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  رزومه
  

  
  

  لیال مکوندي
  دکتري باستانشناسی گرایش دوره تاریخی

  
  

  تحصیلسابقه 
  .15/ 02، اهواز، معدل 1حضرت معصومه (س)، ناحیه رشته ریاضی و فیزیک، دبیرستان  دیپلم:

  .47/18، معدل 1379 - 1384موزه داري، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی،  کارشناسی:

  "تخت جمشید و طبقه بندي آنهاي نقش نبردهاي قهرمانی در تابلت هاي باروبررسی "عنوان پایان نامه: 
  آقاي ناصر نوروززاده چگینی  :استاد راهنما 

  .36/17، معدل 1384 -1386باستان شناسی، دانشگاه تهران،  کارشناسی ارشد:

   "تابلت هاي بارو تخت جمشید: ساختار و نقش مهرها در سیستم اداري"عنوان پایان نامه: 
  20: نمره پایان نامه:  استاد راهنما: دکتر بهمن فیروزمندي ، استاد مشاور: دکتر کمال الدین نیکنامی

  .1386باستان شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تهران، ورودي دکتري تخصصی: 

  بایگانی باروي تخت جمشید در (مواجب سفر) Qمهرهاي اداري بر روي متن هاي عنوان پایان نامه: 
: نمره پایان  الدین نیکنامیپروفسور مارك گریسون، دکتر کمال اساتید راهنما: دکتر بهمن فیروزمندي، دکتر شاهرخ رزمجو، اساتید مشاور:

  20نامه 
  

  افتخارات 
  ، دانشگاه تهران1386اریخی ورودي رتبه اول دکتري باستان شناسی گرایش دوران ت - 
 به انتخاب انجمن علمی باستاشناسی ایران 1391باستانشناسی در سال مقطع دکتري پایان نامه برتر  - 

  . 1395استاد نمونه آموزشی در دانشگاه کاشان، سال  - 

  

  دوره هاي تخصصی
 یدن هلنددانشگاه ال آشورشناسی دپارتماندر  (عیالمی میانه و عیالمی هخامنشی) عیالمی زباندوره  - 

  

  المللیفرصت هاي مطالعاتی و همکاري هاي بین 
 2011فرصت مطالعاتی در دانشگاه الیدن هلند، دپارتمان آشور شناسی  - 
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  .1397دپارتمان آشورشناسی دانشگاه الیدن هلند، تابستان  "پارس و بابل"فرصت مطالعاتی و همکاري در پروژه  - 

  

  سوابق پژوهشی
 

 

  پژوهشی - مقاالت علمی 
هاي  پژوهش فصلنامه تخصصی،  "جمشید هاي باروي تخت نبشته گلآنها در اجتماعی -سبک مهرها و کارکرد اداري")، 1388( -

 .1387، تاریخ انتشار: بهمن 1386، بهار و تابستان 5، سال سوم، شماره  اي رشته  شناسی و مطالعات میان باستان

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده شناسی، باستان مطالعاتمجله ، "(خط و نوع متن آنها) گل نبشته هاي بارو تخت جمشید")، 1388( -
 1388 زمستان و پاییز ،1 دوره ،2 شماره تهران، دانشگاه

 ،4 شماره دوم، سال مدرس، تربیت دانشگاه مدرس، شناسی باستان هاي پژوهش، جمشید تخت بارو آرشیو در مهرها کارکرد)، 1389(  -
  .1389 زمستان و پاییز

 و پاییز ،5 شماره دوم، سال مدرس، تربیت دانشگاه مدرس، شناسی باستان هاي پژوهشعیالم و پارس، معرفی کتاب، )، 1389(  -
   .1389 زمستان

، برآمدن پارسیان در روشناي تاریخ، نشست تخصصی، مارلیک، دو فصل نامه ایران شناسی، سال دوم، شماره سوم و چهارم)، 1392( -
  .128- 143: 1392، بهار و تابستان 1391پاییز و زمستان 

- 19: 1392، بهار و تابستان 33و  32، شماره هاي 9متن هاي سفر در بایگانی بارو تخت جمشید، فصلنامه پازند، سال )، 1392(  -
1 .  
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده، مجله مطالعات باستانشناسی، "کسانی در راه شاهی به مسافرات خدمات ارائه می کردند؟ چه")، 1396( -

  .157- 176: 2، شماره 1396 تانس، پاییز و زم9دوره  دانشگاه،
  

   مقاالت در کتاب
                                                                                     

  .297- 325، جلد اول، تهران: دایره المعارف بزرگ اسالمی، مجموعه تاریخ ایران، "ورود اقوام آریایی به ایران")، 1395( -

- (2019), "Glimpse of Highways Network of Achaemenid Empire: Construction, Maintenance 
and service", in Archaeology of Historical period of Iran, Kamaldin Niknami and Ali Hojabri 
(eds.), 453- 463.   

  

  ملیي سمینارها مجموعه مقاالت

، مجموعه مقاالت سومین همایش ملی باستانشناسی "هاي گاهشماري در اسناد اداري شاهنشاهی هخامنشی متتنوع سیس")، 1396(  -
  .399-  406ایران، به اهتمام: حسن هاشمی زرج آبادي، سامان فرزین، انتشارات دانشگاه بیرجند: 

  

  بین المللی ي سمینارها مجموعه مقاالت



3 
 

، مجموعه مقاالت بین المللی باستان "یینی در متن هاي بایگانی بارو تخت جمشیدپراکندگی جغرافیایی پرداخت هاي آ")، 1392( -
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1392شناسان جوان، آبان 

 

  یمل سمینار
دانشگاه  ، سومین همایش ملی باستانشناسی ایران،"تنوع سیستم هاي گاهشماري در اسناد اداري شاهنشاهی هخامنشی")، 1396( -

  .1396آبان  3- 4 بیرجند،

  
  بین المللی سمینار

 5-9، ارائه دومین همایش بین المللی انجمن باستان شناسی جنوب آسیا، تاریخ "آرشیو اداري بارو تخت جمشید")، 1387( -
 .1387خرداد 

پراکندگی جغرافیایی پرداخت هاي آیینی در متن هاي بایگانی بارو تخت جمشید، سمینار بین المللی باستان شناسان  )،1392( -
 .1392آبان  5- 7جوان، 

- 22، دومین همایش بین المللی باستانشناسی جنوب شرق ایران، "جایگاه اقتصادي کرمان در دوره هخامنشیان")، 1396( -
  ، جیرفت.1396آذر  20

 
-(2010), "Documentation, Data Management and Digital Database project for The Tablet 
Fragments of Persepolis Fortification archive", In EUROMED2010 Conference, 8th-13th of 
November 2010, Lemesos, Cyprus.  
- (2012), "The Achaemenid Royal road, an archaeological-historical perspective", Kamal- 
Aldin Niknami and Leila Makvandi International Conference of Tourism, Roads and Cultural 
Itineraries: Meaning, Memory and Development June 13 – 15, 2012, Qubec, Canada. 
- (2015), "Elamite Realm in the Achaemenid Persia: the Case of Textual and Archaeological 
Problems of toponyms in Elamite Texts of Fortification Archive", in Susa and Elam: History, 
Language, Religion and Culture, 6th -9th July 2015, in Universite Catholoque de Louvain.   
- (2017), "Conformity and Difference in the Archives of the Middle -Elamite Period", 6nd 
International Congress of Young Archeologists, University of Tehran, 29- 31 October 2017. 
- (2019), "Local Calender and their Adopta on in Achaemenid Empire Archives", in Persian 
Empire, Social Sciences and Historiography conference, the University of Helsinki 9- 12 
January 2019. 

  
  

  مقاالت دانشنامه اي
  . "ش"، دایره المعارف بزرگ اسالمی، جلد "شیز"مدخل  -
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  فعالیت هاي اجرایی و مدیریتی
 .1395- 1397 ،مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان -

  

  سمینارهاي بین المللیبرگزاري 
 .1396اردیبهشت  5دبیر علمی و اجرایی کارگاه بین المللی مطالعات باستانسنجی، دانشگاه کاشان،  -

  

  تدریسسوابق 
  

 .1386- 1391تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی دزفول  -

 .1392-  1393تدریس در دانشگاه جیرفت، سال تحصیلی  -

 .1393 - 1397عضو هیات علمی دانشگاه کاشان  -

 
 مقطع کارشناسی

 مهر و تابلت -

  باستانشناسی دوره ماد و هخامنشی -
 باستانشناسی دوره ایالم -

 طراحی و ترسیم مدارك باستان شناسی -

 بین النهرین در دوران تاریخیهنر و معماري  -

  

  کارشناسی ارشد
  باستانشناسی ماد  -
 باستانشناسی هخامنشی -

 باستانشناسی امپراتوریهاي کهن: دوره ایالم -

 بین النهرین در هزاره سوم و دوم ق.م -

  .1396-  1397 تهراندانشگاه  گروه باستانشناسی تدریس در -

  مقطع کارشناسی 
 باستانشناسی دوره ایالم -

  خطوط و کتیبه هاي باستانی -

  

  کارشناسی ارشد
 تاثیر و تاثر تمدنهاي باستانی ایران بر فرهنگ هاي همجوار -
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 باستانشناسی ماد -

 هخامنشیباستانشناسی  -

  باستانشناسی دوره ایالم -

 
 
  
  


