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كفش ها / شادي قاضي مرادي
ديوانه لبخند زد / ناهيد جمشيدي راد

سيب و ماه / ناهيد جمشيدي راد

چالش ترجمه
پرونده: يداهللا رويايي

روز مبادا / بنفشه رافع
روزمبادا / ناهيد جمشيدي راد

روز مبادا / فرناز صفدري
روز مبادا / مريم رفيعي

• چالش ترجمه شعر آينده: سلمان هراتي

نگاه و نظرگاه
فيلم: روبان سفيد / نرگس منتخبي

نمايش: شبي كه راشل از خانه رفت / مريم رحيمي
شعر: به پاييز / پريسا مصطفوى

داستان: تورگينف خواني / ناهيد جمشيدي راد

قفسه كتاب
زبان انگليسى دانشگاهى (سپتامبر 2010)

دستور زبان به مثابه علم (ژانويه 2010)
تئاتر، ارتباط، رئاليسم انتقادي (ژوئن 2010)

مقدمه اي بر تحليل گفتمان: تئوري و متد (آگوست 2010)
نشانه شناسي تصوير/متن: خوانش فرامتني از ”ونوس و آدونيس“ شكسپير و تيتيان (سپتامبر 2010)

معرفي مطالعات ترجمه و تئوري ها (2010)
ترجمه منتخبى از حكايات شاهنامه (به زبان انگليسى) (2010)

چكيده فارسي مقاالت
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فهرست مطالب   

سرمقاله
مطالعات ادبي

پرونده:  لوئيزا ولنزوئال / شتاو ناصري
دورگه گي و مليت : خوانش پسااستعماري از رمان آرزوهاي بزرگ اثر چارلز ديكنز / محمد غفاري

خوانش موضوعي مجموعه داستان مى شود ساكت باشيد، لطفًا؟ اثر ريموند كارور / ربابه جالير
تعريف يا عدم تعريف شعر، مساله اين است / شتاو ناصري

مطالعات ترجمه
پرونده: كاترينا ريس / فرناز صفدري

ترجمه پسامدرن: ترجمه به مثابه متن يا سليقه؟ / مهدي ميرزايي
نقش بافت موقعيت در ترجمه / فرناز صفدري

آموزش زبان انگليسي
پرونده: دكتر سايمون برگ / مهرداد يوسفپورى نعيم

تاثير آموزش بر توليد كنش گفتاري شكايت در دانش آموزان زبان انگليسي / مريم پزشكي، علي حيدري
مطالعه يادگيري محيطي در كالس هاي زبان انگليسي / شيرين صدقيان

تاثير آموزش واژگان از طريق راهكار واژه سازي در يادگيري كلمات توسط زبان آموزان ايراني / مرسده نصيري

كنكاش
گفتگويى كوتاه با استاد عليرضا خليقي در مورد سبك هاى نامه نگارى و دروس ترجمه / مهرداد يوسفپورى نعيم

ارتش حروف
حكايتي از بوستان سعدي

شبانه 9  اثر احمد شاملو / محمد غفاري
شيوه آشفته / گلنوش نورپناه
زير آفتاب / گلنوش نورپناه

شبانه اثر احمد شاملو / علي نوراني
گرگ / مهرداد يوسفپورى نعيم

اگر بخواهم تصويري از تو ترسيم كنم / يسنا گلياري


