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 عباسعلی ,جوادی گیتی افروز )1389 ,.(نشریه پژوهش های  زبانشناختی در 
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 اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن .رضائی عباسعلی )1384 ,.(نشریه  -

 .پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی ,-)24 ,(111- 122
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 حمایت،  مهارتهای تفکر انتقادی،  و استفاده از راهبردهای یادگیری )مورد مطالعه :دانشجویان رشته -

 
 نحوه نمایش اسالم و مسلمین در رسانه های غرب  :تحلیل انتقادی کالمکامیار کباری,عباسعلی -
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- Changeability in Novice and Experienced Teachers’ Cognition: The Contributions 
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 بررسی عملکرد ساختارهای متفاوت سواالت گرامر :مدل تحلیلی رشفرزانه مظفری,عباسعلی -

  رضائیدکتری،  1396/06/22

 
- Competing Motivators of Subordinate Adverbial Clauses in Academic English: A 

Contrastive Study1395/06/31  ،احسان گلپرور ,عباسعلی رضائیدکتری  

 
- The Perception of Students and Teachers of Code-switching: Is Level of Anxiety a 

Decisive Factor?1395/06/31  ،سجاد فتحی برناجی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد  
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 فراگیران انگلیسی به عنوان زبان بیگانه و مدرسان بومی و غیر بومی زبان انگلیسی و بازخورد -

 ،تصحیحی شفاهی :دیدگاه ها و عملکرد کالسیسومیه محمد صالح,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد 

1395/06/10  
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Learners: Text-Messaging vs. Paper-and-Pencilمهناز خسروی ,عباسعلی رضائیکارشناسی 

  ارشد،  1394/11/27

 
- The Role of Applying Concept mapping Strategies, Fill in the Map, 

Collaborative1394/11/27  ،سکینه بلباسی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد  

 
 استراتژی های یادگیری واژگان انگلیسی :پژوهشی درباره ی زبان آموزان ایرانینیلوفر کارگر -

  جهرمی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1394/11/27

 
 مقایسه بازخوردهای فیزیکی،  احساسی،  رفتاری و گفتاری در بین زبان آموزان دختر و پسر ایرانی به -

  اضطراب یادگیری زبان خارجیزهرا سیف السادات,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1394/11/26
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 پردازش ضمایر مبهم توسط فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجیمسعود معتمدی نیا,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1394/11/26

 
 تأثیر فراگیری زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه بر تراکم واژگانفاطمه محمدی باغمالیی,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1394/07/12

 
 تاثیر گسترش متن بر یادگیری لغت و پایداری آن در دانش آموزان دبیرستانیمرضیه رنجبر,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1394/06/30

 
- Learner-tailored Feedback: A New Approach to Enhance the Effectiveness of 

Corrective Feedback on Students’ Writing Abilityخدیجه مجدالدین,عباسعلی رضائیدکتری، 

1394/06/20  

 
- Links Between Research and Pedagogy in the Status Quo of Teacher-Training 

Courses in Iran: A Focus on Dynamic Assessmentمهسا قنبرپور,عباسعلی رضائیدکتری، 

1394/06/13  

 
 تاثیر راهبردهای فراشناختی شنیداری و سبک های شناختی بر کنش شنیداری زبان آموزان ایرانی در -

 
 تاثیر انواع مختلف بازخورد نگارشی مستقیم بر بهبود دقت نگارش یادگیران سطح متوسط زبان -

  انگلیسیبهزاد تقی پور,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/11/30

 
 : آن حقیقت  زکجا یافت شد؟"تحلیل کاربردی سندیت در گزارش های خبری انگلیسی و فارسی" -

  موضوع سوریهمحمد مظفری,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/11/30

 
 رابطه بین خود تعیین گری،  انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسیزهرا -

  حاج حیدری,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/11/14

 
 تاثیر استفاده از کتاب راهنمای معلم پایه هفتم روی عملکرد معلم و مهارت های شنیداری دانش -

  آموزانشادی بقایی مقدم,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/11/06

 
 بازشناخت توانایی نگارش فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی در  رویکرد ویژه سطح :مطالعه -

  محبوبه تقی زاده,عباسعلی رضائیدکتری،  CEFR1393/09/21 و DIALANG موردی

 
 بررسی استراتژیهای ادب و نوشتاری در وبالگهای انگلیسی ایرانیان در مقایسه با آمریکایی ها :از -
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 مرداد ماه  1401

  دیدگاه جنسیتاسما میرزایی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/07/18

 
- Politeness and Rhetorical Strategies in Iranian English Weblogs Compared with. 

American Weblogs: A Gender Perspective اسما میرزایی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد، 

1393/07/18  

 
 کاربرد مهارتهای تست و کنش آزمون دانش آموزان دبیرستانی ایرانی با  توانش عالی،  متوسط و پایین -

  در پرسش های چندگزینه ایمیثم باالنشین کردان,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/07/17

 
 بررسی تاثیر برنامه آموزشی نیمه هدایت شده خود مختار بر افزایش انگیزهمریم پهلوان -

  اقاجونی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/06/31

 
 سنجش مبتنی بر عدالت :گامی به سوی اخالق و انصاف در سنجش زبانعنایت اهلل شعبانی,عباسعلی -

 
 پژوهشی در مهارت های تفکر انتقادی :شواهدی از فراگیران ایرانی انگلیسی به عنوان زبان -

  خارجیمحمد محمدی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/06/17

 
 بررسی راهبردهای فراگیری واژه های زبان انگلیسی توسط دانش آموزان دبیرستانی فارسی زبان و -

 
 بررسی افعال وجهی در نگارش گویشوران بومی و غیر بومی زبان انگلیسیامیر احمدزاده -

  کوکیا,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1393/02/26

 
- Implicit and Explicit Attitudes of Iranian Students towards Native and Non-Native 

Speaker Teachers of English: case Study of University of Tehran Kish International 

Campus1392/12/2  ،ندا موقرنژاد,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد  

 
 ارتباط بین سبک های یادگیری زبان آموزان و عملکرد آنان در انجام تکلیف و گوناگونی لغوی،  در -

 
 استفاده از مهارتهای فراگیری لغت توسط دانشجویان سوری وایرانی :مقایسه بین دانشجویان عرب -

  زبان وفارسی زبانمحمد الشعبان,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1392/11/01

 
 تکیه گاه سازی متقارن و نا متقارن هم نشینی های نوشتاری زبان دوم با ارزش ارتباطی زیاد و کم در -
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 مقایسه کاربرد طفره های زبانی در مقاالت پژوهشی نوشته شده توسط محققان ایرانی به زبان -

  انگلیسیفهیمه خریدار,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1392/03/04

 
 بررسی رابطه ی بین عقاید معلمان زبان انگلیسی ایرانی درباره ی تدریس واژگان زبان انگلیسی و -

  عملکرد آن ها در کالسزهرا اجلی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1391/12/06

 
 ایستارها و دیدگاه ها نسبت به فراگیری بالگ- محور زبان :در بافت ایرانپروین آقائی,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1391/12/06

 
 تاثیر برنامه ریزی راهبردی بر دقت  و فصاحت زبان آموزان قوی،  متوسط  و ضعیفمصطفی مهدی -

  زاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1391/12/01

 
 رابطه بین اضطراب نگارش در زبان  دوم و شرایط برنامه ریزی وصحت دستوری،  پیچیدگی واژگانی،  و -

 
 رابطه بین عزت نفس و استراتژی های نوشتن دانشجویان کارشناسی ارشدتورج بنان,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1391/06/31

 
 بررسی تأثیر عوامل شخصیتی بر انواع تست واژگانمتین جالل کمالی,عباسعلی رضائیکارشناسی -

  ارشد،  1391/06/14

 
 بی طرفی تست :تحلیل کارکرد متفاوت سواالت آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران از منظر جنسیت و -

 
 ارزشیابی و ارتقاء دانش گرامری زبان آموزان سال اول از طریق ارزشیابی پویا به وسیله کامپیوتریک -

  روش مداخله گراعلی مهری کامرود,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1390/06/26

 
 بررسی نوع ساختاری چکیده مقاالت علمی:پژوهشی بین زبانی و بین فرهنگیشیرین -

  محمدزاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1390/04/01

 
 بررسی رابطه بین توانایی تفکر انتقادی معلمین و باور آن ها از کارآمدی  تدریس شاننرگس نوری -

  زاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1389/12/10

 
 تاثیرات خواند ن گسترده و کنش متقابل آن با انگیزش خواندن به زبانخارجی بر روی پاسخ های زبان -
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 ،آموزان ایرانی به سواالت درک مطلب  موضعی و کلیسعید نورزاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد 

1389/06/30  

 
 تجزیه و تحلیل ساختارهای زبانی ماکرو و مایکرو چکیده های مقاالت علمی مجالت پزشکیالله اسدی -

  مقدم,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1389/06/25

 
 تاثیر دراز مدت بازخورد دستوری نوشتاری بر فراگیری حروف تعریف زبان آموزاناحسن -

  پاشازاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1389/06/23

 
 آموزش تکلیف مدار:تمرکز بر روی فرم در مراحل پیش و پس از تکلیفشیرین سلطانیه,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1389/06/23

 
 مقاالت تحقیقی پزشکی به زبان انگلیسی:مقایسه ی بین سبک نگارش  انگلیسی زبانان و فارسی -

  زباناننسرین صیفوری,عباسعلی رضائیدکتری،  1389/06/23

 
 رابطه میان دانش مرتبط با رشته فراگیران و سطح توانش زبانی در خواندن متون تخصصیآرزو -

  عبدی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1389/03/29

 
  نقش دگر آزمایی بر کنش زبانی فراگیرانسحر شجاعی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1389/03/29 -

 
  خودآزمونی در ایرانگیتی افروزجوادی,عباسعلی رضائیدکتری،  1389/03/02 -

 
  پردازش بندهای موصولی در زبان اول و دومرامین رحمنی,عباسعلی رضائیدکتری،  1389/02/28 -

 
 بررسی عملکرد زبان آموزان سطح متوسط ایرانی در تست های شنیداری با فرمت های متفاوتحمید -

  عبدی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1388/12/17

 
 بررسی نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی شیمیشیوا تنهایی مطلق,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1388/12/17

 
 بررسی استراتژیهای نوشتاری و رعایت ادب بر روی پیغام های الکترونیکی دانشجویان زن و مرد -

 
 تاثیر قرار دادن برون -داد قبل از از  درون - داد بعه عنوان یک فعالیت پیش از خواندن بر بهبود -

 ،خواندن و درک مفاهیم فراگیران ایرانی زبان خارجهشیرین قاسمیان,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد 

1388/06/31  
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 بررسی تاثیر استفاده از ارتباط رایانه ای توأم با ارتباط چهره به چهره بر  ارتقای دانش واژگان در بین -

  زبان آموزان ایرانیسولماز احمدزاده,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/31

 
 بررسی مقایسه ای بین آموزش با استفاده از رایانه و آموزش به روش سنتیرویا گوهری راد,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/31

 
 رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته زبان انگلیسیپگاه ستاره سنج,عب اسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/31

 
 تدریس راهبردهای ارتباطی :بررسی تاثیر توانش زبانی و برون گرایی/درون گراییپونه یموتی,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/31

 
 ،دیدگاه ها و کاربردهای آموزش تکلیف مدارشهرزاد امینی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد -

1388/06/31  

 
 رابطه بین ایستارهای معلمان زبان و فراگیری زبان توسط زبان آموزانسمیرا بوربور,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/31

 
 بررسی نقش منطقه ی تقریبی رشد در یادگیری قیود انگلیسی توسط زبان آموزان دبیرستانی -

  ایرانیزینب عزیزی ,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/30

 
 تاثیر اصالت متن های خواندن بر استفاده ی زبان آموزان ایرانی از راهبردهای آزمونمهدیه -

  بصیری,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1388/06/22

 
 بررسی راهبردهای پاسخ گویی به آزمون در تافل اینترنتیسوده بردبار,عباسعلی رضائیکارشناسی -

  ارشد،  1388/06/22

 
 آموزش فرهنگ یادگیری زبان :بررسی تاثیر سواد فرهنگی زبان هدف بر توانش زبانی زبان آموزان -

  ایرانیآفرین فروغی مهر ,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1388/05/04

 
 تاثیر استفاده همزمان از ارتباط رایانه ای بر توانش شفاهی فراگیران ایرانی زبان خارجهنوشین -

  ظفری,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1387/12/12

 
 ،ارتباط بین نوع شخصیت ارزیاب و روایی ارزیابیالهام کرمانی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد -

1387/12/12  

 
 شاخص های خوانش پذیری جایگزینی برای پرسه ارزشیابی در مهارت نوشتاری دانشجویانمسعود -
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  عزیزی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1387/09/11

 
 بررسی اعتبار سازه آزمون بسندگی دانشگاه تهران :با استفاده از روش  چند رویکردیمحمد -

  صالحی,عباسعلی رضائیدکتری،  1387/06/30

 
 سهم دانش لغوی در پیش بینی عملکرد بر نوع سئواالت خواندن و درک مفاهیماسحاق -

  اکبریان,عباسعلی رضائیدکتری،  1387/06/30

 
 تحلیل کارکرد افتراقی سوالهایی که به صورت دو مقوله ای ارزیابی شده  اند در آزمون توانش زبانی -

  دانشگاه تهرانعنایت اهلل شعبانی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1387/06/27

 
 نقش مولفه معنایی جانداری در پردازش بندهای موصولی مفعولی در زبان فارسیاحسان هادی -

  پورفرد,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1387/06/26

 
 فرآیند تولید زبان :قابلیت دسترسی مفهومی در مقابل محوریت تفسیریحسین کریمی,عباسعلی -

  رضائیکارشناسی ارشد،  1387/05/01

 
 ،تاثیر دو زبانگی در یادگیری  کلمات در زبان انگلیسیآسیه صیدی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد  -

1386/12/19  

 
 تاثیر استفاده از حالت های حسی چندگانه بر فراگیری واژگان متن به همراه توضیحات چند رسانه -

  ایندا شعرباف شعار,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1386/12/19

 
 معیارهای عینی برای ارزشیابی مهارت نگارش در زبان دومالهه عباسی,عباسعلی رضائیکارشناسی -

 
 تأثیر آزمون وظیفه محور بر روی عملکرد مهارت خواندن دانش آموزان ایرانی )درونگرا/برونگرای -

  میانی و فرامیانی(فاطمه کیانی,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1386/06/31

 
 رابطه ی بین وابستگی به زمینه و غیر آن و توانایی درک مطلب در دختران و پسران سطح متوسط -

 
 عوامل موثر بر درک نوع خاصی از جمالت مبهم در فارسیعلی عرب مفرد,عباسعلی رضائیکارشناسی -

 
 کاربرد ترجمه در ارزشیابی مهارتهای نگارش و خواندن فراگیران زبان انگلیسیحبیباهلل -

  مشهدی,عباسعلی رضائیدکتری،  1385/06/19
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 بررسی میزان استفاده دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان از راهبردهای یادگیری لغت :مقایسه بین -

  دانش آموزان فارسی زبان و ارمنی زبانآراز آغازاریان,عباسعلی رضائیکارشناسی ارشد،  1385
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