بسمه تعالی
لیست پایان نامه های رشته :آموزش زبان انگلیسی

ردیف

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

1

تجزیه و تحلیل انتقادی از یادگیری

محمد صابر

فاطمه کرمپور

فرزانه کاشف

مشارکتی در متن های آموزش زبان
انگلیسی در ایران

خاقانی نژاد

اثر روش های تدریس خالق بر

بتول قنبری

2

توانایی نوستن زبان آموزان ایرانی
3

اعتماد به نفس و دستاورد نوشتاری

محمد رضا شمس

روزیتا غالمحسینی

الدینی
علی اکبر خنسیر

فاطمه کرمپور

زهرا عبدالهی

یاد گیرنده های زبان انگلیسی
4

تاثیر دو برنامه آموزشی موقعیت

بهمن گرجیان

فاطمه علوی

جعفر زنگویی

محور و تکلیف محور بر آموزش
مهارت شنیداری دانش آموزان
زبان انگلیسی در سطح پیش
متوسطه
5

تاثیر دو روش ترجمه و تصویر

علی اکبر خنسیر

حسین سعد آبادی

احمد مصدق

خوانی بر یادگیری و به خاطر
سپاری واژگان انگلیسی در میان
زبان آموزان ایرانی
6

7

بررسی تاثیر دو روش تدریس تلفظ

محمد صابر

لغات انگلیسی بر درک شنیداری
دانش آموزان ایرانی

خاقانی نژاد

تاثیر گونه های متونی روایی و
توضیحی بر یادگیری تصادفی

علی اکبر خنسیر

علی اکبر خنسیر

حسین سعد آبادی

ابوالفضل ملکی

اسماعیل
محمدی فرد

واژگان در میان فراگیرندگان ایرانی
انگلیسی به عنوان زبان خارجی
8

مطالعه تاثیر خواندن گسترده بر
پیشرفت درک مفاهیم و تشخیص

علی اکبر خنسیر

محمد صابر

لقمان بافنده

خاقانی نژاد

کلمهد زبان آموزانی ایرانی
9

رابطه بین هوش های چندگانه و
دانش واژگانی زبان آموزان

محمد صابر

علی اکبر خنسیر

خاقانی نژاد

سیده معصومه
حسینی

بزرگسال ایرانی
11

بررسی عوامل تاثیر گذار در عدم
تمایل فراگیران زبان انگلیسی
ایرانی در برقراری ارتباط

بتول قنبری

محمدرضا
شمس الدینی

زهره قانعیان

11

نقش استراتژی های درک مطلب

بهمن گرجیان

سیده فاطمه علوی

قدرت اله شبانکاره

خواندن در بین زبان آموزان ایرانی:
سطوح پایین وباال زبان آموزان
سطح پیش مقدماتی زبان انگلیسی
12

بررسی خطاهای نوشتاری

علی اکبر خنسیر

دانشجویان در مقطع لیسانس در
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
13

تاثیر تماشای فیلم با زیر نویس و
بدون زیر نویس بر روی درک

محمد رضا

معصومه اهرمی

شمس الدینی
محمد رضا

بتول قنبری

صفیه نعمتی زاده

شمس الدینی

شنیداری زبان انگلیسی به عنوان
زبان بیگانه توسط زبان آموزان
ایرانی
14

تاثیر تصاویر بصری در یادسپاری
ضرب المثلهای زبان انگلیسی بر

عبدالرضا پاژخ

بهمن گرجیان

سیده فرخنده
خدا کرم زاده

فراگیران ایرانی سطح پیش
متوسطه
15

بررسی تاثیر ارائه باز خورد بر
اصالح فعالیت نگارشی در میان

بهمن گرجیان

علی اکبر خنسیر

مرتضی سرخوش

گروه های فراگیر زبان دوم در
سطح پیش مقدماتی
16

بررسی خطا های نوشتاری در زبان
آموزان زبان انگلیسی در مقطع

علی اکبر خنسیر

فاطمه علوی

هاجر شاه حسینی

پیش دانشگاهی شهر بوشهر
17
18

تاثیر تدریس فرم های کوتاه زبان

محمد صابر

انگلیسی بر روی توانایی......

خاقانی نژاد

تاثیر اطالعات پیش زمینه و پیش

محمد صادق باقری

علی اکبر خنسیر
احسان رسایی

خوانی سواالت در افزایش ادراک

قاسم جعفر نژاد
محمد مهدی
بهادری

شنیداری دانش آموزان زبان
انگلیسی

19

تاثیر پیچیدگی فعالیت های

احسان رسایی

هدفمند بر عملکرد درک مطلب

محمد رضا

امید درویشی

شمس الدینی

زبان آموزان

21

تاثیر استراتژی ساخت سوال بر
روی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
(زبان خارجی) جهت پیشرفت
مهارت درک مطلب خواندن

علی اکبر خنسیر

بتول قنبری

جمشید غالمی
دشتی

21

اثر فن ایجاد زمینه تصویری بر روی
یادگیری واژگان زبان انگلیسی

عبدالرضا

بهمن گرجیان

مجید عبادی

پاژخ

توسط فراگیزان ایرانی

22

تاثیر متون فرهنگی بر درک

عباس عباسی

فاطمه علوی

زهرا مومنی

شنیداری زبان آموزان وانگیزه آنان
در بادگیری زبان انگلیسی

23

آموزش آگاهانه مسائل درون

محمد صابر

متنی :شیوه ای برای تدریس متون

خاقانی نژاد

علی اکبر خنسیر

زینب روز خوش

زبان انگلیسی

24

مطالعه ی جایگاه معیار ارزشیابی

بتول قنبری

علی اکبر خنسیر

محبوبه شادکام

در میان تصحیح کنندگان نگارش
انگلیسی به عنوان زبان خارجه در
ایران

25

تاثیر فعالیت های ویدئو محور بر

سعید رضایی

افزایش توانش ارتباطی بین

محمد رضا شمس

معصومه رحیمی

الدینی

فرهنگی و تمایل به برقراری ارتباط
در زبان آموزان زبان انگلیسی
ایرانی

26

تاثیر زبان فارسی بر پیشرفت سطح
لغت دانش آموزان انگلیسی در

محمد رضا

بتول قنبری

یداهلل تابنده

شمس الدینی

سطح پایه بین سنین 21_41در
زبانسرای سیرچان

27

ارتباط بین ساختار های گفتمان و

محمد صابر

ارایه جنسیت در دو روز نامه

خاقانی نژاد

بتول قنبری

مریم رستمی

لس آنجلس تایمز و تهران تامیز

28

تاثیر ارائه معیار ارزشیابی بر

بتول قنبری

عملکرد نگارشی دانشجویان ایرانی

محمد رضا

ملیحه اسماعیلی

شمس الدینی

زبان انگلیسی و کیفیت ارزشیابی
مصححین در ایران

29

بررسی تاثیر دوگونه تعدیل لغوی بر

محمدصابر

حسین سعدآبادی

یادگیری لغات به صورت تصادفی

خاقانی نژاد

مطلق

الهام تیموری

میان زبان آموزان ایرانی

31

تاثیر آموزش استراتژی های
خواندن و درک مطلب بر تسهیل
مهارت خواندن درک مطلب زبان
آموزان

فاطمه کرمپور

علی اکبر خنسیر

فریبا مالیی

31

تحلیل نیازهای اهداف ویژه
آموزشی دانشجویان علوم دریایی

حسین سعدآبادی

علی اکبر خنسیر

اکبر عباسی

مطلق

دانشجویان عرشه و موتور
32

تاثیر بازخورد مستقیم در قبال

بتول قنبری

بازخورد غیر مستقیم کد دار بر

محمد رضا شمس

کوشا امیری

الدینی

بهبود مهارت نوشتاری زبان اموزان
پیش متوسط گیالنی
33

بررسی مقابله ای دیدگاهها و

فاطمه کرمپور

نگرش معلمان کالس هفتم درباره

حسین سعدآبادی

مسعود باقری

مطلق

ی کتاب پراسپکت 1در مرکز استان
فارس درمقایسه با شهرستان های
دور افتاده این استان
34

تفاوت مدیریت کالس مدرسان

بهدخت مال امیری

ماندانا ارفع کبودوند

سیمین جلیلی

برونگرا و درونگرای زبان انگلیسی
35

تاثیر تمرین های مختلف بر

علی اکبرخنسیر

یادگیری لغت زبان آموزان دانشگاه

محمد رضا شمس

سید احمد موسوی

الدین

بصری

پیام نور برازجان .بوشهر
36

تاثیر زبان فارسی بر روی امالی

لطف اله یار محمدی

---------

ندا رحمانی فرد

لغات فراگیران زبان انگلیسی
37

تاثیر وسایل کمک آموزشی

بتول قنبری

کامپیوتری بر یادگیری لغت و درک

محمدرضا شمس

اعظم رادمهر

الدینی

مطلب دانش آموزان ایرانی
38

تاثیرات تکنیک های مشارکتی بر

علی اکبر خنسیر

فاطمه کرم پور

سارا فرج اهلل زاده

روی خواندن ودرک مطلب
یادگیرندگان زبان خارجه
39

بررسی تاثیر فشارزمان و بازخورد

بتول قنبری

همکالسی بر عملکرد نوشتاری

محمدرضا شمس

آزاده کرم پورچنگی

الدینی

زبان آموزان ایرانی
41

تاثیر استفاده ازمطالب واقعی بر

بتول قنبری

فراگیری لغت در میان فراگیرندگان

محمدرضا شمس

فاطمه اسماعیلی

الدینی

ایرانی انگلیسی به عنوان زبان
خارجی
41

تاثیر ویژگی های شخصیتی معلمان
زبان دبیرستان های(دوره
اول)استان بوشهر بر سبک های
مدیریتی کالس آن ها

اکبر موالیی

حسین سعدآبادی
مطلق

کاوه گلستانی

42

بررسی استراتژی های خواندن
مورد استفاده بین فراگیران ایرانی

حسین سعدآبادی

سید رضا باسیرو

شاکر مطلبی

مطلق

موفق و ناموفق انگلیسی به عنوان
زبان خارجی
43

بررسی خطاهای دستوری نگارشی

علی اکبر خنسیر

فاطمه کرمپور

مرجان ایلخانی

دانشجویان دوره کارشناسی
دانشگاه پیام نور
44

تاثیر تصویرسازی استعاره ای بر

اکبر موالیی

یادآوری افعال دو کلمه اصطالحی
45

بررسی انگلیسی مورد نیاز در

حسین سعد آبادی

محمد جوهری

مطلق
حسین سعدآبادی

فاطمه کرمپور

گلی عسکری

محیط کار:مطالعه موردی پاالیشگاه
گاز فجر جم
46

تاثیر الگوهای مفهومی برروی
خواندن درک مطلب دانش آموزان

محمد صابر خاقانی

محمد رضا شمس

نژاد

الدینی

منصور عارفی نژاد

ایرانی
47

بررسی عوامل بی میلی در مهارت

نسیم قنبری

اکبر موالیی

فرشته غالمپور

نوشتن در میان زبان آموزان ایرانی
زبان انگلیسی خارجه
48

تاثیر خواندن گسترده بر پیشرفت

علی اکبر خنسیر

بتول قنبری

نعیمه دهقانی

مهارت های گرامری فراگیرندگان
ایرانی انگلیسی به عنوان زبان
خارجی
49

تاثیر ویژگی های شخصیتی مختلف
روی زبان آموزان ایرانی

51

تاثیر معنی یابی متنی واژه های
ناشناخته بر درک متن متون جدید

محمدرضا شمس

بتول قنبری

فاطمه میری

الدینی
محمد صابر خاقانی

محمد رضا شمس

نژاد

الدینی

فاطمه امیر محمدی

و گسترش دامنه لغات زبان آموزان
دبیرستانی در ایران
51

مطالعه تاثیر بعضی از عوامل انگیزه

فاطمه کرم پور

علی اکبر خنسیر

کلثوم زنده بودی

بر فرایند یادگیری زبان انگلیسی
در زبان آموزان ایرانی
52

رابطه شرایط اجتماعی و اقتصادی
با انگیزه زبان آموزان در یادگیری
زبان انگلیسی به عنوان یک زبان
خارجی

فاطمه کرمپور

علی اکبر خنسیر

نعیمه جعفری
زادگان

53

تاثیر گروه های پیشرفت تیمی

علی اکبر خنسیر

بتول قنبری

طاهره علی پور

دانش آموزان بر روی دریافت
شنیداری زبان آموزان ایرانی
54

تاثیر ارائه داده های زبانی بر درک

حسین سعد آبادی

شنیداری فراگیران ایرانی انگلیسی

مطلق

محمد اکسیر

لیال شادی

به عنوان زبان خارجی
55

تاثیر خواندن گسترده بر درک

عباس عباسی

مطلب انگلیسی دانش آموزان اول

محمد رضا شمس

زینب سهولی

الدینی

دبیرستان ایرانی و انگیزه آنها برای
خواندن
 56بررسی تمایالت زبان آموزان ایرانی
در مورد آموزش فرم محور مجزا و

حسین سعدآبادی

فاطمه کرم پور

صدیقه ابراهیمی

مطلق

ترکیبی و رابطه آن با عملکردشان
در تست تشخیصی گرامر
 57ارزیابی پیکره مدار در بهبود

اکبر موالیی

ارزیابی نوشتار دانشجویان زبان

حسین سعد آبادی

شمس الدین سلیمی

مطلق

پور

خارجه دانشگاه فرهنگیان بوشهر
 58بررسی تاثیر موسیقی موتزارت بر
روی فراگیران ایرانی به عنوان زبان

محمد صابر خاقانی

حسین سعد آبادی

نژاد

مطلق

رامین چماچم

خارجی
 59تاثیر استراتژی های باز خورد

سید رضا باسیرو

اصالحی و جنسیت بر تمایل زبان

حسین سعد آبادی

اعظم رشیدی

مطلق

آموزان ایرانی به برقراری ارتباط
 61بررسی تاثیر کار نگرش جمعی بر

کامران مهرگان

.....................

ارتقائ عملکرد نگارش فراگیران

فرحناز احمد پور
کریم آبادی

زبان انگلیسی ایرانی سطح متوسط
 61رابطه بین آگاهی ساخت واژی
ودرک مطلب زبان آموزان سطح
پیشرفته ایرانی

سید رضا باسیرو

حسین سعد آبادی

معصومه خورده بین

مطلق

مقدم

