 -3كاربست رويكرد شناختی و تحليل گفتمان در آموزش زبان فارسی و تدوين محتوا برای آن
-1بررسی تناوب مفعولی در زبان فارسی :رويكردی نقشی-رده شناختی

دانشيار

دستور نقشی رده شناختی

-2بررسی گذرايی در زبان فارسی از ديدگاه رده شناسی زبان

http://fgn.ui.ac.ir/rezaei

-3بررسی رده شناختی هدف و مبدا در زبان فارسی
استاديار

دانشيار

بررسی فرايندهای صرفی در چارچوب نظريههای
ساختی

 -1فرايند اشتقاق
 -2فرايند تركيب

http://fgn.ui.ac.ir/~rafiei

 -3تصريف
-1كاربست نظريههای نقد بومگرا به متون ادبی

نقد بومگرا -مطالعات محيطزيستی در ادبيات و هنر -2كوفمينيسم

http://http://fgn.ui.ac.ir/ebsalimi

-3نظريههای جامعه-زيست محيطی
نقش جنبه های شناختی و تفاوتهای فردی (مانند

زبانهای

مختلف معنی شناسی ،كاربردشناسی و تحليل گفتمان

http://fgn.ui.ac.ir/~rezaei

حافظه ،توانايی تحليل زبان ،تاب اوری ،حساسيت
دانشيار

گرامری) و همچنين تكنولوژی ،موسيقی ،تدريس
معكوس ،بازخورد اصالحی در پردازش اطالعات از

نقش جنبه های شناختی و تفاوتهای فردی (مانند حافظه ،توانايی تحليل زبان ،تاب اوری ،حساسيت
گرامری) و همچنين تكنولوژی ،موسيقی ،تدريس معكوس ،بازخورد اصالحی در پردازش اطالعات از طريق
درك مطالب (خواندن و شنيدن) و يادگيری و اموزش زبان دوم /مطالعات ترجمه و ارزشيابی

http://fgn.ui.ac.ir/~shahnazari

طريق درك مطالب و يادگيری و اموزش زبان دوم

شريفی شلير ابراهيم

زبانهای
خارجی

بررسی يادگيری و آموزش زبان روسی به دانشجويان
استاديار

ايرانی با تمركز بر تفاوتهای ساختی-معنايی و تداخل
بينازبانی

-1بررسی تغييرات معنايی و نحوی در ترجمه متون از روسی به فارسی؛
-2بررسی مطابقهای ساختارزبانهای روسی و فارسی

http://fgn.ui.ac.ir/~sh.sharifi

شكريان محمدجواد

صاعدی احمدرضا

طاهری اسفنديار

طيبيان پور فريال

عباسی پيام

عبدالتاجدينی كاميار

عظيمی ميبدی نازيتا

علی نژاد بتول

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی

عموزاده مهدی رجی

زبانهای

محمد

خارجی

فرقانی تهرانی آذر

زبانهای
خارجی

كاظمی نجف آبادی

زبانهای

سميه

خارجی

 -1انواع نقد ادبی مكان محور
دانشيار

دانشيار

استاديار

استاديار

نقد ادبی ،ادبيات و جنگ

مطالعات تطبيقی ادبيات داستانی ،نمايشنامه و سينما
(عربی-فارسی وانگليسی)

بررسی زبانشناختی زبانهای ايرانی

زبان شناسی مقايسه ای زبان های روسی و فارسی،
آموزش زبان ،ترجمه

 -2مضامين رايج در آثار داستانی مربوط به جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه

http://fgn.ui.ac.ir/~shokrian

 -3مضامين رايج در آثار داستانی مربوط به دفاع مقدس ايران در جنگ تحميلی
-1مطالعات تطبيقی ادبيات داستانی (عربی-فارسی و انگليسی)
-2مطالعات تطبيقی نمايشنامه (عربی ،فارسی و انگليسی)

http://fgn.ui.ac.ir/~saedi

3مطالعات تطبيقی سينما (عربی و فارسی).
 -1مطالعات ترجمه
-2علوم بالغی

http://fgn.ui.ac.ir/~taheri

-3متن پژوهی
-1زبان شناسی مقايسه ای زبان های روسی و فارسی،
 -2آموزش زبان،

http://fgn.ui.ac.ir/~f.tayebianpour

-3ترجمه
ادبيات نقد و تئوری های پسااستعماری ،تئوری های  -1ادبيات ،نقد و تئوری های پسااستعماری
دانشيار

ادبی و شيوه های نقد ادبی ،ادبيات سده نوزده انگليس  -2تئوری های ادبی و شيوه های نقد ادبی
و آمريكا

استاديار

يادگيری/ياددهی زبان فرانسه توسط/به زبان آموزان
ايرانی

http://fgn.ui.ac.ir/~abbasi

 -3ادبيات سده نوزده انگليس و آمريكا
يادگيری/ياددهی زبان فرانسه توسط/به زبان آموزان ايرانی/

http://fgn.ui.ac.ir/~k.tajedini

 -1زبان شناسی و آموزش زبان
استاديار

زبان شناسی و آموزش زبان /آموزش فرهنگ/ترجمه -2آموزش فرهنگ

http://fgn.ui.ac.ir/~azimi

-3ترجمه

دانشيار

بررسی جنبه های آوايی-واجی زبان فارسی و
گويشهای ايرانی

-1برسی جنبه های آوايی زبان فارسی و گويشهای ايرانی در چارچوب نظريات مطرح
 -2برسی جنبه های واجی زبان فارسی و گويشهای ايرانی در چارچوب نظريات مطرح

http://fgn.ui.ac.ir/~alinezhad

 -3برسی جنبه های آكوستيكی زبان فارسی و گويشهای ايرانی در چارچوب نظريات مطرح
-1دستوری شدگی نقش نمای های گفتمانی در زبان فارسی

استاد

ابعاد كاربردشناسی گفتمان در زبان فارسی

استاديار

آموزش ترجمه ،زبانشناسی آلمانی ،آموزش زبان

 -2توان منظوری نقش نماهای گفتانی در زبان فارسی

http://fgn.ui.ac.ir/~amoozadeh

 -3رويكرد تعاملی و بيناذهنی به عبارات اشاره ای در زبان فارسی
 -1آموزش ترجمه با توجه به ديدگاههای نقشگرا

استاديار

پژوهش های زبانشناختی ،دستور عربی ،زبانشناسی
مقابله ای عربی و فارسی ،ترجمه

 -2آواشناسی زبان آلمانی

http://fgn.ui.ac.ir/~forghani

 -3تحليل گفتمان و كالس درس ترجمه
-1پژوهش های زبانشناختی
-2دستور عربی
 -3زبانشناسی مقابله ای عربی و فارسی ،ترجمه

http://fgn.ui.ac.ir/~s.kazemi

كتابی سعيد

زبانهای
خارجی

كرمی ازونبالغی

زبانهای

عسكرعلی

خارجی

گنجی نرگس

متوليان نايينی رضوان

معين زاده احمد

ملك محمدی محمد

منصوری مسعود

مهدوی زاده مژگان

ميرزايینيا حسين

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی
زبانهای
خارجی

نژادانصاری مهابادی

زبانهای

داريوش

خارجی

دانشيار

استاديار

دانشيار

آموزش و يادگيری مهارتهای زبانی و مطالعات ترجمه  -1آموزش و يادگيری زبان و مهارت های زبانی
با تمركز بر كاربرد فناوری

نقد شعر معاصر عربی -آموزش زبان عربی مهارتها

مطالعات بين رشته ای و تطبيقی در زبان و ادبيات
عربی و فارسی

 -2مطالعات ترجمه با تاكيد بر كاربرد فناوری
-1تحقيق در حوزه شعر معاصر عربی و تحليل و بررسی آن بر اساس مكتبهای نقدی جديد
 -2تحقيق در حوزه تدريس و سنجش مهارتهای زبانی و نظريه های آموزش زبان عربی

http://fgn.ui.ac.ir/~ketabi

http://fgn.ui.ac.ir/~;arami

 .1مطالعات تطبيقی ميان ادبيات عربی وفارسی
 -2نقد و تحليل متون ادبی

https://fgnold.ui.ac.ir/~ganji/

 -3چالش های آموزش و ترجمه ميان عربی و فارسی
بررسی ساخت¬های نحوی و تبيين آنها در چارچوب  -1بررسی ساخت های نحوی و تبيين آنها در چارچوب نظريات نحوی معاصر
استاديار

نظريات نحوی معاصر  ،طراحی و بهبود پيكره ،فريم

 -2طراحی و بهبود پيكره

http://fgn.ui.ac.ir/~motavalian

 -3فريم نت
نت
چشم انداز زبان شناسی بر آموزش زبان خارجی  ،نحو  -1چشم انداز زبان شناسی بر آموزش زبان خارجی
دانشيار

استاديار

استاديار

زبان اول ودوم/خارجی  ،واژه ،ساختواژه و مطالعات

 -2نحو زبان اول و دوم/خارجی

 -3واژه ،ساختواژه و مطالعات ترجمه
ترجمه
زبان شناسی تاريخی تطبيقی ايرانی ارمنی ،ارتباطات -1زبان شناسی تاريخی تطبيقی ايرانی ارمنی،
ادبی و فرهنگی

نقد ترجمه ،زبانشناسی متن و ترجمه

-2ارتباطات ادبی و فرهنگی
-1نقد ترجمه،
-2زبانشناسی متن و ترجمه

http://fgn.ui.ac.ir/~moinzadeh

http://fgn.ui.ac.ir/~malekmohammadi

http://fgn.ui.ac.ir/~mansoori

 -1نقد ادبی
استاديار

نقد ادبی /نشانه-معناشناسی آثار هنری  /نقد ترجمه  -2نشانه-معناشناسی آثار هنری

http://fgn.ui.ac.ir/~mahdavi

 -3نقد ترجمه
-1دبيات معاصر عربی،
دانشيار

ادبيات معاصر عربی ،ترجمه ،ادبيات تطبيقی

-2ترجمه،

http://fgn.ui.ac.ir/~mirzaeinia

-3ادبيات تطبيقی

استاديار

ارتقای اموزش و فراگيری زبان دوم ،بررسی فرايند
ترجمه ابزارهای كمكی ترجمه و ارزيابی كيفيت ترجمه

 -1ارتقای اموزش و فراگيری زبان دوم
 -2بررسی فرايند ترجمه ابزارهای كمكی ترجمه
 -3ارزيابی كيفيت ترجمه

http://fgn.ui.ac.ir/~nezhadansari

 .1آموزش زبان روسی به دانشجويان فارسی زبان روسی آموز با رويكرد ويژگی های دستوری ،آوايی و

نصرتی اردالن

نصيری روح ا...

يوحنائی منيژه

زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی

زبانهای
خارجی

آموزش زبان روسی با رويكرد ويژگی های دستوری،
استاديار

آوايی و تداخل زبانی .ترجمه .كنش گفتار و آداب
معاشرت روسی

تداخل زبانی
 .2كنش گفتار و آداب معاشرت روسی از منظرهای مختلف زبان شناسی :كاربردشناسی ،فرهنگی ،شناختی و
اجتماعی
 .3ترجمه
-1نقد ادبی

استاديار

نقد ادبی و زبانشناختی متون منثور عربی

http://fgn.ui.ac.ir/~a.nosrati

http://fgn.ui.ac.ir/~r.nasiri

 -2نقد زبانشناختی
-3ترجمه
 -1تاثير متغيرهای درون داد  /برون داد در يادگيری واژگان محتوايی و دستوری زبان دوم /سوم و فراگيری

تاثير متغيرهای آموزشی در يادگيری واژگان محتوايی دانش نحوی
دانشيار

و دستوری در زبان دوم و سوم و رفع خطاهای فسيلی  -2تاثير انواع فعاليتهای كالسی و اموزش تكليف مدار در يادگيری واژگان محتوايی و دستوری زبان دوم/
ناشی از زبان اول و فراگيری ويژگيهای صوری نحوی سوم و فراگيری دانش نحوی
 -3يادگيری ساخت اقماری افعال زبان دوم /سوم و پيامدهای نحوی آن

http://fgn.ui.ac.ir/~youhanaei

