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گرایش پایان نامه روانشناسی زبان
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پژوهش
2833-2831

پژوهش در زمینه واجشناسی و آواشناسی آزمایشگاهی در قالب رساله دکتری با
عنوان "نقش تمایزی زمان شروع واک (وی ا تی) در همخوانهای انسدادی دهانی
فارسی معیار " به راهنمایی دکتر محمود بیجنخان

2831-2831

پژوهش در زمینه روانشاسی زبان در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
"فراگیری زبان اول بین سنین  83تا  11ماهگی در دو حوزه ساختواژه و نحو" به
راهنمایی دکتر سید محمد ضیاء حسینی

2831-2833

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه آواشناسی ،واجشناسی و
آواشناسی بالینی
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تدریس
 -2811تاکنون

دانشگاه الزهرا(س) مقطع دکتری گروه زبانشناسی

-2818تاکنون

دانشگاه صنعتی شریف .مقطع کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانشی

 -2833تاکنون

دانشگاه الزهرا(س) – مقطع کارشناسی ارشد گروه زبانشناسی

2831 -2831

دانشگاه الزهرا(س) – گروه زبان انگلیسی – زبان عمومی و زبان پیش دانشگاهی

2812 -2833

دانشگاه تهران -دانشکده توانبخشی – مقطع کارشناسی ارشد

-2812تاکنون

دانشگاه بهزیستی -مقطع دکتری

سایر موارد

دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و دانشگاه صنعتی شریف
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سخنرانی
نوربخش ،ماندانا ( .)2831کارگاه آموزشی نرم افزار  .PRAATمدرسه تابستانی انجمن زبانشناسی ایران،
دانشگاه بوعلی همدان
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بیجن خان ،محمود و ماندانا نوربخش ( .)2833بررسی آکوستیکی همخوان مالزی در دو جایگاه آغازین و
میانواکهای در فارسی معیار .نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایران .زاهدان :دانشگاه
سیستان و بلوچستان
نوربخش ،ماندانا ( )2833کارگاه آموزشی "آواشناسی آکوستیک و واکداری در زبان فارسی" تهران :دانشگاه
الزهرا(س)
بیجن خان ،محمود و ماندانا نوربخش ( .)2833نقش تمایزی مدت شروع واک در همخوانهای انسدادی
آغازین فارسی معیار .همایش ملی زبانشناسی ،کتیبهها و متون .تهران :پژوهشکده زبانشناسی ،کتیبهها
و متون
نوربخش ،ماندانا ( )2831فراگیری ساختواژه زبان فارسی .نخستین همایش زبانشناسی و آموزش زبان .تهران:
دانشگاه تربیت مدرس
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انتشارات
آسیایی ،مارال و ماندانا نوربخش .)2813( .فرکانس سازهای :شیوه تخمین بلندی قد در پروندههای قضایی.
مجموعه مقاالت سومین همایش زبان شناسی حقوقی :تحلیل گفتمان حقوقی ،تهران( .صص )81 -22
حسینی کیونانی ،نینا و ماندانا نوربخش .)2813( .تحلیل آکوستیکی واکه های ساده و مرکب گویش کردی
کرمانشاهی :بافت کلمه  /جمله .زبان و زبان شناسی.13-2 ،11،
عباسیان ،فاطمه و ماندانا نوربخش .)2813( .تعیین ردۀ گویش کردی ایالمی بر اساس اندازهگیری .VOT
مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران.11-31 ،3 ،
آسیایی،مارال ،نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش .)2811( .بررسی مقابلهای بروز پدیده مکگرک در
آزمودنیهای فارسی و کردی کرمانشاهی زبان .پذیرفته شده به منظور چاپ در مجله جستارهای زبانی.
اسدی ،هما ،نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش" .)2811( .بررسیِ تأثیر پوششِ صورت بر ویژگیهای
آکوستیکی سایشیهای بیواک زبان فارسی :پژوهشی در چارچوب آواشناسی قضایی" .سومین همایش
ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی ،مشهد.
اسدی ،هما ،نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش" .)2811( .تشخیص هویت گوینده بر اساس معیارهای
آکوستیکی-طیفی" ،دومین همایش زبانشناسی حقوقی.تهران :نشر نویسهی پارسی .صص.11 -88 .
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نوربخش ماندانا ( )2811همخوان مالزی در فارسی معیار .زبان پژوهی 231-212 ،21
شکری ،مریم و ماندانا نوربخش ( )2818بررسی صوت شناختی همخوان کناری در فارسی معیار .زبان و زبان
شناسی 12-31 ،23
رضوی نجف آبادی ،مرضیه السادات و ماندانا نوربخش ( .)2818دیرش واکه ،دیرش بست و واکداری بست در
انفجاری های پایان کلمه در زبان فارسی .زبان و زبانشناسی 31-18 ،21
اشرف زاده افشار ،فریبا و ماندانا نوربخش ( .)2818مرکز تجمع انرژی پارامتر تعیین جایگاه تولید همخوان های
انسدادی بدنه ای در زبان فارسی – یک تحلیل صوت شناختی .مجموعه مقاالت نهمین همایش
زبانشناسی ایران 282-223
حسینی ،نینا ،ماندانا نوربخش و مارال آسیایی ( .)2818بررسی نرخ تغییرات واکه های مرکب گویش کردی
کرمانشاهی .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آواشناسی فیزیکی
نوربخش ،ماندانا و داود ملک لو ( .)2818بازنمایی دین در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان.
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 223-18 ،3
صدر ،نیوشا ،آتوسا رفیعی نژاد و ماندانا نوربخش ( .)2811همبسته های صوت شناختی تشدید در زبان فارسی
معیار با نگاهی به تاثیر سبک گفتار بر آن .مجموعه مقاالت سومین هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات
بینا رشته ای :مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان 118-133
نوربخش ،ماندانا ( .)2811آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه .تهران :نشر علم
آسیایی ،مارال و ماندانا نوربخش ( .)2812درک شنیداری -دیداری همخوان های زبان فارسی .مجموعه مقاالت
هشتمین همایش زبان شناسی ایران .تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائی
عباسی نیلق ،زهرا و ماندانا نوربخش ( )2812تحلیل طیفی واکه های ساده گویش گیلکی .پازند 33-38 ،82
فشندکی ،شهره و ماندانا نوربخش ( )2812بررسی صوت شناختی واکه های ساده زبان فارسی معیار .پازند ،82
211-31
شکری ،مریم و ماندانا نوربخش ( .)2812بررسی صوت شناختی ر-آوای زبان فارسی .مجموعه مقاالت نخستین
هم اندیشی آواشناسی فیزیکی .تهران ،انجمن زبان شناسی ایران
نوربخش ،ماندانا ،محمود بیجن خان و حامد رحمانی ( .)2831درک زمان شروع واک (وی ا تی) در انسدادی
های آغازین فارسی معیار .زبان پژوهی 118-238 ،6
عقیلی ،جمال الدین و ماندانا نوربخش ( .)2831شهر ،محیط زیست و برنامه ریزی شهری( .گردآوری و ترجمه).
تهران :شهرآب
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نوربخش ،ماندانا ( .)2833نقش تمایزی زمان شروع واک (ویاتی) در همخوانهای انسدادی دهانی فارسی
معیار .رساله دکتری دانشگاه تهران
بیجن خان ،محمود و ماندانا نوربخش ( .)2833نقش تمایزی مدت شروع واک در همخوانهای انسدادی
آغازین فارسی معیار .مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی زبانشناسی ،کتیبهها و متون 833-818
ضیاء حسینی ،سید محمد و ماندانا نوربخش ( )2833فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی 83 :تا11
ماهگی) .زبان و زبان شناسی 228-218 ،3
نوربخش ،ماندانا ( )2833ابن جنی اعجوبه قرن چهارم .بخارا ویژه نامه زبانشناسی 133-132 ،25

نوربخش ،ماندانا ( )2833زبانشناسی اجتماعی – فرهنگی و آموزش .فرهنگ مردم

62و211-212 ،66

بیجن خان ،محمود و ماندانا نوربخش ( .)2831واج شناسی نوایی و زبان فارسی .نامه پژوهشگاه میراث
فرهنگی ،ویژه نامه زبانشناسی 28و88-23 ،23
نوربخش ،ماندانا ( )2831فراگیری ساختواژه زبان فارسی (تحقیق موردی) .گرایشهای نوین در زبانشناسی و
آموزش (جلد اول  )811-811تهران :انتشارات سمت
نوربخش ،ماندانا ( )2831فراگیری زبان اول (کودک فارسی زبان) بین سنین  83تا  11ماهگی در دو
حوزه ساختواژه و نحو .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
Esmaeelpour, Elmira, Fariba Ghatreh & Mandana Nourbakhsh. (2017). A case
study of negative affixes in Sadegh Hedayat’s letters: the effect of bipolar mod
)disorder. Journal of psycholinguistic research. (in press
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journal of English Linguistics. 6 (4). pp. 78- 86.
Jafari, Narges, Michael Drinnan, Reyhane mohammadi, farirba yadegari,
Mandana Nourbakhs & farhad Torabinezhad (2016). A comparison of Persian
vowel production in hearing-impaired children using a cochlear implant and
normal- hearing children. Journal of voice. 30 (3). pp. 340-344.
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(2011). The impact of Place of articulation on VOT for Iranian cleft palate
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ویرایش
ویرایش مقاالت فصلنامه علمی –پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا(س) سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان
2831
ویرایش کتاب :عقیلی ،جمال الدین ( .)2838طراحی بتن آرمه .تهران :شهرآب
ــــــــــــــــــــــــــ ( .)2831طراحی سازههای فوالدی .تهران :شهرآب
ــــــــــــــــــــــــــ ( .)2832آرماتورگذاری .تهران :شهرآب
ـــــــــــــــــــــــــــ ( .)2831اشکاالت بتن :علل و عالج .تهران :سیمای دانش
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