
  مشخصات فردي
 مهشيد نام

 ميرفخرايي نام خانوادگي

عضو هيات علميسمت

٣١استاد پايهمرتبه

)متوسط(، فرانسه و آلماني )خوب(انگليسي آشنايي با زبان ها

  مدارک تحصيلي

  فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه تهران: دکتري •

  فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه تهران: کارشناسي ارشد •

  زبان انگليسي، مدرسه عالي ترجمه: کارشناسي •

  سوابق پژوهشي

  )١٣٤٨ -١٣٥٤(مترجم زبان انگليسي، سازمان زمين شناسي کشور  •

ات و تحقيقات فرهنگي،پژوهشگاه علوم انساني و عضو هيأت علمي فرهنگستان زبان ايران،مؤسسه مطالع •

  )تاکنون ١٣٥٤از (مطالعات فرهنگي 

  )به بعد ١٣٧٨از فروردين (گزيني فرهنگستان زبان ايران  عضو شوراي واژه •

  )١٣٨٩از (گزيني فرهنگستان زبان ايران  شناسي گروه واژه عضو گروه زبان •

  )به بعد ١٣٨٩از (همکاري با بنياد حکمت اسالمي صدرا  •

  دائره المعارف بزرگ اسالمي، دانشنامه ادب فارسي: المعارفها همکاري با مراکز علمي دايره •

  )١٣٨٧تا (عضو هيأت تحريريه مجله نامه پارسي  •

  عضو هيأت تحريريه مجله باژ، نشريه فرهنگسراي فردوسي، مشهد •

  سوابق آموزشي

  گ و زبانهاي باستاني، پژوهشکده بنياد فرهنگ، کارشناسي ارشدتدريس فرهن •

  دانشگاه تهران، کارشناسي ارشد و دکتري تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه ترفاني،  •

  تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه ترفاني، پهلوي، دانشگاه شهيد بهشتي، کارشناسي ارشد •

ترفاني، پهلوي، ختني، پژوهشگاه علوم انساني، کارشناسي ارشد،  تدريس زبانهاي اوستايي، فارسي ميانه •

  دکتري

  تدريس زبانهاي اوستايي، پهلوي، ختني، دانشگاه آزاد اسالمي، کارشناسي ارشد، دکتري •

  فرصت مطالعاتي

  )١٣٥٧- ١٣٥٨(گذراندن يک دوره تکميلي درباره زبان ختني در دانشگاه هامبورگ  •

  آموزشي –سوابق اجرايي 

  )١٣٧١-١٣٥٧(روه فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني مدير گ •

  کتاب هاي منتشر شده

  ١٣٩٠روايت پهلوي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،  •

  ١٣٨٨اصل خالء يا تهيگي بنابرآموزه بودا، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،  •



  ١٣٨٣پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، : درآمدي بر زبان ختني •

  ١٣٨٣انتشارات ققنوس، تهران، : هاي او فرشته روشني، ماني و آموزه •

  ١٣٨٢انتشارات فروهر، تهران، : ها بررسي هفت •

  ١٣٨٢پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : بررسي بغان يسن •

  ١٣٨٦، چاپ دوم ١٣٧١هشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، چاپ اول بررسي هادخت نسک، پژو •

،چاپ دوم ١٣٧٢پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران،چاپ اول : فرهنگ کوچک زبان پهلوي •

  ١٣٨٨،چاپ چهارم١٣٨٣،چاپ سوم ١٣٧٩

  ١٣٦٧روايت پهلوي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران،  •

  ١٣٦٦اديان، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران،  آفرينش در •

  طرح در دست اجرا

  بررسي دينکرد ششم •

  مقاالت منتشر شده

، فصلنامه پژوهشي ـ آموزشي پازند، بهار و »بنابر يک قطعه به زبان ختني(» زندگي و مرگ در آيين بودا« •

  ١١٨-١٠٣، صص ١٣٨٩تابستان 

نامه استاد دکتر  چون من در اين ديار، جشن«، در »در زبان پهلوي) xwastan(خوستن «کاربرد نادري از مصدر  •

شناسي و ادبيات خراسان، دانشگاه فردوسي  قطب علمي فردوسي –نژاد، انتشارات سخن  رضا اترابي

  ١٦٣ -١٥٩، صص ١٣٨٩مشهد، 

امدي، کتاب روشن، ، يادنامه دکتر حميد مح»تا به خورشيد به پرواز برم«، در »درباره يک واژه فارسي ميانه« •

  ٣١٤، ٣١٢، صص ١٣٨٩

، پاييز و ٤و٣، شماره ٢،سال ٨-٧نامه فردوسي، صص  ، فصلنامه پاژ، ويژه»خرد بهتر از هر چه ايزدت داد« •

  ١٩- ٧،صص ) ١٣٨٩انتشار ( ١٣٨٨زمستان 

 پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه –، فصلنامه علمي »درباره چند اصطالح فارسي ميانه« •

  ١٣٨٩، ٦٠، دوره١٩تهران، شماره 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي) ٤٠٤ـ ٤٠٣(، در دانشنامه زبان و ادب »روايت پهلوي«مدخل  •

ي استاد دکتر بهمن سرکاراتي،  نامه اي، جشن ، آفتابي در ميان سايه»سبب زمين لرزه به باور ايرانيان باستان« •

  ٤٤٣ـ  ٤٣٧، صص ١٣٨٧لو، نشر قطره، به کوشش دکتر عليرضا مظفري ـ دکتر سجاد آيدن

، صص ١٣٨٧، سال اول، شماره اول، بهار ) زادگاه فردوسي(نامه پاژ  ، فصلنامه پاژ، ويژه»زال زر و دستان سام« •

  ٤١ـ  ٥٣

، جرعه برخاک، يادنامه استاد دکتر يحيي ماهيار نوابي، »گاهشماري دوازده حيواني در متني به زبان ختني« •

المعارف بزرگ اسالمي،  هاي ايران باستان، به کوشش محمود جعفري دهقي، مرکز دايره مجموعه پژوهش

  ١٢٨-١١٩، صص ١٣٨٧تهران، 

پژوهي،  -نامه صادق کيا، زندگي، آثار، جستارهاي متن ج، ار»ارکان گاهشماري و تقسيمات آن در زبان ختني« •

  ٢٤١ـ  ٢٣٣، صص ١٣٨٧به کوشش عسگر بهرامي، ميراث مکتوب، تابستان 



، ويژه موالنا جالل الدين بلخي، فصلنامه فرهنگ، »اين جهان کوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا« •

، پژوهشگاه علوم انساني و ١٣٨٦، پاييز و زمستان ٦٤ و ٦٣هاي سوم و چهارم پياپي  سال بيستم، شماره

  ٦٩٧- ٦٩١مطالعات فرهنگي، صص 

،شاهنامه پژوهي،دفتر نخست،انتشارات فرهنگسراي »دستان و کاربرد هاي آن? بررسي ريشه شناختي واژه« •

  ٢٥٤-٢٤٧،صص ١٣٨٥فردوسي،بهار 

  ٥٨ -٥٥، صص ١٣٨٤تابستان ، نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگي، دوره سوم، شماره دوم، »سروش غيب« •

نامه دکتر محسن ابوالقاسمي، به اهتمام سيروس  ، يشت فرزانگي، جشن»سپندمد گاه و بي مرگان مقدس« •

  ١٣٨٤نصراهللا زاده و عسگر بهرامي، چاپ اول، 

  ٤٩٤-٤٨٣، صص ) با همکاري شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي(انتشارات هرمس  •

، بهار  اول  ، شماره دهم ، سال پارسي  ، نامه »ختني  زبان  به  در شعري  آگاه  خرد همه و  تاريک  و خانه  پيل  تمثيل« •

  ١٢ - ٣  ، صص١٣٨٤

، نامه پارسي، سال نهم، شماره دوم، تابستان »زمان حال و گذشته در جريان در زبان ختني و گويش بخارايي« •

  ١٥- ٦، صص ١٣٨٣

  ٧٢- ٦٩  ، صص٨١  ، زمستان چهارم  ، شماره هفتم  ، سال پارسي  ه، نام »ديني  دادستان  از کتاب ٥٢و  ٥١  فصل« •

  ١٩- ٢٢ ، صص١٣٨١، بهار  اول  ، شماره هفتم  ، سال پارسي  ، نامه »ميانه  فارسي  واژه  يک  در باره« •

  ص، ص١٣٨١ثريا،   ، انتشارات ، تهران جمشيد سروشيان  ، يادنامه پير مغان  ، سروش»با ديو  اي گرنشيند فرشته« •

٣٨٤- ٣٨١  

  ٤١- ٣٤  ، صص١٣٨٠هنر، مرداد و شهريور   ماه  ، کتاب »هنر و اساطير زردشتي« •

  کوشش  ، به پرويز رجبي  و اشراف  خواستاري  ، به شهرياري  نامه ايرج  ارج  »از مرگ   پس  روان  سرنوشت«  •

  ٤٤٤- ٤٤٢؛ صص  ١٣٨٠  ، زمستان تهران  ، نشر توس باقّرزاده  محسن

  کوشش  به  مقاله  ، مجموعه) توس  داناي  تناور درخت  در باره(  باستان  گه  ، ز دفتر نوشته »شهر آزادگان ، ايرانويج« •

، ) فردوسي  روز بزرگداشت( ٧٩  ماه  شناسي، مشهد، ارديبهشت مرکز خراسان  و مفاخر فرهنگي  رجال گروه

  ٢٢٣-٢١٧صص 

مرکز   کوشش  به. . .  ، از شمار دو چشم بيرجندي  حمدياستاد احمد ا  ، يادنامه »ماني  در آيين  آفرينش« •

  ٣٢١ - ٢٣٤ ، صص١٣٧٧  اول  ، چاپ رضوي  قدس  آستان  اسالمي  ، بنياد پژوهشهاي شناسي خراسان

و   سوم  مشهد، شماره فردوسي  ، دانشگاه انساني و علوم  ادبيات  دانشکده  مجله»  اوستايي  دو واژه  در باره« •

  انتشار اين  ، تاريخ شمسي هجري ١٣٧٦  ، پاييز و زمستان١٩ - ١١٨  مسلسل  ، شماره ام سي  ، سال چهارم

  ٣٨٤- ٣٧٩  ، صص١٣٧٥پاييز   شماره

، نشر  دکتر سيد محمد ترابي  کوشش  صفا،به  اهللا استاد ذبيح  نامه ،جشن»و سپهر  ،بخت و کنش  قسمت« •

  ٢٧٦-٢٦٨،تهران،صص ١٣٧٧، پاييز  شهاب

، زير نظر دکترجوادبرومند  کرماني  شجاع  ، شاه مفاخر کرمان  ، يادنامه») پهلوي(  ميانه  فارسي  واژه  سه  در باره« •

  ٣٤٣-٣٣٩  ، صص١٣٧٦،  ، تهران١٧٩  ، شماره آثار و مفاخر فرهنگي  ، انجمن کاظمي  داريوش  کوشش  سعيد، به

،  شهيد بهشتي دانشگاه و انتشارات  ، مرکز چاپ مهنا ، بيرشک» ديني  متنهاي  بر پايه  زردشتي  در دين  آفرينش« •

  ٤٥١-٤٤٣  ، صص١٣٧٧،  ، تهران٢٧٧



  ٤٢٣- ٤١٣ ، صص ، نشرآگه١٣٧٦  ، زمستان اول  ، چاپ مقاالت  ، يادبهار، مجموعه» و رستگاري  توبه« •

و   دي ١٤٤ -  ١٤٥، ٥ - ٤ ، شماره پانزدهم  چيستا، سال»  مانوي  شناسي او در يزدان  مهر و خويشکاريهاي« •

  ٢٩٩-٢٩٥  ، صص١٣٧٦  بهمن

  بهار و تابستان  و دوم  اول  ، شماره٢٩  مشهد سال  ادبيات  دانشکده  ، مجله» بدکاران  و پادافراه  نيکوکاران  پاداش« •

  ١٦٦- ١٦١  ، صص١٣٧٥

، پاييز و  ارموچه  سوم  ، شماره٢٨  مشهد، سال  ادبيات  دانشکده  ، مجله» ميانه  فارسي  چند واژه  در باره« •

  ٣٣٦-٣٣٣  ، صص١٣٧٤  زمستان

  ١٦-١٣، صص١٣٧٦  ، تيرماه اول  شماره»  شناسي مرکز خراسان  خبرنامه«در   »خراسان تاريخي  پيشينه« •

  ١٦-١٣صص ١٣٧٦و خرداد   ارديبهشت ٩و  ٨  هاي شماره ١٤ چيستا، سال»  پارتي  از زبان  دو نامه« •

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ٧ ، شماره فرهنگ» )  کتاب  نقد و معرفي(»  تاريخي  شناسي زبان« •

  ١٣٧٥فرهنگي، بهار 

  ١٣٧٥، شهريور ٢١و  ٢٠  کتاب، شماره  ، جهان)  کتاب  معرفي(»  باستان  شعر در ايران« •

  ١٩- ٢١، صص ١٣٧٥يور ، مرداد و شهر٦ - ٥  ، فروهر، شماره» از مرگ  پس  شب  در سه  روان« •

  ١٩- ٢١، صص ١٣٧٥، مرداد و شهريور ٦ - ٥  ، فروهر، شماره» از مرگ  پس  شب  در سه  روان« •

  ١ ، بيرجند، شماره آزاد اسالمي  دانشگاه  ، کوير، نشريه» لري  گويش« •

، صص ١٣٧٢ انپاييز و زمست ٢٦  ، سال و چهارم  سوم  مشهد، شماره  ادبيات  دانشکده  ، مجله» باستاني  بلخ« •

٨٥١- ٨٦٠  

  ١٣٧٥هفدهم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهار   ، شماره ، فرهنگ»بودا  آيين  هاي گردونه« •

و   مطالعات  مؤسسه  ، انتشارات سيزدهم  کتاب  ، فرهنگ» ختني  زبان  به  بودا، سرودي  درآيين جهاني  رنج« •

  ٢١٧-٢٣٧، صص١٣٧١  ، زمستان  فرهنگي  تحقيقات

  ٣٠٥ - ٣٠٩ ، صص١٣٧٠، شيراز،  سامي  استاد علي  ، نامگاني»رسد مي  از بدان  بيش  نيکان  به  چرا بدي« •

  ٣٦٩- ٣٧٣  ، صص١٣٦٩، آذر ٣ ، شماره٨ چيستا، سال  ، مجله»يوگاها  نظريه  در باره  اي مقدمه« •

، پاييز  مطالعات و تحقيقات فرهنگي  مؤسسه  ، انتشارات هفتم  ، کتاب ، فرهنگ» درگذر زمان  کاووس  اسطوره« •

  ١٩٧ -  ٢١٥  ، صص١٣٦٩

  ، انتشارات ششم ، کتاب ، فرهنگ» ديني  دادستان  ميانه  فارسي  متن) ٦(  ششم  بنابر پرسش  آفرينش  هدف« •

  ٦٣ - ٦٧  ، صص١٣٦٩، بهار فرهنگي  و تحقيقات  مطالعات  مؤسسه

، پاييز  فرهنگي  و تحقيقات  مطالعات  مؤسسه  ، انتشارات اول  ، کتاب ، فرهنگ» ختني  زبان  به  شعري  قطعه« •

  ٢١٩ -  ٢٢٩  ، صص١٣٦٦

 -  ٢٦٤  ، صص١٣٦٥، آذر ٤  ، شماره٤  چيستا، سال  مجله»  ديني  دادستان  ميانه  فارسي  از متن ٣١  پرسش« •

٢٦٢  

  ٢٤٥ -٢٤٨ ، صص١٣٦٤  ماه، دي٤ ، شماره٣ چيستا، سال  ، مجله» ديني  دادستان  پهلوي  از متن ٣٠  پرسش« •

 ٢ ،شماره١ فروهر،سال  ،مجله» ديني  دادستان  ميانه  فارسي  از کتاب ٣٩  پرسش  فارسي  و برگردان  آوانويسي« •

  ٨٦ -  ٨٩ ،صص١٣٦٣و اسفند   ،بهمن٣و 



  ١٣٦ - ١٤١ ، صص١٣٦٤، مهر ٢ ، شماره٣  چيستا، سال  ، مجله» در ايران  آفرينش  از اسطوره  روايتي« •

، ١ ، شماره فروهر، ال  ، مجله» ديني  دادستان  ميانه  فارسي  از کتاب ٢٢  پرسش  فارسي  و برگردان  انويسيآو« •

  ٤٠ - ٤٣  صص

  ٦٢٢ -  ٦٢٦  ، صص١٣٦٢و آذر  ، آبان٧و  ٦ ، شماره فروهر، سال  ، مجله» پهلوي  روايت  کتاب  از ديدگاه  آفرينش« •

  ٥٧٤ - ٥٨٠  ، صص١٣٦١  ، ديماه٥  شماره ،٢  چيستا، سال  ، مجله» کهن  باورهاي« •

  ٢٩٠ - ٢٩٢  ، صص١٣٦١  ، آبان٣  ، شماره٢  چيستا، سال  ، مجله» ايراني  کهن  آيينهاي« •

  صص ٢٥٣٦  ، آبان٢ ، شماره١  ، سال ايران  زبان  فرهنگستان  ، پژوهشنامه» پهلوي  هاي در نوشته  آن  و تاوان  گناه« •

١٢٥ - ١٣٦  

  ٥٩٠ -٥٩٤  ، صص١٣٥٤  ، تيرماه ششم  ، دوره سخن  ، مجله» ميانه  فارسي pimو   اوستايي pi?a  در باره« •

  سخنراني ها

  ، تهران١٣٨٤کتاب ماه هنر،  درباره فرهنگ ايران باستان،  •

  مشهد ١٣٨٦زال زر و دستان سام، همايش حکمت فردوسي، ارديبهشت  •

  ، تهران١٣٨٧اهوره مزدا و حکمت مزدايي، بنياد حکمت اسالمي صدرا،  •

  ها پايان نامه 

  راهنما -کارشناسي ارشد

  اهللا پاکزاد ، درباره زبان ختني فضل ١٣٧٢ •

  ٦٥حميدرضا صدر رضايي ، بررسي يسن  ١٣٧٤ •

  )زند –اوستا ( ٦٨سيروس نصراهللا زاده ، بررسي يسن  ١٣٧٧ •

  کامروز خسروي ، بررسي متن گزارش گمان شکن ١٣٧٧ •

  و زند آن ١٦محمدرضا خسروي ، يسن  ١٣٧٨ •

  زهره برادران حسيني ، بررسي وندها در آبان يشت ١٣٧٨ •

  زند - اوستا(بهمن مراديان ، بررسي يسن پنجاه و سه  ١٣٧٩ •

  )زند- اوستا( ١٧عاطفه فرقدان ، بررسي يسن  ١٣٨٠ •

  ل واژه هاي اهورايي و اهريمني در گستره اوستافاطمه جهان پور ، تقاب ١٣٨١ •

  اي نظام آوايي فارسي ميانه و فارسي معاصر صديقه عليزاده ، بررسي مقابله ١٣٨١ •

  فرخنده سلطانيه ، بررسي وندها در فروردين يشت ١٣٨١ •

  ١٢گيتا اتفاق ، بررسي يسن  ١٣٨١ •

  رستم و شغاد و داستان پادشاهي بهمن حسين شيخ بستان آباد ، تراژدي سه گانه رستم و اسفنديار، ١٣٨٢ •

هاي ايزدارويسور اناهيد و ايزداشي و جايگاه هر يک در ايران  فرح رستمي گوهري ، بررسي ويژگي ١٣٨٥ •

  باستان

  )ها نامه و يادداشت حرف نويسي، برگردان فارسي، واژه(سمرا آذرنوش ، ارديشت  ١٣٨٥ •

  مجيد طامه ، بررسي درواسپ يشت ١٣٨٨ •



  سلمان علي ياري ، بررسي رام يشت ١٣٨٨ •

  سميرا طيبي ، بررسي ارديبهشت يشت ١٣٨٨ •

  ويسپرد ١١سميه احمدي ، بررسي کرده  ١٣٨٨ •

  مشاور -کارشناسي ارشد

  خسرو قليزاده ، وندهاي فارسي ميانه براساس کتاب گزيده هاي زاداسپرم ١٣٧١ •

  هاي پهلوي محمدرضا ارشاد ، جستاري در سنگ نبشته ١٣٧٤ •

  کيانوش سيد حسيني ، بررسي پيشوندها و پسوندها در کارنامه اردشير بابکان ١٣٧٥ •

  ابوالفضل خطيبي ، بررسي آثار اسدي توسي و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهاي باستاني ١٣٧٥ •

  پدرام اسکويي ، يادگار جاسبي ١٣٧٦ •

  آزاده حيدرپور ، تجلي بخت و تقدير در زندگي پهلوانان شاهنامه ١٣٨١ •

  متن پهلوي دادستان ديني ٩٢تا  ٨٨هاي  يلدا شکوهي ، آوانويسي و ترجمه پرسش ١٣٨١ •

  محمد اسديان ، عناصر کهن ايراني در فرهنگ مردم لرستان ١٣٨٥ •

  وزيدگيهاي زاداسپرم ٣٥و  ٣٤سيد عباس آل طيب ، بررسي صرفي و نحوي ضميرها و افعال در فصلهاي  ١٣٨١ •

  اني در متون فارسي ميانهفاطمه موسوي ، بررسي عناصر داست ١٣٨٩ •

  مشاور - دکتري 

  ١٣٨٧بررسي ساختاري و مفهومي بهگودگيتا مهدي عاليي  •

  دکتري -دانشگاه تهران مشاور 

  ١٣٧٣ –گلنار قلعه خاني –بررسي ويسپرد اوستا  •

  ١٣٧٩ - فاطمه جدلي–) ٣-٨بررسي يسنا (سروش درون  •

  کارشناسي ارشد -راهنما 

  ١٣٧١ –مسعود گلستان حبيبي  –کارشناسي ارشد  -همراه با متن زند ١٩بررسي يسن  •

  ١٣٧١-حمزه ساجدي صبا –کارشناسي ارشد  -  ٢١و  ٢٠هاي  بررسي يسن •

  ١٣٧١- حاجي بابا عارفي –کارشناسي ارشد  –ترجمه زند خرده اوستا  •

  ١٣٧١-علي داراب بيگي –رشد کارشناسي ا -هاي اوستايي، پارسي باستان و پهلوي در گويش کردي واژه •

  ١٣٧١-مهرنوش کيا –کارشناسي ارشد  - عيسي در مانويت •

  ١٣٧٥ - مرضيه منصوري زاده -کارشناسي ارشد - بررسي رشن يشت اوستا •

  هاي دکتري داوري رساله

  ١٣٧١نامه پهلوي، زند، سعيد عريان،  واژه •

  ١٣٧٤بررسي فصل اول پنجه تنتره، حسن رضايي باغ بيدي،  •

  ١٣٧٧دين يشت، چنگيز مواليي، بررسي فرور •

  ١٣٧٨پازند، آژيده شبگرد مقدم،  •

  ١٣٨١هاي فارسي ميانه، يداهللا منصوري،  سازي در متن واژه •



  ١٣٨٥، معصومه باقري، ) زند -اوستا( ٣٠-٣٤هاي  بررسي يسن •

  ١٣٨٥پزشکي به روايت کتابهاي سوم و هشتم دينکرد، نرجس بانوصبوري،  •

  ١٣٨٧ين ازدجيني، ترکيبات در زبان اوستايي، آذ •

  دانشگاه شهيد بهشتي١٣٨٧تحول مفاهيم گاهاني در ادبيات زردشتي، محسن قائم مقامي،  •

  دانشگاه آزاد اسالمي١٣٨٤فاطمه حائري،  -کارشناسي ارشد - تحليل ساختاري و واژگاني تيشتر يشت •

  دکتري -راهنما

  ١٣٧٨ –محمدتقي فاضلي  - ) زند -اوستا(يسنا ) ٢٢-٢٧هاي  بررسي •

  ١٣٨٢ -فرنگيس درويشي –بررسي سپندمدگاه  •

  ١٣٨٢ -هايده صيرفي_ ) ٦٠- ٨٠هاي  پرسش(دادستان ديني  •

  ١٣٨٤ -روشنک آذري - بررسي انواع فعل در چهار متن فارسي ميانه •

  ١٣٨٦ -ژيال ده بزرگي -هاي ايران باستان و مقايسه آن با شاهنامه  مضامين حماسي در متن •

  ١٣٨٧ –مهدي کارگر  –) ٢يت از فصل ب ١٠٠(بررسي متن ختني زمبسته  •

  ١٣٨٨ –فريبا شريفيان  –بررسي موضوع خأل يا تهيگي بنابر فصلهاي هفتم و هشتم متن ختني زمبسته  •

  دکتري -مشاور

  ١٣٧٧ -نما گويري تاج - بررسي ويسپ يشت •

  ١٣٧٨ -محمد حسن دوست -هاي اول تا بيستم دادستان دينيگ بررسي پرسش •

  ١٣٨٠ - روزبه دهگان -) يسن(بررسي هوخشتره گاه  •

  ١٣٨٢اسناد سغدي هند علياي پاکستان، ويدا نداف،  •

  ١٣٨٣ -رستم وحيدي  - ٤٤سنسکريت يسن  - زند -مقابله و مقايسه متن اوستايي •

  ١٣٨٦ -مرتضي تهامي -پيشداديان و کيانيان در متون باستاني •

  کارشناسي ارشد -راهنما

  ١٣٧٤ –روشنک آذري  -بررسي سروش يشت سرشب •

  ١٣٧٥ -نسرين توکلي - ي برسم يشتبررس •

  ١٣٧٥ - شهال جعفري –بررسي درون سروش  •

  ١٣٧٥ - يونس وحدتي هالن –بررسي نوع و نقش افعال در ارداويرافنامه  •

  ١٣٧٦ -، وستا و زند آن، فرنگيس درويشي٦٥بررسي يسن  •

  ١٣٧٦ -سيما حق نظري –اوستا  ٢٩بررسي يسن  •

  ١٣٧٧ -معصومه قاسمي –ايزد بانوان در اساطير ايران  •

  ١٣٨٠ - بهروز سروش نيا –جاودانان در اساطير ايران  •

  ١٣٨٠ -معصومه اميري  - ٦٢بررسي يسن  •

  ١٣٨١ -مژگان کريمي ايوانکي -٣و ٢ررسي وندها در ونديداد •

  ١٣٨٢ -فرانک عيني –راستي و دروغ در ايران باستان  •



  ١٣٨٤ - آتوسا احمدي -تانآب و آبياري در ايران باس •

  ١٣٨٥ -محمد رضا رضايي -) از هوم يشت( ١٠بررسي يسن  •

  ١٣٨٥ –آناهيتا يحيي - ايرانشناسان ارمني و بررسي آثار ايشان •

  ١٣٨٥ -نازيال خرمي -فريدون در فرهنگ اساطيري ايراني •

  ١٣٨٦ -احسان مرادي کوچي –هاي نو در شعر شاملو  هاي کهن و اسطوره بررسي تحليلي اسطوره •

  ١٣٨٦ -سيد علي محمدي –) زند –اوستا ( ١١بررسي يسن  •

  ١٣٨٦ -فاطمه سيدي) زند –اوستا (دعاي فرورانه  •

  ١٣٨٦ - مهسا ثاقب تهراني –بررسي دستوري زند بهمن يسن  •

  ١٣٨٧ - پريسا وطن دوست) زند- اوستا(آفرين پيامبر زرتشت  •

  ١٣٨٧ -عباسعلي خيرخواه –ز زناشويي در ميان زرتشتيان ايران از زمان ساسانيان تا امرو •

  ١٣٨٧ -سارا عباسي -بررسي خورشيد نيايش •

  ١٣٨٩شهرزاد صالحي، » بررسي دين يشت« •

  ١٣٨٩، مهدي طايفه، »بررسي هفت تن يشت« •

  کارشناسي ارشد -مشاور

  ١٣٧٣ -رضا صديقي -هاي ايران باستان بررسي تطبيقي مفهوم رستاخيز در آيين •

  ١٣٧٣ - فرهاد افتخارزاده –دوره هاي باستان و ميانه  بررسي تعليم و تربيت در ايران در •

  ١٣٧٣- محمد حسين ثقفي - ٧١بررسي يسن  •

  ١٣٧٥ -احمد عابدپور –بررسي وندها در ارداويرافنامه  •

  ١٣٧٥ -سپيده ساعتي -مرغان در ادبيات ايران باستان •

  ١٣٧٥ -عليرضا محمدي -ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو •

  ١٣٧٦ -محمد حسين شريعت –و زند آن  ٦٠بررسي متن اوستايي يسن  •

  ١٣٧٦واژه سازي در اندرزهاي پهلوي، سيد محسن قائم مقامي،  •

  ١٣٧٧ -علي اصغر نقابي -ساخت نام در زند بهمن يسن •

  ١٣٧٩ - ماندانا ظرافت - هاي پهلوي بررسي دستوري چند اندرزنامه  •

  ١٣٨٢ - فاطمه کاکاوند -و رامين هاي باستاني در منظومه ويس بازتاب آيين •

  ١٣٨٢ -فاطمه اروجلو - ايران و انيران •

  ١٣٨٣ -افشين شهرابي -) زند-اوستا( ١٦و ١٥بررسي يسن  •

  ١٣٨٥ -فرشيد اميني -هاي زاداسپرم بررسي دستوري چهار فصل اول گزيده •

  ١٣٨٦ -مينا سليمي - هاي اهوره مزدا در اوستا نام •

  ١٣٨٧ - هنوازنيوشا ش -بررسي آفرينگان گاهنبار •

  ١٣٨٧ - افسانه شکاري يمين  –بررسي آفرينگان گاهان  •



  هاي دکتري داوري رساله

  ١٣٧٤ - شهناز شاهنده - هاي بودايي آيين بودا در آسياي ميانه و ايران براساس متن •

  ١٣٧٤ - اميد مالک بهبهاني -هاي سغدي تاريخ نهادها و تشکيالت ديني مانويان براساس متن •

  ١٣٧٤ - آمنه طاهري عبدوند - نياسفنديار و رويين ت •

  ١٣٧٥ - فيروزه قندهاري -نامه زند خرده اوستا واژه •

  ١٣٧٥ -نظام الدين کامياب -اخبار تاريخي در چند متن سغدي مسيحي •

  ١٣٧٨ -داريوش اکبرزاده  -مقايسه داستاني و زباني شاهنامه، منابع بازمانده از زبان پهلوي •

  ١٣٧٩ -مهدي اسماعيلي –گويش سدهي  •

  ١٣٨٠ -ناهيد توسلي -هاي فارسي ميانه بررسي ايينهاي ايران باستان بر پايه متن •

  ١٣٨٣-سيد محسن ميرزا زاده  -زبور سغدي و سنجش آن با زبور پهلوي اشکاني •

  ١٣٨٣ -پريسا درخشان مقدم –بهمن بزرگ در متن هاي پهلوي اشکاني  •

 


