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 :ISI هایهمقال ها وليفات 

 “Darius a-t-il dit la vérité à Behistun?” (avec Andia Abai), Iranica Antiqua, vol. 

LV, 2020. (doi: 10.2143/IA.55.0.0000000) 

 :پژوهشی-یعلم مقاالت

امرداد، تهران: برسم،  ينامههفته كوشش ، به1 كانیكتاب امرداد: مات ،«د؟گوييباستان چه م رانياز ا هیآثارالباق» ــ

 .109-97، صص 1400تابستان 

، ش اول، 17س  ،يادب حماس ينامه(، پژوهشيباباد نی)مشترک با ام «يمل اتيدر شاهنامه و روا انیهخامنش» ــ

 .122-89، صص 1400، بهار و تابستان 31 ياپیپ

، 13 يهدور ران،يا خي(، تاريسربنان زادهعرب ي)مشترک با مرتض «يهخامنشه سلسل گذارانیمرگ بن يواكاو» ــ

 .84-67، صفحات 1399و زمستان  زيی، پا2ش 

 “D’où viennent les rituels des Iraniens musulmans”, Mythologie (Iran Ancien), 

n. 42, OCT.-NOV.-DÉC. 2020. 

 .1398(، تهران: انتشارات فروهر، ي)طالقان رسولي آرزو كوششبه رد،یكه نم ي، آتش«در گاهان يدوبُن» ــ



 آرزو كوششبه رد،یكه نم ي(، آتشي)مشترک با سارا پوراحمد «كیمتون كالس دگاهياز د انیخوراک هخامنش» ــ

 .1398(، تهران: انتشارات فروهر، ي)طالقان رسولي

 يه(، ناميعبائ ايو دكتر آند نگنبرگير كي)مشترک با دكتر پاتر «ينمادپرداز كرديتاج محل با رو يبنا يهمطالع» ــ

 .1398 ،9 ش قاره،شبهي نامهژهيفرهنگستان، و

و دكتر سارا  يعبائ اي)مشترک با دكتر آند «نگنبرگير كيكودک گوگو اثر پاتر هايداستان يهنقد روانكاوان» ــ

و  زيی(، پا3 ياپیدوم )پ يهدوم، شمار يهفرانسه، دور يهپژوهشي زبان و ترجمعلمي ييه(، نشرييطباطبا

 .1398زمستان 

(، يعبائ اي)مشترک با دكتر آند «يياروپا هايهیو شوال يرانيپهلوانان ا يخصائل و كاركردها يقیتطب يبررس» ــ

 شه،يتهران: نگارستان اند ،يتقو ههدي دكتر و زادهحسن لاسماعی دكتر كوششبه ران،يا خيدر تار يفرهنگ پهلوان

 .1398 زيیپا

 نیمقاالت نخست دهي)برگز رانيا باستاني شكوه ،«اند؟بوده ياز نسل مغان ماد يموبدان عصر ساسان ايآ» ــ

تهران: نشر خاموش،  پور،لاسماعی ابوالقاسم دكتر كوشش(، بهيباستان هايفرهنگ و زبان يهدوساالن شيهما

1398. 

• “Le lien entre la deésse des eaux et les temples du feu antérieurs à l’époque 

sassanide”, International journal of Iranian heritage studies (avec Andia Abai), vol. 1, 

no. 2, 2018. 

)مشترک با  يخيعلوم تار يهاپژوهشي پژوهشعلمي هي، مجل«در اَئوَگمَدئچا ويوَ زردشتيشیپ نيیشناخت آ» ــ

 .1397و زمستان  زيی، پا2، ش 10(، س انیوسفي وایش

 يهاشيها و گوزبان ينامهژهيفرهنگستان، و ۀپژوهشي نامعلمي يهمجل ،«يرانيا يهادر زبان يبیترك هاينام» ــ

  .1397، آذر 9طامه(، ش  دیدكتر مج ي)مشترک با آقا يرانيا

 .1396، 126ش  ران،ياسالم و ا خيپژوهشي تارعلمي يهمجل ،«يدر عصر ساسان ربدانیتحول نقش ه يبررس» ــ

 .1396، 20و اسالم، ش  رانيا يخيتار يهاپژوهشي پژوهشعلمي يهمجل ،«يخيدر مطالعات تار ينقد فرهنگ» ــ

 .1396، 5/79 خ،يپژوهشي تارعلمي مجلۀ ،«هانبشتهبراساس سنگ انیهخامنش ياصول اعتقاد» ــ

)مشترک با خانم دكتر « آن اياسطوره يهنیشیفرانسه و پ اتیدر ادب ستمیگرال در قرن ب هايمجموعه رمان» ــ

 .1396، 1/76 ،يخارج اتیپژوهشي نقد زبان و ادبعلمي يه(، مجلييعبا ايآند



 رانيا يروابط خارج خيمجموعه مقاالت تار ،«يهخامنش يو ماد در شاهنشاه نالنهرينیب الم،يتمدن اراثیم» ــ

 .1396 ،يروابط خارج خيمطالعات اسناد و تار يهادار يباستان(، تهران: واحد پژوهش يه)دور

 يهپژوهشي نامعلمي يه(، مجلكوبنيدكتر روزبه زر آقاي با مشترک) «آتش ستايش هاياناهیتا و آيین» ــ

 .119-94، ص 1393 زيی، پا53 ياپیاول، پ يهچهاردهم، شمار يهفرهنگستان، دور

 ياپی)پ 15 يهشمار خ،يپژوهشي تارعلمي يهمجل ،«يقیتطب يشناسانسان از منظر اسطوره نشيداستان آفر» ــ

 .42-27، ص 1393بهار  -1392(، زمستان 5/73

 :كتاب

 .1398 فروهر، انتشارات: تهران ،(فرثاقب ياستاد مرتض يهادنامي) ردیكه نم يآتش ــ

 :مجله

، 3 ۀو شمار 1395، 2 ۀو شمار 1394، 1 ۀباستان )شمار رانيو فرهنگ ا خيتار تخصصي-يعلم ۀمجل يریسردب ــ

1398). 

 :مقاله ترجمه

و  خيتار تخصصي-يعلم يه، مجل«از اسالم شیدر دوران پ يرانياقوام ا انیبودا در م نيیآ»رونالد؛  ك،ياِمِر ــ

 .1394اول، بهار و تابستان  ۀباستان، سال اول، شمار رانيفرهنگ ا

 يهفرهنگستان، ضمیم يهپژوهشي نامعلمي يه، مجل«زردشت يهآراء گوناگون دربار»گیمن، ژاک؛ دوشن ــ

 .1383، تیر 16شماره 

فرهنگستان، سال چهارم،  يهپژوهشي نامعلمي يه، مجل«اي از سیاست ديني گئوماتاي مغجلوه»لوكوک، پیر؛  ــ

 .1377، تابستان 14شماره 

 

 :كتاب

مقاالت  ۀ. )ترجم1392هوفر، يوزف، شاهنشاهي اشكاني و اسناد و منابع آن، تهران: نشر فرزان روز، ويزه ــ

  انگلیسي(

 .1390نیولي، گراردو، از زردشت تا ماني، تهران: نشر ماهي،  ــ



 یسخنران

--“Le Musée National de l’Iran”, Le webinaire "l'Archéologie et la coopération franco-

iranienne", Le Centre Franco-Iranien ,18 Mars 2021 (28-12-99).  

 .21/12/99 راز،یدانشگاه ش ناری، وب«زن در اوستا» ــ

و  ييو دانشگاه عالمه طباطبا يبهشت دیدانشگاه شه ناری، وب«باستان رانيدر ا نیسپندارمذگان، روز زن و زم» ــ

 .08/12/99 ن،زمیرانيا ۀصفح

 .27/09/99 ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ناریوب ،«پارسي شبكهن لدا،ي» ــ

 .26/09/99 خ،يتار انيدانشجو يو انجمن علم يبهشت دیدانشگاه شه ناری، وب«از نگاه زرتشت تيثنو» ــ

 ،يبهشت دیدانشگاه شه ناری، وب«تحول آن ریباستان و س رانيو ا خياز تار شیدر پ شناسييماریو ب هايماریب» ــ

02/04/99. 

 .15/07/98 ان،یدر روزگار هخامنش انیرانيا تيريمد يامرداد با عنوان بررس شيهما ،«وشيدار امیق» ــ

 بهشتيارد 6اهل قلم،  يكتاب تهران، سرا المللينیب شگاهينما ،«خيخط تار يرو رانيكتاب ا ينقد و بررس» ــ

1398. 

اهل  ي، سرا1397 يد 10اَمرداد و نشر بَرسم،  يۀ، نشر«در جهان باستان رانيكتاب حضور ا ينقد و بررس» ــ

 .قلم

 .1397آبان  15 ،يبهشت دیدانشگاه شه خيتار ي، انجمن علم«تا حاكم بابل ييايآر يكورش از پادشاه» ــ

علوم  هاياز شاخه يبرخ يبررس هاي)سلسله نشست« اهدر دانشگاهها، مسائل و چالش خيروند آموزش تار» ــ

 .اهل قلم يكتاب، سرا يه، خان96بهمن  25بعد از انقالب(،  يانسان

 يهافرهنگ و زبان ۀدوساالن شيهما ننخستی ،«اند؟بوده ياز نسل مغان ماد يموبدان عصر ساسان ايآ» ــ

 .يبهشت دی، تهران: دانشگاه شه1396اول خرداد  ،يباستان

نقد  يمل شيهما نی(، پنجمييعبا اي)مشترک با خانم دكتر آند« اسطوره كيفرانسه: سرنوشت  اتیگرال در ادب» ــ

 .يبهشت دی، تهران: دانشگاه شه24/08/1395 ،يادب

 .اهل قلم يكتاب، سرا ۀ، خان95 بهشتي، اول ارد«باستان رانيكتاب شاه و دربار در ا ينقد و بررس» ــ



انجمن  -، مراسم تجلیل از مقام علمي دكتر بدرالزمان قريب، تهران«استادي دكتر بدرالزمان قريبن علمي و اش» ــ

 .1389اسفند  11المعارف بزرگ اسالمي، ـ بنیاد دائرهزنان پژوهشگر تاريخ

نكوداشت استاد احمد  يِعلم شي، هما«( در فرهنگ آثاريالنی)گ يعیاستاد احمد سم يهابر ترجمه ياجمال ينظر» ــ

 1387اسفند  الن،یدانشگاه گ -(، رشتيالنی)گ يعیسم


