رزومه دکتر مهدی پورمحمد
ایمیل m_purmohammad@yahoo.com :
purmohammad@iricss.org
همراه۸۴۲۱۰۲۹۲۱۹۰ :
شغل
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی
تحصیالت
پسادکتری ( ،) ۲9۴1روانشناسی زبان ،پژوهشکده علوم شناختی ،ایران ،بورس بنیاد ملی نخبگان
دکتری ( ،)۱۸۲1زبانشناسی(روانشناسی زبان)  ،دانشگاه برن ،سوییس
کارشناسی ارشد(  ،)۱۸۲۱روانشناسی زبان ،دانشگاه ادینبورگ ،انگلستان
کارشناسی ارشد(  ،)۲9۰۱آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران
کارشناسی (  ،)۲9۱۱دبیری زبان انگلیسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران ،پذیرش با رتبه ی  ۹۱کنکور سراسری

آثار:
الف_ مقاالت
Purmohammad, M. (5102). Grammatical encoding in bilingual language production: A focus on code
switching. Frontiers in Psychology. 7906:6. doi:013..0:/fpsyg.51023106:6.
Purmohammad, M. (5102). Linguistic Alignment in L0-L5 Dialogue. Language and Dialogue, Vol. 2(5),
.05–.... doi 0130162/ld.235316pur.
Purmohammad, M. (5102). Processes of language selection in bilinguals: A focus on models of bilingual
language production and comprehension. In Editum, PERSPECTIVAS LINGÜÍSTICAS., 006-0.5.
Spain.
حکیمی ،س .پاک نژاد ،پ .اصیلی ،ص .پورمحمد ،م .ابهریان ،پ .)۲9۴1 (.اسم و فعل در ناحیه بروکای گویشوران فارسی :شواهدی بااستفاده از
تکنیک  .TMSهفتمین همایش بین المللی علوم شناختی.تهران.
پورمحمد ،م ،.ساعی ،ع .)۲9۴1 ( .انطباق بین مدل های نوروبیولوژی زبان و مدل های تولید زبان در حوزه روانشناسی زبان .هفتمین همایش بین
المللی علوم شناختی .تهران.
پورمحمد ،م .)۲9۴1 ( .زبان شناسی شناختی .در ک .خرازی( گردآورنده) .مقدمه ای بر علوم وفناوریهای شناختی شناختی و کاربردهای آن .ص
.ص .۲1۲-۲99.انتشارات سمت.
پورمحمد ،م ،.عباسی ،ز .)۲9۴1 ( .کاربرد رویکردهای زبانشناسی شناختی در آموزش زبان دوم با محوریت آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان
(آزفا) .در م .میردهقان ،مجموعه مقاالت همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،ص.ص .۲۲۲۴-۲۸۴۹ .نشر
خاموش ،تهران.

پورمحمد ،م۷۸۳۱ ( .ب) .بررسی تعاریف ارائه شده برای دوزبانگی و انتخاب تعریفی مناسب با دوزبانگی در مازندران .مجموعه مقاالت سمینار
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان،ض .تاج الدین ،ز ،.عباسی ( گردآورندگان) ،)۳8-۱۷( ،انتشارات کانون زبان ایران .تهران.

پورمحمد ،م ۷۸۳۱( .ج) .رمزگردانی در گفتار گویشوران دوزبانه :با تأکید بر رمزگردانی گویشوران مازندرانی( بابلی) در گفتار فارسی .مجموعه
مقاالت سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ،ض .تاج الدین ،ز ،.عباسی( ،گردآورندگان) ،)۷01-۳۸ (،انتشارات کانون زبان
ایران .تهران

.ب_ تألیفات:
پورمحمد ،م .)۲9۴۱ (.روانشناسی زبان .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) .تهران
پورمحمد ،م ، )۱۸۲۹ (.آموزش فارسی مقدماتی به غیرفارسی زبانان ،کری ایت اسپیس ایندیپندنت پلتفرم ،آمریکا
پورمحمد ،م ،)۱۸۲9 (،.دستور کاربردی زبان فارسی ،با تأکید بر مهارت صحبت کردن)آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان( ،کری ایت اسپیس
ایندیپندنت پلتفرم ،آمریکا
پورمحمد ،م،)۱۸۲9 (،.آموزش مهارت صحبت کردن فارسی به غیر فارسی زبانان ،)۱۸۲9 (،کری ایت اسپیس ایندیپندنت پلتفرم ،آمریکا
پورمحمد ،م ، .قدیمی قیداری ،ع .)۲9۰۱ (.کتاب جامع انگلیسی ،تهران ،تهمتن
ج_ترجمه:
کیوی ،ک .)۲9۰۹ ( ،.مبانی ایرانی کمپوزیسیون -دستگاه ،تحقیقی پدیدارشناسی درباره ی مقام های موسیقایی ،ترجمه ی مهدی پورمحمد ،تهران،
هنر و فرهنگ
پالمر ،ک .)۲9۰۹ ( ،.تاریخ موسیقی .ترجمه مهدی پورمحمد ،تهران ،فصلنامه ی هنر ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
فرهت ،ه .)۲9۰۸ (،.دستگاه در موسیقی ایرانی ،ترجمه مهدی پورمحمد ،تهران ،پارت
فرهت ،ه .)۲9۱۰ (،.موسیقی سنتی ایرانی ،ترجمه مهدی پورمحمد ،تهران ،پارت
نتل ،ب .)۲9۰9 ( ،.درآمد چهارگاه ،تحقیقی درباره اجرای موسیقی ایرانی .ترجمه مهدی پورمحمد ،تهران ،فصلنامه هنر ،وزارت فرهنگ و ارشاد
زونیس ،ا .)۲9۱۰ ( ،.موسیقی کالسیک ایرانی .ترجمه ی مهدی پورمحمد ،تهران ،پارت.
بورس های اهدایی:
 بورس پسادکتری ،بنیاد ملی نخبگان۲9۴1 ، جایزه  Seed Moneyبرای ارتقاء تحقیقات و محققان جوان ،دانشگاه برن سوییس)۱۸۲9 ( ، -جایزه بنیاد دکتر ژوزفین کارمن(  ،)Dr. Joséphine de Kármán- Stiftungدانشگاه برن سوییس)۱۸۲9( ،

سوابق تدریس:
 مبانی علوم شناختی ،کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی،پژوهشکده علوم شناختی روش تحقیق در علوم شناختی زبان .دکتری زبانشناسی شناختی(  -۲9۴1تاحاال) ،پژوهشکده علوم شناختی مبانی زبانشناسی شناختی .دکتری زبانشناسی شناختی(  -۲9۴1تاحاال) ،پژوهشکده علوم شناختی اصول زبانشناسی شناختی ،کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی ،دانشگاه تهران -زبانشناسی شناختی .کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی(  -۲9۴۹تاحاال) ،پژوهشکده علوم شناختی

 روانشناسی زبان.کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی(  -۲9۴۹تاحاال) ،پژوهشکده علوم شناختی روانشناسی زبان .کارشناسی ارشد زبانشناسی و آزفا (  -۲9۴۹تاحاال) ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهیه و تدوین مواد درسی .کارشناسی ارشد آزفا (  -۲9۴۹تاحاال) ،دانشگاه شهید بهشتی دروس مترجمی زبان(  -۲9۴۹تاحاال) ،دانشگاه پیام نور  ،واحد تهران جنوب آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان(  ،)۲9۰1-۲9۰۴کانون زبان ایران -آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان(  .)۲9۰۰دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره)

انجام پروژه:
• نقش شباهت ساختاری و زمان فعل در ساخت بازنمایی های نحوی یکپارچه در دوزبانه ها ،ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
• طراح و مجری "آزمون بین المللی زبان فارسی" ، “International Persian Language Testingکانون زبان ایران۲9۰۰ ،
• اجرای سی برنامه تلویزیونی و سخنرانی در حوزه های زیر در شبکه های تلویزیونی جام جم یک  ،دو و سه (:)۲9۴۲
دوزبانگی ،آمورزش فارسی به غیرفارسی زبان ها ،مرگ زبان ها ،رمزگردانی گوشیوران دوزبانه ،عصب شناسی رمزگردانی ،روانشناسی زبان در حوزه
ی رمز گردانی،
ارائه سخنرانی:
پورمحمد ،م .)۲9۴1 ( ،.عصب شناسی زبان ،دوزبانگی و تهیه محتوی درسی زبان دوم .دانشگاه شهید بهشتی.
پورمحمد ،م .)۲9۴1 ( ،.آموزش زبان در کالس های چندزبانه :با تاکید بر آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان .دانشگاه شهید بهشتی
پورمحمد ،م .) ۱۸۲9 ( ،.رمزگردانی ،سنگ محک مدل های تولید زبان دوزبانه ها ،کارگروه برنامه های دکتری،انستیتوی مطالعات چندزبانگی،
دانشگاه فریبورگ ،سوییس
پورمحمد ،م .)۱۸۲9 ( ،.پردازش زبانی در رمزگردانی های درون فعل های مرکب .گردهمایی بلینگ (  ،)BELING-KOLLOQUIUMدانشگاه برن،
سوییس
پورمحمد ،م .)۱۸۲1 ( ،.پردازش فعل های مرکب دوزبانه .مدرسه زمستانی .دانشگاه فریبورگ ۱ .تا  ۹فوریه
پورمحمد ،م .)۱۸۲۹ ( ،.رمزگشایی دستوری در تولید زبان گویشوران دوزبانه .ارائه شده در گردهمایی بلینگ ( ،)BELING-KOLLOQUIUM
دانشگاه برن ،سوییس

پورمحمد ،م .)۱۸۲۱ ( ،.مدل تداخل واژگانی-معنایی در تولید گفتار گویشوران دوزبانه .ارائه شده در ..rd Language at Edinburgh
 .Lunchدانشگاه ادینبورگ ،انگلستان

سوابق اجرایی
سرپرست آموزش زبان های غیر انگلیسی ،کانون زبان ایران(  ۲9۴۹تا حاال)
سرپرست گروه زبانشناسی شناختی ،پژوهشکده علوم شناختی(  ۲9۴۹تا حاال)
مدیر آموزش و پژوهش پژوهشکده علوم شناختی (  ۲9۴۱تا حاال)

داور فصلنامه تازههای علومشناختی(  ۲9۴۹تا حاال)
داور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( معاونت علمی ریاست جمهوری)
افتخارات و جوایز:
احراز رتبه سوم جایزه باور در حوزه علوم انسانی دانشجویان ایرانی در اروپا۲9۴۹ ،
احراز مقام دوم در بخش ترجمه در جشنواره کتاب معلم سال ۲9۰۱
برگزیده در طرح انتخاب  ۲۲۸جوان برتر ،سازمان ملی جوانان۲9۱۴ ،

