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 بسمه تعالی

 زانیار نقشبندی

 ، دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات، طبقه سوم. پاسداران سنندج، بلوارآدرس: 

    Zaniar.Naghshbandi@gmail.comایمیل:

 سوابق شغلی:

 . ۷۹۳۱استادیار زبانشناسی، گروه زبان و ادبیات کردی از فروردین  -

 تحصیلی:سوابق 

 . ۳۹بهمن ی زبانشناسی همگانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ، رشتهتخصصی مقطع دکتری دانش آموخته-

 ۱۲نمره رساله:  ؛۷۱/۷۳ معدل کل) بدون احتساب رساله(:

 شناختیعنوان رساله: وجهیت در هورامی؛ رویکردی رده

 استاد راهنما: دکتر مهرداد نغزگوی کهن   استاد مشاور: دکتر محمد راسخ مهند 

 .۳۲ی زبانشناسی همگانی، دانشگاه کردستان، اردیبهشت ی مقطع کارشناسی ارشد، رشتهآموختهدانش-

 )کسب رتبه اول( ۳۱/۷۳نامه: ی پایاننمره ؛۱۳/۷۳معدل کل: 

                                          "گراهای کنایی در گویش هورامی؛ رویکردی کمینهساخت"نامه: عنوان پایان

 دوستان  استاد مشاور: دکتر یادگار کریمیاستاد راهنما: دکتر غالمحسین کریمی  

. معدل ۶۸تیر وزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز، ی آمی زبان و ادبیات انگلیسی، مؤسسهی مقطع کارشناسی، رشتهآموختهدانش-

 )کسب رتبه اول( ۹۳/۷۶کل: 

 

 

 مقاالت:
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 هایپژوهشی پژوهش-علمی ؛ فصلنامهبه همراه دکتر غالمحسین کریمی دوستان "های کنایی در گویش هورامیساخت "-

 .۷۹۳۲تابستان  ۸؛ شماره )دانشگاه تربیت مدرس( زبان و ادبیات تطبیقی

ای هپژوهشی پژوهش-؛ مجله علمیبه همراه دکتر یادگار کریمی "تأکیدی در گویش هورامی-فعلی استمراری هایساخت "-

 .۷۹۳۲بهار و تابستان  ۱؛ شماره )دانشگاه تهران( زبانی

-ی علمی؛ فصلنامهبه همراه دکتر محمد راسخ مهند "تأثیر عوامل کالمی بر تعیین نوع الگوی حالت در گویش هورامی"-

 .۷۹۳۱زمستان  ۹شماره  ۹؛ دوره )دانشگاه تربیت مدرس( جستارهای زبانی پژوهشی

؛ به همراه دکتر محمد راسخ مهند "نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامیتأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت "-

 .۷۹۳۱تابستان  ۷؛ شماره )دانشگاه رازی( های غرب ایرانی  مطالعات زبان و گویشفصلنامه

)دانشگاه  های زبانیپژوهشی پژوهش-مجله علمی؛ "گراهای کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد کمینهساخت "-

 .۷۹۳۹بهار و تابستان ؛ تهران(

پژوهشی جستارهای زبانی -ی علمی؛ به همراه دکتر مهرداد نغزگوی کهن؛ فصلنامه"در زبان هورامی و افعال وجهی وجهیت "-

 ) مقاله مستخرج از رساله دکتری(.۷۹۳۱مرداد و شهریور ت مدرس(؛ )دانشگاه تربی

؛ مجموعه مقاالت هشتمین همایش زبانشناسی ایران )به کوشش دکتر محمد "تلفیق مشخصه حالت در گویش هورامی "-

 .۷۹۳۷دبیرمقدم(؛ 

 اندیشیمقاالت نخستین هم؛ مجموعه "های کنایی نشاندار در گویش هورامیای در ساختدستوری شدگی ترتیب سازه "-

 .۷۹۳۱شش دکتر مهرداد نغزگوی کهن(؛ های ایرانی ) به کوزبان

امید طبیب زاده(؛ )به کوشش دکتر  وزن شعر از دیروز تا امروزمجموعه  ؛"ساخت وزنی اشعار مکتوب در گویش هورامی "-

 ۷۹۳۱  انتشارات هرمس،

-ی علمی؛ دوفصلنمامه"۱۲۷۹توماس هافمن و گریم تروسدال ؛ ی دستور ساختی؛ ویراسته درسنامهمعرفی و نقد کتاب  "-

 .۷۹۳۱پاییز و زمستان  ۸های زبانشناسی تطبیقی) دانشگاه بوعلی سینا(؛ شماره پژوهشی پژوهش

-گریم تروسدال، مجله علمیبه همراه دکتر  ، "شدگی و تغییرات زبانی: شواهدی از الگوی انطباق کنایی در هورامیساخت "-

 . ۷۹۳۶پاییز و زمستان ، های زبانشناسی تطبیقی) دانشگاه بوعلی سینا(پژوهش پژوهشیِ

به همراه ناصر ملکی و علیرضا خانی، مجله مطالعات  "ی ایوانبررسی اصطالحات خویشاوندی در گویش کلهری گونه "-

  .۷۹۳۶های غرب ایران، پاییز و زمستان ها و گویشزبان

 در دایره المعارف بزرگ اسالمی.  "های گورانیزبان"تألیف مدخل -
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 .در دایره المعارف بزرگ اسالمی "هورامی"تألیف مدخل 

"The effects of Preferred Argument Structure and other discourse motivations on determination 

of split alignment in Hawrami" to be published in journal of Studies in Language; John 

Benjamin's Publication. In press.  

 ترجمه:

 )وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی(، اثر هکتور هیومونرو؛ مجله ادبیات داستانی "میانجیگران"داستان کوتاه  -

 .۷۲۲شماره 

 . ۸۸اره شم )وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی(، اثر آگوست استرینبرگ؛ مجله صحنه "قویتر "نمایشنامه -

 های داخلی:همایش

؛ پنجمین آکادمی تابستانی انجمن زبانشناسی ایران؛ "تأثیر عوامل کالمی بر تعیین نوع الگوی حالت در گویش هورامی"-

 .۷۹۳۷دانشگاه آزاد رشت؛ شهریور 

 .۷۹۳۷؛ هشتمین همایش ملی زبانشناسی ایران؛ دانشگاه عالمه طباطبایی؛ بهمن "تلفیق مشخصه حالت در گویش هورامی " -

؛ های ایرانیاندیشی زبان؛ نخستین هم"های کنایی نشاندار در گویش هورامیای در ساختدستوری شدگی ترتیب سازه "-

 .۷۹۳۱ی و مطالعات فرهنگی؛ اردیبهشت انجمن زبانشناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسان

های ایرانی؛ انجمن زبانشناسی اندیشی وزن شعر فارسی و زبان؛ دومین هم"ساخت وزنی اشعار مکتوب در گویش هورامی "-

 .۷۹۳۱ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ خرداد 

ای )گزارشی مختصر از یک پروژه ای و هورامی پاوهنحوی هورامی کندوله-های صرفینگاهی به برخی از تفاوت"-

 . ۷۹۳۱شناسی ایران؛ دانشگاه عالمه طباطبایی؛ مهر المللی زبان؛ دهمین همایش بین "ٰمستندسازی زبانی(

بیات کردی؛ دانشگاه المللی زبان و اد؛ دومین همایش بین "های هورامی کرمانشاهیتوصیفی زبانشناختی از ویژگی"-

 ۷۹۳۱الدین؛ خرداد رین و صالحهای راپهکردستان به همراه دانشگاه

 بین المللی: تخصصی هایو دوره هاهمایش

-Second international summer school on Iranian Linguistics; Department of Iranistik, 

Hamburg University –Germany, August 2012. 

-Third international summer school on Iranian Linguistics; Department of Iranistik, Hamburg 

University-Germany, August 2013. 
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- "Argument Strength and Differential Case Marking: some evidence from Hawrami", First 

international workshop on Kurdish Variation, Department of Linguistics, Bamberg 

University-Germany. August 2013.  

-" Language change and constructionalization: Evidence from ergative alignment in 

Hawrami", first international conference on functional linguistics, Bu-Ali Sina university, 

Hamedan, September 2015.   

-" Hawrami of Kanduleh; a report of an ongoing documentation project". Second 

international symposium of endangered Iranian languages, Université Sorbonne Nouvelle, 

Paris, July 2016.  

- International summer school on Descriptive Linguistics and Language Documentation, 

Department of Linguistics, Leiden University-Netherlands. July 2016.   

 های تحصیلی:موفقیت

ی زبان و ادبیات انگلیسی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، رشته۹۳/۷۶با معدل  در مقطع کارشناسی اولی کسب رتبه-

 اهواز.

 ی زبانشناسی همگانی، دانشگاه کردستان.، رشته۱۳/۷۳با معدل  ع کارشناسی ارشددر مقط اولی کسب رتبه-

تعدادهای اسی زبانشناسی همگانی در دانشگاه تهران با استفاده از امتیاز ی دکتری تخصصی رشتهپذیرفته شدن در دوره -

 .۳۷/۳۲درخشان، سال تحصیلی 

متیاز استعدادهای ای زبانشناسی همگانی در دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از ی دکتری تخصصی رشتهپذیرفته شدن در دوره -

 .۳۷/۳۲درخشان، سال تحصیلی 

ال سزبانشناسی همگانی در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران  یی دکتری تخصصی رشتهپذیرفته شدن در دوره-

 .۳۷/۳۲تحصیلی 

  .۸۱۱ی برگزار شده در واحد علوم تحقیقات تهران با نمره 2008سال  PBTدریافت مدرک آزمون تافل  -

 .۶۷ی با نمره ۷۹۶۶دریافت مدرک معادل تافل دانشگاه تهران آذر ماه -

 .۶۷ی با نمره ۷۹۳۱دریافت مدرک معادل تافل دانشگاه تهران تیر ماه - 

 

 :پژوهشی طرح
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، ر آلماند موسسه تحقیقاتی ولکس واگنو دانشگاه هامبورگ گورانیِ کندوله؛ با همکاری گروه ایرانشناسی  طرح ثبت گویش

شناسی در موسسه ماکس پالنک در هلند، شهر افزارهای گویشی تخصصی آشنایی با نرمشرکت در دوره) .۱۲۷۹شروع طرح 

 الذکر(نایمیخن، پیش از شروع طرح پژوهشی فوق

 تدریس:سوابق 

 .۳۲/۶۳، ۶۳/۶۶های تحصیلی التدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه کردستان در سالهمکاری به صورت حق-

 )همراه  با نمره ارزشیابی ممتاز(

 برای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنقر.ی آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی تدریس در دوره-

دانشگاه کردستان، نیمسال دوم سال تحصیلی  ی کارشناسی ارشد زبان شناسی(دوره)شناسی تدرریس درس اصول معنی -

 ) همراه با نمره ارزشیابی ممتاز( .۳۱/۳۹

 ۳۹/۳۹ سال تحصیلی اولدانشگاه کردستان، نیمسال  ی کارشناسی ارشد زبان شناسی(دوره) شناسی زبانجامعهتدرریس درس -

 با نمره ارزشیابی ممتاز(.) همراه 

 .۳۹/۳۹سال تحصیلی  اولنیمسال رازی، التدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه همکاری به صورت حق-

 .۳۹/۳۹سال تحصیلی  دومنیمسال رازی، التدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه همکاری به صورت حق- 

 ،در تدریس دروس تخصصی و عمومی رازیالتدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه همکاری به صورت حق-

 .۳۹/۳۱سال تحصیلی  اولنیمسال 

 ،در تدریس دروس تخصصی و عمومی رازیالتدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه همکاری به صورت حق-

 .۳۹/۳۱سال تحصیلی  دومنیمسال 

 ،در تدریس دروس تخصصی و عمومی رازیالتدریس با گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه همکاری به صورت حق-

 .۳۱/۳۸سال تحصیلی  اولنیمسال 

 

 


