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رضامراد صحرائی
استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

تهران

5011555531

سابقه تدریس

سوابق تحصیلی


دکتري زبانشناسی همگانی

دانشگاه عالمه طباطبايي ،رتبة اول کنکور و فارغ التحصیل رتبة اول با معدل
84/91


کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

دانشگاه عالمه طباطبايي ،رتبة  3کنکور سراسری و فارغ التحصیل با رتبة اول
و معدل 84/81


کارشناسی آموزش زبان انگليسی

دانشگاه رازی کرمانشاه ،رتبة  39کنکور سراسری و فارغ التحصیل رتبة اول با
معدل 81/89

تألیف کتاب


 34عنوان کتاب چاپ شده در حوزه آموزش زبان فارسي و
موضوعات ديگر

ترجمه کتاب


 81جلد کتاب چاپ شده در حوزه آموزش زبان ،فرهنگ،
سیاست و تاريخ

پیشینه پژوهشی






بیش از  81مقاله علمي پژوهشي داخلي و خارجي
بیش از  01مقاله ارائه شده در همايشهای بینالمللي
بیش از  81پاياننامه مقطع کارشناسي ارشد و دکتری
هفت طرح پژوهشي انجام شده يا در حال اجرا
دو کرسي نظريه پردازی

در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی و آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ؛

 .1اصول و نظریه های آموزش زبان دوم /خارجی،
 .2اصول و مبانی آموزش مهارتهای زبانی
 .3آزمونسازی
 .4زبانشناسی کاربردی
 .4رویکردهای طراحی برنامة درسی
 .5تهیه و تدوین مواد آموزشی
 .6روش تحقیق در آموزش زبان دوم/خارجی
در مقطع دکتری رشته زبانشناسی همگانی و آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان ؛
 .5بررسی و نقد اصول و نظریههای آموزش زبان دوم /خارجی،
 .1بررسی و نقد رویکردهای طراحی برنامة درسی
 .0سمینار مسائل آموزش زبان فارسی بهغیرفارسیزبانان

مقامها و جوایز












دانشجوی منتخب کمیته انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 8381
دانشجوی نمونه کشوری 8384
رتبه سوم جشنواره بین المللي فارابي 8349
رتبه برتر جشنوارة رشد برای کتاب ايرانشناسي 8348
پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات فارسي و زبانهای خارجي دانشگاه
عالمه طباطبائي 8341
مقام اول جشنوارة ملي حرکت (دانشگاه برگزيده) سال 8348
مقام اول جشنوارة ملي حرکت (دانشگاه برگزيده) سال 8343
رتبة سوم جشنوارة الگوی برتر تدريس زبان انگلیسي -همدان
8318
نفر اول هشتمین جشنوارة مبتکران و نوآوران بسیجي
و چندين مقام فرهنگي و تربیتي در دوران دانشجويي و
دانشآموزی)
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رضامراد صحرائی

استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

کتابها (تالیف و ترجمه)
























فراگیری زبان فارسی؛ تحلیلی نوین از منظر زبان شناسی زایشی .1331 .ناشر :دانشگاه عالمه طباطبایی
استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی( .با همکاری فائزه مرصوص)  .1335ناشر :دانشگاه عالمه طباطبائی
زبان فارسی ،زبان علم( .با همکاری آقای دکتر عادل رفیعی) .1332ناشر :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
آموزش کاربردی واژه ( .)1ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری شهناز احمدی قادر ،فائزه مرصوص ،لیال بنفشه)  .1336ناشر :دانشگاه عالمه
طباطبائی
آموزش کاربردی واژه ( .)2ویژة فارسی آموزان خارجی( .با همکاری شهناز احمدی قادر ،فائزه مرصوص ،لیال بنفشه و مروارید طالبی) .1336
ناشر :دانشگاه عالمه طباطبائی
آموزش کاربردی واژه ( .)3ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری حسن رحیمی ،شهناز احمدی قادر و اکرمبیگم سیدرضایی)  .1336ناشر:
دانشگاه عالمه طباطبائی
لذت خواندن ( .)1ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری منیره شهباز ،شهناز احمدی قادر و مریم سلطانی) . 1335 .ناشر :انتشارات
بینالمللی فاطمی و بنیاد سعدی
لذت خواندن ( .)2ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری منیره شهباز ،شهناز احمدی قادر و مریم سلطانی) .1336 .ناشر :انتشارات
بینالمللی فاطمی و بنیاد سعدی
لذت خواندن ( .)3ویژة فارسیآموزان خارجی(1331 .با همکاری منیره شهباز ،سیده فاطمه طبسی و غالمحسین رضاپور) .ناشر :انتشارات
بینالمللی بنیاد سعدی
لذت خواندن ( .)4ویژة فارسیآموزان خارجی(1333 .با همکاری منیره شهباز ،سیده فاطمه طبسی و غالمحسین رضاپور) .ناشر :انتشارات
بینالمللی بنیاد سعدی
ایرانشناسی ( . )1ویژة فارسی آموزان خارجی( .با همکاری مریم سلطانی ،منیره شهباز  ،فائزه مرصوص ،زهره شیرین بخش)  .1335ناشر:
انتشارات بینالمللی فاطمی و بنیاد سعدی
ایرانشناسی ( . )2ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری مریم سلطانی ،منیره شهباز  ،فائزه مرصوص ،زینب مرتضایی)  .1335ناشر :انتشارات
بینالمللی فاطمی و بنیاد سعدی
شیراز ( .)1ویژة دانش آموزان پایة هفتم مدارس المهدی لبنان( .با همکاری حمید آقایی ،سیده فاطمه طبسی و نسترن رستمزاده) .1331
ناشر :انتشارات بینالمللی بنیاد سعدی
شیراز ( .)2ویژة دانش آموزان پایة هشتم مدارس المهدی لبنان( .با همکاری حمید آقایی ،سیده فاطمه طبسی ،غالمحسین رضاپور ) .1333
ناشر :انتشارات بینالمللی بنیاد سعدی
شیراز ( .)3ویژة دانش آموزان پایة دهم مدارس المهدی لبنان( .با همکاری حمید آقایی ،سیده فاطمه طبسی ،غالمحسین رضاپور) .1411
ناشر :انتشارات بینالمللی بنیاد سعدی
چارچوب ()1؛ درسنامة آموزش دستور زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (با همکاری شهناز احمدی قادر ،مرضیهالسادات اعتمادالسالمی و
اکرمبیگم حاجی سید رضایی) .ناشر .1336 :انتشارات بینالمللی بنیاد سعدی
چارچوب ()2؛ درسنامة آموزش دستور زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (با همکاری شهناز احمدی قادر ،مرضیهالسادات اعتمادالسالمی و
اکرمبیگم حاجی سید رضایی) .1411 .ناشر :انتشارات بینالمللی بنیاد سعدی
زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ ( .)1333نشر نویسه با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی
مینا ( . )1ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری افسانه غریبی ،منیره شهباز ،مریم سلطانی و داود ملکلو)  .1336ناشر :انتشارات کانون زبان
ایران و بنیاد سعدی
مینا ( . )2ویژة فارسیآموزان خارجی (با همکاری افسانه غریبی ،منیره شهباز ،مریم سلطانی و داود ملکلو)  .1336ناشر :انتشارات کانون زبان
ایران و بنیاد سعدی
مینا ( . )3ویژة فارسیآموزان خارجی (با همکاری افسانه غریبی ،منیره شهباز ،مریم سلطانی) .1333 .ناشر :انتشارات آزفا بنیاد سعدی
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رضامراد صحرائی






استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

مینا ( .)4ویژة فارسی آموزان خارجی (با همکاری افسانه غریبی ،منیره شهباز ،مریم سلطانی) .ناشر :انتشارات آزفا بنیاد سعدی (زیر چاپ)
گلستان سعدی (آسانخوان و آسانفهم)( .با همکاری عسگر عسگری ،اکرم نعمتالهی و مجید شمسالدین) .1331 .نشر خاموش و بنیاد
سعدی
درخت زنده .درسنامة ویژة آموزش ادبیات فارسی به غیرفارسیزبانان( .با همکاری مجید شمسالدین و مریم سلطانی) .ناشر :نشر خاموش
نگارش ( ) 2پایه یازدهم متوسطه( .با همکاری معصومه نجفی ،حسین قاسم پور و فریدون اکبری شلدره ،حجت کجانی و مرجان
سجودی)  .1336سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش
گام اول برای یادگیری زبان فارسی .ویژة فارسیآموزان خارجی( .با همکاری فائزه مرصوص و داود ملکلو)  .1336ناشر :دانشگاه عالمه
طباطبائی ( این کتاب به  51زبان واسط؛ از جمله انگلیسی ،عربی ،فرانسه ،روسی ،ارمنی ،بنگالی ،آلمانی ،اسپانیولی ،اردو،
ترکی ،چینی ،صربی ،و دانمارکی طراحی شده است).




زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم :آموزش واژه( .با همکاری مروارید طالبی)  .1336دانشگاه عالمه طباطبائی
زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم:آموزش مهارت شنیدن ( .با همکاری شهرهالسادات سجادی) .1336دانشگاه عالمه طباطبائی

مقاالت علمی پژوهشی


آینده نماها در زبان های فارسی و انگلیسی  :یک تحلیل غیر صورت گرا ،مجله علمی پژوهشی زبان و زبانشناسی شمارة اول ،سال اول،تابستان 14
بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی  .1314مجله علمی ترویجی زبان و ادب دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
پارادوکس های صرفی ،ارائة مفاله در اولین کنفرانس انجمن زبانشناسی  -اسفند ( 14چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس)
تأملی در ساخت مجهول زیان فارسی امروز .1311 ،.مجلة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
گروه حرف تعریف در زبان فارسی .1313 .مجلة علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشکدة ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،س  ،13ش 45
برنامه درسی تکلیفمدار؛ شیوه ای نوین برای تقویت فارسی آموزی (با همکاری فاطمه میدانی) 1313 .مجله علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی
چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر رهیافت های طراحی برنامة درسی ،ارائه مقاله در هفتمین مجمع بین المللی اساتید زبان و ادبیات
فارسی ،بهمن  ،1313تهران
آموزش پاراگراف نویسی به شیوة تکلیف-محور (با همکاری مسعود افتخار)؛ هفتمین مجمع بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی ،بهمن  ،1313تهران
آموزش زبان فارسی در بستر شبکة جهانی؛ راهکاری نوین برای گسترش و تقویت زبان فارسی(با همکاری سعید صفری)؛ ارائه مقاله در هفتمین مجمع
بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی ،بهمن  ،1313تهران
تحلیلی بر آیندة قدرت در عرصة جهانی .1331 .مجلة پاسدار اسالم ،س  ،31ش351
ارزیابی روایی و پایایی آزمون فارسی و میزان کاربردپذیری آن .1331 .نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ موانع ،چشمانداز و
راهکارها
واژه سازی گونه علمی زبان فارسی در مقابل گونة محاوره ای .1331 .نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ موانع ،چشمانداز و
راهکارها



آموزش زبان فارسی بر پایة راهبردهای غیرمستقیم یادگیری .1331 .نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ موانع ،چشمانداز و



راهکارها
دستور به مثابه علم .1331 .مجله علمی پژوهشی دستور



راهکاری برای واژه سازی گسترده و نظام مند در گونه علمی زبان فارسی.1331 .



چشمانداز و راهکارها
چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان از منظر برنامه ریزی درسی .1331 .مجله علمی پژوهشی پژوهشهای زبانشناسی دانشگاه اصفهان














نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ موانع،
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استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی



مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی ( .1331 .یا همکاری سیداکبر جلیلی) مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به
غیرفارسیزبانان
تحلیل محتوایی منابع آموزش زبان فارسی بر پایة انگاره نیل اندرسون( .1331یا همکاری منیره شهباز) مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه آموزش زبان
فارسی به غیرفارسیزبانان



انگارة زایشی فراگیری زبان :تأملی در ماهیت دستور کانونی و نحوة بازنمائی آن در زبان کودک .1331 .مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء
ارزیابی روایی و پایایی آزمون( MSRTبا همکاری هانیه ممقانی) .1331 .مجله علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
راهبردهای یادگیری زبان دوم :در جستجوی نمایه ای برای زبان فارسی (با همکاری شراره خالقی زاده) .1331 .مجله علمی پژوهشی روانشناسی
تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان .1331 .مجله علمی پژوهشی پژوهش در نظامهای آموزشی
جایگاه رهیافت های طراحی برنامه درسی در فرایند سیاست گزاری و برنامه ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان  .1331 .مجله مطالعات برنامه
درسی
تفکیک گونة ادبی و گونة خودکار زبان ؛ ضرورتی فراموش شده در نظامهای آموزشی (با همکاری دکتر عادل رفیعی) .1332 .مجله علمی پژوهشی
پژوهش در نظامهای آموزشی
بازخورد تصحیحی و پاسخ به آنها در کالسهای فارسیآموزان خارجی( .1332 .با همکاری مرضیهالسادات اعتماداالسالمی) مجله علمی پژوهشی پژوهش
نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
بازنمایی اصول انگارة نیشن و مکالیستر در برنامههای درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان( .1332 .با همکاری دکتر امیررضا وکیلیفرد و
مریم سلطانی) .مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
کارکردهای زبانی؛ واکاوی نیازهای زبانی کارکردی فارسیآموزان خارجی( .1332 .با همکاری افسانه غریبی) .مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه آموزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
نحو کودک ،نحو تمامعیار؛ شواهدی از دسترسی کودک به ساخت اطالع زبان .1332 .مجله علم زبان
جایگاه زبانشناسی در جهان اسالم .1333 .مجموعه مقاالت نهمین همایش زبانشناسی ایران
بررسی روابط متنی قرآن (مطالعه موردی سوره احزاب) (با همکاری فاطمه مومیوند) .1333 .فصلنامه علمی-ترویجی سراج منیر



مقایسه و بررسی میزان و نحوه تعامل نویسنده و خواننده در متون آموزش زبان فارسی و انگلیسی( .1333 .با همکاری سمیه اسمعلی زاده) .مجله



























علمی-پژوهشی مطالعات میان رشتهای
آموزش نوشتن به فارسیآموزان خارجی .1333 .اولین همایش ملی انشاء و نویسندگی
بررسی و مطالعة واژگان پربسامد زبان فارسی (مطالعة موردی واژگان سیاسی) (با همکاری سمیه اسمعلیزاده) .1334 .چکیده مقاالت سومین کنفرانس
زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی در جهان؛ فرصتها و چالشها .1334 .چکیده مقاالت سومین کنفرانس زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد .1334 .فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی
جایگاه دستور در نظریهها و برنامه های زبان دوم آموزی؛ در جستجوی طرحی برای آموزش دستور زبان فارسی .1334 .فصلنامه علمی-پژوهشی
روانشناسی تربیتی
ارزشیابی برنامة درسی مراکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(با همکاری شهرهالسادات سجادی) .1334 .مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
رویکرد مفهومی-نقشی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان :یک مطالعة تجربی( .1334 .با همکاری مروارید طالبی) .مجله علمی
پژوهشی پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
بازخورد تصحیحی؛ چرایی و چگونگی ارائة آن در کالسهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان(با همکاری مرضیهالسادات اعتماداالسالمی).1334 .
چکیده مقاالت سومین کنفرانس زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
بررسی ،تحلیل و ارزیابی مجموعة دوجلدی «خواندن» (تاجالدین  1312و ( )1313با همکاری فرامرز مژدکانلو) .1334 .چکیده مقاالت سومین کنفرانس
زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
آموزش مستقیم واژه در متن؛ مقایسة دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی(با همکاری شهناز احمدیقادر) .1334 .فصلنامه علمی-پژوهشی
زبانپژوهی
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رضامراد صحرائی














استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

آموزش دستور زبان فارسی در چارچوب رابطة بین کارکردهای زبانی و صورت های دستوری (با همکاری اکرمبیگم صیدرضائی) .1334 .فصلنامه علمی-
پژوهشی پژوهشهای زبانشناختی
جایگاه زبان فارسی در نقشة جامع علمی کشور .1334 .سومین کنفرانس زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
رابطة بین هوش هیجانی و مهارت نوشتاری در فارسیآموزان غیرفارسیزبان(با همکاری محبوبه باقری و کوروش اسماعیلی) .1334 .چکیده مقاالت
سومین کنفرانس زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
انگاره الیهای فراگیری زبان :دیدگاهی نوین بر پایه نظریه صورت-نقش ( .)1335مجموعه مقاالت کرسیهای نظریهپردازی جلد 3
درس زبان را از برنامه درسی مدارس خارج کنیم؟ نامة شورا؛ نشریه ختصاصی دبیرخانة شورای عالی انقالب فرهنگی1335 .
ارزیابی مجموعة آموزشی فارسی بیاموزیم از منظر شاخصهای گزینش کتاب مناسب (با همکاری شیوا مجیدی) .1335 .مجموعه مقاالت علمی پژوهشی
نخستین همایش ملی«واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان»
انگارة الیهای فراگیری زبان؛ دیدگاهی نوین بر پایة نظریة صورت-نقش .1335 .مجموعه مقاالت کرسیهای نظریهپردازی دانشگاه عالمه طباطبائی
تحلیل فرانقش بینافردی در نص و تقش آن در ترجمة قرآن(با همکاری حسین بازوبندی) .1335 .دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمة قرآن و
حدیث
ارزیابی مجموعة آموزشی فارسی شیرین است(با همکاری لیال کیاشمشکی) .1336 .مجله علمیپژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء
بررسی تحلیلی نحوه آموزش تلفظ زبان فارسی در مجموعه آموزشی آموزش فارسی به فارسی (با همکاری شیوا مجیدی) .1336 .مجله علمیتخصصی

مطالعات زبان فارسی


ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان بر پایة دستور آموزشی( .1331 .با همکاری محمدجواد هادیزاده ،محمدجواد
مهدوی ،علی عیزاده) .مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
واژههای پایة زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی( .1331 .با همکاری امیرحسین مجیری و مروارید طالبی) .مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه
الزهراء
نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی :مطالعه ای ردهشناختی( .با همکاری اسماعیل صفایی اصل) .1331 .دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان فارسی و
گویشهای ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد
آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور :فرصت یا تهدید؟ با همکاری ازاد اله کرمی ،خدیجه علی آبادی و علی دالور) .1331 .مجلة علمی-
پژوهشی نوآوریهای آموزشی
تدوین استانداردهای مهارت گوشدادن و سخنگفتن در دورة اول ابتدایی( .1331 .با همکاری دکتر معصومه پازکی) .فصلنامه مطالعات درسی ایران



مقایسة واژههای پایة زبان فارسی در  6پژوهش( .1331 .با همکاری



سلسله مراتب دسترسی گروه اسمی؛ فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی (با همکاری شهرهالسادات سجادی) .1331 .دوفصلنامة علمی-پژوهشی
پژوهشهای زبانی .دانشگاه تهران
بندهای موصولی توصیفی و توضیحی :نگاهی تحلیلی بر فراگیری بندهای موصولی فارسیآموزان غیر ایرانی (با همکاری شهرهالسادات سجادی) .پذیرش.
دوفصلنامة علمی-پژوهشی پژوهشنامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبان .دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
تحلیل زبان میانی فارسیآموزان خارجی در چارچوب رویکرد مفهوم-محور .1331 .مجموعه مقاالت دهمین همایش زبانشناسی ایران
مقایسه سازوکارهای استعاری زبان علم فارسی در مقاله های علمی رشته های فیزیک ،شیمی ،زبانشناسی و علوم سیاسی در سه دهه اخیر (با همکاری
شهناز یگانه) .1331 .مجلة علمی-پژوهشی زبان شناسی و گویش های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد
آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور؛ فرصت یا تهدید؟ ( .1331با همکاری آزاد اهللکرمی) فصلنامة نوآوری آموزشی
ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران :گفتمانشناسی هویت ایرانی (...با همکاری سیده فاطمه طبسی) دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان
فارسی زبان علم .مجلة علمی-پژوهشی علم زبان دانشگاه عالمه طباطبائی
مقایسة سازوکارهای استعارههای زبان علم فارسی در مقالههای علمی رشتههای فیزیک ،شیمی ،زبانشناسی و علوم سیاسی در سه دهة اخیر( .1331 .با
همکاری دکتر شهناز یگانه رومشکانی) .مجلة علمی-پژوهشی نامة فرهنگستان
بررسی مقایسهای استعارة دستوری در مقالههای علمی رشتههای مختلف زبان فارسی در سه دهة اخیر( .1331 .با همکاری دکتر شهناز یگانه
رومشکانی) .مجلة علمی-پژوهشی زبانشناسی و گویشهای خراسان



مقایسة سه نوع تکلیف کوتاه در روش تکلیفمحور و تأثیر آن در آموزش دستور زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (با همکاری هادیزاده،
مهدوی و علیزاده) .1331 .مجله علمی-پژوهشی زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد














دکتر مروارید طالبی) .پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
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رضامراد صحرائی




استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

واژههای پایهی زبان فارسی مبتنیبر متون مطبوعاتی (با همکاری مروارید طالبی ،امیرحسین مجیری) .1331 .مجلة علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء
ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسیزبانان بنیاد سعدی (با همکاری غالمحسین رضاپور) .1331 .مجله علمیپژوهشی
روانشناسی تربیتی؛ دانشگاه عالمه طباطبائی
مقایسه نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش (با همکاری آزادا اهللکرمی) .1331 .مجله علمی-پژوهشی تدریس

پژوهشی



تأثیر استفاده از مؤلفه های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان (با همکاری محمد دبیرمقدم و ملهم الشاعر).1333 .
دوفصلنامة علمی-پژوهشی پژوهشنامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبان .دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
بسامد کاربرد معادلهای معنایی واژههای حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژههای «لسان ،قرأ ،خطب ،سمع و کتب »در ترجمههای
فوالدوند و الهیقمشه ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) (با همکاری فاطمه نصرتی ،علیرضا اشرفی و حیات عامری) .1333 .مجله علمیپژوهشی علم زبان؛ دانشگاه
عالمه طباطبائی

مقاالت خارجی
A new model for acquisition of phonology. .4002 International Congress for the Study of Language Development (ICSLD).

Emergence and Development of Speech Sounds; Input-output Correlation & the Role of Physiological Factors.




2004. International Congress for the Study of Language Development (ICSLD).
A Study of National Identity Elements in the Poems of Nima Yushij and Sohrab Sepehri. 2019. INTERNATIONAL JOUR-



The Historical Semiatics of Hafez’s Poems . 2017. Journal of History Culture and Art Research
Mandatory Actants of the Verbs in Persian and Ways of Expressing them in Russian.2020.




NAL OF SOCIETY, CULTURE & LANGUAGE

کرسیهای نقد و نظریهپردازی



کرسی ترویجی فرضیه الیه ای فراگیری زبان .1334.که در هیأت عالی کرسیها در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز پذیرفته شده و به
زودی اجالسیه ملی آن برگزار می شود
کرسی ترویجی آموزش زبان غیرانگلیسی در مدارس ایران؛ چرا و چگونه؟ خرداد  .1335نتیجه این کرسی در دو جلسه در شورای
عالی انقالبی در حضور اعضا و رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران ارائه شد.

طرحهای پژوهشی










آرشیو /بایگانی نظریههای آموزش و یادگیری .1314 .دانشگاه عالمه طباطبائی
برنامة درسی دورة کاردانی زبان فارسی و معارف اسالمیِ جامعه المصطفی العالمیه ( .1331به سفارش دانشگاه مجازی
المصطفی)
بازنگری سرفصل و برنامة درسی رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1331 .دانشگاه عالمه طباطبائی
سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان .1332 .دانشگاه عالمه طباطبائی
بررسی و تحلیل الگوی آموزش زبان فارسی مدرسة المهدی بر پایه اصول و رویکردهای آموزش زبان دوم  /خارجی.1332 .
دانشگاه عالمه طباطبائی
واژههای پایة زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی . .1335 .دانشگاه عالمه طباطبائی
طراحی محتوا برای اَپ اربعین ویژة زائران ایرانی اربعین و خادمان عراقی موسم اربعین(در حال اجرا)....
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رضامراد صحرائی

استاد گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی

سوابق مدیریتی
.8
.0
.3
.9

.5
.1

.8

.1

.4

.81

.88

.80

.83

سرپرست معاونت فرهنگي بنیاد شهید و امور ايثارگران  11تا 14
مديرکل آموزش عالي بنیاد شهید و امور ايثارگران  19تا 14
معاون دانشجويي دانشگاه عالمه طباطبائي  8341تا 8349
سرپرست معاونت فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبائي  8341تاا
8343
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی  -8340ادامه دارد
سرپرست مرکز آموزش زبان فارسي دانشگاه عالمه طباطاباائاي
 -8341ادامه دارد
مسئول راهاندازی مرکز آموزش زبان فارسي بهغیرفارسيزبااناان
دانشگاه عالمه طباطبائي
سرپرست دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه عالماه-
طباطبائي  8341تا 8343
رئیس کمسیون آموزشي و پژوهشي ستاد برنامهريزی طرح شاهد
 8315تا 8318
رئیس کمسیون امور عمومي و زيرساختي ستاد برنامهريزی طارح
شاهد  8318تا 8314
عضو کمیته تخصصي زبانشناسي گروه علاوم انسااناي دفاتار
برنامهريزی آموزش عالي از فروردين -8345ادامه دارد.
رئیس کارگروه آزمون استاندارد تعیین ساطاز زباان فاارساي
کرسيهای زبان فارسي و ايرانشناسي در دانشگاهها و ماراکاز
علمي خارج از کشور
عضو ستاد برنامهريزی فرهنگي آموزشي طارح شااهاد (مصاوب
شورای عالي انقالب فرهنگي )  8319تا 8314

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

.1
.8
.1
.4

.81
.88
.80
.83
.89
.85

.81
.88
.81
.84

.01

.08

 .8عضو ستاد مرکزی شاهد و ايثارگر وزارت خانههای علوم ،تحقیقاات
و فنّاوری؛ بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و حوزة علمایاة ا
 8319تا 8314
 .0عضو هیئت رسیدگي به تخلفات اداری کارکنان دولت در بنیاد شهید
و امور ايثارگران
 .3عضو شورای هماهنگي نخبگان شاهد و ايثارگر بنیاد شهید و اماور
ايثارگران تهران بزرگ
 .9عضو شورای فرهنگي داشگاه شاهد
 .5عضو اتحاديه جهاني اساتید مسلمان دانشگاهها

.00
.03

عضو کارگروه علوم انساني شورای راهبردی پژوهش سازمان
بسیج اساتید کشور 8341-8345
عضو شوراهای مرکزی بسیج دانشجويي در هماه ماقااطاع
تحصیلي 8318-8385
عضو بسیج اساتید  -8318ادامه دارد
کارشناس اجرايي نهاد نمايندگي مقام معظا رهاباری در
دانشگاه رازی کرمانشاه
نماينده وزير علوم ،تحقیقات و فنّاوری در کمیته انضابااطاي
مرکزی وزارت عتف
رئیس شورای بدوی کمیته انضبااطاي دانشاگااه عاالماه
طباطبائي
دبیر شورای تجديدنظر کمیته انضباطي دانشاگااه عاالماه
طباطبائي
دبیر شورای فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبائي
رئیس شورای دانشجويي دانشگاه عالمه طباطبائي
عضو و رئیس کمیتة ناظر بر نشارياات دانشاگااه عاالماه
طباطبائي 8343-8341
دبیر بیستوهشتمین جشناواره ساراساری ارآن کاريا
دانشجويان کشور
عضو شورای علمي بنیاد سعدی
عضو و سرپرست هستة گزينش بنیاد ساعادی – 8340
ادامه دارد
نماينده شورای عالي انقالب فرهنگي در کمیسیون اجاراياي
ماده  85انون اساسي (مستقر در دبیرخانه شاورای عاالاي
آموزش و پرورش)  8348تا 8341
عضو و رئیس کارگروه آموزش زبان فارسي به غایارفاارساي
زبانان انجمن زبانشناسي ايران
عضو پیوسته انجمن جهاني مطالعه زبان کودک
عضو شورای برنامهريزی و تألیف کتابهای درسي مرتبط باا
زبان و ادبیات فارسي وزرات آموزش و پرورش
عضو و جانشین شورای تالیف و برنامهريزی مناباع آماوزش
زبان فارسي در هند
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