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شدگی  دستوری (؛1297) نیا؛مقدم و صابر میرزاییاردشیر ملکی خورشید، سحر؛بهرامی

-زبانمجله  ؛اضافه ی موردی مقوله پس در ترکی آذربایجانی: مطالعه

 .89-89، صص 27، شماره 11دوره پژوهی؛ 

ساخت (؛ 1297؛ )صدیقه کاوسی تاجکوهو  خورشیدسحر بهرامیحسین؛  رضویان،

مجلۀ  ؛ساختاضافه ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور 

 .98-82صص ، 18، پیاپی 1، شماره 11دوره شناسی؛ های زبانپژوهش

انتقال اشاره در  (؛1297) ؛خورشیدسحر بهرامیو  سیما خدابخشیانحسین؛ رضویان، 

، صص 2، پیاپی 1، شماره 2شناسی؛ دوره مجله روایت؛ «جریره»ۀ نمایشنام

81-88. 

تلفیق مفهومی: مطالعۀ موردی ارسالن گلفام و علی مالمیر؛  خورشید، سحر؛بهرامی

 .29/2/97؛ مجلۀ ذهن؛ پذیرش قطعی چاپ: در قرآن کریم« نطق»واژۀ 

تلفیق مفهومی؛ عامری؛  یاتحارسالن گلفام و  ؛رشیدسحر بهرامی خوناز؛ پری دادرس،

 .28/8/97؛ مجله جستارهای زبانی؛ پذیرش قطعی چاپ: پیشینه و سازوکار آن

 

1397 

(2019-2018)  

های ساخت(؛ 1298) زاده؛ارسالن گلفام و صدیقه سعیدی خورشید، سحر؛بهرامی

-مجله پژوهش شناختی؛  غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی

 .77-59، صص 1، شماره 8های زبانی؛ دوره 

1396 

(2018-2017)  

Kord-e Zafaranlu Kambuziya, Aliyeh; Pegah Aryaei & Sahar Bahrami-

Khorshid. (2017). An Optimality and Feature Geometry 

Theoretic account of Spirantisation in Bushehri Dialects. 
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Journal of Humanities and Social Sciences. Vol 22, Issue 5. Ver 1. 

Pp 83-92. 

ساخت (؛ 1295؛ )خورشیدسحر بهرامیحسین؛ صدیقه کاوسی تاجکوه و  رضویان،

-؛ مجله پژوهشاضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

 .57-29، صص 2، شماره 7دوره های زبانی؛ 

1391 

(2017-2016)  

Kord-e Zafaranlu Kambuziya, Aliyeh; Pegah Aryaei & Sahar Bahrami-

Khorshid. (2016). An Optimality Theoretic Account of Place 

and Voice Assimilation in Bushehri Dialects. Journal of 

Advances in Linguistics. Vol 6, No 3. Pp 1000-1007. 

 

 

  

موردی مجهول  مطالعه فاعل:ساخت موقعیت(؛ 1298) ؛خورشید، سحررامیبه

نامه پژوهشی دستور )ویژه –فصلنامه علمی ؛ غیرشخصی در زبان فارسی

 .185-122، صص 11ش  فرهنگستان(،

1394 

کارآیی انگاره صرف واژگانی؛ تحلیلی براساس ؛ (1298) ؛خورشید، سحررامیبه

، (27)پیاپی  8، شماره 8مجله جستارهای زبانی؛ دوره  های زبان فارسی؛داده

 .72-87صص 

 

ای  مطابقه، مقوله(؛ 1292زاده؛ )ارسالن گلفام و صدیقه سعیدی خورشید، سحر؛بهرامی

؛ معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی

 .29-1، صص 7، شماره 2های غرب ایران؛ دوره مجله مطالعات زبان و گویش

1393 

های بستاتصال پی(؛ 1292کردزعفرانلوکامبوزیا؛ )یه عال و خورشید، سحررامیبه

گی اتصال و ختوم به واکه در زبان فارسی: چگونضمیری به اسامی م

، صص 21شناسی؛ ؛ مجله زبان و زبانهای ضمیریبستبازنگری نظام پی

81-112. 

 

Bahrami-Khorshid, Sahar & Arsalan Golfam. (2013). Encoding the 

Agent in Persian Passive Construction: A Cognitive 

Approach; Journal of Humanities. Vol 20. Issue 4. Pp 25-42. 

 

1392 

(2014-2013)  

ساخت مجهول در زبان فارسی: (؛ 1291و ارسالن گلفام؛ ) خورشید، سحررامیبه

پژوهشی دستور  –؛ فصلنامه علمی تحلیلی در قالب انگاره دستور شناختی

 .111-82صص ، 8ش نامه فرهنگستان(، )ویژه

1391 

 

؛ در دانشنامه جهان اسالم: زیر نظر غالمعلی زبان خُوَر(؛ 1291؛ )خورشید، سحربهرامی

 .515-512، صص 17حداد عادل. ج 

فضای معنایی فعل (؛ 1291و آری فرهاخن؛ ) خورشیدبهرامی سحر ؛ارسالن گلفام،

مدرس: مجله دانشگاه تربیت ؛در زبان فارسی: نگرشی شناختی« شدن»

 .187-185(؛ صص 8)پیاپی  8، شماره 2های زبان و ادبیات تطبیقی؛ دوره پژوهش

 

1390 
 

: تصویرگونگی و سازیسببی (؛1288) خورشیدبهرامی سحرارسالن و  گلفام،

سال اول، شماره اول؛  الزهراء؛ دانشگاه پژوهیزبان مجله ؛شناختی رویکردی

 .188-182صص 

1388 

(2009-2008)  
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Aghagolzadeh, Ferdows & Sahar Bahrami-Khorshid (2009); Language 

as a Puppet of Politics: A Study of McCain’s and Obama’s 

Speech on Iraq War, A CDA Approach; International Journal of 

Criminology and Sociological Theory; Vol 2, No. 1, Pp 218-229. 

 

 

Golfam, Arsalan & Sahar Bahrami-Khorshid (1387/2009); Causation 

as a Mental Process; Pazhuhesh-e Zabanhay-e Khareji; 

University of Tehran; No 49 Pp 125-139. 

1387 

(2009-2008)  

یک فرایند ناهمگونی  (؛1287) خورشیدبهرامی سحرو  یهعال کردزعفرانلوکامبوزیا،

نامه فرهنگستان(؛ دوره شناسی )ویژهیشمجله گو فعال در لهجه همدانی؛

 . 22-81پنجم، شماره اول، صص 

 

 سببیت مفهوم به شناختی نگاهی(؛ 1288) خورشیدبهرامی سحرارسالن و  گلفام،

، 55 شماره بهشتی؛ شهید دانشگاه انسانی علوم پژوهشنامه ؛فارسی زبان در

 .27-82 صص

 

1386 

 در آغازین واکه تغییر(؛ 1288) خورشیدبهرامی سحرو  یهعال کردزعفرانلوکامبوزیا،

 اول، سال شناسی؛زبان و زبان مجله ؛همدانی لهجه بیشتر یا هجایی دو هایواژه

 .87-58 صص؛ 1 شماره

1384 

Bahrami-Khorshid, Sahar (2002); English as a World Language; 

Twilight: Undergraduate Journal of Language & Literature; 

Kermanshah: Razi University; Pp 7-8. 

1381 

(2002-2001)  
 

 
 

های کاربرد آن در شناسی شناختی و زمینهزبان (؛1295) خورشید، سحربهرامی

 صدا و سیما.؛ مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه

 

1391 

؛ شناسی در توسعه علوم شناختینقش زبان(؛ 1298) خورشید، سحربهرامی

 شناسی و مهندسی شناختی.شناسی، رواندانشگاه تربیت مدرس: سمینار زبان
 

1394 

Bahrami-Khorshid, Sahar & Arie Verhagen (2011); Mapping Semantic 

Spaces: A Cognitive Account of šod-n ‘to become’ in 

Persian; Leiden (the Netherlands): TWIST Conference.  

 

1390 

(2011-2010)  

Bahrami-Khorshid, Sahar; Arsalan Golfam & Arie Verhagen (2011); 

Semantic Spaces of “šod-n”: A Cognitive Analysis; Tehran: 

4
th

 International Conference of Cognitive Sciences. 

 

 

نظام ساختواژی زبان فارسی (؛ 1288) خورشیدسحر بهرامیمحمد و شناس، علیحق

؛ دانشگاه فردوسی مشهد: همایش ملی آموزش بر اساس مدل صرف واژگانی

 شناسی.زبان فارسی و زبان

1388 

 هاو سخنرانی هــاکنفــرانس -3-2
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: فارسی زبان در سببی ساختهای(؛ 1288) خورشیدبهرامی سحرارسالن و  گلفام،

 انجمن همایش نخستین مقاالت مجموعه: تهران دانشگاه ؛شناختیرده نگاهی

 .117-129 صص شناسی؛زبان

 

1384 

 در آغازین واکه تغییر(؛ 1282) خورشیدبهرامی سحرو  یهعال کردزعفرانلوکامبوزیا،

-گویش گروه نشست هفدهمین ؛همدانی لهجه بیشتر یا هجایی دو هایواژه

 .ایران شناسیزبان انجمن شناسی

1383 

ای اسم و صفت بررسی مقایسه(؛ 1282) یدخورشیسحر بهرامزاده، فردوس و آقاگل

؛ در نثر پارسی عهد صفویه و نثر پارسی معاصر )پس از دوران مشروطه(

 .11-22صص  یی؛طباطبادانشگاه عالمه یشناسهای ششمین کنفرانس زبانمجموعه مقاله

 

 
 
 

. دانشگاه تربیت «شدگي در تركي آذربايجانيتحليل دستوري توصيف و»نیا، صابر. میرزایی -1

 .52/15/49مدرس. تاریخ دفاع: 

. «هاي غيرشخصي معلوم در زبان فارسي: رويكردي شناختيساخت»زاده، صدیقه. سعیدی -5

 .51/6/42تربیت مدرس. تاریخ دفاع: دانشگاه 

شناسی گروه زبان. «بنياد متن منشور حقوق بشر اسالمي تحليل گفتمان پيكره»آزاد، مولود.  -3

 .31/6/42 تاریخ دفاع:. المی )واحد علوم و تحقیقات تهران(دانشگاه آزاد اس

روحاني، رئيس هاي حسن بنياد گفتمان سخنرانيتحليل پيكره»بهرامی کرکوندی، طاهره.  -9

می )واحد علوم و تحقیقات شناسی دانشگاه آزاد اسالگروه زبان. «4931جمهور ايران، در سال 

 .31/6/42 تاریخ دفاع: تهران(.

هاي اسمي زبان فارسي:  بررسي استعاره مفهومي و تلفيق مفهومي در گروه»یوسفیان، بهاره.  -2

 .31/3/46دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع:  «.رويكردي شناختي

آيي در زبان فارسي بر مبناي انگاره نظري شناختي باهمبررسي زبان»فر، زهرا. عباسیان -6

 .19/9/46دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع:  «.گرتسون

بررسي ديدگاه قرآن كريم در خصوص ماهيت و منشأ پيدايش زبان در انسان: »مالمیر، علی.  -7

 .57/6/46دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع:  «.شناختي شناسيمعني رويكرد

 
 
 

دانشگاه  «.چارچوب بهينگي هاي استان بوشهر:رآيندهاي واجي در گويشف»آریایی، پگاه.  -1

 .51/6/49 تربیت مدرس. تاریخ دفاع:

-گروه زبان. «اضافه در زبان فارسي از منظر دستور ساختساخت »کاوسی تاجکوه، صدیقه.  -5

 .12/15/49 تاریخ دفاع:شناسی دانشگاه سمنان. 

 های کارشناسی ارشدنامهراهنمایی پایان -3-1

 

 های کارشناسی ارشدنامهمشاوره پایان -3-6
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هاي اساس راهبردهاي ادب در مكالمه بر هادعوتتوصيف وتحليل پيش»وفادار، فاطمه.  -3

 .11/11/49 دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع: «.زبانانفارسي

 «.ساخت در گويش گيلكي-ارجاعي و عناصر تهي در سطح ربررسي روابط »رخ، منصوره.  -9

 .12/11/42 دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع:

حركتي در زبان فارسي: تحليلي در چارچوب انگاره دستور -ساخت سببي»دمیرچی، سپیده.  -2

 .14/11/42 دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع: «.ساخت

دشناختي در پذيرش و عدم پذيرش جمالت از كشف و تحليل قواعد كاربر»فروزش، پروانه.  -6

 .33/11/42 دانشگاه تربیت مدرس. تاریخ دفاع: «.زباننظر سخنگويان فارسي

هاي فارسي: نگاهي شناختي به آثار برخي نمايشنامه انتقال اشاره در»خدابخشیان، سیما.  -7

تاریخ دفاع: شناسی دانشگاه سمنان. گروه زبان «.برگزيده بهرام بيضايي و چيستا يثربي

52/15/42. 

-روزنامه هايشناختي در سرمقالهتوصيف و تحليل معاني پنهان زبان»علیزاده سالطه، علی.  -8

دانشگاه تربیت مدرس.  «.انتقادي گفتمان تحليل رويكرد: گراياناصول و طلباناصالح هاي

 .12/6/46 تاریخ دفاع:

هاي مفهومي و طرح واره هاي تصوري بررسي كاربرد استعاره  »عزیزی شیروانشاهلو، مسعود.  -4

 تاریخ دفاع:دانشگاه تربيت مدرس. «. دوره دوم متوسطه دركتاب هاي زبان انگليسي

51/15/46. 

 

 
 

 

 واحد( 2های صرف )نظریه 

 
 
 

 واحد( 2شناسی شناختی )زبان 

  واحد( 2)صرف 

 ( 2اصول دستور زبان )واحد 

  واحد( 2گشتاری )دستور 

 ( 2شیوه استدالل نحوی )واحد 

  واحد( 2شناسی )معنیاصول 

 واحد( 2شناسی زبان )روان 

 واحد( 2شناسی )تاریخ زبان 

 واحد( 2شناسی تاریخی و تطبیقی )زبان 

 واحد( 2های ایرانی )تاریخچه زبان 

 

 مقطع دکتـــری -4-1

 

 شدهدروس تدریس -4
 

 مقطع کارشنــاسی ارشـد -4-2
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 ( 8زبان عمومی )واحد 

 واحد( 8دانشگاهی )زبان پیش 

 

 
 

 1291، اسفند مدرس گواهی صالحیت مدرسی دانشگاه تربیت. 

 المللی گواهی شرکت در کارگاه بین“Approaches to Prototypes and Prototype Categories” زیر ،
 .1287/ اسفند 2119 تهران: مارس (John R. Taylor)نظر پروفسور جان آر. تایلور 

 
 
 

 
 

 شناسی شناختی زبان (←  دستـور شناختی(Cognitive Grammar (CG))) 

  دستور ساخت(Construction Grammar (CxG)) 

 صــرف 

  ساختصــرف (Construction Morphology) 

 
 

 آموخته رتبه اول در مقطع دکتریلوح تقدیر و جایزه دانش 

 جایزه بهترین ارائه در کنفرانسTWIST  ،2111مِی  12دانشگاه الیدن 

 آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشدلوح تقدیر و جایزه دانش 

 کارشناسیآموخته رتبه اول در مقطع لوح تقدیر و جایزه دانش 
 

 
   

 دکتر ارسالن گلفام  

 های شناختی عضو ستاد توسعه علوم و فناوری 1393 -... 

 ایران عضو بنیاد ملی نخبگان 1388 -... 

 ایران شناسیزبان انجمن عضو 1383 -... 

 رازی دانشگاه انگلیسی زبان گروه دانشجویی -علمی انجمن عضو 1382-1380

 زبان گروه دانشجویی -علمی انجمن به وابسته ”Twilight“ دانشجویی مجله سردبیر 1382-1380
 رازی دانشگاه انگلیسی

 و پژوهشی اینجانبهای علمی ه فعالیتاسامی سه نفر متخصص آشنا ب -9
 

 پژوهشی تخصصی-های آموزشیشرکت در دوره -1
 

 عضــویت در مجامع علمــی -6
 

 های پژوهشی مورد عالقهزمینه -7
 

 مقطع کارشنــاسی -4-3

 

 جـــوایز -8
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