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 سوابق تحصیلی

  مدرك تحصیلی
رشته تحصیلی با ذکر 

  گرایش
  میانگین

  محل اخذ مدرك
  

  کارشناسی
  

  دانشگاه عالمه طباطبایی  75/15  مترجمی زبان انگلیسی

  کارشناسی ارشد
  

  تربیت مدرسدانشگاه   34/17  شناسی همگانی زبان

  ريدکت
  

 دانشگاه منیتوبا، کانادا  4از  68/3  شناسی زبان

 سوابق کاري

  سال  دانشگاه  مقطع  درس

کارشناسی زبان عربی و   زبان فارسی

  مطالعات اسالمی

  97تا شهریور  94مهر   لوون، بلژیک

دکتري آموزش زبان   استدالل نحوي

  انگلیسی

  93و  92  حکیم سبزواري

  تا کنون 98و  94تا  92  حکیم سبزواريسی ارشد دکتري و کارشنا  تجزیه و تحلیل کالم
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  آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش   آواشناسی آموزشی

  زبان انگلیسی

حکیم سبزواري، امام رضا، 

  علوم و تحقیقات نیشابور 

  تا کنون 90

کارشناسی ارشد آموزش   شناسی مسایل زبان

  زبان انگلیسی

حکیم سبزواري، علوم و 

  ورتحقیقات نیشاب

  تا کنون 90

کارشناسی ارشد آموزش   شناسی کاربردي زبان

  شناسی زبان انگلیسی و زبان

حکیم سبزواري، علوم و 

تحقیقات نیشابور، پیام نور 

  مشهد

  تا کنون 91

  1392و  1391  فردوسی مشهد، امام رضا  کارشناسی ارشد  ساخت زبان فارسی

  1392  امام رضا  کارشناسی ارشد آزفا  نحو زبان فارسی

  1392  امام رضا  کارشناسی ارشد آزفا  واژه زبان فارسی ساخت

  تا کنون 1392  پیام نور مشهد  شناسی کارشناسی ارشد زبان  شناسی تاریخی تطبیقی زبان

  1388  منیتوبا، کانادا  شناسی کارشناسی زبان  شناسی معنی

کارشناسی زبان و ادبیات   شناسی مقدمات زبان

  فارسی

  1380  آزاد سبزوار

  سوابق پژوهشی و مقاالت 

  :ها مقاالت چاپ شده در ژورنال

 Diagnosing L2 2019 .آبادي و سید محمدرضا امیریان علی مهري کامرود، محمد داودي، سعید غنی

Learners' Development through Online Computerized Dynamic Assessment .

  . Computer Assisted Language Learningچاپ شده در مجلۀ

 A. 2019. آبادي و سیدمحمدرضا امیریان مقدم، سیدمحمدرضا عادل، سعید غنی حمیدرضا هاشمی

Bourdieusian analysis of the educational field and professional identity of 
EFL teachers: a hermeneutic phenomenological analysis . چاپ شده در

Qualitative Research Journal،  170- 156. ، صص)2(19جلد.  

. 2018. آبادي ، محمد داودي و سعید غنیTony Burnerالهه توکلی، سیدمحمدرضا امیریان، 

Operationalization of formative assessment in writing: an intuitive 
approach to the development of an instrument . چاپ شده در ژورنالApplied 

Research of English Language 344- 319. ، صص)3(7، جلد.  



 Transcendence. 2018. آبادي علی مهري کامرودي، محمد داودي، سیدمحمدرضا امیریان و سعید غنی

of learning in an online computerized dynamic test of English listening . چاپ

  .42- 23. ، صص)1(19، جلد CALL-EJشده در ژورنال 

 Reliable. 2018. آبادي جانبی عنایت، سیدمحمدرضا امیریان، غالمرضا زارعیان و سعید غنی مصطفی

measure of written receptive vocabulary size: using the L2 depth of 
vocabulary knowledge as a yardstick . چاپ شده در ژورنالSage Open1. ، صص -

15.  

 The differing role of. 2018. آبادي ن، محمد داودي، سعید غنیاعظم بهشاد، سیدمحمدرضا امیریا

L2 WTC in Iranian EFL learners’ performance on a computerized dynamic 
test of writing . چاپ شده در ژورنالIranian Journal of English for Academic 

Purposes 34- 17. ، صص)1(7، جلد . 

 The. 2016. آباد و اصغر مولوي نافچی حمدرضا امیریان، مریم حاتمی خلیلآبادي، سیدم سعید غنی

effect of multimedia texts presented on interactive whiteboards on Iranian 
high school EFL learners’ reading comprehension performance . چاپ شده در

، )1(3، جلد International Journal of Humanities and Cultural Studiesژورنال 

  .446- 430. صص

 The effect of the self-questioning. 2015. آبادي و اصغر مولوي نافچی سعید غنیلیال صفرپور، 

strategy as a generative learning strategy on Iranian intermediate EFL 
learners’ reading comprehension .چاپ شده در ژورنال The Asian Journal of 

English Language and Pedagogy 87- 66. ، صص3، جلد. 

 The comparison between. 2015. راد آبادي و مریم نفیسی سیدمحمدرضا عادل، سعید غنی

upper-intermediate EFL and ESL learners’ beliefs about language learning 
strategies . چاپ شده در ژورنالInternational Journal of Education and 

Research 248- 237. ، صص)8(3، جلد.  

 The relationship between types of. 2015. آبادي سیدمحمدرضا امیریان و سعید غنی

listening strategy use, learning style preference, learner autonomy and 
listening proficiency .ال چاپ شده در ژورنInternational Journal of Physical and 

Social Sciences 91- 70. ، صص)10(5، جلد.  



 The use of Adjective+Noun. 2015. آبادي، الهام مرادي مرجانه، غالمرضا زارعیان سعید غنی

collocations by Iranian EFL learners based on noun abstractness . چاپ شده در

  .98- 86. ، صص)5(7، جلد International Journal of Linguisticsژورنال 

 The effect of reactive. 2015. نژاد و سیدمحمدرضا امیریان آبادي، سیده الهه هاشمی سعید غنی

versus proactive focus on form on Iranian EFL learners’ grammatical 
accuracy . چاپ شده در ژورنالInternational Journal of Education and 

Research 86- 75. ، صص)8(3، جلد.  

 State-of-the-art article: a systematic review of. 2015. آبادي حجت جدایی و سعید غنی

discourse analysis in English as a foreign language: focus on Iranian 
context . چاپ شده در ژورنالModern Journal of Language Teaching Methods ،

  .579- 570. ، صص)2(5جلد 

 The investigation of Subjacency Principle in. 2015. آبادي و منیره نقیبی سعید غنی

Iranian EFL learners’ Interlanguage . چاپ شده در ژورنالInternational Journal 

of Education and Research ، 56- 47. ، صص)3(3جلد.  

 .The effect of elicitation vs. 2015. ا امیریان، سعید غنی آبادي و زهرا عمارلوسیدمحمدرض

metalinguistic feedback on grammatical accuracy of beginning EFL 
learners and their perceptions . چاپ شده در ژورنالInternational Journal of 

Research in Social Sciences ، 48- 31. صص، )2(5جلد. 

  :مقاالت چاپ شده در کتاب

 Count and Mass: در. Plural marking beyond count nouns. 2012. آبادي سعید غنی

Across Languages  به ویراستاريDiane Massamفصل هفتم ، .Oxford University 

Press.  

-Optionality and variation: a stochastic OT analysis of m/p. 2008. آبادي سعید غنی

echo reduplication in colloquial Persian .در :Aspects of Iranian Linguistics  به

 Cambridge. 84- 57. ، صصDon Stiloو  Simin Karimi ،Vida Samiianویراستاري 

Scholars Publishing.  

  

  

 



  :ها مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس : در. hâ mobility and noun ellipsis- .بزودي. آبادي سعید غنی

 Karine Megerdoomian ،20و  John Dehdariبه ویراستاري  شناسی ایرانی المللی زبان بین

  .صفحه

مجموعه مقاالت نشست : در. Definiteness marking through number. 2010. آبادي سعید غنی

  .صفحه 15، 2009در سال  شناسی کانادا ي انجمن زبان ساالنه

 Reduplication in Persian: a. 2007. آبادي، ژیال قمشی و نیما سادات تهرانی سعید غنی

morphological doubling approach .ي انجمن  مجموعه مقاالت نشست ساالنه: در

  .صفحه 15، 2006در سال  شناسی کانادا زبان

مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس : در. ي زبانی تصویرگونگی فاصله. 1379. آبادي سعید غنی

انتشارات . 114- 89. به ویراستاري دکتر سید علی میرعمادي، صص شناسی نظري و کاربردي زبان

  .دانشگاه عالمه طباطبایی

  :ها ي مقاالت در کنفرانس ارائه

  سخنران مدعو

2009 .Plural marking beyond count nouns .ي ارائه شده در  مقالهMass/Count 

Workshop . ،فوریه 8- 7دانشگاه تورنتو.  

 ها کنفرانس

2017.  Identifying word stress problems of Iranian EFL female young learners of 

English .هاي خارجی در  شناسی آموزش زبان دومین همایش ملی آسیبي ارائه شده در  مقاله

  .ژوئن 4- 3، دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار، )راه با مرتضی بنجخیهم( ایران

2017.  A discourse analysis of dispatch advertisements in Iranian newspapers .

همراه ( هاي خارجی در ایران شناسی آموزش زبان دومین همایش ملی آسیبي ارائه شده در  مقاله

  .ژوئن 4- 3بزواري، سبزوار، ، دانشگاه حکیم س)با مینو پورفرهاد

ي  مقاله. هاي آموزشی انگلیسی در ایران ي تحقیقی آموزش تلفظ زبان انگلیسی در دوره پیشینه  .1394

همراه با مریم ( هاي کاربردي در مطالعات زبان المللی پژوهش سومین کنفرانس بینارائه شده در 

  .همنب 8دانشگاه تهران، ). آباد و علیرضا پورعلی حاتمی خلیل



2015.  Gender-oriented code-switching of Iranian EFL teachers: a case study .

، بررسی مسایل جاري یادگیري و آموزش زبان انگلیسی: کنفرانس ملی زباني ارائه شده در  مقاله

  .فوریه 3- 2ي پژوهشگران اندیشمند، اهواز،  مؤسسه

2015.  A comparative study on the use of politeness strategies in synchronous 

and asynchronous online communication .ي ارائه شده در مقالهFirst National 

Postgraduate Conference on Applied Linguistics )زاده همراه با اکرم رمضان( ،

  .می 21دانشگاه الزهرا، تهران، 

2015.  Probing the victory of an Iranian president: applying critical discourse 

analysis and functional theory to televised presidential debates .ي ارائه  مقاله

همراه ( First National Postgraduate Conference on Applied Linguisticsشده در 

  .می 21، دانشگاه الزهرا، تهران، )با نرگس عامل صادقی

نخستین کنفرانس ملی ي ارائه شده در  مقاله. ي اسمی در زبان فارسی ازه به حروف اضافهنگاهی ت  .1393

 10و  9دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، . هاي ایرانی شناسی و نحو زبان معنی

  .اردیبهشت

2013.  A new perspective on the Ezafe construction in Persian .ر ي ارائه شده د مقاله

  .اوت 26- 24، دانشگاه بامبرگ، بامبرگ، آلمان، شناسی ایرانی المللی زبان پنجمین کنفرانس بین

 2011 .Ellipsis, focus, and syntax-phonology interface: the case of empty noun 

construction in Persian .شناسی کانادا ي انجمن زبان نشست ساالنهي ارائه شده در  مقاله .

  .می 30- 28شگاه نیوبرانزویک، فردریکتون، کانادا، دان

2009 .Definiteness marking through number .ي انجمن  نشست ساالنهي ارائه شده در  مقاله

  .می 25- 23، دانشگاه کارلتون، کانادا، شناسی کانادا زبان

2009 .Plural marking beyond count nouns .ي ارائه شده در  مقالهUniversity of 

Manitoba Linguistics Colloquiumژانویه 27پگ، کانادا،  ، دانشگاه منیتوبا، وینی.  

2007 .-hâ mobility and noun ellipsis .المللی  دومین کنفرانس بیني ارائه شده در  مقاله

  .اوت 19- 17، دانشگاه هامبورگ، آلمان، شناسی ایرانی زبان

2007 .Mobile plural marking in Persian .ي انجمن  نشست ساالنهي ارائه شده در  مقاله

  .می 29- 27، دانشگاه ساسکچوان، ساسکاتون، کانادا، شناسی کانادا زبان



2006 .Reduplication in Persian: a morphological doubling approach .ي ارائه  مقاله

همراه با ژیال (تو، کانادا ، دانشگاه یورك، تورنشناسی کانادا ي انجمن زبان نشست ساالنهشده در 

  .می 30- 27، )قمشی و نیما سادات تهرانی

2005 .M/p-echo reduplication in colloquial Persian: an OT analysis .ي ارائه  مقاله

شناسی  ي انسان مؤسسه. شناسی ایرانی هاي زبان المللی پیرامون جنبه اولین کنفرانس بینشده در 

  .ژوئن 19- 17یک، آلمان، تکاملی مکس پالنک، الیپز

شناسی نظري و  چهارمین کنفرانس زباني ارائه شده در  مقاله. ي زبانی تصویرگونگی فاصله. 1378

  .اسفند 26- 24دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، . کاربردي

  جوایز و افتخارات

  

  مبلغ  کشور  اعطاکننده  عنوان جایزه  سال

    ایران  رئیس دانشگاه حکیم سبزواري  انسانیاستاد برگزیده دانشکده علوم   1393- 1394

  فلوشیپ فوق دکتري   2010- 2012

انصراف به دلیل تعهد به وزارت (

علوم، تحقیقات و فناوري ایران و 

  )لزوم برگشت به کشور

شوراي پژوهشی علوم 

اجتماعی و انسانی کانادا 

)SSHRC(  

  دالر 76000  کانادا

ي علوم  بورس مسافرتیِ کنگره  2009

  عی و انسانیاجتما

دانشکده تحصیالت تکمیلی 

  دانشگاه منیتوبا

  دالر 365  کانادا

ي دانشکده علوم انسانی براي  جایزه  2009

  حضور در کنفرانس

  دالر 150  کانادا  دانشگاه منیتوبا

ي علوم  بورس مسافرتیِ کنگره  2007

  اجتماعی و انسانی

دانشکده تحصیالت تکمیلی 

  دانشگاه منیتوبا

  ردال 600  کانادا

ي دانشکده علوم انسانی براي  جایزه  2006

  حضور در کنفرانس

  دالر 350  کانادا  دانشگاه منیتوبا

ي تحصیالت  ي دانشکده جایزه  2005

  تکمیلی براي حضور در کنفرانس

  دالر1250  کانادا  دانشگاه منیتوبا

ي دانشکده علوم انسانی براي  جایزه  2005

  حضور در کنفرانس

  دالر 350  اداکان  دانشگاه منیتوبا

التحصیالن  ي انجمن فارغ جایزه  2005

  براي حضور در کنفرانس

  دالر 200  کانادا  دانشگاه منیتوبا



وزارت علوم، تحقیقات و   )کانادا(بورس دکتري خارج کشور   2002- 2006

  فناوري

هزینه تحصیلی براي   ایران

  چهار سال

ات و وزارت علوم، تحقیق  بورس کارشناسی ارشد داخل  1992- 1996

  فناوري

حقوق ماهانه در مدت   ایران

تحصیل در دانشگاه 

  تربیت مدرس

 فعالیت هاي اجرایی

  مکان  سمت  سال

تا  1398

  کنون

  دانشگاه حکیم سبزواري  مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی

تا  1398

  کنون

  دانشگاه حکیم سبزواري  عضو شوراي مرکزي مجمع صنفی اعضاي هیات علمی

  سبزوار  هاي خارجی گفتار حکیم سس کالج زبانمو  1393

تا  1393

1394  

عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم 

  انسانی

  دانشگاه حکیم سبزواري

تا  1392

1394  

  دانشگاه حکیم سبزواري  عضو شوراي مرکزي مجمع صنفی اعضاي هیات علمی

2004 -

2005  

  دانشگاه منیتوبا، کانادا  علوم انسانیعضو دانشجویی کمیته اعطاي بورس دانشکده 

1377 -

1379  

دانشگاه حکیم سبزواري   مدیر فرهنگی دانشگاه

  )تربیت معلم سابق(

 دانش زبانی

  میزان تسلط  نام زبان

  تسلط کامل  انگلیسی

  تسلط کامل  دري

  سطح متوسط  فرانسه

  سطح متوسط  هلندي

  توانایی خواندن  عربی

  شناختی آشنایی زبان  یوروبا



 مهارت هاي هنري

  داراي مقامات کشوري(قاري قرآن( 

 خطاط و تابلوساز 

 نوازندة سنتور و تنبک 




