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سوابق تحصیلی

رشتههای مورد عالقه تخصصی

دروس تدریس شده

1368 فرانسه، ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، کارشناسی :.1

1370فرانسه، ،Toulouse- Le Mirail  آموزش زبان، دانشگاه تولوزکارشناسی :.2

1371فرانسه، ،Toulouse- Le Mirail تولوزدانشگاه  زبان شناسی، کارشناسی ارشد :.3

1372فرانسه، ،Toulouse- Le Mirail  علوم زبان، تولوزکارشناسی ارشد :.4

1375فرانسه، ،Toulouse- Le Mirail  علوم زبان، آموزش زبان، تولوزدکتری تخصصی :.5

-
روانشناسی یادگیری زبان

تحلیل متدهای آموزش زبان های خارجی؛-
اصول و روشهای تدریس زبان؛-
ارزشیابی و آزمونسازی؛-
تحلیل تقابلی خطاها در آموزش زبان؛-
زبانشناسی کاربردی؛-
آواشناسی اصالحی؛-
ترجمۀ متون اسالمی.-

دروس
تدریس

شده در مقطع دکتری تخصصی:
روانشناسی زبان و یادگیری زبانهای خارجی-
چگونگی تدوین متدهای آموزش زبان خارجی-
فرایند فراگیری زبان مادری و یادگیری زبان خارجی-

دروس تدریس شده مقطع کارشناسی ارشد:
آشنایی با نظریهها و اصول آموزش زبان-
مفاهیم بنیادی تخصصی آموزش زبان-
زبانشناسی کاربردی-
ارزشیابی و آزمونسازی-
آواشناسی اصالحی-
دستور تطبیقی و تحلیل خطا-
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مقاالت چاپ شده (انگلیسی، فرانسه، فارسی)

دستور پیشرفته-
ترجمه و مقابله متون اسالمی-

کتب منتشر شده و زیر چاپ

.1388سمت، ایران، ، انتشاراتبررسی رویکرد ارتباطی در آموزش زبانهای خارجی.1

.1389سمت، ایران، ، انتشاراتارزشیابی دانش و مهارتهای ارتباطی زبان.2

فرهنگ سه زبانۀ مدرس، مفاهیم بنیادی و تخصصی آموزش زبان و رشتههای وابسته.3
Modares Trilingual Dictionary, Fundamental and Specialized concepts in Language Teaching
Dictionnaire Trilingue Modares, Concepts Fondamentaux et Spécialisés en Didactique des Langues

1390ایران، تهران، انتشارات سپاهان، 
، مفاهیم بنیادی و تخصصی علوم اسالمی و رشتههای وابستهفرهنگ سه زبانۀ مدرس.4

Modares Trilingual Dictionary, Fundamental and Specialized Concepts in Islamic Sciences
Dictionnaire Trilingue Modares, Concepts Fondamentaux et Spécialisés en Sciences Islamiques

1390ایران، تهران، انتشارات سپاهان، 
1391ده سخن در باب آموزش زبانهای خارجی، انتشارات مهر نیوشا، 5   .
1391فرهنگ توصیفی مفاهیم آموزش زبان و رشتههای وابسته، انتشارات سمت، ایران، تهران. .6
7.English language by situational approach،.جهان رایانه، ایران زیر چاپ
8.Méthode de l'emploi،.جهان رایانه ، ایران زیر چاپ
9.Learning Persian Language ، .جهان رایانه ، ایران دو جلد، زیر چاپ

10.How to communicate, comment communiquerچگونه در زبان خارجی ارتباط 
انتشارات مهرنیوشا، زیر چاپ.برقرار کنیم، 

تأثیر هوشهای.1 «بررسی  مهرابی،  مرضیه  مریم مالصادقی،  روح اهللا رحمتیان، 
مجلهچندگانه در یاددهی/ یادگیری زبانهای خارجی نزد زبانآموزان ایرانی »، 

تبریز دانشگاه  تابستان 8، شماره پژوهشی  زبان55-74، صفحات 1391،  به  مقاله   ،
فرانسه.

استراتژی.2 از  استفاده  میزان  بررسی   » روح اهللا رحمتیان، مرضیه زهرهوندی، 
مجله پژوهش زبان و ادبیاتشناختی و ارتباط آن با استقالل دانشجویان زبان»، 

، مقاله به زبان فارسی.173-190، صفحات 1390، پاییز 3، شماره تطبیقی

روح اهللا رحمتیان، محمد حسین اطرشی، مرضیه مهرابی، « بررسی نقش سن در.3
 ،« الزهرایادگیری زبانهای خارجی  دانشگاه  زبانپژوهی  چاپ.مجله  گواهی   ،

.مقاله به زبان فارسی

 نوید آرمیون، « بررسی تأثیر منابع شنیداری و منابع دیداریروح اهللا رحمتیان،.4
، کانادا. مقاله1389 مجله بینالمللی زبان انگلیسی، در فهم شفاهی زبان خارجی »،

به زبان انگلیسی.

روح اهللا رحمتیان، مرضیه مهرابی، ارزشیابی ارتباط کتبی زبان آموزان ایرانی،.5
، مقاله به زبان فرانسه.، استرالیا، سیدنی1389
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یادگیری زبانروح اهللا رحمتیان- مرضیه مهرابی، « .6 متفاوت  بررسی سبکهای 
 ،« زبانهای خارجی  در  ایرانی  تربیتآموزان  دانشگاه  تطبیقی  ادبیات  و  زبان 

شماره مدرس، پژوهشی.  علمی-  زمستان 4  صفحات 1389،  علمی-107-93،   ،
پژوهشی، مقاله به زبان فارسی.

روح اهللا رحمتیان- مرضیه مهرابی، « بررسی روش های گوناگون اصالح آوایی.7
زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیتدر یاددهی/ یادگیری زبان های خارجی »،

، علمی- پژوهشی، مقاله به زبان33-49، صفحات1389، تابستان 2 شماره مدرس،
فارسی.

استراتژی های.8 بررسی   » دریس،  زینب  مهرابی-  مرضیه  رحمتیان-  اهللا  روح 
پژوهشیمجله »،خودسازماندهی در یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان ایران

، مقاله به زبان، علمی- پژوهشی112-93، صفحات 1389، 213شماره ،دانشگاه تبریز
فرانسه.

روح اهللا رحمتیان، هاله چراغی، « مشکالت تلفظ زبان فرانسه نزد زبان آموزان.9
، علمی- ترویجی، مقاله به52-62، صفحات 1389، 94ایرانی »، رشد زبان، شماره 

زبان فرانسه.
« نوعشناسی خطاهای امالیی دانشجویانروح اهللا رحمتیان، کتایون کاتوزیان،.10

،1388، 53شماره ،پژوهش زبانهای خارجی دانشگاه تهرانایرانی زبان فرانسه »،
، مقاله به زبان فرانسه.، علمی- پژوهشی43-23صفحات 

نرم.11 ارائه  چگونگی  بر  تحلیلی   » اطرشی،  حسین  محمد  رحمتیان-  اهللا  روح 
(با توجه به شکل، محتوا، تکنیک) »، زبانهایافزارهای آموزشی زبان  پژوهش 

علمی- پژوهشی، مقاله، 43-27، صفحات 1388، 51شماره ،خارجی دانشگاه تهران
به زبان فارسی.

« بررسی مشکالت آموزش و یادگیری زبانروح اهللا رحمتیان، پرویز جواهری،.12
ایران »، ،1388، 93، شماره رشد زبان های خارجی در مدارس راهنمایی در 

، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی64-54صفحات 
روح اهللا رحمتیان، مهناز بهرامی ، « بررسی یادگیری کاربرد قید در زبان فرانسه.13

، مقاله به، صفحات علمی- ترویجی11شماره ،رشد زبان نزد زبان آموزان ایرانی»،
زبان فرانسه.

learningروح اهللا رحمتیان- محمد حسین اطرشی، « تحلیل نرم افزار آموزشی.14
language French،« 4شماره ،نشریه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه قلم،

، علمی- پژوهشی، مقاله به زبان فارسی.96-75، صفحات 1387
« مشکالت امالیی دانشجویان ایرانی درروح اهللا رحمتیان، کتایون کاتوزیان ،.15

فرانسه زبان  زبان »،یادگیری  علمی-64-58، صفحات 1387، 87،شماره رشد   
، مقاله به زبان فرانسه.ترویجی

یادگیری.16 روح اهللا رحمتیان، محمد حسین اطرشی، « بررسی نقش جنسیت در 
خارجی بهشتی »،زبانهای  شهید  دانشگاه  پژوهشی  صفحات،1386،مجله 

، علمی- پژوهشی، مقاله به زبان فارسی.147-158
« خطا یک عامل پویا در روند زبان آموزیروح اهللا رحمتیان، کامیار تاج الدینی،.17

قلم »، فرانسه  ادبیات  و  زبان  ایرانی  انجمن  صفحات1386، 2جلد ،نشریه   ،
، مقاله به زبان فرانسه.، علمی- پژوهشی105-123

»،روح اهللا رحمتیان، ژاله شریف، « نقش خودارزشیابی در تربیت پیوسته اساتید.18
 علمی- پژوهشی،27-15، صفحات 1386، 14شماره ،مجله بین المللی علوم انسانی 
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مقاله به زبان انگلیسی.
،رشد زبان»،« چگونگی استفاده از فیلم در کالس های زبانروح اهللا رحمتیان،.19

، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی64-58صفحات ،1386، 82شماره 
»،« تولید شفاهی و بررسی خطاها از دیدگاه روان شناسیروح اهللا رحمتیان،.20

، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی64-58صفحات ،1385، 81، شماره رشد زبان
و کاربرد آن در ایران »، Reflets « تحلیل متدروح اهللا رحمتیان، کامبیز ستایش،.21

، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی47-40صفحات ، 1385، 80شماره ، رشد زبان
« مشکالت یادگیری و کاربرد کلماتروح اهللا رحمتیان، مجید دارابی گودرزی،.22

،1384، 12، شماره مجله بین المللی علوم انسانی»،ترکیبی نزد زبان آموزان ایرانی
علمی- پژوهشی، مقاله به زبان انگلیسی.

23.،« تحلیل کنیم  را  فرانسه  زبان  متدهای آموزش  « چگونه  اهللا رحمتیان،  روح 
به علمی- پژوهشی322-311، صفحات 1384، 979شماره ،سازمان سمت  مقاله   ،

زبان فرانسه.
« بررسی نیازهای زبانی دانشجویان ایرانیروح اهللا رحمتیان، بیتا معظمی فراهانی،.24

،343-323، صفحات 1384، 979شماره ،سازمان سمت »،در آموزش زبان فرانسه
، مقاله به زبان فرانسه.علمی- پژوهشی

Nouvel« مقایسه استراتژی های به خاطر سپاری در دو متد روح اهللا رحمتیان،.25
Espace، Café Crème،« علمی-35-41، صفحات 1384، ،77، شماره رشد زبان 
، مقاله به زبان فرانسه.ترویجی

رشد»،« چگونگی استفاده از اینترنت در آموزش زبان فرانسهروح اهللا رحمتیان،.26
، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی64-57، صفحات 1384، 75شماره ،زبان 

،رشد زبان »،« استراتژی های دانشجویان ایرانی در یادگیریروح اهللا رحمتیان،.27
، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی64-55، صفحات 1382، 70شماره 

« در یادگیری زبان چگونه به خاطر می سپاریم و چرا فراموشروح اهللا رحمتیان،.28
، مقاله به علمی- ترویجی64-55، صفحات 1382، 68شماره ،رشد زبان»،می کنیم

زبان فرانسه.
« شیوههای آموزش و بکارگیری دستور در روش های سمعی-روح اهللا رحمتیان،.29

شماره،مجله پژوهش زبانهای خارجی دانشگاه تهران»،بصری ساخت یکپارچه
 علمی- پژوهشی، مقاله به زبان فارسی.91-77، صفحات 1381، 12

»،« جایگاه بازیهای آموزشی در کالس زبانروح اهللا رحمتیان، الهام شوندی،.30
زبان  زبان علمی- ترویجی54-41، صفحات 1381، 65شماره ،رشد  به  مقاله   ،

فرانسه.
روح اهللا رحمتیان، « نقش عوامل زبرزنجیری (نوای گفتار) در آموزش زبان »،.31

انسانی علوم  شماره مدرس  ویژه 22،  شماره  علمی-91-110، صفحات 1380،   ،
، مقاله به زبان فرانسه.پژوهشی

روح اهللا رحمتیان، زینب سنجانی، « اسالم و علم گرایی غرب »، مجله پژوهشی.32
، مقاله به زبان فارسی.1380تربیت مدرس، 

مدرس« جایگاه خطا در تئوریهای یادگیری زبان خارجی »، ، روح اهللا رحمتیان.33
، مقاله، علمی- پژوهشی155-147صفحات ، 1378، تابستان 11، شماره علوم انسانی

به زبان فرانسه.
روح اهللا رحمتیان، « تفکری در نوعشناسی خطاها در آموزش زبانهای خارجی.34

، علمی- پژوهشی158-151، صفحات 1378، پاییز 12، شماره مدرس علوم انسانی»، 
، مقاله به زبان فرانسه.
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سایر تجارب تحقیقاتی و آموزشی

سخنرانی ها و سمینارهای علمی- تخصصی

تعامل در کالس های سنتی زبانروح اهللا رحمتیان،.35 ،رشد زبان»،« مشکالت 
، مقاله به زبان فرانسه. علمی- ترویجی45-41، صفحات 1378، 53شماره 

»،« مراحل رشد ارتباط شفاهی زبان نزد دانشجویان ایرانیروح اهللا رحمتیان،.36
زبان  زبان علمی- ترویجی60-54، صفحات 1379، 57شماره ،رشد  به  مقاله   ،

فرانسه.

، مجله مدرسگزارش علمی اولین سمینارهای زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، ایران برگزاری و چاپ 
1379علوم انسانی تابستان 

 مجله مدرسگزارش علمی دومین سمینارهای زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، برگزاری و چاپ
.1379پاییز علوم انسانی

مجلهگزارش علمی چهارمین سمینارهای زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، برگزاری و چاپ
.1380پاییز مدرس علوم انسانی

1382 تدوین جزوه درسی واج شناسی به زبان فرانسه، واج شناسی، بازبینی و تغییر 

جزوه درسی آشنایی با روش ها و نظریه های آموزشی به زبان فرانسه، آشنایی با روش ها و نظریه های
1382آموزش زبان، بازبینی و تغییر 

1380 جزوه درس روانشناسی زبان، بازبینی و تغییر 

1382جزوه درس مفاهیم آموزش زبان، مفاهیم بنیادی آموزش، جدید 

ارائه سمینار « بررسی خطاهای زبان آموزان، چه استراتژی در مقابل زبان آموزان ایرانی داشته باشیم»، دانشگاه.1
1377تربیت مدرس، 

،Taras Chevtchenkoنقش تفکرات چامسکی در رویکرهای آموزش زبان»، دانشگاه ارائه سخنرانی «.2
1388اوکراین، 

» مرکز تخصصی آموزشآیا خطاهای زبانی ملیتهای متفاوت به یک شیوه اصالح میشوند؟ سخنرانی «ارائه.3
1382زبان، ویشی، فرانسه، 

»، اداره ارشاد کلتأثیر نظریات روانشناسی در محتوای متدهای آموزش زبانهای خارجیارائه سمینار « .4
1389مازندران، 

اداره ارشاد کلتأثیر نظریات زبانشناسی در محتوای متدهای آموزش زبان های خارجی »،ارائه سمینار « .5
1389مازندران، 

1389اداره ارشاد کل مازندران، سیر متدولوژی در آموزش زبان های خارجی »،ارائه سمینار « .6

اداره ارشادآموزش زبان بر اساس اهداف، اصول و تکنیک ها »،تأملی بر محتوای متدهای ارائه سمینار « .7
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عضویت در مجامع بین المللی

عضو هیئت تحریریه مجالت

1389کل مازندران، 

اداره ارشاد کل مازندران،خارجی »،هایدر زبانهای یادگیریبررسی استراتژی ها و سبکارائه سمینار « .8
1389

1389اداره ارشاد کل مازندران، بررسی مدلهای ارزشیابی در آموزش زبان »،ارائه سمینار « .9
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