به نام خدا
الف :مشخصات فردي
نام :فريبا

نام خانوادگي :قطره

محل تولد :تهران
سال تولد٢٥٣١ :
عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا (س) ،گروه زبانشناسي

محل صدور شناسنامه :تهران

ب :سوابق تحصيلي
كارشناسي :مترجمي زبان انگليسي ( ،)٢٥۷٣-٢٥۷٢دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي
كارشناسي ارشد :زبانشناسي همگاني ( ،)٢٥۷۷-٢٥۷٦دانشگاه عالمه طباطبائي
(عنوان پاياننامه :فرآيندهاي اسمسازي در زبان فارسي (به راهنمايي جناب آقاي دكتر محمد دبيرمقدم))
دكتري :زبانشناسي ( ،)٢٥۸٣-٢٥۷۷دانشگاه عالمه طباطبائي
(عنوان رساله :تصريف در زبان فارسي (به راهنمايي جناب آقاي دكتر محمد دبيرمقدم))
شاگرد اول در دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري ،و شناخته شده بهعنوان استعداد درخشان
برگزيدة رسالة دكتري برتر در دانشگاه عالمه طباطبائي ()٢٥۸۷

ج .سوابق كاري
 .١سوابق آموزشي:

ـ تدريس زبانشناسي و آواشناسي در مقطع كارشناسي در دانشگاه عالمه طباطبائي ( ٢٥۸٦تا )٢٥۸۸
ـ تدريس در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبائي ( ٢٥۸۸تا )٢٥۷١
ـ تدريس در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات (٢٥۸۷و )٢٥۸۸
ـ تدريس در مقطع كارشناسي ارشد در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ( ٢٥۸۸تا )٢٥۷١
ـ تدريس در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه الزهرا (س) (٢٥۸۷تاكنون)
ـ تدريس در مقطع دكتري در دانشگاه الزهرا (س) (بهمن  ٢٥۷٢تاكنون)
 .٢سوابق پژوهشي
الف .تأليف

ـ تأليف مقالة «مشخصههاي تصريفي در زبان فارسي امروز» (علميـ پژوهشي) (مجلة دستور (ويژهنامة مجلة نامة
فرهنگستان) ،شمارة )٢٥۸٦ ،٥
ـــ تأليف مقالة «نقش زبانشناسي در فرهنگنويسي امروز» (علميـــ پژوهشي) ( مجلة فرهنگنويسي (ويژهنامة
مجلة نامة فرهنگستان ،شمارة )٢٥۸٦ ،٢
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ـ ـ تأليف مقاله «( ،»Persian Morphosyntactic Features in Realization Optimality Theoryعلميـ ـپژوهشي)،
(مجله بينالمللي علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس)١١٢٥ ،
ــ تأليف مقالة مشترک «فرايندهاي واژهآفريني در گونة گفتاري زبان فارسي» (علميـ پژوهشي) (پژوهش زبان و
ادبيات فارسي)٢٥۷٥ ،
ــــ تأليف مقالة مشترک « بررسي فرايندهاي واژهسازي در شعر نو ،شعر مدرن و شعر پستمدرن :مطالعة موردي
نيما ،شاملو و براهني» (علميـ پژوهشي)( ،مجلة زبان و زبانشناسي)٢٥۷۳ ،
ـ تأليف مقالة «نگاهي به تعريف صفت در فرهنگهاي فارسي» (علميـ پژوهشي) ( ،مجلة فرهنگنويسي (ويژهنامة
مجلة نامة فرهنگستان ،شمارة )٢٥۷۳ ،٢١
ـ تأليف مقالة «نگاهي به پسوند ـَک در فارسي امروز( ،جشننامة دكتر كورش صفوي)٢٥۷۳ ،
ـ تأليف مقالة مشترک «رويکرد زيستمحيطي در پژوهشهاي زبان» (علميـپژوهشي)( ،زبانشناخت)٢٥۷۳ ،
ب .ترجمه:
ــــ ترجمة معرفي نرمافزار تخصـصـي فرهنگنويسي (بهطور مشترک) (مجلة فرهنگنويسي (ويژهنامة مجلة نامة
فرهنگستان ،شمارة )٢٥۸٦ ،٢
ــــ ترجمة مقالة «اصـول فرهنگنويسـي ي زبانه» (زير چاپ در كتاب فرهنگنويسي :مباحث نظري و كاربردي
(انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي))
پ .معرفي و نقد:
ـ معرفي و نقد كتاب «ساخت زبان فارسي» نوشتة خانم دكتر آزيتا افراشي (مجلة زبان و زبانشناسي ،شمارة )٦
ـ معرفي و نقد كتاب «زبان فارسي معيار» نوشتة آقاي دكتر ناصرقلي سارلي (مجلة زبان و زبانشناسي ،شمارة )۸
ـ عضو شوراي پژوهشي مجلة زبان و زبانشناسي (از شمارة  ٦تاكنون)
ت .سخنراني در همايش:
ـ ـ ارائة مقاله با عنوان «تصريف در صرف پراكنده» در اولين كارگاه آموزشيـ ـ پژوهشي صرف انجمن زبانشناسي
ايران ()٢٥۸۷
ـ ارائه مقاله با عنوان «مسائل تصريف فارسي» در دومين همايش صرف انجمن زبانشناسي ايران ()٢٥۸۷
ـــ ارائه مقاله مشترک با عنوان «صرف شناختي و گستره آن» در سومين همايش صرف انجمن زبانشناسي ايران
()٢٥۷١
ـ ارائة مقاله با عنوان «رويکردي صيغگان ـ بنياد به اشتقاق» در هشتمين همايش زبانشناسي ايران ،دانشگاه عالمه
طباطبايي (بهمن )٢٥۷٢
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ـ ارائة مقالة مشترک با عنوان «بررسي انواع آغازگر (بر اساس فرانقش متني دستور نظاممند نقشگراي هليدي) در
كتاب خواندن و درک مطلب فارسي ويژة فارسيآموزانِ غيرفارسيزبان» در همايش واكاوي منابع آموزش زبان
فارسي به غيرفارسيزبانان ،دانشگاه شهيد بهشتي٢٥۷٣ ،
ث .راهنمايي و مشاورۀ پاياننامه:
ـ راهنمايي بيش از ١١پاياننامة كارشناسي ارشد در دانشگاه الزهرا (س) ( ٢٥۸۸تاكنون)
ـ مشاورة بيش از  ٢٣پاياننامة كارشناسي ارشد در دانشگاه الزهرا (س) ( ٢٥۸۸تاكنون)
ج .داوري:
ـ داوري مقاله براي مجله زبان و زبانشناسي (انجمن زبانشناسي ايران)
ـ داوري مقاله براي مجله زبانپژوهي (دانشگاه الزهرا)
ـ داوري مقاله براي مجله جستارهاي زباني (دانشگاه تربيت مدرس)
ــــ داوري  ٦مقاله و  ٣چکيدة مقاله در دومين همايش ملي «زبانشـناسـي ،كتيبهها و متون» در سازمان ميراث
فرهنگي (اسفند )٢٥۸۷
 .۳ساير فعاليتها
ـ دبير علمي سومين همايش صرف انجمن زبانشناسي ايران ()٢٥۷١
ـ دبير اجرايي سومين همايش مسائل ميانرشتهاي زبانشناسي در دانشگاه الزهرا (س) ()٢٥۷١
ـ برگزاركنندة اولين نشست تخصصي اصطالحشناسي و واژهگزيني در دانشگاه الزهرا (س) ()٢٥۷۳
ـ عضو گروههاي صرف ،اصطالحشناسي ،و فرهنگنگاري در انجمن زبانشناسي ايران (از بدو تأسيس تاكنون)
ـ عضو هيات مديرة انجمن زبانشناسي ايران (از  ٢٥۷١تا )٢٥۷٣
ـ مدير گروه صرف انجمن زبانشناسي ايران
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