
  مشخصات فردي
 زهره نام

زرشناس نام خانوادگي

 ١٣٣٠ سال تولد

  مدارک تحصيلي

  ١٣٦٥دکترای فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه تهران در سال  •

  بخشی از فعاليت های علمی و فرهنگی

فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ) دپارتمان ( ریاست گروه  •

١٣٧١  

  ١٣٧٥ی و مطالعات فرهنگی از سال زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسان) دانشکدٔه ( ریاست پژوهشکدٔه  •

  ١٣٨٤ایرانشناسی در بنياد ایرانشناسی از سال ) دپارتمان(ریاست گروه  •

عضویت هيئت تحریریٔه فصلنامٔه علمی ـ پژوهشی فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  •

  ١٣٧٥سال 

  ١٣٨٤اهنر کرمان از سال عضویت هيئت تحریریٔه مجلٔه مطالعات ایرانی در دانشگاه شهيد ب •

  ١٣٨٨پژوهشی مطالعات هنر اسالمی از سال  -عضویت هيئت تحریریه دو فصلنامه علمی  •

دانشکده علوم اجتماعی (شناسی ایران  های انسان پژوهشی پژوهش –عضویت هيئت تحریریه مجله علمی  •

  ١٣٨٨از سال ) دانشگاه تهران

  ناسیدبير فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ ویژه زبانش •

  عضویت هيئت تحریریه فصلنامه پازند ، نشریه علمی زبان •

  عضویت هيئت تحریریه فصلنامه نامه پژوهشگاه در سازمان ميراث فرهنگی •

  ١٣٨٤گزینی فرهنگستان از سال  عضو شورای عالی واژه •

  ١٣٧٩دبير منتخب کميته ارتقاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  •

  ١٣٨٦اد حکمت اسالمی صدرا از عضو شورای علمی بني •

  ١٣٨٥عضو شورای علمی آکادمی المپيک جمهوری اسالمی ایران از  •

  ١٣٨٧عضو هيئت مميزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از  •

  گزیده ای از تأليفات

  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شش متن سغدی  ١٣٨٠ •

  انتشارات فروهر. ای ایرانی ميانه شرقی جستارهایی در زبان ه ١٣٨٠ •

  )١٣٩٠، چاپ سوم ١٣٨٤چاپ دوم (های فرهنگی  دفتر پژوهش. زبان و ادبيات ایران باستان ١٣٨٢ •

  های فرهنگ دفتر پژوهش. ميراث ادبی روایی در ایران باستان  ١٣٨٤ •

  انتشارات فروهر. زن و واژه ١٣٨٥ •



کتاب برتر دانشگاهی در رشته . (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دستنامه سغدی  ١٣٨٧ •

کتاب برگزیده گروه ادبيات پژوهشی از سوی بنياد پروین اعتصامی در سال (و ) ١٣٨٨زبانشناسی در سال 

١٣٨٩(  

  وریطه. به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف. نامه دکتر بدرالزمان قریب جشن. ١٣٨٧ •

فرهنگستان زبان و ادب . زهره زرشناس و ليال عسگری. نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر •

  )١٣٨٩شناسی در سال  کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان(فارسی 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب. تيشتریشت. ١٣٨٩ •

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. زهره زرشناس وآناهيتا پرتوی. ُسغد هایی از قصه. ١٣٨٩ •

  )زیر چاپ. (نمادها و ارزشها در آیين زردشتی  •

  )زیر چاپ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ویراستار علمی. تاریخ سغد •

  ها مقاله

  ٣٢٥ - ٣٢٢صص .  ٥، چيستا، سال چهارم ، شماره »یک داستان سغدی«.  ١٣٦٥ •

  ١٦ -  ١٢صص . ١، چيستا، سال پنجم ، شماره »بن مایه های کهن ایرانی در دیوان حافظ « .  ١٣٦٦ •

  ٢٤٤ – ٢٣٩صص .  ٣، چيستا، سال پنجم ، شماره »داستان سغدی سه ماهی«.  ١٣٦٦ •

، فرهنگ، کتاب ششم، موسسٔه مطالعات و »رساله ای سغدی در نکوهش نوشابه مستی آور «.  ١٣٦٩ •

  ٢٤٢تا  ٢٣٣صص . قات فرهنگیتحقي

  ٣٩ -  ٣٧صص . ٩ـ  ٧، سيمرغ، سال اول، شماره »داستان سغدی مروارید سنب « . ١٣٦٩ •

، فرهنگ، کتاب هفتم، موسسٔه مطالعات و تحقيقات »واژه سغدی در شاهنامه فردوسی  چند وام«.  ١٣٦٩ •

  ٢٦٩-٢٩٣صص . فرهنگی

  ١٦ -  ١٢صص .  ٢نشر دانش، سال یازدهم ، شماره  ،»حافظ و شکسپير، رو یا رویی شرق و غرب «.  ١٣٦٩ •

صص .  ١، یادیار ، موسسٔه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، شماره »داستان سغدی پيرمرد خوش اقبال «. ١٣٧٢ •

١٢١ - ١١٣  

  ٥ ٨ -٤٧صص . ، دانشگاه کلمبيا  ٢شماره . ، نيمه دیگر » داستان سغدی بازرگان و روح دریا «.  ١٣٧٤ •

، فصلنامٔه فرهنگستان زبان و ادب ) علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان »فرهنگ سغدی معرفی «.  ١٣٧٤ •

  )معرفی کتاب . ( ١٣١- ١٢٦صص .فارسی، سال اول، شماره دوم

، پژوهشگاه علوم انسانی و ) ویژٔه زبان شناسی(، فصلنامه فرهنگ »دستور تاریخی زبان فارسی «.  ١٣٧٥ •

  ٤٤٦ -  ٤٤١صص .  ١٧ول ، شماره مسلسل مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره ا

، پژوهشگاه علوم انسانی و ) ویژٔه زبان شناسی(، فصلنامه فرهنگ »داستان سغدی ميمون و روباه «.  ١٣٧٥ •

  ٣٥٨ -  ٣٤٩صص .  ١٧مطالعات فرهنگی، سال نهم، شماره اول ، شماره مسلسل 

، فصلنامٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، )علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان »زبان خوارزمی «.  ١٣٧٥ •

  ٦٥ -٥٣صص . ١شماره . سال دوم 

  ٩ - ٨صص . ١٤و  ١٣، جهان کتاب، سال دوم ، شماره » از مينو تا گيتی به روایت بهار « .  ١٣٧٦ •

  ٢٢٠ -  ٢١٣صص . ، مجموعه یاد بهار، انتشارات آگاه» بخش کردن روز به سه پاره به روایت سغدی «.  ١٣٧٦ •



، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال ) علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان »زبان بلخی «.  ١٣٧٦ •

  ٤٠ - ١٢صص .سوم، شماره اول

ان ، فصلنامه فرهنگست) علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان » عناصری از یک قصه سغدی مانوی «.  ١٣٧٦ •

  ١١٢ -  ٩٨صص. زبان و ادب فارسی، سال سوم، شماره سوم

، نامه پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی، سال سوم، »زنی هست آرایش روزگار «.  ١٣٧٧ •

  )سخنرانی چاپ شده(١٨٠تا  ١٧٥شماره سوم ، صص 

فرهنگی اکو، وزارت  ، فصلنامه انگليسی موسسه»سغدی زبان ميانگان برای انتقال قصه های کهن «.  ١٣٧٧ •

  ١٥ -  ١صص . ٣امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، شماره 

  ٢٠٨ -١٩٧صص ). یادنامه استاد دکتر مهرداد بهار ( ، مجموعه مهر و داد و بهار »یک داستان سغدی « ١٣٧٧ •

، فصلنامه ) علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان » اصطالحی فلسفی در ادبيات سغدی بودایی «.  ١٣٧٨ •

  ٩٤ - ٨٤صص .  ٨٧انتشار،  ٧٧رهنگستان زبان و ادب فارسی ، سال چهارم، شماره اول ، مهر ف

  ٤ - ٢صص .٢٤و  ٢٣، جهان کتاب، سال چهارم ، شماره » تير آرش در دست زو پسر طهماسب«.  ١٣٧٨ •

نگستان ، فصلنامه فره)علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان » واژه اهریمن در ادبيات سغدی بودایی«.  ١٣٧٩ •

  ٥١ - ٤٢صص .  ٧٩، انتشار ٧٧زبان و ادب فارسی ، سال چهارم ، شماره چهارم ، زمستان 

  ٣٧ - ٢١صص .  ١٩و  ١٨، ایران شناخت ، شماره » پيام آور نور و شعری در رثای او «.  ١٣٧٩ •

نسانی و ، پژوهشگاه علوم ا)) ع(ویژه امام علی (، فصلنامٔه فرهنگ »در شاهنامه ) ع(ذکر علی «.  ١٣٧٩ •

  ٥٤ - ٤٣صص . ٣٦- ٣٣مطالعات فرهنگی، سال سيزدهم، شماره اول ـ چهارم، شماره مسلسل

، ٢٤ـ  ٢٣، جهان کتاب، موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، سال پنجم، شماره »کارنامه ای پر بار«.  ١٣٧٩ •

  ٢٥تا  ٢٤صص 

 - ٢٥، خانه کتاب ایران، شماره )ه ویژه هنر و اسطور( ،کتاب ماه هنر »این نمایشنامه ی کهن ایرانی«.  ١٣٧٩ •

  ٣٤ - ٣٢صص .  ٢٦

، فصلنامٔه )علمی ـ پژوهشی ( نامه فرهنگستان ). ترجمه از زبان فرانسه( » واژه فارسی کشاورز«.  ١٣٧٩ •

  ١٦٦ – ١٦١صص .  ٧٩، انتشار آذر  ٧٧، زمستان ١٦فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سال چهارم ، شماره 

  ٦٤ -  ٤٤صص . ، جشن نامه دکتر اسالمی ندوشن » ) نگاهی به شعر پارتی( مانی  یاد  به«.  ١٣٨٠ •

، فصلنامٔه فرهنگستان زبان و ادب ) علمی ـ پژوهشی ( ، نامه فرهنگستان »نام دژی در شاهنامه«.  ١٣٨٠ •

  ٣٤ - ٣٠صص . فارسی، سال پنجم ، شماره اول

، فصلنامه فرهنگستان )علمی ـ پژوهشی ( ، نامه فرهنگستان »قصه اصحاب کهف به روایت سغدی «.  ١٣٨٠ •

  ٤٠ -٢١صص . زبان و ادب فارسی، سال پنجم ، شماره دوم

  ٣١٤ - ٣٠٨صص .، ارج نامه پرویز شهریاری » اصطالحی بودایی در زبان سغدی «.  ١٣٨٠ •

، پژوهشگاه علوم ) ویژه زبانشناسی(، فصلنامٔه فرهنگ »دگرگونی مفهوم فر در ادبيات سغدی«.  ١٣٨٠ •

  ٤٠٣ - ٣٨٨صص .  ٣٨ - ٣٧نی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره اول ـ دوم ، شماره مسلسل انسا

، نامه پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی، سال ششم، »تاریخ ادبيات باستانی ایران «.  ١٣٨٠ •

  ١٧ - ٥صص . شماره دوم



 ٥٥٧صص . ، جلد دهم)البيری ـ باباطاهر(اسالمی  ، دایره المعارف بزرگ»ادبيات ایران پيش از اسالم «.  ١٣٨٠ •

- ٥٦٤  

. ٣٦و  ٣٥، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شماره ) هنر( ، کتاب ماه »اسطوره های امریکای وسطا«.  ١٣٨٠ •

  ٦٣ -٦٢صص 

) چکيده مقاالت(، نخستين همایش ملی ایران شناسی » چند واژه مونث در ادبيات دینی سغدی« .  ١٣٨١ •

  ٢٠٨ص . نشناسیبنياد ایرا

، فصلنامٔه ) علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان »القاب زنان اشرا فی در نوشته های سغدی «.  ١٣٨١ •

  ٨٤ - ٧٦صص .  ٢٠شماره مسلسل . فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، سال پنجم ، شماره چهارم 

،به کوشش کتایون )یادنامه جمشيد سروشيان(،مجموعه سروش پيرمغان »کهن ترین متن سغدی«. ١٣٨١ •

  ٣٣٣- ٣٢٥صص. مزداپور

،به کوشش کتایون )یادنامه جمشيد سروشيان(مانویت، آموزه دو ُبن، مجموعه سروش پيرمغان «. ١٣٨١ •

  ٢٣٦- ٢١٧صص. مزداپور

،به کوشش کتایون )یادنامه جمشيد سروشيان(غان مانویت، آموزه دو ُبن، مجموعه سروش پيرم«. ١٣٨١ •

  ٢٣٦- ٢١٧صص. مزداپور

اندیشی  ، مجموعه مقاالت نخستين هم»شواهدی از ساخت امکانی در گویش بلوچی«.  ١٣٨١ •

  ٢٧٠ - ٢٥٩صص . شناسی ایران، به کوشش حسن رضایی باغ بيدی گویش

رسی، شورای گسترش زبان و ادبيات ، نامه پا»تا ژرفای نخستين نوشته های ایرانيان شرقی «.  ١٣٨١ •

  ٢٠ - ٥صص . فارسی، سال هفتم، شماره دوم

 – ٤٧، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شماره)ویژه اسطوره و آیين(، کتاب ماه »شهریاری پيروزاشه «.  ١٣٨١ •

  ٥٩ - ٥٦صص . ٤٨

چکيده (صطالح شناسی ، دومين هم اندیشی مسائل واژه گزینی و ا» واژگان زبان سغدی در یک نگاه«.  ١٣٨٢ •

  ٦٢ص . ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی)مقاالت

  ٣٦٨ -  ٣٦٧صص . ، دایره المعارف زن ایرانی » چيستا«.  ١٣٨٢ •

پژوهشکده (،کتاب زن و فرهنگ ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی »دین ـ زنان در نوشته های سغدی « .  ١٣٨٢ •

  ٣٣٠- ٣١٩صص ). مردم شناسی

، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادب )علمی ـ پژوهشی(، نامه فرهنگستان »انرودان واژه ای از مي«.  ١٣٨٢ •

  ١٨٣ـ  ١٧٩صص .  ٢١فارسی، سال ششم، شماره اول، شماره مسلسل 

صص .  ٣، نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگی ، شماره » سخنی در باره ی زن در نوشته های سغدی « .  ١٣٨٢ •

  ٣٨ـ  ٣١

، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی، سال نهم، شماره » زبان سغدی در یک نگاه«.  ١٣٨٣ •

  ٢٦ـ  ٥صص . اول

، مجموعه مقاالت نخستين همایش بين المللی » چند واژٔه مونث در نوشته های دینی سغدی « .  ١٣٨٣ •

  ٣١٠ـ  ٢٩٥صص . ١ایرانشناسی، بخش 



فصلنامٔه پژوهش های ( ٔه پژوهشگاه ، نام»نخستين نوشته های ادبی ایرانی ميانٔه شرقی « .  ١٣٨٣ •

  )به زبان تاجيکی(  ٦٤ـ  ٤٧صص . ، سال چهارم، شمارٔه ششم ، شهر دوشنبه) ایرانشناسی

، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات » تداوم سنتی کهن در ميان اقوام ایرانی « .  ١٣٨٣ •

  ٧٤ـ  ٥٩صص .٥٢ـ  ٥١ه مسلسل فرهنگی ، سال هفدهم ، شماره های سوم و چهارم ، شمار

، نامه پارسی، شورای گسترش زبان و ادبيات » جستاری در ادبيات شفاهی ایرانی ميانٔه شرقی « .  ١٣٨٤ •

  ٥٩ـ  ٤٥صص . فارسی ،سال دهم، شماره اول

. جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی ، انتشارات هرمس» جستاری در ادبيات دوران هخامنشی«.  ١٣٨٤ •

  ٢٨٦-٢٧٣صص 

، فرهنگستان زبان و ١، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ج » ادبيات ایران پيش از اسالم« . ١٣٨٤ •

  ٢٥٨-٢٥١ادب فارسی، صص 

، دوره جدید، سال سوم، )نامه تاریخ علم ویژه(، مجلٔه آیينه ميراث »دارو و درمان درسنت اوستایی « . ١٣٨٤ •

  ٢٢٤- ٢١٧صص . ٢٨شماره اول ، شماره مسلسل 

صص . ، نامه انجمن ، فصلنامٔه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سال پنجم، شماره اول»قصٔه کرماهی « . ١٣٨٤ •

٣٢- ٢٣  

، نامٔه پارسی ، شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی، سال دهم ، شماره سوم، » قصه حضرت ایوب«. ١٣٨٤ •

  ٦٥-٥٧صص 

، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، وزارت )نگ و هنرتاریخ، فره(، ایران »ادبيات ایران پيش از اسالم«. ١٣٨٥ •

  ١٧٣-١٥٥صص . فرهنگ و ارشاد اسالمی

، فصلنامٔه فرهنگستان زبان و ادب )علمی ـ پژوهشی( ، نامٔه فرهنگستان » مفهوم دو گانٔه دیو « . ١٣٨٥ •

  ١٤٨-١٤٠صص . ٣١فارسی، دوره هشتم، شماره سوم، پياپی 

امه انجمن، فصلنامه انجمن آثار مفاخر فرهنگی، سال ششم، شماره ، ن»های سغدی دئنا در نوشته«. ١٣٨٥ •

  ٦٠- ٥١صص . ٢١اول، شماره مسلسل 

  ٢٧٩-٢٧٥صص . ، تهران٢، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج »تخاری، زبان و آثار«. ١٣٨٦ •

  ٣٦- ٣٣ص ص. ، تهران٢، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ج » بلخی، زبان و آثار «. ١٣٨٦ •

، به اهتمام ١، مجموعه مقاالت کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران، ج » پزشکی در ایران باستان«. ١٣٨٦ •

  ٢٧-٣صص . دکتر مهدی گلشنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

های  ها و گزارش ، مجموعه مقاالت، سخنرانی)١(نامه ورزش ایران زمين  ، تاریخ»رستم پهلوان در سغد«. ١٣٨٦ •

المللی تاریخ ورزش ایران، به کوشش حسن باستانی راد با همکاری سيد امير  اندیشی بين نخستين هم

  ١٦١- ١٤٧صص . حسينی و دکتر هایده صيرفی، کميته ملی المپيک جمهوری اسالمی ایران

الدین خرمشاهی، به کوشش علی  های شوق، یادگار نامٔه بهاء ، شاخه» جستاری در ادبيات سکایی « . ١٣٨٦ •

  ١٧٠٠-١٦٨٩ج، نشر قطره و نشر شهاب، ص ص  ٢دهباشی، 

نامه استاد اسماعيل سعادت، زیرنظر حسن حبيبی، فرهنگستان زبان  ، جشن»اندرزی به زبان سغدی«. ١٣٨٧ •

  ٣٩٦ - ٣٨٥ص ص .و ادب فارسی



، ص )المعارف بزرگ اسالمی بنياد دایره(، یادنامه یحيی ماهيار نوابی »نگاهی به نحو زبان سغدی«. ١٣٨٧ •

  ٥٦- ٤٣ص

، به )نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی جشن(ای، ، آفتابی در ميان سایه»واژه در زبان سغدی ساخت«. ١٣٨٧ •

  ٢٥٠-٢٤٠ص ص  کوشش عليرضا مظفری، دکتر سجاد آیدانلو، ص نشر قطره،

، جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش دکتر زرشناس، دکتر نداف،  w�xwtواژه سغدی «. ١٣٨٧ •

  ١١١-١٠٣طهوری، ص ص 

، ٢٨و ٢٧، س هفتم، ش )نامه علی بلوکياشی ویژه(فرهنگ مردم  ، فصلنامه »ای از هنر سغدی جلوه«. ١٣٨٨ •

  ٢٢٨- ٢٢١ص ص 

  ، ص ص٣انشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد ، د»خوارزمی، زبان و آثار« . ١٣٨٨ •

  ، ص ص٣، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، جلد »سکایی، زبان و آثار«. ١٣٨٨ •

، س اول، ش اول، ص ص )پژوهشی –آموزشی (، فصلنامه تاریخ پزشکی »پزشکی در ایران باستان«. ١٣٨٨ •

٣٤ - ١١  

تهران ، کتاب روشن ، ص ص ). یادنامه دکتر محامدی(به پرواز برم  ،تابه خورشيد»ضمير در زبان سغدی«. ١٣٨٩ •

٢٨١- ٢٧١  

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (شناخت  تخصصی زبان –، دو فصلنامه علمی »ای سغدی کتيبه«. ١٣٨٩ •

  ٣٦- ٢٣، س اول، ش اول، ص ص )فرهنگی

فرهنگستان ) ی هزاره شاهنامه به مناسبت همایش بين الملل(،فردوسی و شاهنامه سرایی »کتایون«. ١٣٩٠ •

  ٦٥٨- ٦٥١زبان و ادب فارسی، ص ص 

  دانشنامه شبه قاره، ص ص. »کاووس در ایران و هند«. ١٣٩٠ •

  )زیر چاپ( ، دانشنامه بزرگ ایران » بلخی، زبان و خط « •

  )زیر چاپ(، دانشنامه ایران و اسالم »زبان خوارزمی « •

  )زیر چاپ(، دانشنامه بزرگ ایران »آُفرِشن« •

  )زیر چاپ(، دانشنامه بزرگ ایران »ندرگاه ا« •

  )زیر چاپ(، دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی »فارسی باستان، زبان و آثار« •

  )زیر چاپ(شناخت  تخصصی زبان –، دو فصلنامه علمی »وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی« •

• ٢٠٠١ " .Sogdian Language (a lingua franca for transferring the old stories)" , English Quarterly Eco 

Cultural Institute. Tehran, Foreign ministry of Islamic Republic of Iran., No.3, pp. 72-88  

• ٢٠٠٣  " .Sogdian ̉wzyy " , The Spirit of Wisdom {Mēnōg ī Xrad} ( Essays in memory of Ahmad 

Tafazzoli), U.S.A: Mazda publisher. pp. 244-248  

• ٢٠٠٤  " .The Double Sense of Sogdian δyw " , Turfan Revisited (The first Century of Research into 

the Arts and Cultures of the Silk Road ), ed. Desmond Durkin- Meisterernst, Simone Christiane 

Raschmann, Jens Wilkens, Marianne Yaldiz, Peter Zieme, Berlin . pp. 416 – 417  



• ٢٠٠٤  " .HAXYCTИH HABИШTAXOИ AДAбИИ ЭРОНИИ МИЁНАИ ШАРҚӢ" (The earliest Eastern 

Middle Iranian Literary Writings), НОМАИ ПАЖЎХИШГОХ (фАСЛНОМАИ ПАЖЎХИШГОИ 

ЭРОНШИНОСИ), соли чахорум, шумораи шашум, бахор ва тобистони 2004. pp. 47-64  

• ٢٠٠٥  " .Sogdian xwt ̉w " ,Proceedings of the 5tth Conference of the Societas Iranologica Europaea, 

eds. Antonio Panaino and Andrea Piras, Vol. 1. pp. 757-762  

• ٢٠٠٩  .”Sogdian γnt�k”, CAJ, Central Asiatic Journal, 2 (53), pp-296-304. ) ISI)با نمایه  

• ٢٠١١ . ”Women in Sogdian Literature”, CAJ, , Central Asiatic Journal, pp. ) ISI)با نمایه  

  جوایز علمی

کتاب برتر دانشگاهی در رشته (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . کتاب دستنامه سغدی  •

  )١٣٨٩کتاب برگزیده گروه ادبيات پژوهشی از سوی بنياد پروین اعتصامی سال ) (١٣٨٨زبانشناسی در سال 

فرهنگستان زبان و ادب . کتاب نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار دیگر زهره زرشناس و ليال عسگری •

  )١٣٨٩کتاب قابل تقدیر سال ) (١٣٨٩کتاب برتر دانشگاهی در رشته زبان شناسی در سال (فارسی 

  تقدیر نامه ها

در شهر کتاب با حضور " کارنامه سغدی پژوهی زرشتاس"تقدیر از پژوهشهای اینجانب در جلسه ای با عنوان  •

  استادان دانشگاه

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات " علی پژوهی " در جلسه ای با عنوان تقدیر از پژوهشهای اینجانب  •

  انسانی

  سخنرانی در کنفرانس ها و مجامع علمی

( ، مراسم نکوداشت سرکار خانم دکتر قریب در انجمن مفاخر فرهنگی »زنی هست آرایش روزگار «.  ١٣٧٧ •

  )١٣٧٧پایيز 

،پنجمين کنفرانس زبانشناسی در دانشگاه عالمه »ای کهن سغدی زبان ميانگان برای انتقال قصه ه«.  ١٣٧٩ •

  )١٣٧٩اسفند ( سخنران و رئيس جلسه . طباطبایی

، نخستين هم اندیشی گویش شناسی ایران در فرهنگستان زبان »ساخت امکانی در گویش بلوچی «.  ١٣٨٠ •

  ) ١٣٨٠اردیبهشت  ١١ـ  ٩( و ادب پارسی 

عضو . ، نخستين همایش ایرانشناسی در بنياد ایرانشناسی»ی سغدی چند واژه مونث در ادبيات دین« .  ١٣٨١ •

  ) ١٣٨١خرداد  ٣٠ـ  ٢٧(هيأت علمی، سخنران و عضو هيأت رئيسه در جلسات 

  ) ١٣٨٢مرداد ( سازمان ميراث فرهنگی . شناسی ، پژوهشکده مردم»زن در نوشته های سغدی « . . ١٣٨٢ •

ب در سرای اهل قلم در نمایشگاه بين المللی کتاب به مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر قری.  ١٣٨٣ •

  ) ١٣٨٣بهار ( مناسبت تجدید چاپ کتاب فرهنگ سغدی 

  )١٣٨٣آبان (، کنفرانس علم، توسعه وفن آوری، دانشگاه صنعتی شریف »پزشکی در ایران باستان «.  ١٣٨٣ •

  ) ٨٣آذر (، بنياد ایرانشناسی  ، دومين همایش ایرانشناسی»تداوم سنتی کهن در ميان اقوام ایرانی«. ١٣٨٣ •

المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی ملی المپيک  اندیشی بين ، نخستين هم»رستم پهلوان در سغد«. ١٣٨٥ •

  ) ٨٥آبان (جمهوری اسالمی ایران 



مهر  ١٥(، )تفسير تفکر فلسفی در ایران) (٤(، همایش تاریخ فلسفه »مانی فيلسوف عهد باستان«. ١٣٨٧ •

  )بنياد حکمت اسالمی صدرا(تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ، مرکز )١٣٨٧

زمستان (نامه بدرالزمان قریب، بنياد موقوفات دکتر محمود افشار،  ، رونمایی کتاب جشن»بدر ُسغدیانه«. ١٣٨٧ •

١٣٨٧(  

  )١٧/٣/٨٨(سيما  ٤، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه »درباره زبان سغدی«. ١٣٨٨ •

  )٢٢/٦/٨٨(سيما  ٤، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه »زن و واژه در زبان سغدی«. ١٣٨٨ •

سيما  ٤، برنامه تلویزیونی اردیبهشت، شبکه »های ملل های سغدی در سنجش با قصه قصه«. ١٣٨٨ •

)٢٢/١٠/٨٨(  

  )١٧/٩/٨٨(، پژوهشگاه علوم انسانی »های سغدی زن در نوشته«. ١٣٨٨ •

آبان (موزه ملی ایران به مناسبت نمایش عمومی منشور کورش در ایران " ز نگاهی دیگرمنشور کورش ا. "١٣٨٩ •

١٣٨٩(  

  )١٣٨٩بهمن (همایش بين المللی راه ابریشم در موزه ملی ایران " افراز یا آوازه. "١٣٨٩ •

  )٩٠اسفند(رادیو گفتگو " کارنامه زرشناس. "١٣٩٠ •

  ) ١٠/٣/٩٠(شهر کتاب " کارنامه سغدی پژوهی زرشناس . "١٣٩٠ •

• ٢٠٠٢" .The Double Sense of Sogdian δyw" , Turfan Revisited, The First Century of Research into the 

Arts and Cultures of the Silk Road,8 - 13 September, Berlin  

• ٢٠٠٤" .Sogdian xwt’w", 5th Conference of the Societa Iranologica Europa, 6-11 Octobr, Ravenna  

• ٢٠٠٦ .”Sogdian γnt�k”, The Sixth Biennial of Iranian Studies(SOAS), 3-5 August, London  

• ٢٠٠٧ .”Women in Sogdian Litrature”, 6th Conference of Societa Iranologica Europa, 18-22 

September, Vienna  

• ٢٠١٠ .”A Sogdian Tale”, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, 

(30April(  

• ٢٠١٠ .”Women in some sogdian Writings” Research Institute for Languages and Cultures of Asia and 

Africa, Tokyo, (25 April(  

  مشاغل اجرایی

ژوهشگاه علوم انسانی و ، پ)ویژه زبانشناسی(دبير و عضو هيئت تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ  •

  ١٣٧٥مطالعات فرهنگی، از سال 

عضو هيئت تحریریٔه مجلٔه مطالعات ایرانی، دانشکدٔه ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنرکرمان، از  •

  ١٣٨٤سال 

فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ) دپارتمان ( مدیر بخش  •

  ١٣٨١تا  ١٣٧١

  ١٣٧٥زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ) دانشکده( ریيس پژوهشکده  •

  ١٣٨٣نماینده منتخب پژوهشگاه در کميته ارتقاء در پژوهشگاه علوم انسانی، از سال  •



ژوهشگاه علوم مجری و برگزارکننده دوره های دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و زبانشناسی همگانی در پ •

  )برای نخستين بار ( انسانی و مطالعات فرهنگی 

  ١٣٨٤ایرانشناسی در بنياد ایرانشناسی، از سال ) دپارتمان(مدیر بخش  •

  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

پایان نامه دکترا در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ١٨راهنمایی و مشاوره  •

  ) ١٣٨٧تا  ١٣٧٠در فاصله سال های ( علوم و تحقيقات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

باستانی در دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه فرهنگ و زبانهای  ١٠٠راهنمایی پيش از  •

و بنياد ) واحد علوم و تحقيقات(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی 

  ) ١٣٨٧تا ١٣٦٨در فاصله سالهای ( ایرانشناسی 

 
 مقاله دانشجو سمت مقطع سال
 ...وندیداد  ١٥بررسی فرگرد  گلناز قلعه خانی مشاور ارشد ٦٨
 ...وندیداد ١٢بررسی فرگرد  کامروز خسروی جاوید مشاور ارشد ٧٤
 ایوک  فرهنگ اویم ـسهيل سعدونیمشاور ارشد٧٤
 های سغدی موزه شرق شناسی لنينگرادقطعهليال عسگریمشاور ارشد٧٤
 مبانی اندیشه سياسی در ایران پيش از اسالممحمد رضایی رادمشاور ارشد ٧٥-٧٤
 بازنمون اسب در اساطير ایرانیپوپک سبطیمشاور ارشد٧٥
 در اوستا ٤بررسی یسن حوریه باقی نژادراهنما ارشد٧٦
 ٦٢بررسی یسنای رستم وحيدیمشاور ارشد٧٦
 ادبی ٨و ٧بررسی یسنای شهرزاد شریفی راهنما ارشد ٧٦
 ساخت اشتقاقی واژه در فارسی ميانه ترفانی ماندانا سکوتيان مشاور ارشد ٧٥- ٧٦
 بررسی نقش اعداد از باستان تاکنون السادات حسينی احترام مشاور دکتری ٧٦- ٧٥
 اهریمن وشيطان شيرین ملکی مشاور ارشد ٧٦- ٧٥
 اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسيحی الدین کامياب نظامخواجه راهنما دکتری ٧٦- ٧٥
 جشن های زردشتیمریم بدیعیراهنما ارشد ٧٦-٧٥
شروین معظمیمشاور ارشد ٧٧-٧٦

 گودرزی
 بررسی افعال در متن مينوی خرد

 )تيشتر(ایزد باران  سياوش سلطانی مشاور ارشد ٧٧- ٧٦
 مهرپرستی در ایران، هند و روم پور سالومه رستم مشاور ارشد ٧٧- ٧٦
 جنس در دستور زبان و فرهنگ ایرانی سعيده انصاری مشاور ارشد ٧٧- ٧٦
 وندهای زبان سغدی مهرنوش مالیری راهنما ارشد ٧٧- ٧٦
 ...ها در ایران  اسطوره آتش و آتشکدهحسينعلی خاوریمشاور ارشد ٧٧-٧٦
 ...های  نامه با روایت سنجش زراتشتکتایون نميرانيانمشاور ارشد٧٧
...سياوش در منابع مکتوبزهرا باستیمشاور ارشد ٧٨-٧٧
 ...داستان تمثيلی دو مار در ادبيات شيدا جليلوند صدفیراهنما ارشد ٧٨-٧٧
 ...بررسی تطبيقی کمدی الهی بامهران قربانی هویهمشاور ارشد٧٨
 اوزان و مقادیر در ایران باستانللی یوحناراهنما ارشد ٧٨-٧٧
 ...مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه  داریوش اکبر زاده مشاور دکتری ٧٨- ٧٧
 ...مقایسه گویش بلوچی با  موسی محمود زهی راهنما دکتری ٧٨- ٧٧
 بررسی متن پرسشينها زهرا تبریزی مشاور ارشد ٧٨- ٧٧
 فروهر و سير تطور آن در فرهنگ ایران منيژه جامه بزرگی مشاور ارشد ٧٨- ٧٧



 ...بررسی تطبيقی مالئکه و شياطين در  مریم مدرس زاده مشاور ارشد ٧٨- ٧٧
 ...انسان مزد یسنایی براساس  زهرا معجری کسمایی راهنما ارشد ٧٨- ٧٧
 ١٧تحقيق پيرامون یسن صدیقه دانشورراهنما ارشد ٧٨-٧٧
 سروش و جبرئيلحميرا رنيسيان زادهمشاور ارشد ٧٨-٧٧
 نام خاص در متون فارسی ميانهآزیتا رفيعی سرشکیمشاور ارشد ٧٧-٧٨
 بررسی چند متن سغدی مسيحیویدا ندافراهنما ارشد ٧٨-٧٧
 ...شرح نامهای خاص و موضوعات اساطيری کيانوش یحيویمشاور ارشد٧٨
 ...توصيف اولوکی تيشورهقاسم عباس نتاجراهنما ارشد٧٨
 ...بررسی فعل در دو متن اوستایی تيشتر یشت و  فاطمه راست خدیو راهنما ارشد ٧٨- ٧٩
 عناصر مشترک فرهنگی ایران حسين سرشار مشاور ارشد ٧٩- ٧٨
 جم در اساطير ایران سيد مرضيه موالیی مشاور ارشد ٧٩- ٧٨
 بررسی متون سغدی مسيحی حسين کفاشيان راهنما ارشد ٧٩- ٧٨
 ...متن اوستایی  ٢بررسی فعل در  فاطمه راست خدیو راهنما ارشد ٧٩- ٧٨
 ...بررسی متون سغدی مانویحميده بحرانيانراهنما ارشد ٧٨-٧٩
 ...افعال در آبان یشت و خورشيد فریده صالحيانراهنما ارشد ٧٩-٧٨
 مراسم مردگان در آیين زرتشتیشاهرخ قنبریمشاور ارشد٧٩
محمد مهدیراهنما دکتری ٧٩-٨٠

 اسماعيلی
 گویش سدهی

آنوشيک ملکی  راهنما ارشد ٨٠- ٧٩
 بخشمندی

 ...٦بررسی متن سغدی بودایی 

 ...ی ویرایش  نگاهی زبان شناختی به مسئلهسيد جليل شاهریمشاور ارشد ٨٠-٧٩
 ...بررسی متون سغدی مسيحی عاطفه مصطفویراهنما ارشد ٨٠-٧٩
 اشارات کهن به اقوام ساکن نجد ایران رعنا باحجب حبيبی مشاور ارشد ٨٠- ٧٩
 ...فرهنگ و زبان ایران و یونان  عاطفه فروهر مشاور ارشد ٨٠- ٧٩
 ...جنسيت در آثار مانوی  مژگان صادقی راهنما ارشد ٨٠- ٧٩
 اسم و صفت در آبان یشت زهرا ذوالفقاری راهنما ارشد ٨٠- ٧٩
 بررسی فعل در متن اوستایی مهریشتفيروزه آقا محسنیراهنما ارشد ٨٠-٧٩
 ...بررسی متون سغدی مسيحی شراره جراحیراهنما ارشد ٨٠-٧٩
آنوشيک ملکیراهنما ارشد ٨٠-٧٩

 بخشمندی
 ... ٦بررسی متن سغدی بودایی

 )٧وندیداد (بررسی متن اوستا  ژینوس خسروی پور راهنما ارشد ٨٠- ٧٩
 بزرگمهر در اسطوره و تاریخ محمدی شهال علی مشاور ارشد ٨٠- ٧٩
 صفت در متن اوستایی شهریشت -بررسی اسم فاطمه فروزانی راهنما ارشد ٨٠
 بررسی فعل در متن اوستایی زامياد یشتليال زرشکنراهنما ارشد٨٠
 بزم و ميزد در فارسی ميانه زردشتیسعيد نظریمشاور ارشد٨٠
 ...بررسی یک تمثيل سغدی مانویسکينه رستمخانیمشاور ارشد ٨١-٨٠
مقایسه دستوری فارسی ميانه باگویش طاهره رضاییراهنما ارشد ٨١-٨٢

 )پشت شهر(بندرعباس
 فصل از کتاب شایست ناشایست ٨بررسی دستوری  حسين ساعدی مشاور ارشد ٨٠- ٨١
 شماری در ایران گاه فاریا جنيدی راهنما ارشد ٨٠- ٨١
 اسم و صفت در تيشتر در یشتپورسودابه عبدالهیراهنما ارشد ٨٠-٨١
 کيومرث و انسان قدیممریم اخوان حریریمشاور ارشد ٨٠-٨١
 بررسی فعل در متن اوستایی ارت یشتنازلی پارساراهنما ارشد ٨٠-٨١



 تأثير فرهنگ و زبان یونان بر فرهنگ ایران کانی پور فاطمه ولی راهنما ارشد ٨١
 فر در ایران باستان عبدالکریم زمانی اصل مشاور ارشد ٨١
 بررسی اسم و صفت در متن اوستایی زامياد یشتنادره نفيسیراهنما ارشد٨١
بررسی افعال سوتره علت و معلول عمل به زبان عذرا عزیزی تابشراهنما ارشد ٨١-٨٢

 سغدی
 ها و نقشهای اماکن باستانی در استان همدان کتيبه منوچهر احقر مشاور ارشد ٨١- ٨٢
 بررسی اسم و صفت در متن اوستایی ارت یشت زهرا حسينی راهنما ارشد ٨١- ٨٢
 انوشيروان در افسانه و تاریخ سهيال یاقوت مشاور ارشد ٨١- ٨٢
 های کنونی زرتشتيان و بنيادهای کهن آن نيایش ماندانا معاونت مشاور ارشد ٨١- ٨٢
 ...بررسی پيدایش و تحول افعال کمکی فارسی مهدی سبزواریمشاور ارشد٨٢
 نگاهداری عناصر طبيعی از نظرگاه ایرانيان باستانمرجانه الهیراهنما ارشد٨٢
 حقوق گياهان و جانوران در ایران باستانمستانه الهیمشاور ارشد٨٢
 ... ٢بررسی دستوری متن اوستایی وندیداد مهرانگيز کيانی هفت لنگراهنما ارشد٨٢
 بهرام گور در آثار ادبی پيش از اسالم و پس از اسالمزادهنازیال فتحمشاور ارشد٨٢
ضحاکفرد اردستانیزهرا کریمراهنما ارشد ٨٢-٨٣
 هند در روزگار هخامنشی ليال رامين اصل مشاور ارشد ٨٢- ٨٣
 های فارسی ميانه ترفانی بررسی نحوی متن رسام منفرد راهنما ارشد ٨٢- ٨٣
 شرح احوال خشایارشا شهرزاد کليشادی راهنما ارشد ٨٢- ٨٣
 نجوم و اسطوره در متن اوستایی تيشتریشت زهرا پيرایه مشفق راهنما دکتری ٨٢- ٨٣
 های سغدی سند اوليای پاکستان کتيبه ویدا نداف راهنما دکتری ٨٢- ٨٣
 اسامی نامهای خاص اوستاییفرناز هوشمند رجبیراهنما ارشد٨٣
ميراث معنوی زنده زرتشتی و نقش آن در طرح دهکده زادهمژده مؤمنمشاور ارشد٨٣

... 
 بررسی صرفی چند متن فارسی ميانه ترفانی نيلوفر شاهرخی راهنما ارشد ٨٣
فعل در متن  –صفت  –بررسی سه مقوله اسم  پریا رضایی راهنما ارشد ٨٣

 ...اوستایی 
های پهلوی و اوستایی از دیدگاه  بررسی دستنوشتهبهرام برومند امينمشاور ارشد٨٣

 کتابت و خوشنویسی
 سنجش چند روایت کارنامه اردشير بابکان ریز راحله اشک مشاور ارشد ٨٣
 بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی ترفانیمهين احمدی معزراهنما ارشد٨٣
های ایران  ها و کتيبه کاربرد سياسی نقش برجستهنيما یاربدمشاور ارشد٨٣

 باستان
 فصل از کتاب شایست ناشایست ٩بررسی دستوری  اسفندیار شاداب مشاور ارشد ٨٣- ٨٤
 زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشکانی سيد محسن ميرزاده راهنما دکتری ٨٣- ٨٤
بازسرایی داستانهای داریوش ونگاهی به ميراث  الدن جعفری تهرانی راهنما ارشد ٨٣- ٨٤

 فرهنگی ایرانيان
 بررسی دستوری فرگرد سوم وندیدادسيده سعيده سنجریراهنما ارشد ٨٣-٨٤
 های پهلوی اشکانی و سغدی بهمن بزرگ در متنپریسا درخشان مقدمراهنما دکتری ٨٣-٨٤
مقایسه دستوری فارسی ميانه با زبان کردی امارلویی  آزاده احسانی چمبلی راهنما ارشد ٨٣- ٨٤

 گيالن
های جغرافيایی در  نامهای خاص اشخاص و مکانسکينه رسولیمشاور ارشد٨٤

 بندهش
 بررسی دستوری چند متن فارسی ميانه ترفانی سعيده محمدی راهنما ارشد ٨٤
 های باستانی سغدی بررسی نامه سعيد نظری راهنما دکتری ٨٤- ٨٥



 بررسی دستوری فرگرد نوزده وندیداد زهره بختياری وارسته راهنما ارشد ٨٤- ٨٥
 بررسی متن اوستایی زامياد یشت پور سالومه رستم راهنما دکتری ٨٤- ٨٥
پيوند دین و شهریاری در شاهنامه و در منابع فارسی السادات آقاميریاعظممشاور ارشد ٨٤-٨٥

 ميانه
 تقویم در ایران فرید قاسملو مشاور ارشد ٨٤- ٨٥
 چهره ٣پهلوان در  پور اشکان تقی مشاور ارشد ٨٤- ٨٥
 بهرام در سنجش با ایندره و رستم مریم دارا راهنما ارشد ٨٤- ٨٥
 بررسی گویش رودباری محمد مطلبی راهنما دکتری ٨٥
 بررسی دستوری چند متن فارسی ميانه ترفانی همایون برادران نصيری مشاور ارشد ٨٥
 حقوق در ایران باستانمحمد صادق ریيسیراهنما ارشد٨٥
 های منوچهر بررسی متن پهلوی نامهزهرا تبریزی شهرویمشاور دکتری٨٥
 بررسی دستوری فرگرد ششم وندیدادرامينا نصير دوستراهنما ارشد٨٥
 های باستانی هخامنشیمحوطهاکرم برزگرمشاور ارشد٨٥
 های باستانی ساسانیمحوطهغالمرضا برزگرمشاور ارشد٨٥
...٣٧متن اوستایی یسنای فاطمه صالحی طالقانیراهنما ارشد٨٥
 بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی راضيه آذرمی مشاور ارشد ٨٥
محمدرضا حجت  مشاور ارشد ٨٥

 شمامی
 بررسی دستوری چند متن پهلوی اشکانی

 ...بررسی چند متن سغدی کتابخانه بریتانيا و کتابخانهفریبرز خادم حجتیمشاور دکتری ٨٥-٨٦
سازی در فارسی دری با توجه به فارسی ميانه و واژهحورا نيکبختمشاور ارشد ٨٥-٨٦

... 
 بررسی بهرام یشت نژاد محمد علی روشن مشاور دکتری ٨٥- ٨٦
 حقوق در ایران باستانمحمدصادق رئيسیمشاور ارشد ٨٦-٨٥
 ١٨بررسی فعل در متن اوستایی وندیدادفرزانه احمدیراهنما ارشد ٨٥-٨٦
 کرده نخست مهریشت ٨بررسی دستوری منيره صدیقیراهنما ارشد ٨٥-٨٦
 ...های لرستان های اساطيری مفرقبن مایهمهرداد زرین جوییمشاور ارشد٨٦
 )٦٧های(بررسی متن اوستایی یسنامحبوبه صوفیراهنما ارشد٨٦
 خویشکاری روحانيون در متون ایرانی ميانهپورکتایون فکریراهنما دکتری٨٦
بررسی کردی کرمانشاهی و مقایسه آن با کردی محمد محمدیمشاور ارشد٨٦

 سنندج
 روایت شاهنامه از تاریخندا اخوان اقدممشاور دکتری٨٦
 اصطالحات خویشاوندی در ایران باستانشيدا اعتضادیمشاور ارشد ٨٦-٨٧
 بازتاب اساطير کهن در ادب معاصر فارسیاحمد رضوان دوستمشاور ارشد ٨٦-٨٧
 زن در دوره ساسانيانسهيال رضوانیمشاور ارشد ٨٦-٨٧
 و زند آن ٧٠بررسی متن اوستایی یسنا هات پورراحله وطنراهنما ارشد ٨٦-٨٧
 اصطالحات خویشاوندی در ایران باستان شيدا اعتضادی مشاور ارشد ٨٧- ٨٦
 های مرکب شاهنامه واژه بررسی الگوی ساخت نسرین پرویزی راهنما ارشد ٨٦- ٨٧
های کرتير و بررسی رابطه آنها با عقاید دین و  کتيبه سيد مهدی حریری مشاور ارشد ٨٦- ٨٧

 دولت
 فارسی براساس متون کهن)اشخاص(بررسی نامهای کن کهنگیمعصومه کوهراهنما ارشد ٨٦-٨٧
های حواریون مسيحی براساس قطعات  بررسی آموزهآزاده حيدرپورراهنما دکتری ٨٦-٨٧

 ...سغدی 
بررسی چند متن سغدی مسيحی درباره شهدای  مژگان ابراهيمی مشاور ارشد ٨٦- ٨٧

 ...ایرانی 



 هوانگ -سغدی دون -بررسی سندهای ترکی ليلی خبازی راهنما دکتری ٨٧- ٨٦
 بررسی متن اوستایی اوگمدیچا شيما جعفری دهقی راهنما ارشد ٨٧
همراه با برگردان فارسی،  ٧٠متن اوستایی و زند یسن زهرا تبریزی نژادمشاور ارشد٨٧

 ...واژه نامه
 بررسی چند شعر مانی آمنه باصری مشاور ارشد ٨٧
های سنت کهن در اداب و رسوم زردشتيان  بازمانده فرزانه گشتاسب مشاور دکتری ٨٧

 ایران
  های عاميانه مازندران بررسی و شناخت ترانهفریده احمدیمشاور ارشد٨٨

 »مطالعه موردی شهرستان بهشهر«
بررسی یک صد بند از متن سوتره علت و معلول عمل  فرزانه مظاهری راهنما ارشد ٨٨

 )١٠٠بند یک تا (
 بررسی دو متن سغدی مسيحیفرحناز شهنامهراهنما ارشد٨٨
پورشيما عامل هاشمیمشاور ارشد٨٨

 طوسی
 گویش سبزواری

ازمتن سغدی ) ٢٠٠تا ١٠٠از (بررسی یک صد بند مهدی ستودهراهنما ارشد٨٨
 سوتره چم و پادافره کردار

 بررسی گویش آملی نينا تقدسی مشاور ارشد ٨٨
 شناسی در ایران قدیم کانی سارا معصومی راهنما ارشد ٨٨
 ادیان جاده ابریشم به روایت متون سغدی سکينه رسولی راهنما دکتری ٨٩
 آفرینش تاریکی اليکا بقائی راهنما ارشد ٨٩
ش تا . ه ١٣٤٤های درسی تاریخ از سال  ایران در کتاب اهللا کارگر شورکی روح راهنما ارشد ٨٩

 )مقطع متوسطه(ش . ه ١٣٥٧
 شرح و ترجمه دو متن سغدی بوداییبررسی،مریم انصاریمشاور دکتری٩٠

 


