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 پژوهشگر تاریخ، فرشید ابراهیمی

 

 :هاي این پژوهشگرکتاب

  1389)فراخوانی بر بازنویسی تاریخ هخامنشیان(، فرشید ابراهیمی، نشر ابریشمی،  اي براي تاریخپدرخوانده -

 یپارس اتیها با ادبو تضاد آن یپارس يهااسکندرنامه یشناسشهیربر  ي)درآمد هاي پهلوياسکندر مقدونی به روایت متن -

  1387ی، شمیابر نشری، میابراه دیفرش، (انهیم

ي ، به کوشش فرشید ابراهیمی، نشر آواژهنخست دفتر(، انهیم یپارس يهاروسیمطالعات پاپ ينامهپژوهش) یپارس روسیپاپ -

 )زیر چاپ(ابریشمی، 

 1400نشر تاریخ ایران،  (،، سیدحسین عدلکیهان روزنامه سابق سردبیر )تصحیح خاطرات دور چندان نه ايگذشته از -

 

 :برگزیده هايمقاله

(، از سوي 1388ي میراث فرهنگی و رسانه )ي چهارمین جشنوارهي برگزیدهبه عنوان مقاله ،نخست يکسب رتبه -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

(، از سوي سازمان 1387رسانه )ي میراث فرهنگی و ي سومین جشنوارهي برگزیدهبه عنوان مقاله ي سوم،کسب رتبه -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

جستاري در منابع و »ي : ( براي مقاله1383)آذرماه  ي سومین همایش بزرگ فردوسیي برگزیدهکسب عنوان مقاله -

 ي فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، از سوي اداره«ي فردوسیهاي باستانی شاهنامهریشه

ي فرهنگ و ارشاد ( ، از سوي اداره1381)اسفندماه  ي برتر در نخستین آیین بزرگداشت فردوسیالهکسب عنوان مق -

 اسالمی اسالمشهر

 

 :ي رادیویيکارنامه

رادیو تهران )به عنوان مجري( در راستاي بزرگداشت مفاخر دانش  و فرهنگ و  -«تمام قد»ي رادیویی اجراي برنامه -

بزرگانی همچون : پروفسور عبدالمجید ارفعی، دکتر حسن وحیدي، دکتر ضیاءالدین هاجري، دکتر ي هنر، مرور زندگی و کارنامه

 حسین مجتهدي، دکتر فریدون جنیدي و .....

هاي میراث رادیو ایران صدا )به عنوان کارشناس( در راستاي تحلیل حوزه -« نقد و نظر»ي رادویی حضور در برنامه -

دانِ ي تاریخی زریاب )موسیقیخانه، بازشناسی چهرهشناسی قهوهموضوعاتی چون : جامعه شناسی با بررسیفرهنگی و جامعه

 ي جیرفت،  تاق کسرا و .... ایرانی(، ابوبکر کرجی )دانشمندي که گمنام ماند(، تمدن ناشناخته

 

 نوشتارهایي از همين قلم :

  ظهور و سقوط مانی -

 1377خرداد  2، 14، ش7ي وهومن، سنشریه

 جمشیدي حریق تختتحلیلی پیرامون فاجعه -

 381، ش پیاپی 1379، مهر و آبان 8-7، ش 35ي فروهر، س بخش نخست : نشریه
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 382، ش پیاپی 1379، آذر و دي 10-9، ش 35ي فروهر، س بخش دوم : نشریه

 383، ش پیاپی 1379، بهمن و اسفند 12 – 11، ش 35ي فروهر، س بخش سوم : نشریه

 گجسته به روایت متن هاي پهلوياسکندر  -

 ، بخش اندیشه1385دي  3شنبه یک ، 151، ش 7ي امرداد، سبخش نخست : نشریه

 ، بخش اندیشه1385دي  17شنبه ، یک 152، ش7ي امرداد، سبخش دوم : نشریه

 ي فرهنگ و ادبیات ایرانتاق کسرا، کوهی جاودان  و غرورآفرین در عرصه -

 387، ش پیاپی 1380، مهر و آبان 8-7، ش 36فروهر، سي بخش نخست : نشریه

 388، ش پیاپی 1380، دي و بهمن 10 -9، ش 36ي فروهر، سبخش دوم : نشریه

 جمشید، نمادین ترین اثر در بیان نوروزتخت -

 1385، بهمن و اسفند 12، ش2ي ایرانا، سنشریه

 کتاب سوزان در دو برهه از تاریخ ایران -

، بخش 1384تیر  20، دوشنبه 115، ش 5ي امرداد، س مراسم کتاب سوزان اسکندر گجستک، نشریهبخش نخست : 

 فرهنگ

 ، بخش فرهنگ1384امرداد  2، دوشنبه 116، ش 5ي امرداد، سبخش دوم : کتاب سوزي هاي تازیان، نشریه

 بوعلی سینا، کسی که دانش پزشکی هنوز هم وامدار اوست -

 1386، شهریور 527، ش پیاپی 6، ش45ي دانشمند، سنشریه

 ابوریحان بیرونی، پدر جغرافیاي نوین و دانش تجربی )آزمایش( -

 1386، آبان 529، ش پیاپی 8، ش45ي دانشمند، سنشریه

 ابوبکر کرجی، مهندسی که گمنام ماند! -

 1386، دي 531، ش پیاپی 10، ش45ي دانشمند، سنشریه

 پارتیان بنیان گذار پلیس راه بودند -

 )دانش حمل و نقل در شرق باستان( 

 1386، اسفند 533، ش پیاپی 12، ش45ي دانشمند، سنشریه

 ي جهان در ستایش آبترین سرودهآبان یشت، باستانی -

 1387، مهر و آبان 21، ش3ي ایرانا، سنشریه

  انجامد؟!هاي ساسانی به کجا میسرنوشت پاپیروس -

 1387وخرداد ، اردیبهشت 19، ش3ي ایرانا، سنشریه

 1399در سال  یمل


