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  :تحصيلي سوابق
 يزشن ينئآ :هرسال عنوان( تحقيقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،)1390( هاي باستانيفرهنگ و زبان  دكتري

  )باستان ايران در
  )ايران اساطير در طهمورث :نامهپايان عنوان( تهران دانشگاه)، 1385(هاي باستانيفرهنگ و زبان ارشد كارشناسي
  طباطبايي عالمه دانشگاه )،1380( كارشناسي

  
  :)پژوهشي عاليق( مطالعاتي حوزه

  اسالم از پيش ايران هنر و تاريخ فرهنگ،
  
  :زبان به آشنايي 

  عربي آلماني، انگليسي، اسپانيايي،
  
  :پژوهشي سوابق 
  

  )پژوهشي و علمي( مقاالت
  1390 بهار ،22 ةشمار شناختي،اسطوره و عرفاني ادبيات ،»ايراني و هند دوران از ينيئآ يزشن، -

 ،2 ةشمار ،فارسي ادب و زبان غنايي و تعليمي تحقيقات ايراني، و هند اساطير و هاينئآ در آن نقش و هوم گياه -
 1390 زمستان

  1394 ،14 ةشمار ،2 ةدور ،هنر كيمياي ،يمانو هنر بر آن تأثير و مانويت يحكم وجوه -

 1389 ،41 ةشمار ،ميراث گزارش ، Abstracta Iranica« كتاب معرفي -

 1388 ،36 ةشمار ،ميراث گزارش ،خاك بر جرعه كتاب معرفي -



٢ 
 

  اي)هاي دانشنامهمقاله (مدخل

 1390 ،19 جلد ،اسالمي بزرگ المعارفهداير چادي، -

 1390 ،19 جلد ،اسالمي بزرگ المعارفدايره چترال، -

 لورا« ،»ريستانت فلورا« ،»بازان پاردو اميليا« ،»پيسكوپيا كورنارو لوكرسيا النا« ،»پيزان دو كريستين« ،»برونهيلد« -
 1394، 2و  1ج   جهان، و ايران زنان فرهنگنامه ،»اسميت يوجينيا ليليان« و »ريچاردز اليزابت

  :سخنراني
 الملليبين همايش نخستين( »يجنَه« هندي معادل با مقايسه و باستان ايراني مقدس متون در »يسنَه« واژة مفهوم بررسي -

  )1391 ،اسالمي بزرگ المعارفدايره مركز تهران، رايزن، هايهمايش سالن ،حال و گذشته: ايراني هايگويش و هازبان

 ،پاريس فردا، اندازچشم و ديروز ةتجرب: فرانسه در شناسيايران( مزداپور كتايون همراه به هوم واژه سرگذشت -
2015(  

  
  اجرايي و علمي سوابق

  اسالمي بزرگ المعارفدايره مركز وابسته عضو -

  باستان يادگار پژوهشي گروه عضو -

   
  :جوايز

  طباطبايي عالمه دانشگاه از ممتاز شاگرد جايزه كسب -
 تهران دانشگاه از اول شاگرد جايزه كسب -


