
 یاصغر محمودآباددیس

 :التیتحص

 1354 -دانشگاه اصفهان  یشناسرانیو ا خیتار سانسیل

 (1359 – ییایموسسه آس، )رازیدانشگاه ش رانیو فرهنگ ا خیتار ارشدکارشناس

 1376مدرس تهران  تیدانشگاه ترب یدکتر

 دانشگاه اصفهان خیتمام بازنشسته گروه تار استاد

 سپهر اصفهان یهنر یآموزش عال یموسسه یو پژوهش یآموزش معاونت

 یجهان اسالم تا قرن پنجم هجر خیباستان و تار رانیو فرهنگ ا خی: تارتخصص

آباد آزاد نجف یهادانشگاه و یرانشناسیو ا خیگروه تار یو علوم انسان اتی: دانشگاه اصفهان ادبسیتدر نهیشیپ

 - سپهر یانتفاع ریغ یمحالت و موسسه عال

 - - یارشد دکتر یکارشناس ی: کارشناسسیتدر مقاطع

و دوشنبه  بورگیاز جمله سن پترزبورگ، کلن، فرا خیتار یو علم یجهان ی: شرکت در کنگره هایعلم سوابق

 کستانیتاج

 یدر مجالت داخل ISI - و یپژوهش یعلم یمقاله تخصص یو س کصدیاز  شی: نگارش و انتشار بیپژوهش موارد

 و مجالت یعلم

 در خارج از کشور یعلم

 :چاپ شده هایابکت

 خورشیدی 1382اهواز چاپ دوم  ارینشر مهز، باستان رانیو فرهنگ ا خیتار نهیدفتر پار  .1

 خورشیدی 1390 ،تهران چاپ سوم ،نوینشر م یهخامنش یپلوماسید . 2

 خورشیدی 1384 ،اصفهان ،نشر افسر ی،و غرب یاسالم یهادر گزارش انیساسان یامپراتور . 3

سپهر  یهنر یعال ینشر موسسه ،تانسبا ونانیدر  ینگارخیو تحول تار یاقتدار دولت هخامنش ندیفرا . 4

 خورشیدی 1389، اصفهان ،اصفهان



 خورشیدی 1393 ،نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ،انیدر عهد ساسان رانیا خیتار . 5

 خورشیدی 1393 ،نشر نهفت اصفهان ،نیزم رانیدر ا انیو روم انیاشکان ان،یونانیساختار مثلث  . 6

سال اصفهان به عنوان کتاب  یایو جغراف خیتار هایپژوهش یهنیشده در زمکتاب چاپ نیعنوان بهتراثر به نیا

و  سپاسکتاب اصفهان انتخاب و مورد  یعال یشورا یاز سو 1393اصفهان در سال  شهر- خیبرتر و نخست تار

 .قرار گرفته است نیتحس

 خورشیدی 1383 ،اریانتشارات مهز نه،یدفتر پار . 7

 خورشیدی 1394 ،نویانتشارات م ،ردیکه هرگز نم یآتش  .8

 خورشیدی 1396 ،نشر برسم ،در جهان باستان رانیحضور ا . 9

از  شمیابر یلومتریک 13000 یحضور سه تمدن بزرگ جهان در جاده ینهیدر زم پژوهشی یکتاب 1393در سال وی . 10

 و  یپارت رانیا ،نیچ« حضور ایران در جاده ابریشم و ارتباط با سه تمدن بزرگ»کتاب در  ه است.نگاشت لیسیتا س یشانگها

 .شده است شرح داده تحلیل و، نیشمیابر وندیپ نیرا در ا یاشکان یگذار امپراتورریروم باستان که نقش پر رنگ وتاث یامپراتور

 دریافت کرد. نخست را یزهیجا وبرگزیده شد کشور  یایجغراف و خیدرتار یاتقیاثرتحق نیبهترعنوان به  93اثر در سال  ینا

باستان در  رانیا خیتار ینهیدر زمنخستین پژوهش  نیاشد.  یکل ارشاد اسالم ریمد یاز سو یلوح افتخار علم یبرندههمچنین 

 .افتیراسخ ومعتبر  یگاهیاست که جا گرامی رانیا نوین راندو

 


