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 و دورهای آموزشی مهارت های تخصصی

  Office.تسلط به مجموعه نرم افزارهای 

ی نرم کارگاه آموزش کارگاه آموزشی آمار مقدماتی. .کارگاه آموزشی روان شناسی تربيتی یادگيری. _کارگاه آموزشی الگوهای یاددهی

 درس.شی برنامه ریزی درسی و الگوی طرح پيشرفته. کارگاه آموز spssنرم افزار آمار و آشنایی با کارگاه آموزشی  .Excelافزار 

وره ، ددوره دانش افزایی بایدها و نبایدهای آموختن: مروری بر کژیها و کاستی های آموزش در دانشگاهها کارگاه آموزشی جنگ نرم.
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 تاليف: -الف 

 . 2312تهران، خردادماه ، یایران شناس یدر تاریخ اليمائيس، نخستين همایش مل یسير

 .2312و تاریخ، تابستان  یبرد نشانده و معبد بزرگ مسجدسليمان، مجله باستان شناس یبحثی درباره معبد چهارستون

 .2312اشکانيان، مجله اثر، بهار و تابستان  یمذهب یمعمار

 .2311در ایران باستان، مجله هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهار  یموسيقی مذهب جایگاه



 . 2311، تهران،اردیبهشت ، دومين همایش باستان شناسان جوانیاشکان ینقش و کاربرد ستون در معمار

 .2313، مهرماه یمقدس ایالم، نخستين همایش باغ ایران یباغ ها

 .2313ایران شناسی، دی ماه  یدومين همایش ملدر استان خوزستان،  یاليمای یدستاورد پژوهش ها

 .2313، آزاد اسالمی واحد ورامينمقدمه ای بر باستان شناسی، سمينار باستان شناسی دانشگاه 

 .2311ای بر گردشگری، سمينار فرهنگ گردشگری در استان های ساحلی دریای خزر،  تشرف به حریم فرهنگ مقدمه

 .2311جایگاه باستانی باوندیان طبرستان، همایش بين المللی باستان شناسی ایران: حوزه شمال و شمال شرق، ارژنگ پارک 

 .2311ایران، فروردین  یو شهرساز یره تاریخ معماربرم دامغان، سومين کنگ یبر محوطه تاریخ ییادداشت های

 .2311ر،زمستان سير تحول هنری نقش برجسته های صخره ای ایران، فصلنامه گلستان هن

 .39/1/2310، موزه بزرگی به نام ایران، روزنامه اعتمادینگاهی به سنگ نگاره های صخره ای

نجم، ، سال پی دوران اشکانی و ساسانی، فصلنامه مطالعات ایرانیهب ایرانی در نقوش برجسته صخره ابازتاب هنر، سياست و مذ

 .2311، 1و2شماره 

صنایع دستی و  (،آرشيو سازمان ميراث فرهنگی، جلد20تاریخی شهرستان ری و ورامين ) گزارش تعيين حریم محوطه ها و تپه های 

 .2311،گردشگری استان تهران

ع دستی و صنای آرشيو سازمان ميراث فرهنگی، ،شهرستان سرپل ذهاب گزارش گمانه زنی و تعيين حریم محوطه تاریخی قلعه گبری

 .2310،ی استان کرمانشاهگردشگر

 -2329،گزارش بررسی باستان شناختی شهرستان کرمانشاه، آرشيو سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

2311. 

 .2312بن مایه های زرتشتی در باورهای امروزین مردم سوادکوه، همایش چشم انداز باستان شناسی شمال کشور، 

 .2329به منظور کاوش محدود و تعيين عرصه و پيشنهاد حریم تپه پری جا شهرستان قائمشهر، گزارش گمانه زنی 

جایگاه پژوهش در موزه های ایران، همایش ملی هشتاد سال باستان شناسی ایران، سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 .2322کشور، 

مقاله های یازدهمين گردهم آیی ساالنه باستان شناسی ایران، تهران، موزه  بررسی باستان شناختی محدوده سد سازبن ایالم، چکيده

 . 2322ملی، 



بررسی باستان شناختی دهستان دو رود فرامان کرمانشاه، چکيده مقاله های یازدهمين گردهم آیی ساالنه باستان شناسی ایران، تهران، 

 . 2322موزه ملی، 

د حریم تپه پری جا شهرستان قائم شهر )فصل اول(، چکيده مقاله های یازدهمين گردهم گمانه زنی به منظور تعيين عرصه و پيشنها

 . 2322آیی ساالنه باستان شناسی ایران، تهران، موزه ملی، 

بررسی باستان شناختی دهستان قره سو کرمانشاه، چکيده مقاله های یازدهمين گردهم آیی ساالنه باستان شناسی ایران، تهران، موزه 

 . 2322ملی، 

گمانه زنی به منظور تعيين عرصه و حریم محوطه تاریخی قلعه گبری سرپل ذهاب، کرمانشاه، چکيده مقاله های یازدهمين گردهم 

 . 2322تان شناسی ایران، تهران، موزه ملی، آیی ساالنه باس

بررسی باستان شناختی دهستان ماهيدشت، کرمانشاه، چکيده مقاله های یازدهمين گردهم آیی ساالنه باستان شناسی ایران، تهران، 

 . 2322موزه ملی، 

ه باستان شناسی ایران، تهران، موزه ، چکيده مقاله های دوازدهمين گردهم آیی ساالنگمانه زنی به منظور الیه نگاری تپه پری جا

 . 2321ملی، 

 . 2323ایوان، مطالعات باستان شناسی،  فرضيه های خاستگاهانتقادی  بررسی و تحليل

 . 2321، مطالعات معماری ایران از آغاز تا سده های نخستين اسالمی، صورت ایوان در معماری ایرانی،

 .2321دانشگاه بيرجند، باستان شناسی ایران، ملی  همایشسومين ، منطقه دورود فرامان کرمانشاه سيمای باستان شناختی

 .2320پژوهش های باستان شناسی ایران، ، نياسر چهارتاقی مالحظاتی درباره ساختار معماری و کاربری

 

 “The Preliminary Report on Soundings in the Site of Qaleh Gabri in Sarpol-e Zahab”, 8th 

International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, April 30- may 4, 

2012:118-134, University of Warsaw, Warsaw.  

 

International Congress  th9 ”,Abstract,Tradition ImperialIranian  Ancient in WANIThe “ 

on the Archaeology of the Ancient Near East, June 9-13,2014, University of Basel, 

Switzerland. 



 :ترجمه 

 .2311، تابستان ، و.شکودا، مجله اثر یمعابد سغد یدر معمار یایران یسنت ها

ستان مجله باو تاریخ،  ی، مجله باستان شناس ینکها در جنوب غرب ایران، رابرت . جی . و یاليمائيان، پارتيان و تکامل امپراتور

 .2310، آبان شناسی و تاریخ

  پژوهشی یطرح ها -ج

 .صخره ای  ایران یطرح  نقش برجسته ها

 .تهران یتاریخ یطرح ميدان ها

 کتاب های در دست تدوين -د
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 ترجمه:

 .2221،، دو جلداریک ماتيسنای در گاهنگاری، نوشته هانس : مطالعه پيکرتراشی در امپراتوری اشکانی
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