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فاده از ساامانه وبیناار و از راه دور با استازیبا توجه به مسائل شیوع ویروس کرونا، مقرر شد که جلسه های ارائه پیشنهاده  و همچنین دفاع از پایان نامه و رساله مبتنی بر ارتباط مج-
موزشای، موفاف باه کارشناس گروه با نظاارت مادیر گاروه  ( برای برگزاری مطلوب این جلسات، الف. دانشگاه و یا اسکایپ مایکروسافت با رعایت همه قوانین گذشته برگزار گردد

ماینده تحصیالت تکمیلی ن( ب. به داوران می باشدله هماهنگی های الزم با استادان راهنما، مشاور، داور و نماینده تحصیالت تکمیلی و ارسال فایل الکترونیکی نسخه نهایی پایان نامه یا رسا
زاری شایساته جلساه در صورت بروز هرگونه اشکال در ارتباط و عادم برگا( ج. مسئول مدیریت جلسه، ضبط الکترونیکی کامل جلسه، و انتقال نکات اصالحی داوران به دانشجو است

شاورای 111ماره صورتجلساه شا. )شامل ارائه کامل  نظرات داوران و توضیحات دانشجو، به تشخیص نماینده تحصیالت تکمیلی، برگزاری جلسه در زمان دیگر برگازار وواهاد شاد
(1399/1/23دانشکده مورخ 

و محدودیت های شرکت دانشجویان در جلسات دفاع مجازی جهت  شانایی باا 19عطف به مشکالت ایجاد شده در برگزاری جلسات دفاع حضوری به دلیل شیوع ویروس کووید -
ه باه فوایاد  شانایی لایکن باا توجا. دفرایند دفاع از رساله و پایان نامه، ضرورت ارائه شرکت در سه جلسه دفاع جهت کسب مجوز دفاع و تکمیل فرایند فارغ التحصیلی لغو می گارد
ق ساایت گاروه و انی الزم از طریارسادانشجویان تحصیالت تکمیلی با فرایند جلسات دفاع، تاکید می گردد که گروه های  موزشی تا حد امکان اقدام به فراهم  وردن امکان، اطاالع

(1399/6/24صورتجلسه شورای دانشکده مورخ . )تشویق دانشجویان به شرکت در این جلسات نمایند
همچناین، ضاروری . ، بیست درصد تعیین شاد1400حداکثر مشابهت متن پیشنهاده، پایان نامه و رساله  در همه گروه های  موزشی دانشکده با منابع سامانه ایرانداك از ابتدای سال -

استفاده شود و گزارش سامانه همانندجو ایراناداك بارای ایان ماوارد iThenticateمواردی که به زبان انگلیسی یا فرانسه نوشته شده اند، از سامانه « همانندجویی»است برای بررسی 
بعاالوه ضرویسات . رعایت دقیق دیگر موارد مندرج در شیوه نامه استفاده از سامانه همانندجو ایرانداك مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ضرویست. مورد قبول نمی باشد

ت علمی و ادبی مختلف سرقدیقکه همه گروه های  موزشی حداقل یك جلسه از درس روش پژوهش یا نگارش مقاله علمی یا دروس مشابه در هر مقطع تحصیلی را به  شنایی با مصا
(1399/11/23شورای دانشکده مورخ 131صورتجلسه شماره . )و شیوه صحیح نگارش پیشینه پژوهش در مقاالت علمی، پیشنهاده، پایان نامه و رساله  اوتصاص دهند
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ت از ناام صایانهاد با توجه به تعداد روزافزون مجالت نامعتبر و عدم امکان رصد همه مجالت علمی وارجی و به روزرسانی فهرست مجالت ناامعتبر دانشاگاه، و باا -
شد که  رسند، مقرر و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، بویژه رساله ها و پایان نامه ها که با صر  هزینه های قابل توجه از سوی دانشگاه به نتیجه می« دانشگاه فردوسی مشهد»

مقاالت باا ( ، یا ب(مقاله در سال80بیش از )تعداد مقاالت زیادی در یك دوره ( دروصوص انتشار مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشی در مجالت علمی وارجی که الف
ناامعتبر فهرسات مجاالتدرموضوعات نامرتبط با عنوان مجله منتشر می نمایند، استاد راهنمای اول یا دانشجو بعد از اطمینان از دارا بودن نمایاه های مصاوب و نباودن

جالت علمی وارجی با بدیهی است م. دانشگاه، مجله مورد نظر را برای بررسی اعتبار و طرح در اولین شورای پژوهشی دانشکده به کارشناس پژوهشی دانشکده معرفی نماید
فاقاد اعتباار ( شاگاهنمایه مصوب و نبودن در فهرست ناامعتبر دان)یکی از دو شرط باال، درصورت عدم کسب مجوز مکتوب شورای دانشکده، حتی با داشتن حداقل شرایط 

هشای، هماه ضروریست استاد راهنما به عناوان مجاری و مسائول طارح پژو.  بوده و جهت کسب مجوز دفاع و دستاورد طرح پژوهشی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرند
ه عهاده اساتاد م و مکمل باالزقوانین الزم را به اطالع دانشجو برساند و مسئولیت بروز هر گونه مشکل در ارسال وودسرانه مقاله توسط دانشجو و از دست دادن امتیازات 

(1400/3/8شورای دانشکده مورخ 132صورتجلسه شماره . )راهنمای اول است
. واژه در پرتاال ببات شاده و بارای تصاویب ارساال شاود200واژه شامل توضیح کافی در مورد شیوه پژوهش حداقل در 2000پیشنهاده طرح های پژوهشی حداقل در -
(  1399/1/23شورای دانشکده مورخ 111صورتجلسه شماره )
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ارتقا مرتبه  هب دانشیاری 

دکتر مسعود مینایی
دانشیارگروه جغرافیا

له سجاسی ری دکتر  حمدا قیدا
دانشیارگروه جغرافیا

دکتر  مجید فوالدیان
ی دانشیارگروه علوم اجتماع

دکتر  حسین اکبری 
ی دانشیارگروه علوم اجتماع



ارتقا مرتبه  هب استادی

دکتر محمدرضا افرسیان
استاد گروه زبان فرانسه 

دکتر مسعود خوش سلیقه
استاد گروه زبان انگلیسی 
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پیکره زبانی آکادمیک فردوسی 

پیکره، ابززار مناسزبی . کردخراجپیکره زبانی شامل متن های پیوسته طبیعی است که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و می توان از آن اطالعاتی درباره عناصر زبانی است
. مزی می کنزدعلبرای جستجوی سریع اطالعات در داده های عظیم متنی است، لذا وجود پیکره های تخصصی در هر حوزه ی متنی، کمک شایانی بزه انجزام پژوهش هزای

 های مزرتب  بزا پی گیزری استفاده از پیکره در پردازش زبان طبیعی، فرهنگ نگاری، پژوهش. پیکره های زبانی کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف زبان شناسی دارند
علمزی دانشزگاه پژوهشی اعضای هیات-در این پژوهش، پیکره ی عظیم مقاالت علمی. تحوالت زبانی و استخراج اطالعات خاص زبانی نمونه ای از این کاربردها هستند

ایزن . و سزاخته شزدبرای ایجاد پیکره، ابتزدا نرم افززار پیکره سزاز طراحزی. فردوسی مشهد شامل مقاالت اعضای هیات علمی گروه های آموزشی مختلفی ساخته شده است
پزس از گزردآوری مجموعزه مقزاالت اعضزای هیزات علمی . برخزوردار اسزت pdfو RTF،docx،doc،txtنرم افزار از قابلیت پردازش فایل های متنی با فرمت هزای 

.دانشگاه فردوسی مشهد، تمامی محتوای متنی موجود در پیکره به جمالت تشکیل دهنده ی آن تجزیه و در قالب فایل های مجزا ذخیره شده است

https://github.com/Text-Mining/Ferdowsi-Annotated-Academic-Linguistic-Corpus: آدرس

(استادیار زبانشناسی و عضو هیات علمی گروه زبان ادبیات فارسی)عطیه کامیابی گلدکتر به کوشش 



اتریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دکتر علی شریعتی 

صفحه570كتاب در 
:تهیه کنندگان

 محمدجعفر|( تدوین و نگارش)جواد عبّاسی |( مجری طرح)محمدتقی ایمان پور
(مشاور و ویراستار علمی)یاحقی 

 پژوهش و )زی میالد پرنیان|( مدیریت منابع تاریخ شفاهی)جمشزید قشنگ گوارشکی
(گردآوری اسناد

عبداهلل رادمرد/ علی یوسفی : ناظران طرح
دوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت پژوهشی دانشگاه فر: به سفارش
 (دوسی مشهدمرکز رشد دانشگاه فر)با همکاری هسته فناور تاریخ پژوهانِ یادگارآفرین



طراحی جدید صفحه خانگی اعضای هیات علمی 

طراحی جدید صفحه وانگی اعضای
:هیات علمی دانشکده شامل

مرتبه و وابستگی به دو زبان-

حوزه های پژوهشی و تخصص به -
فارسی و انگلیسی

شناسه های علم سنجی، -

آدرس تماس و ارتباط -

زندگینامه علمی در دو زبان-



ربگزیدگان



گاه   لوح تقدري ریاست دانش
عضو هیات علمی برگزیده دانشگاه

دکتر محمدرضا افرسیان
استاد گروه زبان فرانسه

انی  پژوهشگر برتر دانشگاه در رسته علوم انس



دکتر عباس مفیدی 
استادیار گروه جغرافیا 

تماعی پژوهشگر برگزیده رسته علوم اج

دکتر شیما ارباهیمی
ی استادیار گروه زبان و ادبیات فارس

انی  پژوهشگر برگزیده رسته علوم انس

دکتر محمد رحیم رهنما
استاد گروه جغرافیا 

فناور برگزیده

لوح تقدري ریاست دانشکده 
برگزیده دانشکدهاعضای هیات علمی 



لوح تقدري ریاست دانشکده 
دانشکدهدانشجویان برگزیده 

گروه آموزشینام
زبان و ادبیات فارسیخانم زهرا جهانی

زبان و ادبیات فارسیخانم زهرا یزدان نژاد
زبان انگلیسیآقای عبداله میری

زبان انگلیسیخانم بی نظیر محمّد علیزاده سامانی
جغرافیاآقای ابراهیم شریف زاده اقدم

جغرافیاآقای امین فعال جاللی
زبان و ادبیات عربیخانم زهرا حقایقی
تاریخخانم زهرا جهان
زبانشناسیخانم زهرا سمائی

زبان فرانسهخانم زهرا اسماعیلی
علوم اجتماعیخانم زهرا  برادران کاشانی 



مطالعات زبان و رتجمه 
(یاستاد گروه زبان انگلیس)رضا پیش قدمدکتر: مدیرمسئولسردبیر و ❑
(یاستادیار گروه زبان و ادبیات فارس)شیما ابراهیمی دکتر : دبیر اجرایی❑

لوح تقدري ریاست دانشکده 
نشریه برگزیده

نکات برجسته

 وراز کمیسیون نشریات علمی کش« الف»کسب رتبه علمی

 (1401انتشار شماره بهار )به روز ترین در بین نشریات دانشکده

سرعت فرایند داوری



لوح تقدري ریاست دانشکده 
کارشناس نشریه برگزیده

آاقی امیر بورذی

زبانشناسی و گویش های خراسانمجله « دستیار سردبیر»












