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 : متاهل  وضعیت تأهل

 : تهران ساکن 

 های باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار گروه فرهنگ و زبان

 

 تحصیالت 

 ( 1376لیسانس فیزيوتراپی از دانشگاه تهران )

 ( 1382های باستانی از دانشگاه تهران )نلیسانس فرهنگ و زبافوق

 ( 1388های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )دکترای فرهنگ و زبان

  سوابق پژوهشی

 ها نامهالف( پایان

 دانشگاه تهران.نامه کارشناسی فیزيوتراپی. پايان، پوکی استخوان و درمان آن ،1376

باستانی.  و زباننامه کارشناسی ارشد فرهنگپايان .  از گاهان   30و    29،  28بررسی هات  .  1382 دانشگاه های 

 تهران. 

و  نامه دکترای فرهنگپايان .  های سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی زرتشتیان ايرانبازمانده .  1387

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های باستانی. زبان

 

 تألیفی  ب(  مقاالت

 (. گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمی. . دايرهدانشنامة فرهنگ مردم»میرنوروزی«،   .1387

 (.گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمی. . دايره دانشنامة فرهنگ مردم»فال کوزه«،   .1388

 (. گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمی. دايره. دانشنامة فرهنگ مردم»هفت )عدد(«،   .1388

 (.گواهی تالیف)  المعارف بزرگ اسالمی.. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم»نُه )عدد(«،  .1389

المللييی مجموعه مقاالت اولييین همييايش بین  «،ر يزدنقش و جايگاه ضمیر متصل در گويش بهدينان شه».  1390

 .1790 -1781، صص  های مناطق کويری ايرانگويش 



 -97صييص  ،های نخستین همييايش فرهنييگ نويسييی عالمييه دهخييدامقاله«، معرفی فرهنگ فارسی میانه».  1390

 پور()با همکاری کتايون مزداپور و ناديا حاجی. 117

-علمی)  .  105  -99صص.  2ش    ،  1، سشناختزبان  های زرتشتی«،  ین . »ستوش در متون پهلوی و آي1390

 (.  پژوهشی

 المعارف بزرگ اسالمی)گواهی تالیف(.. دايره دانشنامة فرهنگ مردم »گاو«،   .1390

 (. گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمیدايره. دانشنامه ايران. »چهردادنسک«،  1390

و. »1390 آيینی در آداب  انسانشناسی،  «،    رسوم دين مزديسنی  بررسی چند واژۀ  . صص 15ش  ،  9س  مجله 

 (.  پژوهشی-علمی. )124-134

 . 20 -16صص  .450ش   فروهر،«، ها، بازتاب مینوی خرد در آينة شعرگات. »1391

 .13-10. صص 452، ش فروهر. »ستايش زندگی، آيین درگذشتگان و باور مزديسنان«، 1391

 . 22 . ص453، ش فروهر«، يادداشتی درباره يلدا. »1391

 . 11 -8 صص. 455ش فروهر، . »سفره نوروزی زرتشتیان ايران«، 1391

1391« رپیتون،  .  مزديسنی«،  گاه  دين  در  آرمانی  )37-25صص  .  2ش  ،  2س  .  شناختزبان  زمان  -علمی. 

 (.  پژوهشی

 (.گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمیدايره . دانشنامة فرهنگ مردم»مهرگان«،  .  1391

 (. گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمیدايره. دانشنامه ايران»بوم پیر و بوم جوان«،   .1391

اندرزنامه1391 در  سخندانی  آداب  و  »اخالق  میانه«،  .  فارسی  س  زبانشناختهای  ش3،  صص  2،   .69-84 .

 پور(. ناديا حاجی با همکاری) (.پژوهشی-علمی)

اي1391 زرتشتیان  رسوم  و  آداب  در  »تأملی  اديان،  ران«،  .  صص  12ش  پژوهشنامه  -علمی)  .157-176. 

 (. پژوهشی

.  131  -114. صص  17، ش  10س    مجله انسانشناسی، کیخسرو در روايات شفاهی مردم ايران«،  . »عروج  1391

 (.  پژوهشی-علمی)

 (. گواهی تالیف)المعارف بزرگ اسالمی دايره. دانشنامة فرهنگ مردم»پیمان کدخدايی«،   .1392

 .  378-375صص رنج و گنج، ارجنامة دکتر زهرۀ زرشناس. «، واژه زدن در زبان فارسی میانه گ. »1392

 . 58-51. صص 33-32، ش 9، س پازند   «،بازتاب تمثیلی کهن در داستان سفر برزويه به هند. »1392

. 163  -141. صص  2، ش4سزبانشناخت،  («،  TD26ز اندرز اوشنر دانا )دستنوشتة  ای نو ا. »دستنوشته1392

 . پور( ناديا حاجی با همکاری)(. پژوهشی-میعل)

 . 16 -10. صص 463و  462، ش 48، س فروهرهای استاد )به ياد استاد پرويز شهرياری(«، . »دغدغه1393



 .29 -24. صص 464، ش 48س ، فروهر. »گزارشی از میراث فرهنگی زرتشتیان ايران«،  1393

 .677 -673، صص  1المعارف بزرگ اسالمی. ج ايره. ددانشنامة فرهنگ مردم. »اوستا«، 1393

 . 384 -381صص . 1جالمعارف بزرگ اسالمی.  . دايرهدانشنامة فرهنگ مردمنامه«، . »ارداويراف1393

 .231 -228صص  .2ج  المعارف بزرگ اسالمی.. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم»بندهش«،   .1393

 .116-114. صص 3المعارف بزرگ اسالمی. ج. دايره دانشنامة فرهنگ مردم. »جاماسب«، 1394

 .196 -192. صص 3المعارف بزرگ اسالمی. جدايره . دانشنامة فرهنگ مردم«،  . »جمشید1394

 . 442 -439. صص 3المعارف بزرگ اسالمی. جدايره. دانشنامة فرهنگ مردمچهار )عدد(«، . »1394

خردنامه  خردجاويدان»  .1394 آ«،  و  زان  بشنوی  تا  مزن  جشن دم  راشد  فتاب،  محمدتقی  دکتر  استاد  نامه 

.   332  -317  صص  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ،به کوشش مهدی عاليی،  محصل

 پور( ناديا حاجی با همکاری)

افراطیپايهبن ».  1394 و  خشونت  با  مبارزه  زرتشت های  دين  در  خبنیاد«،  گری  با  مقابله  دينی  و  شهای  ونت 

 .  274 -251، تهران: مرکز ملی جهانی شدن. صص ری در عصر جهانی شدنگافراطی

دربارۀ »   .1394 کهن   مقدماتی  ايوک،  اويم  ايرانی فرهنگ  دوزبانه  فرهنگ  فرهنگستان  «،ترين  ويژهنامه    نامة، 

  (.پژوهشی-علمی) .91 -77، صص 10ش  فرهنگ نويسی، 

، ش 6س،  مطالعات تاريخ فرهنگی«،  استان بر رموز آيین تشرف عیاران گانه ايران بهای سه»تأثیر کنش   . 1394

 (. پژوهشی-علمی) . )با همکاری کتايون مزداپور و شیرين گلزار( 98-77، صص 23

 (.پژوهشی-علمی) 51 -35، صص 2، ش 5س  زبانشناخت،گیری طول در اوستا«،  »واحدهای اندازه  .1394

آيین دخمه».  1394 و  آن در سن گذاری  ايرانهای  ايران«،  ت زرتشتیان  مقاالت کنفرانس  در  مجموعه  شناسی 

  .763 -751صص فرانسه، تجربه ديروز و چشم انداز فردا. 

»پرستشگاه1394 کتیبه.  اساس  بر  عیالمی  اينشوشینک«،  های  شیلهک  اديانهای  س  پژوهشنامة  ش  9،   ،17  ،

 (.  پژوهشی-علمی) .میالد جهانگیرفر( با همکاری) 78 -45صص 

)مجموعه    از منظر زبان، اسطوره و تاريخ  مرگ و زندگی«،  های پس از مرگ نزد زرتشتیان ايرانآيین »  .1394

 .  114 -101، به کوشش فريبا شريفیان. صص شناسی مرگ و زندگی(مقاالت نخستین همايش ملی مردم

1394« می .  فارسی  متون  در  راستین  درويش  مفهوم  زردشتی«،  بررسی  ادبیانه  ش  جستارهای  صص 190،   ،

   (.پژوهشی-علمی) .( زاده بهتاشپور و لعیا حسین ناديا حاجی با همکاری). 158 -141

 . 102 -85، صص 44، ش 12، س پازند«، در دستور زبان اوستايی  . »فصلی1395

نامة آئینة صادق، مجموعه مقاالت بزرگداشت نخستین سالگرد  ارج  شنگیان«،های آذرهو فره در نوشته»  .1395

  .274 -267زاده، صص ، زير نظرِ محمدجعفر حبیبوندياد دکتر صادق آئینهدرگذشت زنده



دساتیر »  .1395 کتاب  در  کبیر  هورخش  دعای  فارسی  علمی  همايون«،  ترجمة  کارنامه  نکوداشت  دکتر  نامه، 

 ( 95)انتشار: دی  .122 -117، به کوشش بهرنگ ذوالفقاری، صص همايونصر تکمیلنا

 . 695 -683، صص4المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايره دانشنامة فرهنگ مردم. »زرتشتیان«، 1395

  .380 -377، صص  4المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم. »دوازده )عدد(«، 1395

 . 590 -588، صص 4جالمعارف بزرگ اسالمی، . دايرهدانشنامة فرهنگ مردملوی«، . »روايت په1395

 . 190 -188، صص 4المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم. »دادستان دينی«، 1395

 .476 -474، صص 4المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايره دانشنامة فرهنگ مردم.  »رپیتوين«، 1395

 .639 -638، صص 4المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايره دانشنامة فرهنگ مردمی«،  تن »رويین   .1395

  141  -127، صص  14، ش  7، سشناختزبان. »صفات پادشاهان ايران و انیران در آيینة علم فراست«،  1395

 96(. انتشار در تیر  پژوهشی-علمی)

»عیالم1395 مقدس«،  .  کتاب  در  عیالمیان  اديان  و  سپژوهشنامه  ش  10،  صص  20،  همکاری  .  60  -27،  با 

  (.پژوهشی-علمی)میالد جهانگیرفر. 

فرهنگ و    مطالعات  «، صلح کل اکبری و آموزۀ وحدت اديان در مکتب آذرکیوان  نگاهی تطبیقی به . »1396

 (.پژوهشی-علمی) 140 -121 صص، 1، ش1س، هنر آسیا

2017, “Zarathustrier im Iran”, Spektrum Iran 30, no 4, pp. 11- 22. (پژوهشی-علمی .  

  49  -27، صص  7  ، شنامه فرهنگستان  -های ايرانیها و گويش زبانفرهنگ اويم«،  های پازند در  . »واژه 1396

   .پژوهشی(-)علمی

،  2، ش  8، سزبانشناخت«،  پهلوی  دستگاه عددنويسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد   معرفی. » 1396

  .پژوهشی(-)علمی  53 -27صص 

 . 131 -129، صص 5المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم. »سبزه نوروزی«، 1397

 . 481 -479، صص 5، جالمعارف بزرگ اسالمی. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم»سیزده )عدد(«، .  1397

 .  182 -175، صص 5المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايرهدانشنامة فرهنگ مردم»جشن سده«،   .  1397

 . 419 -412، صص 5المعارف بزرگ اسالمی، ج. دايره دانشنامة فرهنگ مردم»سه )عدد(«، .  1397

 . 694 -692، صص 5المعارف بزرگ اسالمی، جدايره. دانشنامة فرهنگ مردمنشايست«، »شايست .  1397

آذرکیوان«،  1397 »میراث گمشده  تاريخ.  بهشتی.    مجله  دانشگاه شهید    -158، صص  1، ش11دورۀ  ادبیات 

  (.پژوهشی-علمی). 179

»نشانه1396 میالدی«،  .  شانزدهم  سدۀ  در  ايران  در  مانويان  حضور  از  ارجای  بنیادها،  ابوالقاسم  نامة  اسطوره 

 .101 -98کوشش محمد شکری فومشی. صص بهپور. اسماعیل



1397 « ناشناختة.  فعل  خوانش  دربارۀ  آسوريگ در      پیشنهادی  سزبانشناخت   «،درخت  ش  8،   ،2  ،

  .پژوهشی(-)علمی  53 -27صص 

آموزه  .1398 و  او»زردشت  نوشته  های  آذرکیواندر  مکتب  اديان  «،های  سپژوهشنامه  ش13،  صص 25  ،   ،

 .پژوهشی(-)علمی  241 -219

. به  های ايرانیالمللی زبانسمینار بین دومین  مجموعه مقاالت  کتابی که به نام دساتیر در دست داريم«،  . »1398

 . 140 -120کوشش دکتر عباس آذرانداز و معصومه باقری. صص 

به کوشش  ،  فرثاقب  مه استاد مرتضیآتشی که نمیرد، يادنا«،  نامه. »گناه بزک کردن چهره در ارداويراف1398

 .232 -227آرزو رسولی، تهران: فروهر، صص 

   .پژوهشی(-)علمی .104-89، صص 2، ش9، سشناسیهای ايرانپژوهش  «،. »ساسان پنجم کیست؟1398

»گاهنبار، س1399 آن«،  .  امروزی  و رسوم  آداب  و  مکتوب  مردمنت کهن  فرهنگیمطالعات  میراث  ،  شناسی 

 .74 -61، صص 1، ش2س

فرورديگان».  1398 کهن  آيین  چهارشنبه  ردپای  رسوم  انسان،  « سوریدر  سشناسینامه  ش16،  صص  ،  28، 

 . پژوهشی(-)علمی .165 -145

 

 های پژوهشیطرحپ( 

 . دفتر پژوهشهای فرهنگیبرای  يافتهطرح پايان   فرهنگ زرتشتیان ايران..  1386

   تألیف دکتر کتايون مزداپور.. 4و 3ج ، گويش بهدينان شهر يزد  حِ . همکاری در طر1388 -1386

طر 1387-1389 در  همکاری  میانه واژه  حِ.  فارسی  زبان  -نامه  گروه  در  يافته  پايان  گروهی  طرح  های  فارسی، 

 باستانی پژوهشکده زبانشناسی. 

مت .  1390  -1389 يادداشتتهیه  فارسی و  با آوانويسی، ترجمه  دانا، همراه  اوشنر  اندرز  انتقادی  طرح  نويسی.  ن 

 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   پايان يافته

 طرح موظف در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. فرهنگ اويم ايوک. . 1390-1392

و  .  1395  -1393 آثار  زندگی،  دربارۀ  ویانديشهپژوهشی  مکتب  از  بازمانده  متون  اساس  بر  آذرکیوان  . های 

 لوم انسانی و مطالعات فرهنگی. طرح موظف در پژوهشگاه ع

 لوم انسانی و مطالعات فرهنگی. طرح موظف در پژوهشگاه عاندرزهای انوشیروان. . 1397 -1395

دادگان  انداراهتاکنون.    -1397 پايگاه  میانهزی  ع  .فارسی  پژوهشگاه  در  موظف  مطالعات  طرح  و  انسانی  لوم 

 فرهنگی. 



 

 شده  كتابهای تألیف( ت

 . تهران: انجمن زرتشتیان تهران.  سال اول دبیرستان، آموزش دينی.  1387

 ن. . تهران: انجمن زرتشتیان تهراآموزش دينی، سال دوم دبیرستان. 1388

 . تهران: انجمن زرتشتیان تهران.  وم دبیرستانآموزش دينی، سال س. 1389

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. )همراه با زهره زرشناس(.یشتر يشت. ت. 1389

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. رنج و گنج، ارجنامة دکتر زهره زرشناس.  . 1392

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. اوشنر دانا.  اندرز. 1392

مذا.  1394 و  باستان.  اديان  ايران  دانشگاههب  انسانی  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان  )سمت(.  تهران:  ها 

 ( ...)همراه با کتايون مزداپور و 

ايوک.  1397 اويم  فرهنگیفرهنگ  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  انتشاراتی    -.  فرهنگی  مؤسسه 

 1398در سال  )شایسته تقدیر( برنده جایزه كتاب سال پور(.فروهر. )همراه با ناديا حاجی

 

 ( سخنرانیث

اه علييوم انسييانی و مطالعييات اوشنر دانا و نکاتی درباره منبييک کهيين کلیلييه و دمنييه و سييندبادنامه«، پژوهشييگ  »اندرز −

 .1391فرهنگی، خرداد  

 .1391ور  شناسی مانتره، شهريها»میراث فرهنگی زرتشتیان«، نوزدهمین همايش گات −

اه علوم انسييانی و مطالعييات فرهنگييی، گترين ارکان آداب و روسوم بازمانده از ايران باستان«، پژوهش»بررسی مهم −

 .1391آبان 

دانشييگاه   های آن،همايش ملييی ادبیييات تعلیمييی و گونييههای ايرانی«،  »نکاتی درباره يکی از منابک کهن اندرزنامه −

 .1391آزاد اسالمی واحد دهاقان، آذر  

مطالعييات فرهنگييی، تیيير   اه علييوم انسييانی وپژوهشييگ»تداوم اساطیر کهن ايرانی در فرهنگ شفاهی مردم ايييران«،   −

1392 . 

 . 1393»معرفی فرهنگ اويم ايوک«، کتابخانه ملی ايران، بهمن  −

 .1394ترين فرهنگ دو زبانه ايرانی«، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خرداد  »کهن  −

 .1394آيین تشرف عیاران«، کتابخانه ملی ايران، تیر  »تأملی در   −

 1395آذر  14،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«، تانی ايرانجايگاه زن در متون دوره باس» −



 14شناسييی، هييا و زبانهييا، گويش ايل جيياری زبانسيي المللييی م»توصیف فعل در گويش دالینی«، اولین همايش بین  −

  .1395بهمن  

 . 1396تیر  19،  ت فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاهای آذرکیوان و متون اشراقی«،  »نسبت میان نوشته −

 . 1396خرداد  2  -1های باستانی،  »میراث گمشده آذرکیوان«، نخستین همايش دوساالنه فرهنگ و زبان −

هييای فلسييفه، ر ايران باستان«، نخستین همايش ترجمييه در حوزههای ترجمة متون دينی د»بررسی پیشینه و ويژگی −

 1396اسفند   8کالم، عرفان و اديان،  

 . 1396دی  4»فرهنگ آشتی و صلح در سنت زردشتی«، همايش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی،   −

آذر  16 -13ی، المللييی اخييالق در علييوم و فنيياورزی به عنوان منبعی برای اخالق معیاری«، کنگره بین »متون اندر −

1396 . 

المللييی عييدالت ترمیمييی بييا عنييوان عييدالت ترمیمييی، پييل »سنت زرتشتی و عدالت ترمیمی«، دومييین همييايش بین  −

 . 1397ارديبهشت   14و  13های جاده ابريشم، ارتباطی میان تمدن

 

 

 فعالیت های آموزشی

 الف( تدریس

 تا کنون.  1389های باستانی، از سال و زبانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد فرهنگ 

ايران میبد، کارشناسی  الهیات  دانشکده  يزد،  ايردانشگاه  »اديان  واحدهای  تدريس  و  شناسی؛  با خط  »آشنايی  انی«، 

»آشنايی با خط و زبان فارسی باستان«، »آشنايی با    های ايران باستان«، »آشنايی با خط و زبان اوستايی«،زبان

 . 1391-1389خط و زبان فارسی میانه«، از سال 

ايران بنیاد  بهشتی،  شهید  ايراندانشگاه  ارشد  کارشناسی  باشناسی،  »آشنايی  واحدهای  تدريس  و    خطوط  شناسی؛ 

 تا کنون.  1391ال ايران باستان«، »تاثیر تمدن ايرانی اسالمی بر تمدن غرب«، از س هایزبان

 

 پایان نامه  راهنمایی ب( 

کارشناسی ارشد فرهنييگ ،  بررسی حیوانات اساطیری در ايران باستان براساس کتاب  بندهش فر،  حمیدرضا ابريشمی

 . 1391دفاع: بهمن تاريخ    دانشگاه آزاد همدان،های باستانی،  و زبان

هييای باسييتانی، کارشناسی ارشد فرهنييگ و زبان،  انیهای دينی پادشاهان ساسبررسی نگرشمحمد حامد خداکرمی،  

 .1392 /6/ 9دفاع: تاريخ  دانشگاه آزاد همدان، 



-يرانشناسييیبنیيياد اشناسييی، کارشناسی ارشييد ايران، های منطقه لرستانها در فرهنگ لککودکانهنسترن دولتشاهی،  

 2/11/92دفاع: تاريخ  دانشگاه شهید بهشتی،  

، بخش در منظومييه گييورانی جواهرپييوشخييان جهييانهای اساطیری داسييتان هفتبنیان  بررسی و تحلیل  افشین لطفی،

 18/9/93 دفاع:تاريخ  دانشگاه شهید بهشتی،  -بنیاد ايرانشناسیشناسی،  کارشناسی ارشد ايران

های باسييتانی، پژوهشييگاه علييوم ، کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندين و اساطیر عیالم  پژوهشی درمیالد جهانگیرفر،  

 .94/ 3/ 31نسانی و مطالعات فرهنگی، تاريخ دفاع: ا

های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی ، کارشناسی ارشد فرهنگ و زباننامهبررسی متن پازند ارداويرافمريم مؤمنی،  

 .94/ 6/ 31: و مطالعات فرهنگی، تاريخ دفاع

، کارشناسييی مقايسه آن با مييتن فارسييی میانييهو  "زند بهمن يسن "آوانويسی و ترجمه ی متن پازند زاد، ريحانه رحمن 

 .94/ 11/ 1های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاريخ دفاع: ارشد فرهنگ و زبان

، تطبیقييی  –ه محمديه گويش نايین: رويکردی تاريخی  توصیف و تحلیل گونکاظمی محمدی،  السادات موسیاعظم

/ 11باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگييی، تيياريخ دفيياع:  هایکارشناسی ارشد فرهنگ و زبان

11 /94. 

بنیيياد شناسی، کارشناسی ارشد ايران،  باستان و دوران معاصر  رانيدر ا  انی زرتشت   هيفرهنگ تغذ  سهيمقافرهاد بخشايی،  

 96/ 07/ 08 دفاع:تاريخ  دانشگاه شهید بهشتی،  -يرانشناسیا

بنیيياد شناسييی، ، کارشناسييی ارشييد ايرانایيي عل هييي حسيين آبيياد جرقو  ش يگييو  ینييگ موضييوعفرهالعابدين صادقی،  زين 

 97/ 6/ 12 دفاع:تاريخ  دانشگاه شهید بهشتی،  -ايرانشناسی

 نامه ديگرو تعدادی پايان

 

 پایان نامه  مشاورپ( 

دانشييگاه های باستانی، کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان،  ای زرتشتیان تهرانهبررسی سنتها و آيین مريم رويین بخت،  

 .28/11/92ا، همدان، دفاع: بوعلی سین 

، بررسی تطبیقی گناهييان کبیييره در دو مييتن سييغدی و اوسييتايی بييا تأکیييد بيير گناهييان کشييتن لعیا حسین زاده بهتاش،  

: تيياريخ دفيياع، سييانی و مطالعييات فرهنگييیهييای باسييتانی، پژوهشييگاه علييوم انکارشناسی ارشييد فرهنييگ و زبان

06/07/93. 

هييای باسييتانی، کارشناسييی ارشييد فرهنييگ و زبان،  عیيياری در ايييران باسييتان  ريشييه هييای آئييین شیرين گلزار مشکی،  

 .06/07/93: تاريخ دفاع،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



هييای باسييتانی، ، کارشناسييی ارشييد فرهنييگ و زبانرانييیبررسی اساطیری ايزدان آتش در اديان هند و ايغزاله فیروز،  

 .20/07/93: تاريخ دفاع،  فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

دانشييگاه علييوم و معييارف ، تفسييیرکارشناسييی ارشييد  ،  ای نظام اخالقی قرآن و اوسييتابررسی مقايسهزينب فريادرس،  

 .25/8/93دفاع: ، قرآن کريم

 اع:دفيي تيياريخ  دانشگاه شهید بهشييتی،  -بنیاد ايرانشناسیشناسی،  ، کارشناسی ارشد ايراننیمهر هندو ايرامهسا سلیمی،  

9 /6 /94. 

، کارشناسييی های مردم ايييرانبر باورها و آيین  40،  7،  4،  3های ايرانیان باستان درباره اعداد  تاثیر انديشهژينیا نوريان،  

 .94/ 6/ 9 دفاع:تاريخ ی،  دانشگاه شهید بهشت -بنیاد ايرانشناسیشناسی،  ارشد ايران

هييای باسييتانی، پژوهشييگاه علييوم ی ارشد فرهنييگ و زبان، کارشناسنمادپردازی زيورآالت در اوستاشبنم جورابچی،  

 .14/07/94: تاريخ دفاع،  انسانی و مطالعات فرهنگی

 نامه ديگرانعدادی پايو ت        

 

 سوابق اجرائی، مدیریتی و نظارتی

تييا 1389 وهشييگاه علييوم انسييانی، از پييايیزشناسی پژهای علمی پژوهشکده زبانمسئول برگزاری سخنرانی ها ونشست

 .1390بهار

 .رت علومعضو هیأت مؤسس گروه پژوهشی يادگار باستان، دارای مجوز از وزا

شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از مهر های باستانی، پژوهشکده زبانمدير گروه فرهنگ و زبان

 تاکنون. 1394

 تاکنون. 1396سال ت فروهر، از  مدير مسئول انتشارا

 

 دیگر فعالیتها

 عضو هیات تحريريه و داور مجله فروهر

 و مجالت ديگر  تاريخ ايران و اسالم، جستارهای ادبی، کهن نامه پارسی،  شناختزبان  داور مجالت

 

 جوایز و ... 

 1390پژوهشگر برگزيده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال  

 1394پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال  

 1396طالعات فرهنگی در سال  پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و م



 1397در سال    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 برای کتاب فرهنگ اويم ايوک 1398شايسته تقدير سی و هفتمین دوره جايزه کتاب سال در سال  
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