
  مشخصات فردي
 محمدتقي نام

راشد محّصل نام خانوادگي

 ١٣١٨ سال تولد

  مدارک تحصيلي

  ١٣٣٧شهرستان بيرجند سال : دورة ابتدايي و متوسطه تا پايان دوره دانشسراي مقدماتي •

  ، مشهد١٣٣٨خرداد : ديپلم متوسطه ادبي •

  ١٣٤٢ليسانسيه زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مشهد  •

  ١٣٤٨شناسي همگاني و فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران  فوق ليسانس زبان •

  ١٣٥٢دآتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشكده ادبيات دانشگاه تهران  •

  هاي مطالعاتي دوره

ماينتس، گوتينكن و هامبورگ براي تكميل زبانهاي  گذراندن يك دورة سه ساله مأموريت مطالعاتي در شهرهاي •

  ١٣٥٨- ١٣٥٥اوستايي ، سنسكريت و پهلوي 

  درجه دانشگاهي

  ٣٢درجه دانشگاهي استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پايه  •

  فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي، اجرايي

  پژوهشي

  ١٣٦٠تا فروردين ماه  ١٣٥١عضو هيأت علمي فرهنگستان زبان ايران از ديماه  •

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از / عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي •

  به بعد ١٣٦٠فروردين ماه

، بخشهاي پژوهشي المعارفها همكاري غير رسمي و مقطعي با مراآز پژوهشي مانند سازمانهاي تدوين دائره •

  هاي دانشگاهي ، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد حکمت اسالمي صدرا دانشگاهها و دفترهاي مجله

  آموزشي

  ١٣٥١تا ديماه  ١٣٣٧آموزگار و دبير در شهرستانهاي بيرجند، مشهد و تهران از مهر  •

ادبيات و زبانهاي خارجي از اسفند تدريس زبان پهلوي در آروه ادبيات فارسي دانشگاه تهران و مدرسه عالي  •

  ١٣٥٥تا تير ماه  ١٣٥١

تدريس زبانهاي ايران باستان در مقطع تحصيالت تكميلي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  •

  به بعد ١٣٦٣دانشگاه تهران در گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني و تاريخ ايران باستان از 

تري در دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انساني، و دانشگاه آزاد واحد تدريس زبان سنسكريت در مقطع دآ •

  به بعد ١٣٦٥علوم و تحقيقات از 

  به بعد ١٣٦٧تدريس شاهنامه فردوسي، ادببات فارسي در دانشگاههاي مختلف در تهران به تناوب از  •

  برنامه ريزي و اجرايي

رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني و تنظيم  هاي تحصيالت تكميلي ريزي درسي دوره شرآت فعال در برنامه •

  ١٣٦٣- ١٣٥٩هاي دوره دآتري و فوق ليسانس آن در ستاد انقالب فرهنگي در طول سالهاي  برنامه



 ١٣٦٨هاي تحصيالت تكميلي و مديريت آنها در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از  برنامه ريزي دوره •

  ١٣٧٤تا 

دو نوبت هر بار به مدت ١٣٧٣-١٣٧٠معاونت آموزشي و پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  •

  ماه ١٥تقريبًا 

  هاي ارتقاء هيأت مميزه مرآزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عضويت متناوب در آميته •

  به بعد ١٣٨٢عضو هيأت مميزه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از  •

تحقيقات تاريخي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد در برخي   ويت هيأت تحريرية مجلهعض •

عضويت در هيأت تحريريه مجله تاريخ ايران و اسالم دانشگاه الزهرا و زبان پژوهشي . هاي انتشار از دوره

  دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

  ها پايان نامه

نامه دوره ليسانس در دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد به  ، پايان» قهستاني بحث در آثار شش نويسنده« •

  ١٣٤٢راهنمايي دآتر سيد عليرضا مجتهد زاده خرداد 

  ١٣٤٨نامه دوره فوق ليسانس در دانشكدة ادبيات تهران  ، پايان» بررسي مهر نيايش و ماه نيايش« •

و زبانهاي باستاني در دانشكده ادبيات و علوم نامه دوره دآتري رشته فرهنگ  ، پايان» بررسي سروش يشت« •

انساني دانشگاه تهران به راهنمايي دآتر جمال رضائي و مشاوره دآتر محسن ابوالقاسمي و دآتر بهرام فره 

  ١٣٥٢وشي، ديماه 

  انتشارات

  ها آتاب

لي فرهگ و انتشارات شوراي عا) همكار دآتر صادق آيا(» هاي ابوريحان بيروني هاي گويشي درنوشته واژه« •

  ١٣٥٣هنر، تهران 

  ١٣٦٣انتشارات آاريان، تهران » درآمدي بر دستور زبان اوستايي« •

  ١٣٦٦نگارش متن پهلوي به فارسي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، » گزيده هاي زاداسپرم« •

غيير، ، چاپ دوم بدون ت١٣٦٩مؤسسه مطالعات و وتحقيقات فرهنگي، تهران » نجات بخشي در اديان« •

  ١٣٨١پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 

نامه، مؤسسه مطالعات و  نگارش متن پهلوي به فارسي با تصحيح متن يادداشتها و واژه» زند بهمن يسن« •

ها، پژوهشگاه  ، چاپ دوم به همين عنوان اّما افزايش دو فصل به عنوان افزوده١٣٧٠تحقيقات فرهنگي تهران 

  ١٣٨٥و مطالعات فرهنگي تهران  علوم انساني

، چاپ دوم و ١٣٨٠دانم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي تهران  در مجموعه از ايران چه مي» هاي ايران باستان آتيبه« •

  ١٣٨١جا  سوم بدون تغيير همان

متن اوستايي و زند يسن پنجاه و هفتم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، » سروش يسن« •

  ١٣٨٢تهران، 

دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران » دانم از ايران چه مي«ستايش نامه پاآي و راستي در مجموعة » اوستا« •

١٣٨٢  



نامه و يادداشتها، پژوهشگاه علوم  متن پهلوي، آوانويسي، نگارش فارسي، واژه» وزيدگيهاي زاداسپرم« •

به چاپ رسيده است اّما آاري جديد » هاي زاد اسپرم گزيده«انساني و مطالعات فرهنگي به عنوان چاپ دوم 

  ١٣٩٠پ سوم، تهران، ، چا١٣٨٥تهران . است و با آن هم از جهت حجم و هم محتوا تفاوت بسيار دارد

تصحيح متن، آوانويسي، نگارش فارسي و واژه نامه هفتمين آتاب دينكرد انتشارات پژوهشگاه » دينكرد هفتم« •

  ١٣٨٩علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران ، 

  ١٣٨٩پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران ، » راهنماي زبان سنسكريت« •

  در نوبت چاپ و زير چاپ

آار پژوهشي مشترك با خانمها مهشيد مير فخرايي، آتايون مزداپور و » فارسي نو -فرهنگ فارسي ميانه« •

  در نوبت چاپ است ١٣٧٣منيجه احدزادگان آهني از 

با همكاري شماري از پژوهندگان فرهنگستان زبان ايران آماده چاپ بوده اّما اآنون در . »ابدال در زبان عربي« •

  پژوهشگاه متوقف است

  )در دست تهيه(راهنماي زبان اوستايي  •

  هاي تحقيقي مقاله

  ٢٥٢-٢٤٠ص ص  ١٣٦١مجلة چيستا سال دوم شماره دوم مهر » ساخت آدمي« •

  ٧٦٩-٧٦٢، ص ص ١٣٦٣مجلة فروهر، سال يكم شماره هشتم و نهم، دي و بهمن » برات و براتي« •

  ١٢٧-١٢١، ص ص ١٣٦٣ن مجلة دانشكدة ادبيات تبريز، سال دوم، شماره دوم، تابستا» سّجيل« •

- ٢٠ص ص  ١٣٦٤مجلة فروهر، سال دوم، شماره پنجم و ششم مرداد و شهريور » بيمرگان و فرشگرد آرداران« •

٢٦  

ص ص  ١٣٦٤مجلة چيستا، سال سوم، شماره چهارم ديماه » پايان جهان بر بنياد چند متن ديني زردشتي« •

٢٥٦- ٢٤٩  

، ص ١٣٦٥سال سوم، شماره دهم، تيرماه  مجلة چيستا،» مهاي زاداسپر زندگي پس از مرگ به روايت گزيده« •

  ٧٤٩-٧٤١ص 

  ٢١٧-٢١١، ص ص ١٣٦٥شناسي، سال سوم، شمارة دوم پاييز و زمستان  مجلة زبان» جوب برگ شكسته« •

 ١٣٦٦فرهنگ، آتاب اول، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پاييز » دربارة عبارتي از داستان گرشاسب« •

  ٢١٧- ٢١١ص ص 

ص ص  ١٣٦٧فرهنگ، آتاب دوم و سوم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي بهار » ة حماسه زريردربار« •

٤٩٥- ٤٥٧  

مجلة تحقيقات تاريخي سال يكم، شماره سوم زمستان » پاييدن مرز به روايت متنهاي ديني زرشتي •

  ٥٦٩-٥٦١، ص ص ١٣٦٩موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، بهار  ،١٣٦٨

فرهنگ، آتاب ششم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، بهار » ي در البلغههاي آهن و گويش واژه« •

  ١٣٥- ١١٩، ص ص ١٣٦٩

، ص ص ١٣٦٩مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پاييز  فرهنگ، آتاب هفتم،» سياوش مرد خرد و تدبير« •

٢٣٨- ٢١٧  



مجلة دانشكده ادبيات مشهد، سال بيست و سوم، شماره يكم و دوم، بهار و » دربارة اشتقاق چند واژه« •

  ٢٨٠- ٢٧٣ص ص  ١٣٦٩تابستان 

مجلة دانشكدة ادبيات مشهد سال بيست و سوم، شماره سوم و » مروري بر داستان رستم و اسفنديار« •

  ٤٦٢-٤٣٢ص ص  ١٣٦٩چهارم، پاييز و زمستان 

ص  ١٣٧٠فرهنگ، آتاب دهم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پاييز » ي از عشق و خردا شيرين آميزه« •

  ١٦٥-١٤٩ص 

فرهنگ، آتاب سيزدهم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي زمستان » دربارة ويژگيهاي تفسير شنقشي •

  ٩٥- ٨١ص ص  ١٣٧١

  ٥٣=٤٥ص ص  ١٣٧٢شيراز ) گهرمرز پر (يادنامه دآتر علي سامي جلد دوم » دربارة چند واژة آهن فارسي •

ص  ١٣٧٢مجلة دانشكده ادبيات مشهد، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان » دربارة ريشة دو واژة فارسي« •

  ٦٧٢-٦٦٩ص 

-١٠١مشهد، ص ص  ،١٣٧٣آتاب پاژ، شمارة پانزدهم سال » ها و ترآيبهاي گويشي در ديوان حكيم نژاري واژه« •

١٠٦  

  سال نهم شماره يكم) شناسي ويژه زبان(شماره هفدهم  مجلة فرهنگ،» ترهدربارة داستاني از پنجه تن« •

  ٢٩٠-٢٨١، ص ص ١٣٧٧جشن نامه استاد ذبيح اهللا صفا، تهران » دربارة برگردان سنسكريت اوستا« •

  ٥٨٨-٥٧٥، ص ص ١٣٧٦در ياد بهار، مجموعه مقاله، انتشارات آگه، تهران » عجم زنده آردم بدين پارسي« •

، آه در پژوهشگران و ١٣٧٦انتشارات اگه تهران ) مجموعه مقاله(در ياد بهار » و دراج آوته چرا عمر طاووس« •

  مجله نگاه نو نيز به چاپ رسيده است

يادنامة استاد احمد » از شمار دو چشم«در مجموعة » تجلي گويشهاي فارسي در تفسيرهاي قرآن مجيد« •

  ١٥٧-١٥١ص ص  ١٣٧٧احمدي بيرجندي به آوشش مرآز خراسان شناسي مشهد 

  ١٤- ٩ص ص ١٣٧٨شمارة چهارم، پاييز و زمستان  بيرجند، ريشه و اشتقاق لغوي آن، خراسان پژوهي،« •

نشريه مرآز خراسان شناسي درباره درخت تناور داناي » ز دفتر نوشته گه باستان«در مجموعة » فريدون فّرخ« •

  ٥٨-٤٣ص ص  ١٣٧٩ارديبهشت » توس

  ١٨٠-١٧٣، ص ص ١٣٧٩سان شناسي شماره پنجم بهار و تابستان فصلنامه مرآز خرا» نوروز نامه « •

ص  ١٣٧٩در يادنامه دآتر احمد تفّضلي، به آوشش علي اشرف صادقي، تهران » سيمرغ و درخت بس تخمه« •

  ١٩٤-١٨٩ص 

ارج نامه شهرياري در بزرگداشت پرويز شهرياري، نشر توس، » سروش، ويژگيها و جايگاه او در آيين مزد يسني« •

  ٢٥٤- ٢٤٩ص ص  ١٣٨٠زمستان  تهران

 ١٣٨٠در آتاب ماه هنر شماره سي و پنجم و سي و ششم مرداد و شهريور «اوشيدر و رويدادهاي زمان او « •

  ١٤-  ١٠ص ص 

هاي هديه شده به دآتر محمد علي اسالمي ندوشن، بهار  در مجموعة تك درخت مقاله» دربارة ارداويرازنامه •

  ٧٣- ٦٥، انتشارات آثار و يزدان ص ص١٣٨١



ص ص  ١٣٨١در سروش مغان يادنامة جمشيد سروشيان، تهران » اي خوانده نشده در آتاب مينوي خرد واژه« •

٣٢٤- ٣٢١  

  ١٧- ٩ص ص  ١٣٨١نامه پارسي سال هفتم ،شماره يکم ،بهار » سرودي در ستايش اپام نپات« •

  ٢٤-١٨ص ص  ١٣٨٢ستان تاکيد براختيار و اراده ، نامه پارسي سال نهم شمارة دوم تاب» يسن سي ام اوستا« •

دريشت فرزانگي ،جشن نامة دکتر محسن ابولقاسمي ،انتشارات » دربارة شيوه نگارش کتاب وزيدگيها« •

  ٢٤٦- ٢٣١ص ص  ١٣٨٤هرمس ، تهران 

شاهنامه پژوهشي ،دفتر نخست ، انتشارات فرهنگسراي فردوسي و » داستان بيژن و منيژه از زاويه اي ديگر« •

  ١١٥-١٠٧ص ص  ١٣٨٥گي خراسان رضوي بهار انجمن آثار و مفاخر فرهن

-٣٩مجله هستي، شماره بيست و ششم، سال ششم، ص ص » پيشنهاد ديگري درباره ريشه واژه سيوند« •

٤٠  

شاهنامه پژوهشي دفتر دوم، انتشارات آهنگ قلم، » هويت ايراني و پيوند آن با فرهنگ ملي و زبان فارسي« •

  ١٥٦- ١٤٣ص ص  ٨٦ر زير نظر محمد رضا راشد محصل، مشهد، بها

مچموعه مقاالت همايش بزرگداشت مفام علمي عالمه سيد » ريشه شناسي چند نام جغرافيايي در بيرجند« •

-٢٢١محمد فرزان و بررسي تحقيقات ادبي معاصرر، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند ص ص 

٢١٦  

هاي شوق يادگارنامه بهاا لدين خرمشاهي به آوشش علي  شاخه» آوران و فرشتگاتن پيش از زردشت پيام« •

  ١٧١٤-١٧٠١نشر قطره ص ص  ١٢٨٧دهباشي جلد دوم تهران 

يادنامه استاد دآتر ماهيار نوابي، انتشارات دايره المعارف » جرعه بر خاك«سيوند، ريشه و اشتقاق آن در آتاب  •

  ٢٥-  ١٩، ص ص ١٣٨٧هران بزرگ اسالمي، ت

، پاييز ٤و ٣، ويژه نامه فردوسي، سال دوم، شماره ٨و  ٧، فصلنامه پاژ، شماره » پايان کار رستم در شاهنامه« •

  ٩٨-٧٩، صص ١٣٨٨و زمستان 

، جشن نامه استاد دکتر رضا انزابي " چون من در اين ديار"در » نکات مشترک زندگي زردشت و ابراهيم خليل« •

  ١٦٨- ١٦٣، صص ١٣٨٩ات سخن، تهران، نژاد، انتشار

، ١٣٨٩، يادنامه دکتر حميد محامدي، کتاب روشن، تهران، » تا به خورشيد به پرواز برم« در » کودک و گردونه«  •

  ٢٥٧-٢٤٧صص 

  ٤٦- ٣٥، صص ٢١و  ٢٠، سال ششم، شماره ٨٩، نشريه پازند، بهار و تابستان » گذر آدمي از گيتي به مينو«  •

، در مجموعي مقاالت به مناسبت »يان هستي مادي و آغاز رستاخيز در متن هاي دينيظهور سوشيانس، پا« •

  ١٨٥- ١٧٣بزرگداشت مقام علمي دکتر مهدي گلشني، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي، تهران، صص 

  ها ها چاپ شده در دانشنامه مقاله

بنياد دائرة المعارف . ١٣٧٩ن دانشنامة جهان اسالم جلد پنجم تهرا» بيرجند«زير مدخل » گويش بيرجندي« •

  اسالمي

  ١٣٧٩دانشنامة جهان اسالم جلد پنجم تهران » بيلي« •

  ١٣٧٩بهار، مرداد، دانشنامه جهان اسالم جلد پنجم تهران  •



به سرپرستي .  ١٣٨٤دانشنامة ادب فارسي جلد اول فرهنگستان زبان و ادب فارسي تهران » بارتولمه« •

  اسماعيل سعادت

  ١٣٨٦مه ادب فاسي جلد دوم فرهنگستان زبان وادب فارسي تهران دانشنا» پور داوود« •

ص ص  ،١٣٨٦المعارف بزرگ اسالمي تهران  ، مرآز دائره٢در دانشنامه ايران، ج » ارداويرازنامه«و » ارداويراز« •

٣١٤- ٣١١  

  ١٣٨٩، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، ٣، دانشنامه ادب فارسي، ج »سرود آتش کرکوي« •

  ٥٢٤- ٥٢١، صص ١٣٩٠، فردوسي و شاهنامه سرايي ، فرهنگستان زبان و ادب، تهران؛ »کيقباد« •

  معرفي و نقد کتاب

مطالعات و تحقيقات ? از دکتر رضا زمرديان، فرهنگ، کتاب ششم ،موسس» زبان شناسي علمي گويش قاين« •

  ٣٠٧- ٢٩٩ص ص  ١٣٦٩فرهنگي، بهار 

نيمه دوم تير ماه  ١٧د بهار، جهان کتاب، سال يکم شماره اديان آسيايي در عهد باستان، تاليف دکتر مهردا« •

  ٦ص  ١٣٧٥

  ٦ص  ١٣٧٦آذر ماه  ٢٤و٢٣? از دکتر احمد تفّضلي، جهان کتاب سال دوم شمار» ادبيات ايران باستان« •

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از محمد محمدي ماليري، جهان ? معرفي مجموع» بقاي فرهنگ ايراني« •

  ٦سال پنجم ص ١٨و١٧کتاب شماره 

معرفي آثار دکتر محسن ابولقاسمي، يشت فرزانگي، » دکتر ابولقاسمي استادي شاينده و پژوهنده اي پرکار« •

  ١١- ٥ص ص ١٣٨٥ت هرمس، تهران انتشارا) جشن نامه دکتر محسن ابولقاسمي(

هاي پهلوي، ارج نامه صادق آيا، گردآورنده عسكر بهرامي، تهران، مرآز پژوهشي  چند نمونه از متن نوشته •

  ١٦٩-١٦٣صص  ١٣٨٧ميراث مكتوب 

بحثي در شيوه پژوهشي دآتر سرآاراتي در آتاب آفتابي در » دآتر سرآاراتي استاد نكته ياب و سخن سنج« •

جشن نامه استاد دآتر بهمن سرآاراتي، به آوشش عليرضا مظفري، دآتر سجاد ايدنلو، تهران،  اي، ميان سايه

  ٤٠-٣٤، صص ١٣٨٧نشر قطره 

، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ص ص ١١دربارة زندگي و آثار دآتر صادق آيا در پژوهشگران معاصر ايران، ج  •

٤١٤ - ٤٠٦  

  به ياد رفتگان

ژوهشگران نشريه داخلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شماره پ» به ياد دکتر احمد تفّضلي« •

  ١٤-١٢ص ص  ١٣٧٦هجدهم ،مردادماه 

  ٢٩ص١٣٧٩يادي از دکتر نوابي، جهان کتاب، سال پنجم شماره پانزدهم و شانزدهم آبان » به يا د استاد« •

هفتم و ? اب سال ششم شماريادي از روانشاد دکتر جمال رضايي، جهان کت» بدرود با فرهيخته اي ديگر« •

  ٢٤ص١٣٨٠هشتم، مرداد ماه 

يادي از روانشاد دکتر صادق کيا جهان کتاب، سال هفتم، » در سوگ استادي ديگر از شيفتگان فرهنگ ايراني« •

  ٥٣ص)١٤٦و١٤٥پياپي (شماره يکم و دوم 

ص ص  ١٣٨١رديبهشت درباره روانشاد صادق کيا، مجله بخارا شماره بيست و سوم فروردين و ا» غروبي ديگر« •

٢٩٢- ٢٩٠  



، يادنامه دکتر »تا به خورشيد به پرواز برم « ، درباره شادروان حميد محامدي در» به ياد فرهيخته اي آزاده« •

  ٣٥-٣٣،صص ١٣٨٩حميد محامدي، کتاب روشن، تهران، 

و زمستان  ، پياپي دهم، پاييز٢، شماره ٥، در مجله زبان و زبان شناسي، سال »يادي از دکتر عباس سلمي« •

  ١٩٠- ١٨٩، صص ١٣٨٨

  يادداشتهاي کوتاه و پراکنده

پژوهشگران، نشريه داخلي موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي شماره » پژوهشگران ما چه کم دارند« •

  ٤-٣ص ص١٣٧١سوم، فروردين 

پژوهشگران، نشريه داخلي موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، » تاکيد بر نظام شورايي در پژوهشگاه« •

  ٣ص  ١٣٧١چهارم، ارديبهشت ? مارش

پژوهشگران، نشريه داخلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، » پرورش پژوهشگران در پژوهشگاه« •

  ٢- ١ص ص )١٣شماره ( ٧٣خرداد و تير 

، مشهد ص ص ١٣٧٧مرکز خراسان شناسي، شماره دوم سال يکم پاييز و زمستان ? فصلنام» از گذشته ها« •

١٣٠- ١٢٣  

-١١٣ص ص  ١٣٧٨مجله هستي وابسته به ايرانسراي فردوسي شماره ويژه پاييز » ايراني را آرزومندمچه « •

١١٤  

ص  ١٣٨٠، فصلنامه انگليسي موسسه فرهنگي اکو شماره يکم تهران، بهار »نوروز بزرگترين جشن ايرانيان« •

  ٢٤-١ترجمه انگليسي آن در همين مجله و همين شماره ص ص. ٧- ١ص 

  )به عنوان استاد راهنما( مقاله هاي مستخرج از پايان نامه هاي دانشجويي 

، از پايان نامه دکتري مرتضي تهامي در » سير تحول اساطير ايران بر بنياد اسطوره هاي پيشدادي و کياني« •

دوفصلتامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهش، 

  ٥٦-٣١، صص ١٣٨٧شماره يازده، پاييز و زمستان 

، از پايان نامه کارشناسي ارشد سيده » ن پهلوي کارنامه اردشير بابکان بررسي عناصر داستاني در مت« •

، پژوهشگاه علوم انساني، سال يک، » کهن نامه ادب فارسي« فاطمه موسوي در دوفصلنامه علمي تخصصي 

  ٢٤- ١، صص ٨٩شماره يک، بهار و تابستان 

ت ايراني، دانشکده ادبيات و علوم ، در مجله مطالعا»بررسي عناصر داستاني در متن پهلوي گزارش شترنج« •

  ١٣٣- ١١٣، صص ١٣٨٩، پاييز ١٨، شماره ٩انساني، دانشگاه باهنر کرمان، سال 

  سخنرانيهاي علمي

عنوان سخنان ايراد شده در مجمع استادان زبان فارسي در » علمي مشترک? مقدمه اي براي برنام« •

يازدهم ? چاپ شده در پژوهشگران شمار. کشورهاي مشترک المنافع و قفقاز در پژوهشگاه علوم انساني

  ٦-٥ص ص  ١٣٧٢بهمن و اسفند 

سخنان ايراد شده در جلسه يادبود دکتر مهرداد بهار در پژوهشگاه علوم » چرا عمر طاووس و دراج آوته« •

 ١٣٧٣آذر و بهمن  ٢٣چاپ شده در پژوهشگران و نيز مجله نگاه نو شماره .انساني و معرفي آثار و ارزيابي آنها 

  ٢٢٩- ٢٢٢ص ص 

سخنان ايراد در نمايشگاه بين المللي کتاب سال .تالبف دکتر بدرالزمان قريب » معرفي فرهنگ سغدي« •

  )چاپ نشده(١٣٧٤



سخنراني در انجمن فرهنگي ايران و فرانسه در آيين ياد بود دکتر احمد تفّضلي » به ياد پژوهنده ي استاد« •

  ١٤-١٢ص ص  ١٣٧٦مرداد ماه  ١٨هشگران شماره <چاپ شده با اندکي تغيير در پژ ١٣٧٥اسفندماه 

چاپ ( ١٢تا١٠ساعت  ٣٠/٤/٧٦اهميت گردآوري گويشها دوشنبه ? سخنراني در مرکز خراسان شناسي دربار •

  )نشده 

ساعت  ١/١١/٧٦خطهاي ايران باستان «موزه سّكه شناسي تحت عنوان » تماشاگه پول«سخنراني در  •

  )چاپ نشده .(١٧تا١٥

 ٢٠-١٩ساعت  ٢٨/٩/٨١» شعر در ايران باستان«ن ادبيات صدا و سيما در تاالر سرو دربارة سخنراني در آانو •

  )چاپ نشده(

» ده شب با تاريخ ايران«گانه  سخنراني در خانه هنرمندان دربارة ادبيات ايران ميانه در مجموعه سخنرانيهاي ده •

.  ٢٢/٢/١٣٨٢روز  ١٩تا  ١٧ساعت  آه برگزار آنندة آن بخش تاريخ دفتر پژوهشهاي فرهنگي بوده است از

  به چاپ رسيده است ١٣٨٢گزارشي از آن در دو صفحه در آتاب ماه شماره مهر 

مراتب و منزلتهاي «سخنراني در آيين بزرگداشت روانشاد استاد دکتر غالمحسين صديقي تحت عنوان  •

اي که منتشر خواهد شد چاپ با تغييراتي قرار است در ياد نامه  ٩/٢/٨٥شنبه » اجتماعي در ايران باستان

  شود

در ايران باستان شنبه » انسان«سخنراني در تاالر دانشکده علوم اجتماعي، گروه انسان شناسي درباره  •

  ٨٦چاپ شده است اسفند  ١٩- ٩نامه انسان شناسي ص ص  ١اين سخنراني در ضميمه شماره٢/١٠/٨٥

  ٨٦ارديبهشت  ٢٥ سخنراني درباره هويت ايراني در همايش حکمت فردوسي ،مشهد •

  ٨٦سخنراني در همايش بزرگداشت عالمه سيد محمد فرزان در دانشکده ادبيات دانشکده بيرجند آبان  •

در سازمان ميراث فرهنگي تحت عنوان لزوم » همايش ملي زبان شناسي ،کتيبه ها و متون«سخنراني در  •

  ٣٠/١١/٨٦توجه به زبانهاي باستاني سه شنبه 

و فلسفه در بنياد حکمت صدرا تحت عنوان معرفي و اجمالي متنهاي فلسفيـکالمي  سخنراني در همايش تاريخ •

  ١٦ساعت  ٢٨/٣/٨٧ايران باستان سه شنبه 

- ١٧ساعت  ٦/٦/٨٧» رستم و شغاد«سخنراني در نشستهاي شاهنامه فردوسي در شهر آتاب تحت عنوان  •

١٩  

 ٣٠/١٠/٨٨سخنراني در بنياد حکمت صدرا با عنوان گذر از زندگي مادي به مينوي در فرهنگ ايران باستان،  •

  ١٨-١٦ساعت 

  ١٧- ١٥، ساعت ٨٩آذر ١٧سخنراني در بنياد حکمت صدرا با عنوان طبقات اجتماعي در ايران باستان،  •

  گفتگوهاي علمي و مصاحبه ها

اي از شبکه  خ ادبيات ايران پيش از اسالم دکتر احمد تفّضلي برنامهمصاحبه علمي راديويي درباره کتاب تاري •

  ٢٢تا ٣٠/٢١ساعت  ٢٠/١٠/٧٦راديو تهران سه شنبه 

 ١٣٧٧نوروزي سال ? سخناني درباره نوروز و ارتباط آن با فرهنگ ايران باستان که قسمتهاي مختلف آن در برنام •

  پخش شده است ٣٠/٢١تا  ٣٠/٢٠صداوسيما ساعت  ٤شبکه 

ان  ١٧وضعيت زبانهاي ايران باستان که به صورت مخلوط در شماره ? مصاحبه با مجله فرهنگ و پژوهش دربار •

  چاپ شده است ٨٢مجله در بهمن ماه 



با  ٢٢/١٠/٨٣کتاب سه شنبه ? آثار دکتر محمد محمدي ماليري در خان? شرکت در گفتگوهاي علمي دربار •

  ي و دکتر آذرتاش آذرنوششرکت و حضور آثايان دکتر فتح اهللا مجتباي

که در کتاب ماه هنر چاپ شده  ١٣٨٤مصاحبه درباره فرهنگ ايران باستان در نمايشگاه بين المللي کتاب سال  •

  است

به چاپ رسيده ) ١٣٨٥تابستان (هفتم آن مجله ? گفتگو با نويسندگان مجله رشد تاريخ که در شماره چهارم دور •

  است

روزنامه ها و مجله هاي پژوهشي در زمينه مسائل فرهنگي و زباني ايران گفتگوهاي کوتاه و مختلفي که با  •

  باستان انجام شده است و به چاپ نرسيده يا اگر هم به چاپ رسيده است از وجود آنها آگاهي ندارم

که تلويزيوني دو ساعته درباره نوروز و آيينهاي آن در فرهنگ باستان ? گفتگو با آقاي دکتر آذر در قالب يک برنام •

  پخش شد) ١(از برنامه جام جم  ٣٠/١٧ساعت  ١٢/١/٨٦و  ٥/١/٨٦ادبستان روزهاي ? زير نام برنام

 ١٣٨٦چاپ شده در پژوهشگران سال » زبان و فرهنگ ايران باستان«? گفت و گو با مجله پژوهشگران دربار •

  ٤٢- ٣٦ص ص  ١٣و١٢شماره 

درباره ادبيات و زبانهاي ايران باستان که در » لوع ماهط«سيما  ١گفتگو با آقاي داريوش ارجمند در برنامه کانال  •

  از برنامه مذکور پخش شد ٤/١/٨٧روز  ٢٣ساعت 

  راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلي

  ١٣٦١فرهنگ ايران،کارشناسي ارشد ،? قندهاري، پژوهشگد? ،فيروز»زند بهمن« •

  ١٣٦١ناسي ارشد ،فرهنگ ايران ،کارش? ، منيژه يوسفي جويباري ،، پژوهشگد»يوشت فريان« •

  ١٣٦٢فرهنگ ايران ،کارشناسي ارشد ،? يادگار جاماسب ،صفر علي نادري جو پشتي، پژوهشگد •

  ١٣٦٢فرهنگ ايران ،کارشناسي ارشد ،? سود بخش ، پژوهشگد? ، ،هال»اندرز بزرگمهر« •

فرهنگ زبان هاي دانشکده ادبيات تهران ، گروه » حاج بابا عارفي«ترجمه و آوا نويسي نيايشهاي خرده اوستا ،  •

  ١٣٧١باستاني کارشناسي ارشد مهر 

گروه فرهنگ زبان هاي » علي داراب بيگي» «واژه اوستايي،فارسي باستان و پهلوي گويشهاي کردي« •

  ١٣٧١باستاني دانشكده ادبيات دانشگاه تهران کارشناسي ارشد مهر 

حمزه ساجدي صبا گروه فرهنگ و زبان هاي باستاني دانشگاه تهران کارشناسي »  ٢١و٢٠بررسي يسنهاي « •

  ١٣٧١ارشد بهمن 

خسرو قليزاده قلعه، کارشناسي ارشد گروه گروه » هاي زادسپرم وندهاي فارسي ميانه بر اساس کتاب گزيده« •

  ١٣٧١ريور فرهنگ زبان هاي باستاني موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي شه

دانشکده ادبيات تهران گروه فرهنگ و » ابراهيم منجمي » «اهميت کشاورزي و آب و گياه در ايران باستان« •

  ١٣٧٢زبانهاي باستاني ،کارشناسي ارشد مهر 

کارشناسي ارشد گروه فرهنگ و زبانهاي » رضا صديقي » «بررسي تطبيقي رستاخيزدر آيينهاي ايران باستان« •

  ٧٣- ٧٢زاد واحد علوم و تحقيقات سال تحصيلي باستاني دانشگاه آ

کارشناسي ارشد فرهنگ و » فرهاد افتخارزاده » « برسي تعليم و تربيت ايران در دوره هاي باستان و ميانه« •

  ٧٢-٧٣زبانهاي باستاني ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات سال تحصيلي 



و زبانهاي باستاني، دانشگاه آزاد، واحد کارشناسي ارشد فرهنگ » محمد حسين ثقفي » «٧١بررسي يسن « •

  ٧٢- ٧٣علوم و تحقيقات سال تحصيلي 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبان باستاني دانشگاه آزاد واحد » احمد عابد پور» «بررسي وندها در ارداويرافنامه« •

  ٧٣- ٧٤علوم و تحقيقات سال تحصيلي

ي باستاني،دانشکده ادبيات دانشگاه کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانها» طالبي? شرار« ٦٨بررسي يسن  •

  ١٣٧٤تهران ديماه 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، » محمد رضا ارشاد» «جستاري در سنگنبشته هاي پهلوي« •

  ١٣٧٤پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بهمن 

انهاي باستاني ،دانشگاه کارشناسي ارشد فرهنگ و زب» ساعتي ? سپيد» « مرغان در ادبيات ايران باستان« •

  ١٣٧٥آزاد واحد علوم و تحقيقات مردادماه

کارشناسي ارشد فرهنگ و » عليرضا محّمدي«نو ? باستان تادور? ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دور« •

  ١٣٧٥زبانهاي باستاني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » انوش سيد حسينيکي«ادشير بابکان، ? بررسي وندهاي در کارنام •

  ١٣٧٥باستاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ديماه 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » بررسي آثار اسدي توسي و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهاي باستاني« •

  ١٣٧٥نگي بهمن پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره» ابوالفضل خطيبي«باستاني، 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » محمد حسين شريعت» «و زند آن ٦٠بررسي متن اوستايي يسن « •

  ١٣٧٦باستاني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تير ماه 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، » محسن قائم مقامي» «واژه سازي در اندرزنامه هاي پهلوي« •

  ١٣٧٦وم انساني و مطالعات فرهنگي بهمن ماه پژوهشگاه عل

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و » پدرام اسکويي» «يادگار جاماسبي« •

  ١٣٧٦مطالعات فرهنگي بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه » محمد رضا نقابي » «واژه سازي در زند بهمن يسن« •

  ١٣٧٦واحد علوم و تحقيقات ديماه آزاد 

دآتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد، واحد علوم و » نيم تاج گويري» «بررسي و يسپ يشت« •

  ١٣٧٧تحقيقات مرداد ماه 

دکتري فرهنگ و » محمد حسن دوست الکمه سري» «بررسي پرسشهاي يکم تا بيستم دادستان ديني« •

  ١٣٧٨احد علوم و تحقيقات خرداد زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد و

بررسي ساختمان تصريفي و اشتقاقي کلمات و جمالت مرکب و هنجار گريزي در سهراب سپهري و غربزرگي « •

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي، اسفند » حسين خلخالي» «جالل آل احمد

١٣٧٨  

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد، » ا رضائيانمحمد رض«سوگ و آيين سوگواري در شاهنامه « •

  ١٣٧٩واحد تهران مرکزي شهريور



کارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد واحد تهران » محمد اخگري» «حافظ و گوته در گفتگوي تمدنها« •

  ١٣٧٩مرکزي آذرماه 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي،  »حسين عليزاده» «پژوهشي در زبان و ادبيات عامه مردم تربت حيدريه« •

  ١٣٧٩دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزي اسفند 

کارشناسي ارشد ادبيات » حسين نادعلي زاده» «تحليل ساختاري گفتارها و کردارها در گرشاسب نامه« •

  ١٣٧٩فارسي، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزي اسفند

رهنگ زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد واحد علوم و دکتري ف» روزبه دهگان«) ٥١يسن (»بررسي وهوخشترگاه« •

  ١٣٨٠تحقيقات تير ماه 

کارشناسي ارشد فرهنگ وزبانهاي باستاني » ماندانا ظرافت» «پهلوي? بررسي دستوري چند اندرزنام« •

  ١٣٧٩دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات شهريور 

ي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد کارشناس» مهدي پرهام» «داستان و شخصيت پردازي در کوش نامه« •

  ١٣٨٠واحد تهران مرکزي شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه » گيتا اتفاق» «)١٢يسن (بررسي دعاي فروزانه « •

  ١٣٨٠علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي، » علي ترکمن» «ترکيب سازي در گلستان سعدي« •

  ١٣٨٠واحد تهران مرکزي شهريور 

کارشناسي ارشد » خادمي? سوداب» «پاداش و پادافراه در ارداويرافنامه و مفايسه آن با کمدي الهي دانته« •

  ١٣٨٠اسفند  ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد » مريم جاللي» «بررسي گفتگو در شاهنامه و گرشاسب نامه« •

  ١٣٨١واحد تهران مرکزي شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبان » يلدا شکوهي» «دادستان ديني ٩٢تا٨٨پرسشهاي ? آوانويسي و ترجم« •

  ١٣٨١ات فرهنگي شهريور باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالع

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » حيدرپور? آزاد» «تجلي بخت و تقدير در زندگي پهلوانان شاهنامه« •

  ١٣٨١باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

کارشناسي » ندفاطمه کاکاو» «بازتاب آيينهاي باستاني و تجلي آنها در ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني« •

  ٨١- ٨٢ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي سال تحصيلي 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد » مريم محمدي شکيبا» «داوري ايزدي در اساطير ايران و جهان« •

  ١٣٨٢اسالمي واحد تهران مرکزي شهريور 

رهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد کارشناسي ارشد ف» فاطمه اروجلو» «ايران وانيران« •

  ١٣٨٢علوم و تحقيقات بهمن

دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات » طراوت ضياءالحق» «دينكرد ششم« •

١٣٨٢  

رشد کارشناسي ا» مهرداد شباهنگ» «بازتاب فرهنگ و آيينهاي ايران باستان درعرفان و تصوف اسالمي« •

  ١٣٨٣فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ارديبهشت 



کارشناسي ارشد تاريخ دانشکده ادبيات دانشگاه تهران » سهم الدين خزايي» «دين پادشاهان هخامنشي« •

  ١٣٨٣ديماه 

اه آزاد واحد علوم و کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگ» مينا سليمي» «نامهاي اهورامزدا« •

  ١٣٨٥تحقيقات بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » فرشيد اميني» «بررسي دستوري سه فصل اول گزيده هاي زادسپرم« •

  ١٣٨٥باستاني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات بهمن 

مگاني، کارشناسي ارشدزبان شناسي ه» رجا قاسمي» «مقايسه واجي بختياري ايده با فارسي ميانه« •

  ١٣٨٥دانشگاه پيام نور، تهران اسفند

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، » سعيد علي محّمدي» «)اوستا و زند( ١١بررسي يسن« •

  ١٣٨٥دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اسفند 

ني و دکتري فرهنگ وزبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انسا» اسفنديار طاهري» «گويش بختياري کوهرنگ« •

  ١٣٨٥مطالعات فرهنگي بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » محمد اسديان خرم آبادي» «عناصر کهن ايراني در فرهنگ مردم لرستان« •

  ١٣٨٣باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

هاي باستاني دکتري فرهنگ و زبان» رستم وحيدي» «٤٤مقابله و مقايسه متن اوستايي زند و سنکريت يسن « •

  ١٣٨٣دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » فاطمه حائري» «تحليل ساختاري و واژگاني تيشتريشت« •

  ١٣٨٤دانشگاه بهشتي گروه ادبيات فارسي 

و زبانهاي باستاني کيانيان و پيشداديان در تاريخ باستاني ايران پايان نامه دکتري مرتضي تهامي رشته فرهنگ  •

  ١٣٨٦دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات شهريور 

بررسي مفهومي بهگود گيتا پايان نامه دآتري مهدي عاليي رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشگاه علوم  •

  ١٣٨٧انساني، 

نهاي باستاني، پايان نامه دورة آارشناسي ارشد خانم نيوشا شهنواز، رشته فرهنگ و زبا» آفرينگان گاهنبار« •

  ٨٧دانشگاه آزاداسالمي، واحد علوم و تحقيقات، بهمن 

پايان نامه آارشناسي ارشد، خانم افسانة شكاري نمين، دانشگاه آزا اسالمي، » بررسي آفرينگان گاهان« •

  ٨٧واحد علوم و تحقيقات، بهمن 

ي ارشد آقاي عباس آل هاي زاداسپرم پايان نامه آارشناس گزيده ٣٥و ٣٤بررسي فعل و ضمير در فصلهاي  •

  ٨٨طيب، پژوهشگاه علوم انساني، رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني، شهريور 

اجتماعي ميان ايرانيان و ترکان از آغاز تا برآمدن سلجوقيان، پايان نامه دکتري کامروز  - بررسي روابط فرهنگي •

  ٨٩هريور خسروي جاويد، گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، ش

کارنامه اردشير، يادگار زرير، داستان شترنج و زردشت و ( بررسي عتاصر داستاني در متن هاي فارسي ميانه •

، پايان نامه کارشناسي ارشد سيده فاطمه موسوي، رشته فرهنگ و زبان هاي باستاني، )گشتاسب

  ٨٩پژوهشگاه علوم انساني، شهريور 



، پايان نامه دکتري محسن صادقي ٥تا پايان قرن  ٣فرهنگ تطبيقي گويش اردکولي با متون ادب فارسي از قرن  •

  ١٣٩٠محسن آباد، دانشگاه پيام نور، گروه ادبيات فارسي، شهريور 

 ونديداد و مقايسه با زند آن، پايان نامه کارشناسي ارشد نيما سجادي، ٢١تجزيه و تحليل متن اوستايي فرگرد  •

  ١٣٩٠گروه فرهنگ و زبان هاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني، شهريور 

  مشاوره پايان نامه ها

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشکده ادبيات دانشگاه » مهرنوش ارکيا» «عيسي درمانويت« •

  ١٣٧١تهران اسفند 

انهاي باستاني دانشکده ادبيات کارشناسي ارشد فرهنگ و زب» مسعود گلستان حبيبي» «١٩بررسي يسن « •

  ١٣٧١دانشگاه تهران مهر 

دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه » تاريخ نهادها و تشکيالت ديني مانويان بر اساس متنهاي سغدي« •

  ١٣٧٤آزاد واحد علوم و تحقيقات ارديبهشت 

رشد فرهنگ و زبانهاي کارشناسي ا» يونس وحدتي هالن» «بررسي نوع و نقش افعال درار داويرافنامه« •

  ١٣٧٤باستاني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تير 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد » روشنک آذري«) سروش يسن( ٥٧بررسي يسن  •

  ١٣٧٤واحد علوم و تحقيقات تير 

باستاني دانشکده ادبيات دکتري فرهنگ و زبانهاي » حسن رضائي باغ بدي» «بررسي فصل اول پنچه تنتره« •

  ١٣٧٤دانشگاه تهران ديماه 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه آزاد، واحد » شهال جعفري» «بررسي درون سروش« •

  ١٣٧٤علوم و تحقيقات بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد، واحد » نسرين توّکلي مويد» بررسي برسم يشت« •

  ١٣٧٤لوم و تحقيقات بهمن ع

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و » حميد رضايي» «٦٥بررسي يسن « •

  ١٣٧٤مطالعات فرهنگي بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد » سيما حق نظري» «اوستا١٢٩بررسي يسن« •

  ١٣٧٥هشت اسالمي واحد علوم و تحقيقات ارديب

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » فرنگيس درويشي«،) اوستا و زند(» ٦٥بررسي يسن « •

  ١٣٧٥دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات مهر

کارشناسي ارشد زبان » حسين گل بستان» «جنس در زبان فارسي? هم زماني به مقول- نگاهي در زماني« •

  ١٣٧٥ي و مطالعات فرهنگي ديماهشناسي همگاني، پژوهشگاه علوم انسان

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » کامروز خسروي» «بررسي متن گزارش گمان شکن« •

  ١٣٧٧پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

کارشناسي ارشد کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » ژيال ده بزرگي» «جايگاه سياوش در اساطير ايران« •

  ١٣٧٧ي دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات شهريور باستان



کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد، » قاسمي? معصوم» «ايزد بانوان اساطير ايران« •

  ١٣٧٧واحد علوم و تحقيقات شهريور 

نشگاه تهران دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشکده ادبيات دا» چنگيز مواليي» «بررسي فروردين يشت« •

  ١٣٧٧شهريور 

دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه » محمد تقي فاضلي«) متن اوستا و زند(» ٢٨و٢٧بررسي يسن « •

  ١٣٧٨آزاد، واحد علوم و تحقيقات تير ماه 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران »بتول درزي» «متمم و انواع آن در زبان فارسي« •

  ١٣٧٨ريور مرکزي شه

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه » بهمن مراديان«)اوستا و زند(» ٥٣بررسي يسن « •

  ١٣٧٨علوم انساني و مطالعات فرهنگي آبان 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم » بهمن مراديان» «يسن شانزدهم و زند آن« •

  ١٣٧٨انساني و مطالعات فرهنگي بهمن 

ويژگيهاي انسان آرماني از لحاظ خصوصيات َخلقي و ُخلقي دردورانهاي مختلف عمر در شاهنامه حکيم « •

د ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي کارشناسي ارش» عصمت عزيزي» «ابولقاسم فردوسي

  ٧٨- ٧٩سال تحصيلي 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه » حسين فدايي» «داستان سياوش و بازتاب آن در ادبيات فارسي« •

  ١٣٧٩آزاد واحد تهران مرکزي تير ماه 

شناسي ارشد ادبيات فارسي، کار» مريم اسماعيل نژاد» «تحليلي ميان شخصيت اسفنديار و آشيل? مقايس« •

  ١٣٧٩دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » جهان پور? فاطم» «تقابل اورمزدي و اهريمني و تجلي آن در اوستا« •

  ١٣٨٠باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي فروردين 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » طانيهسل? فرخند»«بررسي وندها در فروردين يشت« •

  ١٣٨٠پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم » عاطفه فرقدان» «بررسي يسن هفدهم« •

  ١٣٨٠انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

» الهام زنجانيان» «)سبک خراساني(د ساساني و غزنوي تاثير عناصر آيين زردشتي در ادب فارسي عه« •

  ١٣٨٠کارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » سروش نيا» «بيمرگان و جاودانان در فرهنگ ايران باستان« •

  ١٣٨٠دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات آبان

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد واحد علوم و » اميري? معصوم» «٦٢رسي يسن بر« •

  ١٣٨٠تحقيقات بهمن 

کارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد » نديم اصغري» «فردوسي? انديشه هاي اخالقي در شاهنام« •

  ١٣٨١واحد تهران مرکزي شهريور 



کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي » صديقه عليزاده» «انه و فارسي معاصرنظام آرايي فارسي مي? مقايس« •

  ١٣٨١باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شهريور 

دکتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد، واحد علوم و » فرنگيس درويشي» «بررسي سپند مدگاه« •

  ١٣٨١تحقيقات اسفند 

  ١٣٨٢دکتري تاريخ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات» ازمحمد چيت س» «اليمائيان« •

کارشناسي » حسين شيخ بستان آباد» «سه تراژدي رستم و اسفنديار ،رستم و شغادو پادشاهي بهمن« •

  ١٣٨٢ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تير 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشکده » مهدي عاليي» «تحليل نحوي فعل فارسي باستان« •

  ١٣٨٣ادبيات دانشگاه تهران شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد » آتوسا احمدي» «آب و آبياري در ايران باستان« •

  ١٣٨٣واحد علوم و تحقيقات بهمن 

رهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه آزاد واحد کارشناسي ارشد ف» افشين شهرابي» «١٦و ١٥بررسي يسن « •

  ١٣٨٣علوم و تحقيقات بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه » نازيال خرمي» «فريدون در فرهنگ و اساطير ايراني« •

  ١٣٨٥آزاد واحد علوم و تحقيقات شهريور 

کتري فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه د» ژيال ده بزرگي» «اشارات کهن اساطيري در تاريخ حماسي ايران« •

  ١٣٨٥آزاد واحد علوم و تحقيقات شهريور 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات » سمرا آذرنوش» «ارديشت« •

  ١٣٨٥فرهنگي مهر 

نشگاه آزاد واحد کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني دا»فاطمه سّيدي» «بررسي دعاي فرورانه« •

  ١٣٨٥علوم و تحقيقات بهمن 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » محمد رضا رضايي» «)بخشي از هوم يشت(١٠بررسي يسن « •

  ١٣٨٥دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اسفند 

زبانهاي ،دکتري فرهنگ و » نرجس بانو صبوري هلستاني» «پزشکي به روايت کتابهاي سوم و هشتم دينکرد« •

  ١٣٨٥باستاني،دانشگاه تهران، زمستان 

کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني » مهسا ثاقب تهراني» «بررسي دستوري زند بهمن يسن« •

  ١٣٨٦دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات بهمن 

استاني کارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي ب» پريسا وطن دوست«آفرينگانها پايان نامه کارشناسي ارشد « •

  ١٣٨٦دانشکده زبان و ادبيات واحد علوم و تحقيقات بهمن 

در واسپ يشت، پايان نامه آارشناسي ارشد رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني،  •

  ٨٨آقاي مجيد طامه، شهريور 

رام يشت، پايان نامه آارشناسي ارشد رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني، پژوهشگاه علوم انساني، آقاي  •

  ٨٨سلمان ياري، شهريور 



بررسي موضوع خأل يا تهيگي براساس متن زمبسته، فريبا شريفيان دآتري فرهنگ و زبانهاي باستاني  •

  ١٣٨٨بهمن   دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات،

پنج اصل اخالقي بودا بر اساس فصل يازدهم متن ختني زمبسته، پايان نامه دکتري محسن شرح و توصيف  •

  ١٣٩٠ميرزايي باوندپور، پژوهشگاه علوم انساني، شهريور 

  استاد داور در پايان نامه نامبردگان زير

  ١٣٧٠تهران آفرينش در آيين مانوي / دکتري/ابولقاسم اسماعيل پور مطلق  •

  ١٣٧١ران آيينهاي گنوسي مانوي در ادبيات فارسي ته/ دکتري/نقي مقصودي  •

  ١٣٧٣تهران بررسي ويسپرد / دکتري/گلناز قلعه خاني  •

  ١٣٧٤آزاد آيين بودا در آسياي ميانه و اياران / دکتري/شهناز شاهنده  •

  ١٣٧٥آزاد واژه نامه زند خرده اوستا / دکتري/فيروزه قندهاري  •

  ١٣٧٥خي در چند متن سغدي مسيحي آزاداخبار تاري/ دکتري/نظام الدين کامياب  •

  ١٣٧٥آزاد بررسي نقش اعداد از باستان تا کنون / دکتري/احترام السادات حسيني  •

  ١٣٦٧مرضيه بيدي ارشد تهران نامه نگاري در شاهنامه فردوسي  •

  ١٣٧٤» اسفنديار و روبين تني«آمنه ظاهري عبدوند دکتري آزاد  •

  ١٣٧٦ ، ١١نادر پور اهراب ارشد تهران بررسي يسن  •

اسماعيل مطبي سنگري ارشد تهران کاربرد فصل دستوري پهلوي بر اساس مينوي خرد کارنامه اردواويرافنامه  •

١٣٧٦  

  ١٣٧٧حبيب برجيان ارشد تهران خطوط ايران باستان  •

  ١٣٧٧مريم محمدي ارشد تهران مسلم وتور وايرج در روايات ايراني  •

  ١٣٧٨آژيده شبگرد مقدم دکتري تهران پازند  •

  ١٣٧٨پرسش نخستين داستان ديني  ٤و ? د اقبالي ارشد تهران بررسي مقدممحمو •

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

  ١٣٨١يداله منصوري دکتري تهران واژه سازي در متنهاي فارسي ميانه  •

  ١٣٧٨ران نماد گرايي در شهر ايراني بهرام امين زاده هنرهاي زيبا دکتري ته •

  ١٣٧٩) ٨-٣يسن(فاطمه عبدلي دکتري تهران سروش درون  •

  ١٣٧٩مهدي اسماعيلي دکتري آزاد گويش سدهي  •

  ١٣٨٠منتهاي فارسي ميانه ? ناهيد توّسلي دکتري آزاد بررسي آينهاي ايران باستان بر پاي •

  ١٣٨٢احمد رضا قائم مقامي ارشد آزاد اهريمن  •

  ١٣٨٢ويدا نّداف دکتري آزاد اسناد سغدي هند علياي، پاکستان  •

  ١٣٨٢پيرايه مشفق دکتري آزاد نجوم و اساطير در تيشتريشت  •

  ١٣٨٣سيد محسن ميرزا زاده دکتري آزاد زبور سغدي و سنجش آن باز بور پهلوي اشکاني  •

  ١٣٨٣.پريسا درخشان دکتري آزادبهمن بزرگ در نتهاي پهلوي اشکاني  •



  ١٣٨٣تياري دکتري تهران طرحي براي ريشه شناسي فارسي رحمن بخ •

  ١٣٨٤محمد اخگري دکتري آزاد گوته و حافظ  •

  ١٣٨٧احمدرضا قائم مقامي، دآتري، تهران  •

  ١٣٨٧آفرين ازدچيني، ترآيبات در زبان اوستايي، دآتري تهران  •

  ١٣٨٨محمدحسن جالليان چالشتري، ترآيبات زبان سغدي، دآتري تهران  •

  ١٣٨٨بررسي شريعت مانوي از منظر کفااليا، کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،  مريم قانعي، •

 


