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  پژوهشي و علمي سوابق
  

  اقدم اخوان ندا

  تهران -1350 سال متولد

  n.akhavanaghdam@aria.ac.ir: ايميل

  :تحصيلي سوابق
 روايت: رساله عنوان( فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه )،1386( باستاني هايزبان و فرهنگ دكتري -

  )تاريخ از فردوسي شاهنامة

 در تجسمي هنرهاي بررسي: نامهپايان عنوان( ،تهران دانشگاه )،1379( باستاني هايزبان و فرهنگ ارشد كارشناسي -
  ) فلزكاري  و سفالگري: ايران ةميان ةدور

  تهران دانشگاه از )1373( انگليسي ادبيات و زبان كارشناسي -

                  

  :)پژوهشي عاليق( مطالعاتي حوزة 
 هايبانز نمادشناسي، اسالم، از پيش ايران اديان اسالم، از پيش ايران طيراسا و فرهنگ اسالم، از پيش ايران هنر تاريخ

   باستاني
  
  :زبان هب آشنايي 

  سنسكريت و ايران باستاني هايزبان فرانسه، آلماني، انگليسي،
  

  :پژوهشي سوابق
  مقاالت

 ةشمار ،)يتبهش يددانشگاه شه يو علوم انسان ياتادب ةنشري( شناخت ،شاهنامه در ساسانيان از چند رواياتي بازنگري -
  )پژوهشي ـ علمي(  1385 پاييز، 51
  91، بهار 2 ، شمارةكيمياي هنرساساني،  فلزي ظروف بر يافتهنقش ،زردشتيان باور عنوان به زندگي ستايش -

 ـ علمي( 92 بهار ،6 ةشمار هنر، كيمياي ،هنري آثار تفســير بر آن تأثير و باســتان ايران حكمت در تفســيري مباني -
  )پژوهشي

  )پژوهشيـ  علمي( 93 پاييز ،12 ةشمار ،هنر كيمياي ساساني، فلزي ظروف در شكار هايصحنه ةنگارانشمايل تفسير -
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  )ايدانشنامه هايمدخل( مقاالت

  1384، جلد اول، دانشنامة ايرانآخشتي،  -

  1384 ،اول جلد ،يرانا دانشنامة اناهيد، آدر -

  1384، جلد اول، دانشنامة ايرانابيرته،  -

  1384، جلد اول، دانشنامة ايراناداتيس،  -

  1386 ،دوم جلد ،يرانا دانشنامة آريايوس، -1384جلد اول،  يران،ا دانشنامة ادرپنه، -

  1386جلد دوم،  دانشنامة ايران،مزديسنان،  به دين آراء -

  1386، جلد دوم، دانشنامة ايرانآس،  -

  1386، جلد دوم، دانشنامة ايرانارته،  -

  1386 ،دوم جلد ،يرانا دانشنامة رمنيه، اريه -

 سال ،چهارم جلد ،يرانا دانشنامةبرتولد،  اشپولر، -1394جلد چهارم، سال  دانشنامة ايران،آشيكاگا، آتسوجي،  -
  1394 سال ،چهارم جلد ،يرانا ةدانشنام اشكنوان، -1394

  1394 سال ،چهارم جلد ،يرانا دانشنامة افراسياب، -

  1394 سال ،چهارم جلد ،ايران دانشنامه افسوس، -

  1387 ،شانزدهم جلد ،اسالمي بزرگ المعارفدايره تورفان، -

  1387 ،شانزدهم جلد ،اسالمي بزرگ المعارفدايره ،تيرگان -

  1390 ،جلد سوم آثار، فرهنگ ،دينيگ دادستان -

  1390 ،سوم جلد ،آثار فرهنگ ،جكسون ويليام اوستايي زبان دستور -

  1390،جلد سوم آثار، فرهنگ ،زالمان كارل ةميان فارسي زبان دستور -

  1394 سال ،دوم جلد ،و جهان يرانزنان نامدار ا فرهنگنامة ،هورساگنين -

  )هاسخنراني و سمينارها( مقاالت
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 ،ه تهرانادبيات دانشگا دانشكدة فردوسي تاالر در فردوسي ابوالقاسم حكيم بزرگداشت( تاريخ از فردوسي روايت -
  )1385 ارديبهشت

، متون و هاكتيبه شناسيزبان يملّ همايش نخستين() ميانه فارســي متون به توجه با( زردشــتي باور در خرد اهميت -
  )       1386 اسفند و بهمن ،تهران، فرهنگي ميراث سازمان گويش و زبان پژوهشكدة

 و زبان پژوهشــكدة، متون و هاكتيبه شــناســيزبان يملّ همايش دومين( آن انتقادي بررســي و ايوك اويم فرهنگ -
  ) 1387 اسفند ،تهران، فرهنگي ميراث سازمان گويش

 همكاري با هنر ةپژوهشكد، هنري اثر تفسير همايش( هنري آثار تفسير بر آن تأثير و باستان ايران در تفسيري مباني -
     )1391 آذر ،تهران ،هنر دانشگاه

ــم از نقوش تا نجوم ئهاي ميتراينئآ - ــكدة هنر با همكاري دانشــگاه تبريز ،ينيئهمايش ملي هنرهاي آ(يس  ،پژوهش
  )1391اسفند  ،تهران و تبريز

 گروه فرهنگ و ،در حال نابوديهاي ايراني نشــســت تخصصي زبان(ل پيرامون آن ئشــناســي ايراني و مســاگويش -
  )1393اردبهشت  ،ابهر ،هاي باستاني دانشگاه آزاد واحد ابهرزبان

هاي برجســتهنشــســت تخصــصــي رويكري نو به نقش(هاي تفســيري آن نقش شــكار گراز در طاق بســتان و اليه -
  )1393پژوهشكدة هنر با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه هنر، پاييز  ،ساساني

  پذيرش و تأليف گواهي داراي مقاالت

 يراثم باستاني هايزبان پژوهشكدة مقاالت مجموعهدر:  ،ودايي نجوم ديدگاه از ميتراييسم تشرف ينئآ تفسير -
   فرهنگي

   جهان اسالم ةدانشنام ،دين زردشتي، -

  اسالم جهان دانشنامة هرمان، كارل زالمان، -

   اسالم جهان دانشنامة ،يان ريپكا، -

   اسالم جهان دانشنامة ،پاول شوارتس، -

  آثار فرهنگ ،كنوني فارسي و باستان فارسي و اوستا زبان در ايراني هايفعل ةريش راهنماي -

   آثار فرهنگ ،فارسي هايواژه شناسيريشه -
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   آثار فرهنگ ،آن دستور و ادبيات ،پهلوي زبان -

   آثار فرهنگ ،مارليك فلزي ظروف -

   آثار فرهنگ ،شاهنامه بسامدي فرهنگ -

   آثار فرهنگ ،ايوك اويم فرهنگ -

   آثار فرهنگ ،پهلويگ فرهنگ -

  ايران دانشنامه بعدي مجلدات براي پذيرش گواهي با همراه تأليفي مدخل چهل حدود -

  پژوهشي هايطرح

  )هنر پژوهشكدة( نمادشناسانه ديدگاه از ساساني فلزي ظروف بررسي -

  )هنر پژوهشكدة() انجام حال در( ايران داستاني تاريخ و سراييداستان هنر -

  ترجمه
  كتاب ترجمة

(در دست  1394نشر چشمه، تهران: ، مجموعه مقاالتي از اروين پانوفسكي، معنا در هنرهاي تجسميكتاب  ةترجم -
  انتشار) 
  مقاالت ترجمة

  1388، جلد چهارم، اسالمي ةتاريخ فلسف :ترجمه شده در ،زبان  -

   1392 نامة دكتر زرشناس)،(ارجرنج و گنج  :ترجمه شده در ،نيايش مانوي به خيرات دادنتوصية يك  -

  1394، تاريخ جامع ايران ةمجموع :ترجمه شده در ،اوضاع اجتماعي در زمان سلوكيان و اشكانيان -

  :آموزشي سوابق1394 تاريخ جامع ايران، ةمجموع :شعر در ايران پيش از اسالم، ترجمه شده در -

  ؟؟؟؟ دانشگاه در »يملّ روايات اساس بر ايران تاريخ« نيز و »شناسياسطوره و اسطوره« واحدهاي تدريس -

  ينباستا هايزبان و فرهنگ رشتة آموختگاندانش ارشد كارشناسي نامةپايان چندين داوري و ،مشاوره راهنمايي، -
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  :اجرايي و علمي سوابق

  )كنون تا 1389( استادياري ةرتب با ،هنر فرهنگستان به وابسته هنر پژوهشكدة علمي هيئت عضو -

 فروردين تا 1379 ماه فروردين ( اسالمي بزرگ المعارفدايره مركز مؤلف و پژوهشگر شناسي،ايران بخش دستيار -
   )1388 ماه

  )تا كنون 1388 ينفروردالمعارف بزرگ اسالمي (دايره مركز مؤلف و وابسته ژوهشگرپ - 

  )كنون تا 1391( باستان يادگار پژوهشي گروه عضو -

  )كنون تا 1389( هنر پژوهشكدة هنر تاريخ پژوهشي گروه عضو -

  )1392 اسفند ـ 1390 بهمن( هنر پژوهشكدة هنر تاريخ گروه مدير -

  )كنون تا 1393 فروردين( هنر پژوهشكدة اسالم از پيش ايران هنر ةكميت مدير -

  )1392 اسفند ـ 1390دي( هنر پژوهشكدة پژوهشي شوراي عضو -

  )تا كنون 1391(پژوهشي)  ـ علمي( هنر كيمياي ةنشري ةتحريري ئتهي عضو -

 فرهنگستان همكاري با هنر ةپژوهشكد :برگزاركننده( )1392 آذر( ايران هنر تاريخ تخصــصي نشــســت علمي دبير -
  )هنر

 با هنر ةپژوهشــكد :برگزاركننده( )1393 آذر( »ســاســاني هايبرجســتهنقش به نو رويكردي« نشــســت علمي دبير -
  )هنر دانشگاه و هنر فرهنگستان همكاري

 سازمان گويش و زبان ةپژوهشــكد :برگزاركننده( )1394 مهر( زباني ميراث الملليبين همايش علمي هيئت عضــو -
  )فرهنگي ميراث


