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1344-45
استاديار زبان انگليسي و زبانشناسي دانشگاه تهران
1345-47
استاديار زبان انگليسي و زبانشناسي دانشگاه شيراز
1347-48
استاديار مدعو زبانشناسي و مطالعات خاورميانه ،دانشگاه اينديانا ،آمريكا
1348-52
دانشيار زبانانگليسي و زبانشناسي ،دانشگاه شيراز
1352-53
محقق مدعو ،دانشگاه لندن ،انگلستان
1353-54
دانشيار زبان انگليسي و زبانشناسي ،دانشگاه شيراز
1354-63
استاد زبان انگليسي و زبانشناسي ،دانشگاه شيراز
1363-64
استاد مدعو زبانشناسي ،دانشگاه ايلينوي ،آمريكا
1364 -1382
استاد زبان انگليسي و زبانشناسي ،دانشگاه شيراز
تا كنون 1382 -
استاد زبان انگليسي و زبان شناسي  ،دانشگاه آزاد شيراز
عالوه بر موارد باال در دروههاي كوتاه مدت تابستانه در دانشگاههاي كارولينااي شامالي مآمريكاا و كشامير مهناد
تدريس و تحقيق داشتهام.
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تدريس دروس در داخل و خارج كشور
در دانشگاههاي داخل كشور ممانند دانشسراي عالي تهران ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شيراز ،دانشاگاه تربيام مادرس،
دانشگاه اصفهان و دانشگاههاي آزاد خوراسگان و شيراز و دانشاگاههاي خاارجي مناون دانشاگاه اياالتي نبراساكا،
اينديانا ،ايلينوي و كاروليناي شمالي مدر آمر يكاا  ،دانشاگاه لنادن مدرانگلساتان و دانشاگاه كشامير مدر هناد در
دورههاي ليسانس ،فوقليسانس و دكتري دروس مختلفي تدريس كردهام ،كه خالصه آن در زير ميآيد:
زبانشناسي مقابلهاي ،ترجمه شناسي ،گفتمان شناسي ،جامعهشناسي زبان ،تاريخ مطالعات زباانشناساي اساالمي و
ايراني ،صوت شناسي ،گرايشهاي جديد زبانشناسي ،نحو زبان فارسي ،نگارش زبان فارسي و انگليسي ،تاريخ ادبيات
فارسي به خارجيان ،آموزش زبان فارسي به خارجيان ،زبانشناسي كاربردي و فراگيري زبان اول و دوم
برنامهريزي ،تهيه مواد آموزشي و راهاندازي دورههاي آموزشي
 -1راهاندازي و اداره دورههاي آموزش انگليسي فشرده در دانشگاه شيراز
ماين دورهها بعداً بصورت الگوئي در آموزش انگليسي در ايران در آمد
 -2راهاندازي برنامههاي فوق ليسانس زبانشناسي و آموزش زبان انگليسي
در دانشگاه شيراز براي اولين بار در ايران
 -3عضو كميته برگزاري آزمون كنكور سراسري مقسمم انگليسي در
وزارت علوم و آموزش عالي
 -4عضوكميته تهيه مواد آموزشي  6كتاب انگليسي براي دروس انگليسي
پايه در دانشگاه شيراز
 -5راهاندازي و برنامهريزي دروس انگليسي مرشته انگليسي و انگليسي پايه
در دانشگاه بلونستان
 -6راهاندازي و برنامهريزي نظام بسندگي در آموزش زبان انگليسي دانشگاه
شيراز
 -7مشاور و عضو كميته تهيه مواد آموزشي دانشگاه آزاد سابق مپيام
نور كنوني
 -8راهاندازي و برنامهريزي آموزش زبان انگليسي در دانشگاه الزهرا
 -9عضوكميته برنامهريزي زبان انگليسي و زبانشناسي شوراي انقالب
فرهنگي
 -10راهاندازي و برنامهريزي آموزش زبان فارسي مو تهيه مواد آموزشي
در دانشگاه اينديانا -آمريكا
 -11برنامهريزي و تهيه مواد آموزش فارسي به خارجيان دانشگاه شيراز
 -12برنامهريزي ،راهاندازي و مشاور برنامههاي آموزش زبان فارسي به
طالب خارجي حوزه علميه قم
 -13مشاور و مشاركم در تنظيم و تدوين برنامههاي نهضم سواد آموزي
 -14راهاندازي ،تهيه مواد آموزشي و اداره برنامههاي آموزش زبان
2

1345-54
1346
1348-52
1351-52
1353-54
1353-54
1354
1355-57
1359-62
1347-48
1355-56
1359-63
1365-72

فارسي به دانشجويان ژاپني در دانشگاه شيراز برابر قرارداد فيمابين
دانشگاه شيراز و دانشگاه دايتوبونكاي ژاپن
 -15راهاندازي مجموعهاي از كارگاههاي آموزشي در زمينههاي شيوه
تدريس ،شيوه تحقيق ،ترجمه و نگارش براي اولين بار در سطح
وزارت علوم و دانشگاه شيراز و اجراي متوالي آنها در شيراز و
دانشگاههاي ديگر
 -16راهاندازي ،سردبيري و عضويم هيأت تحريريه مجله علوم اجتماعي
و انساني دانشگاه شيراز و تعدادي از مجالت ديگر
 -17عضو هيأت مميزه دانشگاه شيراز

1370-82

1363-83
سالهاي متمادي
سالهاي متمادي

سابقه كار اداري
 -1رئيس بخش زبانهاي خارجي دانشكده ادبيات و علوم دانشگاه شيراز
 -2معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم دانشگاه شيراز
 -3قائم مقام رئيس دانشگاه شيراز و جانشين معاون آموزشي دانشگاه
 -4دبير هيأت مميزه دانشگاه شيراز

1345-54
1354-55
1362
به مدت  11سال

عضويت در سازمانها و انجمنهاي علمي
 -1عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران و رئيس گروه زبانشناسي
 -2عضو گروه زبانشناسي فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسالمي ايران
1349-51
 -3عضو كميته اجرائي انجمن استادان زبان انگليسي در ايران
 -4رئيس انجمن استادان زبان انگليسي در ايران 1356-58 ،1353-54 ،1351-52
1349-51
 -5عضو كميته سازماندهي انجمن استادان زبان انگليسي در قاره آسيا،
 -6عضو كنگره ملي ايرانشناسي
 -7عضو انجمن زبانشناسي آمريكا
 -8عضو انجمن مدرسان آموزش انگليسي به ديگر زبانان در آمريكا )(TESOL
 -9عضو انجمن بينالمللي مدرسان زبان انگليسي به ديگر زبانان )(IATEFL
 -10عضو انجمن مطالعات خاور ميانه آمريكا )(MESA
انتشارات
انتشارات به زبان انگليسي در سه زير مقوله پاياننامهها م 2ماورد كتابهاا م 17ماورد و مقالاههاا م 38ماورد و
انتشارات به زبان فارسي در زير مقوله كتابها م 14مورد و مقالهها م 63مورد آمده اسم .نون اين فهرسم مستقيماً
از سايم رايانهاي خودم در فرهنگستان علوم اخذ شده عنوان مقالههاي فارسي نيز به انگليسي و به خط التاين در
گرديده اسم .اين توضيح الزم اسم كه فهرسم حدود  20مقاله ممقالههاي كوتاه و مقالههائيكه در كنگره ارائه شده
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ولي ناپ نشده اسم را شامل نميشود .مقاالت انگليسي بيشتر در مجالت آمريكا ،كانادا ،انگلستان ،آلمان ،لهستان،
ژاپون ،هند  ،ايتاليا و مكزيک ناپ شده اسم.
فهرست برخي از طرحهاي تحقيقاتي كه با كمک مالي دانشگاه شيراز و فرهنگستان علوم جمهوري
اسالمي ايران انجام شده است.
 -1تشخيص گفتار پيوسته زبان فارسي با واژگان پايه و گوينده هاي محدود  ،با استفاده از تلفيق شبكه عصبي
پرسپترون نند اليه با مدلهاي مخفي ماركوف .
 -2بررسي توانائي تفسير منظور ضمني گفتار زبان انگليسي توسط پارسي زبانان .
 -3ارجاع صريح و ضمني در متون فارسي و انگليسي
 -4بررسي ويژگيهاي دستور زبان فارسي از طريق پردازش گونه هاي مختلف نوشتاري
 -5تهيه فرهنگ بسامدي و دستور ساختاري و توصيفي زبان فارسي نوشتاري معاصر با استفاده از كامپيوتر
 -6بررسي نارسائيها و ناهم آهنگي هاي دستور زبان فارسي در كتابهاي دوره راهنمايي و دبيرستان
 -7غوري بر مقابله تحليل عملكرد گفتاري زبان مادري و زبان دوم در سطح مقال با عنايم خاص به اثرات
پيوندها و اشارات
 -8بررسي و تجزيه تحليل ويژگيهاي گفتماني زبانگونه هاي مختلف در انگليسي وفارسي
 -9بررسي جامعه شناختي – منظور شناختي ويژگيهاي زبان ادب در فارسي و انگليسي
 -10تجزيه و تحليل مقابله اي آغازگر و بيانگردر نوشته هاي علمي فارسي و انگليسي
 -11واژه گزيني فارسي اصطالحات علوم انساني در نه شاخه – طرح ملي تحقيقات شماره 6940
 -12بررسي علم زبان شناسي در ايران براي جهم گيري آينده
 -13برنامه ريزي توسعه زبان شناسي در  20سال آينده به منظور و در راستاي رشد انديشه علمي و آگاهي
اجتماعي .
 -14فرهنگ اصطالحات علوم انساني در نه شاخه تخصصي
 -15رابطه بين ساختار و زير بناي فكري اجتماعي و ساختار گفتمان در گزيده سر مقاله هاي روزنامه هاي
ايران .
 -16ارزيابي زبانشناختي كتابهاي درسي زبان فارسي و شيوه آموزش آن در مدارس
 -17بررسي علم زبانشناسي در دانشگاههاي ايران
 -18كشف و تبيين ميزان صراحم و پوشيدگي گفتماني در تصوير سازي كارگزاران اجتماعي از طريق
ساختارهاي گفتماندار در جامعه شناختي و تعبيه الگوئي براي تحليل گفتمان
تو ضيحات :
 -1فهرسم باال طرحهاي اجراء شده غير مصوب را در بر نميگيرد .
 7 -2طرح از طرحهاي باال در فرهنگستان انجام شده اسم .
 -3بعضي طرحها با مشاركم همكاران صورت گرفته اسم .
راهنمائي پاياننامهها
 -1پاياننامههاي فوق ليسانس

بيش از  140مورد
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 -2پاياننامههاي دكتري

 16مورد

تشويقها و نشانها
 -1مدال درجه يک فرهنگ به مناسبم احراز رتبه اول ليسانس
1337
دانشسراي عالي تهران
1339-43
 -2بورس تحصيلي اعزام به خار جهم ادامه تحصيل در آمريكا
1341
 -3بورس تحقيقي دانشگاه اينديانا مآمريكا
1342-43
 -4بورس تحقيقي رساله دكتري سال دانشگاه اينديانا ،آمريكا
 -5بورس تحقيقي از بنياد فرهنگي آمريكا در هند جهم شركم در
1349
كارگاههاي آموزشي در كشمير هند
 -6بورس تحقيقي از شوراي فرهنگي بريتانيا جهم تحقيق و تدريس
1352-53
در دانشگاه لندن
1366
 -7لوح سپاس انجمن استادان زبان و ادبيات انگليسي در ايران
1371-72
 -8استاد برجسته دانشگاه شيراز
1373-74
 -9استاد نمونه دانشگاه شيراز
1374-75
 -10استاد نمونه كشوري
1375-76
 -11محقق نمونه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز
1376-77
 -12استاد و محقق نمونه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز
1378-79
 -13محقق نمونه دانشگاه شيراز
 -14لوح تقدير به مناسبم تدوين نظام ارزشيابي آموزشي جديد دانشگاه
1379
شيراز
1379
 -15استاد نمونه دانشگاه شيراز
1379
 -16استاد نمونه منتخب سال اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس
1380
 -17استاد نمونه منتخب بخش زبانهاي خارجي و زبانشناسي
1380
 -18استاد پيشكسوت دانشگاه شيراز
1381
 -19محقق نمونه دانشگاه شيراز
1381
 -20استاد نمونه منتخب استانداري فارس
1382
 -21پژوهشگر نمونه دانشگاه شيراز
1382
 -22پژوهشگر نمونه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز
1383
 -23پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسالمي شيراز
1384
 24پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاداسالمي شيراز
 -25لوح تقدير و تنديس سخن نامآوران زبانشناسي ايران از طرف
1383
دانشگاه عالمه طباطبائي و انجمن زبانشناسي ايران
1386
 -26برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران
1388
 -27برنده جايزه كتاب سال دانشگاه شيراز
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شركت در كنفرانسهاي داخلي و بينالمللي
شركم در بيش از  80كنفرانس داخلي مدر تهران ،شيراز ،اصفهان ،رشم ،مشهد ،تبرياز و اهاواز و باينالمللاي مدر
كشورهاي آمريكا ،كانادا ،انگلستان ،هند ،ژاپون ،هلند و نروژ و ارائه مقاله.
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