
 و فرهنگ – یزبانشناس یدکترا، دارای 18 هیپا اریاستاد ،یعلم اتیتهران، عضو ه 1329 ی، زادهانیعر دیسع

 .از دانشگاه تهران یباستان هایزبان

  ص:تخص

 .یخیتار یزبانشناس ،یشناس شی(، گوی،آرامی)عربیسام یهازبان ،یباستان یهافرهنگ و زبان ،یزبانشناس

  ی:پژوهش یپیشینه

و  یمتون باستان ،اسالمی – یرانیآراء زبانشناسان ا ،یساخت زبان فارس ،یرانیا یهاشیگر گوپژوهش -

 .رانیا انهیم یدوره

 .یایجغراف یطرح نظام نام نگار یارائه و اجرا -

 –و  یزیرو برنامه نی( تدورانیا یاسالم یجمهور یمل ی)کتابخانه یرانیا رانشناسانیفرهنگ ا نیتدو -

 .رانیا یاصخره یهابهیاطلس کت یاانهیرا نیو تدو یزیربرنامه ران،یا یشناختزبان یاطلس مل یاانهیرا طراحی

 .یمعنو یفرهنگ راثیدستورالعمل حفاظت م نیتدو -

 یمعنو یفرهنگ راثیم تیریمد لیتشک -

  تهران __ یفرهنگ راثیم یهامرکز پژوهش -

  :یآموزش یپیشینه

 ،یباستان، ساخت زبان فارس یفارس یهابهیکت ،پارتی – یپهلو یهابهیکت ،یدروس: متون پهلو سیتدر

 یزبانشناس ،یزبانشناس خیتار ،یآراء زبانشناسان اسالم ،یرانیا یهاتطور زبان ،یرانیا یهازبان یخچهیتار

 .اسالماز  شیپ انیاد ،یشناستاکنون. اسطوره 1365از سال  یشناس شیگو ،یخیتار

  :ییاجرا یپیشینه

 .کشور یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م شیزبان و گو یپژوهشکده سییر -

 .کشور یبرداردر سازمان نقشه ییایاطالعات جغراف یو گردآور بازنگری نقشه معاون قسمت -

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل یکتابخانه یمعاون پژوهش -

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل یکتابخانه یشناسرانیبخش ا سییر -

 .کشور یو گردشگر یفرهنگ راثیم یفارس زبان جیحفظ و ترو یشورا سییر -



 .کشور یفرهنگ راثیدر سازمان م یفرهنگ یمعنو راثیم یتهیکم سییر -

 .ییایجغراف یهانام یسازکسانیو  یگذارنام یتخصص یتهیعضو کم -

 یالمللنیکشور، عضو انجمن ب یفرهنگ راثیپژوهشگاه سازمان م ینامه یهیریتحر تایعضو ه -

 IAOL شناسداران شرقکتاب

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل یپژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه تیریمعاون مد -

بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  ینامه یخط یهانسخه یالمللنیب یمجله ریسردب -

 .یاسالم یشورا

 .یاسالم ی، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراکتابخانه ران،یبهارستان ا یرانشناسیا یمجله ریسردب -

 .یاسالم یسرپرست معاونت پژوهش و آموزش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا -

 .یفرهنگ راثیپژوهشگاه م اتینشر یعضو شورا -
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