نام و نام خانوادگي :آزيتا عباسي
سوابق تحصيلي:
 كارشناس مترجمي زبان انگليسي .دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران مركزي()1731 -1731
 كارشناس ارشد زبانشناسي همگاني .دانشگاه آزاد اسالمي ،تهرانمركزي ()1731 -1731
 دكتراي زبانشناسي همگاني .دانشگاه تهران (( )1731-1711عنوانپاياننامه :زايايي در فرايند اشتقاق زبان فارسي)
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سوابق شغلي:
 تدريس در مؤسسه زبان انگليسي كيش ( )1731 -1737 تدريس در مؤسسه زبان انگليسي شكوه در سطح تافل ( )1737 -1733 تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي ( )1733؛ مقطعكارشناسي ،واحدهاي تدريس شده  :خواندن و درک مفاهيم؛ دستور
زبان انگليسي ( )1و ()1
 تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ()1733 -1731؛مقطع كارشناسي ،واحدهاي تدريس شده :ساخت زبان فارسي
 تدريس در دوره ويرايش مركز نشر دانشگاهي (،1713 ،1731 -1711)1711 ،1713؛ واحدهاي تدريس شده :ساخت زبان فارسي ،صرف
 تدريس در گروه زبان شناسي دانشگاه تهران ،مقطع كارشناسي ارشد(از سال  )1713؛ واحد تدريس شده :صرف
 تدريس در گروه زبان شناسي دانشگاه تهران ،مقطع دكتري (از سال )1713؛ واحد تدريس شده :صرف
 تدريس در گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران ،مقطعكارشناسي (نيمسال اول )13-11؛ واحد تدريس شده :زبانشناسي
 تدريس در گروه زبان و ادبيات انگليسي و گروه مترجمي زبانانگليسي دانشگاه عالمه طباطبايي در مقطع كارشناسي از سال 1713؛
واحدهاي تدريس شده :زبانشناسي ( )1و ( ،)1ساخت فارسي
 تدريس در گروه زبانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي در مقطعكارشناسي ارشد از سال  1711؛ واحدهاي تدريس شده :ساخت زبان
فارسي ،گونههاي زبان فارسي ،مفاهيم بنيادي نحو ،اصول دستور
زبان ،تاريخ زبانشناسي ،آمار و روش تحقيق
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 تدريس در گروه زبانشناسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاداسالمي مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم 19-11؛ واحدهاي
تدريس شده :صرف ،معني شناسي
 تدريس در گروه زبانشناسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاداسالمي مقطع دكتري نيمسال اول ،11-11واحد تدريس شده :صرف
 ويراستاري و فرهنگنويسي در مؤسسه فرهنگ معاصر از سال 1733 همكاري با بخش دانشنامه زبان و ادب فارسي ،فرهنگستان زبان و ادبفارسي ( از سال )1731
 تدريس در گروه زبانشناسي دانشگاه الزهرا(س) از نيمسال اول 1711-1717
 تدريس در گروه علم اطالعات و دانششناسي دانشگاه الزهرا(س) ،نيمسال اول 1711-1717
 مدير داخلي مجله علمي-پژوهشي زبان پژوهي ،دانشكده ادبيات،دانشگاه

الزهرا(س)

از مهر 1717
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پايان نامه:
 مشاوره پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،سال 1711؛عنوان پاياننامه :بررسي محدوديتهاي معنايي در همنشيني برخي
پسوندهاي زبان فارسي با پايههاي بسيط و مشتق آنها
 مشاوره پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران ،سال 1711؛عنوان پايان نامه :بررسي مقابلهاي دستگاه واكهاي فارسي و آلماني
 -مشاوره پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ،دانشگاه

الزهرا(س)

سال ،11

عنوان پايان نامه :بررسي مشخصه هاي صرفي-نحوي فعل و اسم در
گويش كندولهاي از زبان گوراني
 مشاوره پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهرا ،سال 11؛ عنوانپاياننامه :بررسي وي ا تي همخوانهاي انفجاري دهاني در گويش
كردي ايالمي (فيلي)
داوري پايان نامه:
 داوري پايان نامههاي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رشتهزبانشناسي همگاني در دانشگاه هاي تهران و پيام نور
 -داوري  1پاياننامه

در گروه زبان شناسي دانشگاه الزهرا(س)

داوري مجالت و كتاب:
 داور مجالت ادبيات و علوم انساني ،دانشكده ادبيات دانشگاه تهران،سال 1713
 -داور مجلة زبانشناسي ،مركز نشر دانشگاهي ،سال 1711
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 داور مجلة فصلنامه زبان و ادب فارسي ،دانشگاه عالمه طباطبايي،سال 1711
 داور مجلة زبان پژوهي ،دانشگاه الزهرا ،از سال 1711 داور مجله پژوهشهاي زباني ،دانشگاه تهران؛ داور مجله زبان و زبانشناسي ،انجمن زبانشناسي ايران ارزيابي كتاب براي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانيدانشگاهها (سمت) ،1719 ،عنوان كتاب :صرف
 داور سي امين دوره كتاب سال جمهوري اسالمي ايران ،سال ،1711عنوان كتاب :فرهنگ نام آواها
برگزاري كارگاه:
 تشكيل كارگاه نيمروزه «فرهنگنگاري :رويكردها و چالشها» درآذر ماه  ،1711دانشگاه الزهرا
ساير:
 طراح سئوال واحد صرف ،كنكور دكتري دانشگاه تهران گروهزبان شناسي از سال 1713
كارشناس طرح بازنگري سرفصلها و منابع علوم انساني سال 1719 -كارشناس صرف درطرح نقشه جامع علمي كشور
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كتابها و مقاالت:

 " بند موصولي و مشخصسازي گروههاي اسمي در زبان فارسي" ،مجلهزبانشناسي.1733 ،

 " معرفگي در زبان فارسي :پديدهاي پيوستاري يا دوقطبي؟" ،مجموعهمقاالت چهارمين كنفرانس زبانشناسي.1731 ،
" -صورتهاي پيوندي و شيوه معادلگزيني براي آنها در زبان فارسي"،

مجموعه مقاالت نخستين همانديشي مسائل واژهگزيني و
اصطالحشناسي.1731 ،
 " شمارپذيري در زبان فارسي" ،مجله زبانشناسي.1711 ، " زايايي ساختواژي"  ،مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران1711 ، "زايايي ساختواژي و مدخلگزيني فرهنگهاي عمومي يكزبانه"،نامه فرهنگستان ،ويژهنامه فرهنگنويسي ،دوره اول ،شماره اول ،دي
1713
 "محدوديتهاي صرفي و نحوي در زايايي فرايند اشتقاق در زبانفارسي " ،زبان و زبانشناسي ( مجله انجمن زبانشناسي ايران)  ،سال
دوم ،شماره دوم ،پياپي  ،1پاييز و زمستان 1711

 " جايگاه تصريف و اشتقاق در نظام زبان" ،مجموعه مقاالت هفتمينهمايش زبان شناسي ايران1713 ،
 "يادداشتي بر مقاله بررسي الگوهاي وا ژه سازي در دفتر اول فرهنگواژه هاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي"  ،مجلة زبانشناسي1711 ،

 "فرهنگنويسي و توانش كاربردشناختي"  ،ويژهنامة فرهنگنويسي،نامة فرهنگستان ،شمارة 1711 ،3
" -تكواژ صفر"  ،مجله علم زبان ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،بهار و
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تابستان 1717
 "نظام واژهسازي در چارچوب نظرية نامنگري اشتكاور با نگاهي بهزبان فارسي" ،مجلة مطالعات زبان و گويشهاي غرب ايران ،در
نوبت چاپ
 نگارش مقالههاي دستوري ذيل در دانشنامه زبان و ادب فارسي،فرهنگستان زبان و ادب فارسي:
ادات
اسم
امر
بدل
جمله
اصوات
 دستيار ارشد فرهنگ انگليسي -فارسي هزاره ،نوشتة دكتر عليمحمدحقشناس ،دكتر حسين سامعي و نرگس انتخابي ،برنده جايزه كتاب
سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ برنده جايزه بهترين كتاب
دانشگاهي ،انتشارات دانشگاه تهران1731 ،
 ويراستار فرهنگ انگليسي  -فارسي ميانهمعاصر ،نوشتة سليمان حييم،انتشارات فرهنگ معاصر ( 1711 ،توضيح :انتشارات فرهنگ معاصر
جهت پرداخت نكردن حق تاليف به پژوهشگران اين مؤسسه ،به

افرادي كه فرهنگ لغت تهيه ميكردند عنوان مؤلف نميداد)
 ويراستار فرهنگ انگليسي  -فارسي كوچك معاصر ،نوشتة سليمانحييم ،انتشارات فرهنگ معاصر( 1711 ،توضيح :ايضا)
 -ويراستار فرهنگ انگليسي -فارسي يكجلدي معاصر ،نوشتة سليمان
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حييم ،انتشارات فرهنگ معاصر(1711 ،توضيح :ايضا)
 ويراستار فرهنگ انگليسي  -فارسي معاصر دانشآموز  ،انتشاراتفرهنگ معاصر( 1717 ،توضيح :ايضا)
 مترجم و مؤلف كتاب آشپژي قدم به قدم براي نوجوانان ،انتشاراتتوتيا1711 ،
 بازبيني نهايي فرهنگ اصطالحات و عبارات رايج فارسي :فارسي-انگليسي ،تاليف دكتر محمدرضا باطني ،انتشارات فرهنگ معاصر،
1711
 دستيار فرهنگ پويا انگليسي-فارسي ،نوشتة دكتر محمدرضا باطني،ويراست چهارم ،انتشارات فرهنگ معاصر (در دست چاپ)
 ويراستار مجله علمي -پژوهشي زبان پژوهي ،دانشكده ادبياتدانشگاه الزهرا ،از زمستان 1717
 اصطالح نامه ،دستور زبان و لغت نامه فارسي به روسي ،انتشاراتفرهنگ معاصر (در دست چاپ)
 اصطالح نامه ،دستور زبان و لغت نامه فارسي به فرانسه ،انتشاراتفرهنگ معاصر (در دست چاپ)

1

