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  ١مجله زبان شناسی سال دوم، شماره " زبان در زمان و مکان) "١٣٦٤( •
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  قطع گفتار در گفتگوهای خانوادگی زوج های فارسی زبان تهرانی •

  جنبه هایی از تفاوت رفتار کالمی مردان و زنان فارسی زبان تهران •

  مشکالت آموزش و یادگيری خط فارسی نوآموزان فارسی زبان •
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  تغييرات معنایی و واژگان زبان فارسی بر پایه آثار داستانی سيد محمد علی جمالزاده •

  واژه نامه توصيفی زبان شناسی تاریخی •

  ماهه فارسی زبان ٤٨-١٨بررسی نظام آوایی کودکان  •

  خشونت زبانی •

  بررسی زبان تبليغ •

  بررسی برخی از ویژگيهای دستوری در گروهی از بيماران زبان پریش فارسی زبان •
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  کردن ای در کفش گفتاری درخواست های حاشيه تعدیل •

  زبان در گفتمان اداری قدرت در گفتار زنان و مردان فارسی •

  تعامل زبان و جنسيت در ادبيات داستانی معاصر فارسی •

  تأثير سن و جنسيت بر کاربرد مازندرانی در مهاجران مازندرانی ساکن تهران •

  ها بر مبنای مدل انتشار کوپر عوامل برون زبانی بر پذیرش نوواژه •

  آموزان فارسی زبان و سطح خواندن دانشرابطه آگاهی واجی  •

  فارسی -های کردی تأثير زبان غالب بر پدیده رمزگردانی در دو زبانه •

  گویش یزدی •

  ارتباط زبان و فرهنگ در ناشنوایان تهرانی •

  های نقش و معنایی در فارسی زبانان دچار لکنت توزیع فراوانی وقوع لکنت دو واژه •
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  شناسی درآمدی برجامعه •
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