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 دکتري مدرک تحصیلي
 فرھنگ و زبانھاي باستاني ايران تخصص
 عضو ھیأت علمي  سمت

 )۲۴یار (پايه دانش مرتبهء علمي
فرھنگ و زبانھاي باستاني، پژوھشکده زبان شناسي، گروه پژوھشي           خدمت          حوزه و محل

 علوم انساني و مطالعات فرھنگي پژوھشگاه
 سوابق کار گروھي

ھمکاري (قرارداد حق التحقیق) با گروه علوم اجتماعي مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي  ۱۳۶۴-۱۳۶۵ •

 .در زمینه ترجمه متون تاريخ اديان به زبان آلماني

زمینه معادل يابي  ،در»برابر ھاي فارسي فرھنگ علمي و فني مک گراھیل« ھمکاري با طرح ۱۳۶۷-۱۳۷۱ •

 .آلماني براي اصطالحات انگلیسي
 طرح ھاي پژوھشي

 تا کنون: ۱۳۷۱

 .»تاريخ نھادھا و تشکیالت ديني مانويان بر اساس متن ھاي سغدي« •

 .»زبان ھاي ايراني میانه« •

 »بازيابي و بررسي مفاھیم و اصطالحات زردشتي در متون مانوي« •

 .»ر کعبه زردشتبررسي سنگ نبشته سه زبانه شاپور يکم د« •

ھاي يادداشت متون مانوي از زبانھاي فارسي میانه و پارتي (پھلوي اشکاني) ھمراه باگزينۀ  يمهرجت« •

 .»واژه نامه توضیحي و

  .»، ھمراه با شاھد مثالرفانيفرھنگ افعال فارسي میانه و پارتي(پھلوي اشكانيِ ) تُ « •

 
 آثار چاپ شده

 کتاب

. اين کتاب ترجمه اي ۱۳۸۴ھمکاري ابوالحسن تھامي، انتشارات بندھش، تھران با بررسي ادبیات مانوي،  •

 است از:

 Boyce, Mary, A Reader in Manichaean Middle-Persian and Parthian (Acta Iranica9), Bibliothèque 

Pahlavi, Téhéran- Liège1975. 

 ۱۳۸۴، بندھش، تھران در شناخت آيین ماني •

. اين کتاب ترجمه اي ۱۳۸۶، با ھمکاري ابوالحسن تھامي، بندھش، تھران ادبیات مانويفھرست واژگان  •

 است از: 

• Boyce, Mary, A Word-List in Manichaean Middle-Persian and Parthian, Bibliothèque Pahlavi 

(Acta Iranica9a), Téhéran- Liège1978. 

 
 مقاله

شماره ھفتم (ويژه  ،کتاب فرھنگترجمه از زبان انگلیسي، » ( گرز گاوسر در ايران پیش از اسالم: «۱۳۶۹ •

 .۴۰۲-۳۸۱شاھنامه فردوسي)، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي، ص ص  يھزاره



س  ،چیستا، )ترجمه از انگلیسي(»زندگي ماني و سیر گسترش مانويت«  ۱۳۷۰و فروردين ۱۳۶۹اسفند  •

 .۷۳-۶۲، ص ص۷۷و ۷۶شھشتم، 

(ويژه زبان شناسي) ، پژوھشگاه علوم  فرھنگ ترجمه از آلماني)،» ( تصويري ناديده از ماني:« ۱۳۷۱ •

 .۱۰۲- ۹۷، ص ص۱۳انساني و مطالعات فرھنگي ، ش

 ۷، ص ۲۴، س اول، ش  جھان کتاب(نقد کتاب)، » از کوره راه تاريخ تا باغھاي روشنايي:« ۱۳۷۴ •

(ويژه زبان شناسي)  فرھنگ (ترجمه از انگلیسي)،» جايگاه مھر در يزدان شناسي مانويبازنگري :« ۱۳۷۵ •

 .۲۲۰-۲۰۱، ص ص ۱۷، س نھم، ش 

( يادنامه استاد  ياد بھار، » واژه عالمانه بوي، گواھي ديگر بر نفوذ باورھاي زردشتي در آيین ماني: « ۱۳۷۶ •

 .۱۱۱-۹۹مھرداد بھار)، ص ص 

(ويژه ادبیات فارسي) ، فرھنگ ،»ماني در شاھنامه فردوسي« : پژوھشي) -ي علمي(مقاله ) الف۱۳۷۹ •

 ۱۷۱-۱۵۵، ص ص ۲۵س يازدھم، ش 

 .۲۶، ص۱۰۸و ۱۰۷، س پنجم، ش جھان کتابمعرفي کتاب)، » ( شاپورگان« ) ب: ۱۳۷۹ •

 ۲۴، ص ۱۳۴و ۱۳۳، س ششم، ش جھان کتابنقد کتاب)، » ( پیشواي ارتداد يا فرشته روشني: « ۱۳۸۰ •

 .۲۵و 

، (دانشکده ادبیات و علوم انساني مجله مطالعات ايراني، »کشف متون ايراني در تورفان چین« ) الف: ۱۳۸۱ •

 .۸۱-۷۱،ص ص۲دانشگاه شھید باھنر کرمان)،س اول،ش 

 معرفي كتابِ  •

The Spirit of Wisdome [Mēnōg I Xrad], Essays in Memory of Ahmad Tafazzoli , ed. by Touraj 

Daryaee, Mahmoud Omidsalar, 2004 Costa Messa, CA, Mazda Pupblishers, 248pp. 

 .۲۶، ص ۷، س نھم، ش  جھان کتابدر:  ۱۳۸۳چاپ شده به زبان فارسي

-۵۳، (کپنھاگ)، ص ص  يادنامه استاد پیتر آسموسن، »تجلي عرفان مانوي در غزلي از حافظ« ) ب: ۱۳۸۱ •

۶۰. 

 نامه، »و رابطه آن با آيین و آيینه در فارسياِوِذنه  واژه سغدي« :پژوھشي) -علمي  ي(مقاله ) الف۱۳۸۲ •

 .۱۹۲-۱۸۴،ص ص۱(فصلنامه فرھنگستان زبان وادب ايران)،دوره ششم، شفرھنگستان

، (دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه مجله مطالعات ايراني ، ، »روح زنده کیست؟« ) ب: ۱۳۸۲ •

 .۵۲-۴۳، ص ص ۴کرمان) ، س دوم، ش شھید باھنر 

( جشن نامه استاد محسن  يشت فرزانگيترجمه از آلماني)، » ( روح زنده، اغواگر ديوان« ) الف: ۱۳۸۴ •

 .۲۹۵-۲۸۹ابوالقاسمي) ، تھران : طھوري،ص ص 

مقاالت نخستین ھمايش ، مجموعه »بررسي ساختار داستان جم، روايتي از اسطوره اي کھن « ) ب: ۱۳۸۴ •

 ۲۵۳-۲۴۰، ص ص من زبان شناسي ايرانانج

دکتر بدرالزمان  يجشن نامه، (ترجمه از انگلیسي) »سوم مانويي ئیل"، لقبي براي فرستاده: «"۱۳۸۷ •

 .۲۲۴-۲۱۷، تھران : طھوري، ص ص قريب

 ي(نشريهپژوھشگران ، »مأموريت تدريس زبان و ادبیات فارسي در مچارستان«الف (گزارش علمي):  ۱۳۸۹ •

-۱۴۰، ص ص ۲۱و  ۲۰علمي خبري پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي)، تھران س ھفدھم، ش 

۱۴۳. 

دکتر حمید  ي(يادنامه تا به خورشید به پرواز برم، »مادينه ديوِ پِسوس«ب ( ترجمه از آلماني):  ۱۳۸۹ •

 .۱۴۸-۱۴۱محامدي)، کتاب روشن، تھران، ص ص 



يازدھم،  ي، دورهفرھنگستان ينامه، »گِل نبشته ھاي باروي تخت جمشید«ج (معرفي کتاب) : ۱۳۸۹ •

 .۱۸۰-۱۷۶)، ص ص ۴۲دوم (ي شماره

 زن در فرھنگ و ھنر يفصلنامه، »چھره و نقش زن در مانويت« پژوھشي):  -علمي  يد (مقاله۱۳۸۹ •

 .۹۶-۸۷)، ص ص ۲ي (پي در پ ۲،شماره پژوھش زنان دانشگاه تھران) ي(نشريه

زبان ،»تمثیلي مانوي در نکوھش مويه و زاري به سوگ درگذشتگان«پژوھشي):  -علمي  ي(مقاله ۱۳۹۰ •

 .۱۶۳-۱۴۹انجمن زبان و شناسي ايران)، ص ص  ي(مجلهو زبان شناسي 

پارسي بررسي تمثیلي مانوي بر اساس الگوي اسطورة آفرینش بھ زبان «  پژوھشي) -علمي  ي(مقاله ۱۳۹۲   •
 ۲۸ص  ، پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي سال چھارم، شمارة اول، بھار و تابستان ، صزبانشناخت ،»میانھ

-۱۵. 

 ۲، شماره ۲۹، دوره ایران نامھ، »مانوي تمثیلي مقایسۀ حكایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزك در مثنوي معنوي با« ۱۳۹۳ •
  .۱۵۲-۱۳۶) ص ص ۲۰۱۴(تابستان 

-۱۹، ص ص ۳، ش ۱۵ي دوره ،۵۹ ي فرھنگستان، نامھ»سھروردي و حكمت فُرس«پژوھشي) :  -ي علمي(مقالھ ۱۳۹۵ •
۹۹.( 

 نراني به زبان فارسي در داخل کشورسخ •

، »بازيابي و بررسي مفاھیم و اصطالحات زردشتي در متون مانوي«: معرفي طرح پژوھشي ۱۳۸۲ •

 .»پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي

 ، انجمن مفاخر فرھنگي، تھران» دستاوردھاي علمي و فرھنگي بانو دکترفاطمه سیاح: «۱۳۸۳ •

، نخستین ھمايش انجمن زبان شناسي، »بررسي ساختار داستان جم، روايتي از اسطوره اي کھن: «۱۳۸۴ •

 .دانشگاه تھران

، پژوھشگاه علوم انساني و »تدريس زبان و ادبیات فارسي در مجارستان يسخني در باره«(آبان):  ۱۳۸۸ •

 .مطالعات فرھنگي

، تألیف دکتر عبدالمجید ارفعي، پژوھشگاه »معرفي کتاب گِلنبشته ھاي باروي تخت جمشید«(دي):  ۱۳۸۸ •

 .علوم انساني و مطالعات فرھنگي

، بنیاد دايره المعارف بزرگ »زمان قريبدستاوردھاي علمي و فرھنگي بانو دکتر بدرال«(اسفند):  ۱۳۸۸ •

 .اسالمي

، پژوھشگاه علوم انساني و »زردشت يشاپور در کعبه يبررسي سنگنبشته«: معرفي طرح پژوھشي ۱۳۸۹ •

 .مطالعات فرھنگي

 

 
 سخنراني به زبان انگلیسي در خارج از کشور

• 2017: "Manichaean Living Soul reflected in Persian Mystical Poetry", Centre for Religious 

Studies, Monash University, Melbourne, February 13-14. 

• 2014: " An Introduction to Mani and Manichaeism" Iranian/ Persian Cultural Foundation in 

Canberra" April 24. 
2012:  "The long journey of a word from Avestan to modern Persian, Fifth Annual International   
Conference on Literature, Languages & Linguistics, July 9-12,Athens, Greece. 

•  “ 2007 a: "Some astrological elements in the poetry of Simin Behbahani”, XXX. Deutscher   

Orientalistentag, Freiburg, September 24-28. 



• 2007 b:  “ Mythical Aspects in Simin Behbahani’s Poetry”, Sixth European Conference of Iranian 

Studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, September 19-22. 

• " 2004:  "Reflection of Manichaean Mysticism in a Ghazal of Hafez", 37th International 

Conference on Asian and North African Studies, Moscow. 
 سوابق آموزشي

انگلیسي عمومي و « (دوره کارشناسي)، » فارسي عمومي«) تدريس مستمر دروس ۱۳۶۹-۱۳۸۱ •

(دوره کارشناسي ) در دانشگاھھاي علوم » آلماني« (دوره کارشناسي ارشد) و » تخصصي پزشکي

 پزشکي ايران، آزاد و تھران

دوره کارشناسي ارشد رشته فرھنگ و زبان ھاي باستاني، پژوھشگاه » آلماني«) تدريس ۱۳۸۴تا۱۳۷۸ •

 .علوم انساني و مطالعات فرھنگي

، دوره کارشناسي ارشد رشته صنايع دستي »آشنايي با متون کھن صنايع دستي« ) تدريس ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۲ •

 .، دانشگاه الزّھرا

، دوره کارشناسي ارشد رشته »به زبان پارتي (پھلوي اشکاني)متون مانوي «تا کنون) تدريس  ۱۳۸۱ •

 .فرھنگ و زبان ھاي باستاني، پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي

، دوره کارشناسي ارشد رشته فرھنگ و زبان »متون مانوي به زبان فارسي میانه«تا کنون) تدريس  ۱۳۸۱ •

 .رھنگيھاي باستاني، پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات ف
 سايرفعالیتھاي آموزشي و پژوھشي

کارشناسي ارشد و دکتري فرھنگ و زبانھاي  يدفاعیه يدر چندين جلسه» استاد ممتحن« تا کنون)  ۱۳۷۷ •

 .باستاني پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي

دانشگاه  کارشناسي ارشد رشته صنايع دستي يدر چندين پايان نامه» استاد مشاور« تا کنون)  ۱۳۸۱ •

 .الزّھرا

 .چندين مقاله در نشريات علمي و پژوھشي در دانشگاھھاي کشور» داور«تا کنون)  ۱۳۸۵ •

تا کنون)ھمکاري با گروه تخصصي فرھنگ و زبانھاي باستاني پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات  ۱۳۸۱ •

 .نگيفرھنگي درطرح سؤاالت آزمون ورودي دکتري پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھ

 انتخاب و معرفي پژوھشھاي فرھنگي سال در بخش بین الملل ي: عضو گروه داوري ششمین دوره۱۳۸۲ •

، پژوھشگاه علوم »پاسداري از زبان فارسي و گويشھاي ايراني«: عضو شوراي علمي ھمايش ۱۳۸۷ •

 .انساني و مطالعات فرھنگي

فناوري براي تدريس زبان و ادبیات فارسي در مأموريت از سوي وزارت علوم، تحقیقات، و ) «۱۳۸۸تا  -۱۳۷۸ •

 .کرسي ايران شناسي دانشگاه اِئووش لوراند، بوداپست، مجارستان

ايران  و مأموريت از سوي وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري براي تدريس زبان فارسي «) ۱۳۹۵تا ۱۳۹۲ •

 ملي استرالیا. دانشگاه در شناسي

 :عنوان دروس

 .ي حضوري و آنالين)به دو روش جداگانه(  »میاني به غیر فارسي زباناني دورهزبان فارسي «

 .ي حضوري و آنالين)به دو روش جداگانه(  »ي پیشرفته به غیر فارسي زباناندورهفارسي زبات «

 .تدريس به زبان انگلیسي ) -ي مطالعات خاور میانه(از دروس رشته »رانتاريخ ھنر اي«
 ديگر ھايفعالیت

 .کتاب سال جمھوري اسالمي ايراني داوري بیست و ھفتمین دوره: ۱۳۸۸ •



 .)Philological Society: عضو انجمن بین المللي واژه شناسي (۱۳۹۰ •

و به پیشنھاد  ،: تألیف كتاب درسي آنالين براي آموزش زبان فارسي پیشرفته به غیر فارسي زبانان۱۳۹۴ •

مركز مطالعات عربي و اسالمي (خاور میانه و آسیاي » شناسيي زبان فارسي و ايرانبرنامه«ھمكاري  با

  مركزيِ ) دانشگاه ملي استرالیا، كانبرا.

 
 

  . ۱۳۹٦خرداد  ۲۱شنبه, يك روزرسانی:ه زمان ب
  

 

 

 
 


