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 :   دانشگاهی مدارج

 41/17 معدل با 1372 سال در التحصيل فارغ تهران، دانشگاه شناسي باستان رشته در: کارشناسي دوره-1

 معدل با 1375 سال در التحصيل مدرس،فارغ تربيت تاريخي،دانشگاه دوران گرايش) شناسي باستان رشته در:ارشد کارشناسي دوره-2

  ايالم انساني هاي پيکره وکارکرد سبک بررسي: تز عنوان  01/18

 بادکتري  تز 30/17معدل با 1384 التحصيل رغفا مدرس تربيت ،دانشگاه تاريخي دوران شناسي باستان رشته در:دکتري دوره-3

 مرکزي زاگرس در اشکاني استقرارهاي و آثار تحليل و بررسي:موضوع

 مجالت در شده چاپ مقاالت

 (ترويجي علمي)1384 تابستان کرمان دانشگاه ايراني مطالعات مجله"شناسي باستان مدارک اساس بر کنگاور دشت گاهنگاري" مقاله-1

 .1379 سال 22و21 شماره.همدان فرهنگ ،مجله  اشکاني عهد در اکباتان ضرابخانه  مقاله -2

 همکاري با 1383- کرمان دانشگاه ايراني مطالعات مجله"مرکزي زاگرس غربي درحاشيه اشکاني دوره تدفين هاي شيوه بررسي"  مقاله-3

 (ترويجي علمي)صراف رحيم محمد دکتر

 .1380 بهار 25 شماره.همدان فرهنگ مجله همدان، در اشکاني دوره در تدفين هاي شيوه بررسي مقاله-4

 1381تابستان سال  27 شماره شماره.همدان فرهنگ ،مجله گابي سه هاي تپه در شناسي باستان هاي يافته اهميت به نگاهي  مقاله-5

 (مترجم عباس) فر محمدي يعقوب)

 1379، طاهري کمال کوشش به روانسر کتاب ،در روانسر دخمه گور  مقاله -6

 .1381 پاييز 28 شماره همدان فرهنگ ومجله سفال بازاريابي مقاله -7

 .1380 سوم،زمستان و دوم کرمانشاه،شماره فرهنگ ،مجله کنگاور تاريخي جغرافياي مقاله -8

 ،1379 ،پاييز8 ،شماره گردشگري راهزنان،مجله پناهگاه آناهيتا پرستشگاه مقاله -9

 1381 بهار 26 ،شماره همدان فرهنگ هوف،مجله ديتريش بستان، طاق و بزان ده ستونهاي پايه:مقاله ترجمه-10

 ،حوزه1380، محمدي مريم و مالزاده کاظم کوشش المنفعه،به عام ،بناهاي اسالمي بناهاي المعارف دايره ماهيدشت،در پل: مقاله-11

 .هنري

 .1378 لسا جهانگردان، ،مجله کنگاور آناهيتاي معبد مقاله  -12

 . 1379سال  20 و 19 شماره.همدان فرهنگ نهاوند،مجله گيان تپه شناسي باستان کاوشهاي به ديگر نگاهي -13

 .1378 سال 18و 17 شماره.همدان فرهنگ ،مجله مادها پايتخت هگمتانه مقاله -14

15—Mohammadifar,Y & M.R. Sarraf,2006, A Glance at Burial Rites in Pithos of Arsacids Era Located 

in western region of central Zagros. The Journal of Humanities,no 13,(3), 51-62 

 (پژوهشي و علمي مجله) –مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم المللي بين مجله در
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 ( ترويجي علمي) 1384 کرمان دانشگاه ايراني مطالعات مجله  اسالم، از پيش دوران در مرکزي زاگرس تاريخي جغرافياي مقاله -16

 بهار کرمان دانشگاه ايراني مطالعات مجله"صحنه شهرستان شناسي باستان بررسي پژوهشي طرح دستاوردهاي نتايج بررسي -17

 ( ترويجي علمي)1386

 دانشگاه ايراني مطالعات مجله  هخامنشي، دوره تا چهارم هزاره از النهرين بين و ايران در حسابرسي و حسابداري هاي شيوه بررسي -18

 (ترويجي علمي) 10:شماره 1386 کرمان

 علمي) 1386 تهران، دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشکده مجله اشکاني، دوران در مرکزي زاگرس در استقراري هاي شيوه تحليل-19

 (پژوهشي

 (پژوهشي علمي)1387 اصفهان، دانشگاه پژوهشهاي و مطالعات مجله زهاب، پل سر در گودرز اشکاني برجسته نقش تحليل و بررسي-20

 (ترويجي علمي) 1387 کرمان دانشگاه ايراني مطالعات مجله مقدس، کتاب شناسي باستان مطالعات به نگاهي: مقاله-21

 :ISIمجالت در مشترکمقاالت -

22-Application of PIXE to study ancient Iranian silver coins, M.Hajivalieia,*, Y.Mohammadifarb, 

K.Ghiyasia, B.Jaleha, M.Lamehi-Rachtic, P.Oliaiyc  ( 2008)وIn: NIM  B, NUCLEAR INSTRUMENTS & 

METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS   

Volume: 266   Issue: 8   Pages: 1578-1582   Published: APR 2008  

23- New evidence of human settlement continuity from the Middle Palaeolithic period to the 

Chalcolithic in the Marivan region of Iranian Kurdistan ,Yaghoub Mohammadifar & Abbass 

Motarjem,  Antiquity Vol 82 Issue 317 September 2008  

24- TEPE PISSA: A NEW INVESTIGATION OF THE KURA-ARAXES CULTURE IN CENTRAL WESTERN IRAN, 

Yaghoub Mohammadifar ,Abbass Motarjem & Hosin Torabzadeh, Antiquity Vol 82 Issue 320  June 

2009 

25- The Central Zagros Project (CZAP) : Roger Matthews, Yaghoub Mohammadifar & Abbass 

Motarjem & Wendy Mattews, Antiquity Vol 82 Issue 322 September 2010 

  تهران اسالمي، بزرگ المعارف دايره ، "سروستان کاخ ":مقاله ،1387 فر محمدي يعقوب -26

 زيباي هنرهاي  مجله ها نقشمايه و تکنيک بررسي صفويه، دورة در سفالگري هنر: مقاله 1387بلمکي، بهزاد و فر محمدي يعقوب -27

 (پژوهشي علمي) تهران دانشگاه ، 33شماره تهران دانشگاه

 ايراني مطالعات مجله  همدان، موزه ساساني دوره نقره سکه 30 آناليز قياسي، آرش کي و فر محمدي يعقوب وليئي،مهدي، حاج-28

 ( ترويجي علمي) 1388 پاييز کرمان دانشگاه

 (چاپ زير)  ايران شهرهاي دانشنامه کتاب در ايران غرب شهرهاي خصوص در مقاله 20 تدوين و ايرانشناسي بنياد با همکاري -29

 علوم المللي بين مجله "البحتري شعر في الساسانيه الشخسيات ء استدعا " رحمتي، مريم و فر محمدي يعقوب فرامرز، ميرزايي، -30

 (پژوهشي علمي)2010نوامبر ،17 شماره انساني،
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 کرمانشاه،مجله بيگلربيگي تکيه کاربردي هنرهاي و معماري هاي جلوه تحليل و معرفي،1389 آرين، سميرا و يعقوب فر، محمدي-31

 (پژوهشي علمي)23 تا13صص1389زمستان اسالمي،-ايراني شهر مطالعات

  ، 19 شماره هشتم، سال  نظر، باغ مجله مترجم، عباس و  فر محمدي يعقوب ايالم، آبدانان در ساساني يافته نو آتشکده: جوليان -32

 (پژوهشي علمي) 1390 اسفند

 بر کنده تزئيني هندسي و گرافيکي نقوش از برخي بندي طبقه و معرفي نيکنامي کمالدين و مترجم عباس  ، فر محمدي يعقوب - 

 ابهر،شماره واحد آزاد دانشگاه شناس، باستان پيام مجله ، همدان، پيسا ازتپه آمده بدست مدارک اساس بر قديم مفرغ عصر سفالهاي روي

 (ISC -آزاد دانشگاه در پژوهشي علمي) 1390 زمستان و پائيز ،16

 نقش معرفي با اليمايي برجسته نقوش در بزم صحنه تحليل و بررسي گراوند، افراسياب و  مترجم عباس  ، فر محمدي يعقوب -34

 تابستان و بهار 4 شماره تهران دانشگاه شناسي باستان مطالعات مجله   سليمان، مسجد انديکاي در ماهي سنگ نويافته برجسته

 (پژوهشي علمي)1391

 تيمقدما گزارش CZAP: مرکزي زاگرس شناسي باستان پروژه مترجم، عباس و متيوس وندي متيوس، روجر فر، محمدي يعقوب-35

 1390 زمستان -سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان نامه مجله جاني، تپه و آباد شيخي تپه در کاوش

 و ايراني شهر فصلنامه اصفهان، استان هاي چهارطاقي شناسي گونه و مطالعه دينلي، عادله و عليان علمدار  ، فر محمدي يعقوب  -36

 (ISC -پژوهشي علمي)1391 تابستان 8 شماره اسالمي،

37-Sar-Gandāb, Yaghobb Mohammadidar *Sasanika, Archaeology 9, 2012 

                                                            

38-Julian: A Newly Discovered Fire- Temple in Ābdānān, Yaqub Mohammedifar and Abbāss 

Motarjem, Sasanika, Archaeology 4, 2012 

 

39-Parthian settlement patterns in the central Zagros region of western Iran, Yaghoub 

Mohammadifar, Kamal Aldin Niknami, International Journal of Archaeology 

2013; 1(1 :)6-12((http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ija ) 

 1391 ملي، موزه تهران، ايران، شناسي باستان سال 80 مقاالت مجموعه اشکاني، دوره در ايران شناسي باستان مطالعات بر مروري-40

41- A Study of the Imagery and Place of Women in the Sasanian Period: Sigillographic Evidence,  

Mohadese Malekān  and Yaghōb Mohammadifar, Sasanika, Archaeology 14, 2013 

  

 (پژوهشي و علمي)يدانشگاه جهاد پژوهشکده اسالمي، و ايراني شهر مطالعات مجله هخامنشي، معماري شناسي سبک-42

 ( پژوهشي و علمي) تهران دانشگاه شناسي باستان مطالعات مجله اشکاني، مهرهاي شناسي سبک-43
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 فر، محمدي يعقوب ميرزايي، فرامرز ،1392 ايران، کرمان دانشگاه تطبيقي دبيات بحتري، شعر در ايرانيان هاي جشن هاي جلوه-44

 پژوهشي علمي رحمتي مريم

46-Issue in the study of Palaeoclimate and Palaeoenvironment in the Early Holocene of the Centeral 

Zagros, Iran Internatinal Jornal of Archaeology, USA, 2013,No. 2July 2013  W. Matthews- Yaghoub 

Mohamadifar- A. Motarjem- H. IlKhani-Lisa-Maris- R. Matthews 

47-Preliminary Report on the Salvage Excavation at the Kolàšeg, Guilan-E Gharb of Kermanshah, Iran, 

Global Journal of Human-Social Science: D, History, Anthropology & Archaeology,USA, 29-48

 2014 2،2014 ,Yaghoub Mohamadifar, Peyman Mansouri  Hassan Rezvani 

 سيناهمدان، بوعلي دانشگاه شناسي باستان پژوهشهاي شاه، سيرم قلعه: موردي مطالعه سيمره، دره ساساني سفال شناسي گونه-48

 طهماسبي  فر، محمدي ،1393

 مطالعات ايران تاريخي دوره با پاکستان بوتکاراي محوطه هاي¬برجشته نقش و پيکرتراشي هنر تعامل و تطبيقي بررسي-48

 کاظمي شريف خديجه محمدي، فخرالدين فر، محمدي يعقوب ايران، اصفهان، هنر تطبيقي

 کتابها

 (دانشگاهي درسي کتاب)  1387سمت ،انتشارات اشکاني هنر و شناسي باستان: کتاب تاليف-1

 (دانشگاهي درسي کتاب) 1386سمت انتشارات اشکاني، دوران در اليمايي برجسته نقوش: کتاب ترجمه-2

 (چاپ زير-دانشگاهي درسي کتاب)  نويسندگان از جمعي مشارکت با -سمت انتشارات اسالم، از پيش ايران تمدن و تاريخ کليات-3

4Matthews, R., Mohammadifar, Y., Matthews, W. (Eds.) 2013. Central Zagros Archaeological 

Project, 2013. Volume 1: 2008 Excavations at Sheikh-e Abad and Jani. Oxford: Oxbow Books and 

British Institute for Persian Studies. ISBN: 9781782972235 | Published by: Oxbow Books | Series: 

CZAP Report | Volume: 1 | Year of Publication: 2013 | Language: English 224p, H297 x W210 (mm) 

b/w illus 

5-Neolithisation of Iran, 2013, Matthews, R, Hassan Fazeli and yaghoub Mohammadifar, (Eds.)  

Oxford: Oxbow Books 

 1392 سينا بوعلي دانشگاه انتشارات اشکاني، دوره در ايران يادماني هنر کتاب ترجمه-6

 1394 زاده افتخار انتشارات ساساني، هنر و شناسي باستان تاليف-7

 

  ها همایش در علمی های سخنرانی و مقاالت

 همدان جهانگردي مديريت و سينا بوعلي ،دانشگاه1378 ،آبان گردشگري و سفال يکروزه سمينار سفال، بازاريابي بررسي-1
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 در ايران، تاريخ مختلف ادوار در زن المللي بين ،سمينار شناسي باستان مدارک اساس بر ايالم در زن اجتماعي جايگاه:مقاله ارايه-2

 1381 بهمن ، شيراز دانشگاه

 1381 بهار ايرانشناسي،تهران، ،سمينار شناسي باستان مدارک اساس بر ايالم در موسيقي-3

 1382 پژوهش هفته در  مريوان شناسي باستان بررسي:  پژوهش هفته در سخنراني-4

 طرح گزينش مناسبت به-کرمانشاه استان فرهنگي برتر پژوهشهاي مراسم در"صحنه شهرستان شناسايي و بررسي عمليات" سخنراني-5

 (کرمانشاه استان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل اداره– کرمانشاه)1383 آذرماه در پژوهشي

 شناسي باستان و تاريخي پيشينه بررسي"عنوان تحت کنگاور شهرستان پژوهشگران از تجليل و پژوهش هفته مناسبت به مقاله ارايه-6

 (1382 آذر-کنگاور اسالمي ارشاد  فرهنگ اداره سالن در" کنگاور شهرستان

 سينا بوعلي دانشگاه ،1383 ماه آذر"تپه موش شناسي باستان کاوشهاي":همدان استان شناسي باستان همايش اولين در سخنراني -7

 1384 آذر سينا بوعلي دانشگاه "اشکاني دوران در استقراري مدلهاي تحليل و بررسي "پژوهش هفته مناسبت به مقاله ارايه -8

  فرهنگ و رشيدي ربع احياي طرح کنگره به "چمچمال آباد سلطان ايلخاني شهر"  فر، محمدي يعقوب و عباس مترجم،: مشترک مقاله-9

 1384 ارديبهشت 27-تبريز دانشگاه تبريز، ايلخاني، عصر ايران تمدن

 1383 بهمن جيرفت، رود، هليل تمدني حوزه المللي بين همايش به شوش و جيرفت تطبيقي بررسي  مقاله ارايه-10

 بررسي پژوهشي طرح دستاوردهاي نتايج بررسي "، غرب حوزه: ايران شناسي باستان المللي بين همايش در سخنراني و مقاله ارايه-11

 1385 آبان کرمانشاه "صحنه شهرستان شناسي باستان

 آذر سينا بوعلي دانشگاه "مريوان زريبار درياچه حوزه استقراري مدلهاي تحليل و بررسي "پژوهش هفته مناسبت به مقاله ارايه -12

1386 

 شناسي کاني و شناسي بلور انجمن ملي همايش هفدهمين ، PIXE روش با اشکاني دوره اي نقره هاي سکه ترکيب مطالعه:  مقاله -13

 1388 تابستان همدان، سينا بوعلي دانشگاه ايران،

 مشهد -1387 ديماه -بهايي شيخ المللي بين همايش  اميني، فرهاد و يعقوب فر، محمدي غريبه، علوم و بهايي شيخ -14

 "ردينگ و لندن دانشگاههاي و سينا بوعلي دانشگاه مشترک تيم کاوش مقدماتي گزارش ارايه "پژوهش هفته مناسبت به مقاله ارايه-15 

 1387 آذر سينا بوعلي دانشگاه

                                                                            1387 ارديبهشت همدان واحد اسالمي آزاد دانشگاه "مرکزي زاگرس در اشکانيان "فرهنگي راثمي هفته مناسبت به مقاله ارايه-16

17- Issues in the study of  palaeo climate and palaeo environment  in the early Holocene of the 

Central Zagros, Iran: Dr Wendy Matthews, Department of Archaeology, The University of Reading, 

UK, Dr Yaghoub Mohamadifar, Faculty of Art and Architecture, Bu Ali Sina University, Iran,  Dr Abbas 

Motarjem, Faculty of Art and Architecture, Bu Ali Sina University, Iran,  Hengameh  Elkhani, 

Department of Archaeology, Tehran University, Iran,  Lisa-Marie Shillito, Department of Archaeology, 

The University of Reading, UK,  Prof Roger  Matthews, Institute of Archaeology, University College 

London, UK  
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 (1387 ديماه عباس بندر -ايران شناسي باستان گردهمايي دهمين:  همايش) 

 1388 آذر سينا بوعلي دانشگاه "هگمتانه تپه در کاوش شانزدهم فصل مقدماتي گزارش "پژوهش هفته مناسبت به مقاله ارايه -18

 کرميان،اصغر، مهدي؛ وليئي، حاج ؛1 ، فر محمدي يعقوب ، PIXE  روش با اشکانيان ي دوره اي نقره هاي سکه ترکيب مطالعه -19

 1388 ماه مرداد سينا، بوعلي دانشگاه همدان  ايران، شناسي کاني و شناسي بلور انجمن همايش هفدهمين

20-The Central Zagros Project (CZAP) Cut and  Sedentism in the neolithsation of central west Iran, R. 

Matthews, Y. Mohammadifar & W. Matthews, 7 ICAANE, London,2010 

 (1389 فروردين لندن -نزديک خاور شناسي باستان  کنگره هفتمين) 

 ارديبهشت نوشهر، مارليک دانشگاه  ، خليلي مهدي  و فر محمدي يعقوب مازندران، بابل، موزة نياشکا هاي سکه معرفي و مطالعه -21

1389 

 و تاريخي اموال حفاظت المللي بين همايش ايران، جايگاه به نگاهي و يونسکو جهاني ميراث فهرست در آثار ثبت مقررات و قوانين -22

 1390 مهر سينا، بوعلي دانشگاه -همدان فرهنگي،

23- Preliminary Report of 16th Season of Excavations in Tepe  Hegmataneh; Hamedan,, 8ICAANE 

Warsaw,2012 

 (1391 ارديبهشت -لهستان ورشو، -نزديک خاور شناسي باستان  کنگره هشتمين) 

24-Rescue Excavations of Sar-Gandab, Seimarreh Dam, Sistan &  Baluchestsn University, Zahedan 

2012 

 (زاهدان دانشگاه -سيمره سد آبريز ي حوضه سرگنداب باستاني ي محوطه بخشي نجات کاوش

 همايش نخستين  بختياري، رحمان و فر محمدي يعقوب ملکان، محدثه ساساني، دوره هاي¬مهر پهلوي هاي کتيبه انواع بررسي  -25

  تهران اسالمي، بزرگ المعارف دايره مرکز ،1391 خرداد 18-19 ،(حال و گذشته) ايراني هاي¬گويش و ها¬زبان

 1391 آذر ، "فرصتها و چالشها: اشکاني شناسي باستان "تهران دانشگاه اشکاني، شناسي باستان همايش در مقاله ارايه و  سخنراني-26

 1391 اسفند سيمره، دره ساساني هاي محوطه: بهشتي شهيد دانشگاه ساساني، شناسي باستان همايش در مقاله ارايه و  سخنراني -27

 شناسي باستان پروژه شناسي، باستان پژوهشکده تهران ايران، شناسي باستان  ملي همايش  يازدهمين در مقاله ارايه و  سخنراني  -28

 1391 بهمن  CZAP:مرکزي زاگرس

 هگمتانه، تپه در کاوش شانزدهم فصل گزارش: بيرجند دانشگاه ايران، شناسي باستان  ملي همايش در مقاله ارايه و  سخنراني --29

 1391 ارديبهشت

 پژوهشکده ايران، شناسي باستان همايش سيزدهمين ، "اسدآباد بزان ده شناسي باستان کاوش اول فصل "مقاله ارايه و سخنراني-30

 1393 اسفند ايران، شناسي باستان
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 ارشد کارشناسي پاياننامه راهنمايي

 مورد 10 سينا بوعلي دانشگاه

 12 دانشگاهها ديگر

 آموزشی و اجرایی سوابق

 و ايران شناسي باستان به مربوط دروس و شناسي باستان نظري مباني دروس تدريس و شناسي باستان گروه علمي هيات عضو - 1

 تاريخي دوران همجواردر مناطق

 1378 سال در سينا علي بو دانشگاه شناسي باستان گروه مدير اولين و موسس-2

 کنون تا1381 مهر از سينا، بوعلي دانشگاه معماري و هنر دانشکده معماري و هنر دانشکده رياست و موسس -3

 1380 -83سال از(همدان استانداري) فرهنگي ميراث کارگروه در سينا بوعلي دانشگاه نماينده-4

 1385 تا1380 سال از همدان فرهنگ مجله تحريريه هيات عضو-5

 1376 تا 1373 سال از جمهور رييس دفتر موزه و ،آرشيو اسناد کل اداره تاريخي اسناد مرکز کارشناس-6

 1378 و 1377 سال کشوراز فرهنگي ميراث سازمان شناسي باستان پژوهشکده کارشناس-7

 1383 آذر-کشور فرهنگي ميراث سازمان همکاري با همدان استان شناسي باستان همايش اولين اجرايي و علمي دبير -8

 1384 تا 1382 از سينا، علي بو دانشگاه نشريات بر ناظر کميته عضو-9

 1387 تا 1383 ،از  سينا بوعلي دانشگاه در(نمونه کارمندان انتخاب) رجايي شهيد جشنواره کميته عضو -10

 1385 سال از سينا بوعلي دانشگاه مميزه هيات معماري و هنر کميته دبير -11

 کنون تا 1386 خرداد از -همدان استان گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان علمي گردشگري کميته عضو -12

 کنون تا1385 از -دانشگاه و حوزه قرآني پژوهشهاي ملي همايش علمي کميته عضو -13

  1386 سال از هگمتانه تپه راهبردي کميته عضو -14

 (1386کشور گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان) ايران شناسي باستان نظام تشکيل کميته اصلي عضو-15

 1386 سينا، بوعلي دانشگاه رضوي، هنر همايش علمي کميته عضو-16

 1388مهر از  تهران، دانشگاه شناسي، باستان مطالعات مجله تحريريه هيات عضو -17

 1389 بهمن از بلوچستان، و سيستان دانشگاه شناسي، باستان پژوهشهاي مجله تحريريه هيات عضو -18

 1389 مهر از دانشگاهي، جهاد هنر و هنر و فرهنگ پژوهشکده اسالمي،-ايراني شهر مجله تحريريه هيات عضو -19

 1390 بهمن از کردستان،، دانشگاه شهر طراحي مجله تحريريه هيات عضو -20
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 1396 تا 1393 سينا بوعلي دانشگاه پشتيباني. و توسعه معاون -21

 تا 1396 ماه آبان سينا بوعلي دانشگاه رئيس -22

 آموزشي و پژوهشي هاي رتبه

  1379 سال در شناسي باستان گروه برتر مدرس -1

 1380 کرمانشاه استان فرهنگي برتر پژوهشگر -2

 1383  همدان استان فرهنگي برتر پژوهشگر-3

 1382 کنگاور شهرستان فرهنگي برتر پژوهشگر -4

 1381 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر-5

 1382 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر-6

 1383 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر-7

 1383 کرمانشاه استان فرهنگي برتر پژوهشگر -8

 1384 سال در شناسي باستان گروه برتر مدرس-9

 1384 شناسي باستان گروه برتر پژوهشگر-10

 1385 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر-11

 1386 شناسي باستان گروه برتر رپژوهشگ -12

 1387 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر -13

 1388 معماري و هنر دانشکده برتر پژوهشگر -14

 1388 سال در شناسي باستان گروه برتر مدرس -15

 1389فارابي االمللي بين  جشنواره سوم رتبه-16

 93 و1391 سينا علي بو دانشگاه و دانشکده گروه، آموزشي برتر استاد-17

 1393همدان استان و بوعلي دانشگاه برتر پژوهشگر-18

  1394 سال در هندان استان برتر پژوهشگر -19

 شناسی باستان میدانی وعملیات پژوهشی طرحهای سوابق

 احمد آقاي: هيات سرپرست)روز 50 مدت به 1369 تابستان در کنگاور آناهيتاي معبد شناسي باستان کاوش پژوهشي هيات عضو-1

 کشور فرهنگي ميراث سازمان-کبيري



10 
 

 مستوفي،عضو دکتر سرپرستي به) يکماه مدت به 1370 بهار در قزوين دشت زاغه تپه در شناسي باستان کاوش پژوهشي هيات عضو-2

 (.تهران دانشگاه علمي هيات

 به) روز 55 مدت به 1376 پاييز و تابستان در( خراسان)درگز بنديان ساساني کاخ در شناسي باستان کاوش پژوهشي هيات عضو-3

 (کشور فرهنگي ميراث سازمان_ رهبر مهدي آقاي سرپرستي

  1377 تابستان در روز 65 مدت به  کنگاور آناهيتاي معبد در شناسي باستان کاوش پژوهشي هيات معاون-4

 ( کشور فرهنگي ميراث سازمان-کبيري احمد آقاي: هيات سرپرست) 

 آقاي سرپرستي به) روز 30 مدت به 1380 تابستان در کردستان، استان در کرفتو غار در شناسي باستان کاوش پژوهشي هيات عضو-5

 (کشور فرهنگي ميراث سازمان_ رضواني حسن

 ميراث تحقيقاتي پروژه)روز 30 مدت به 1380 زمستان در کنگاور شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-6

 ( کرمانشاه استان فرهنگي

 مترجم عباس آقاي هيات سرپرست) 1381 بهار در روز 30 مدت به  هرسين شهرستان شناسي باستان بررسي پژوهشي هيات معاون-7

 (سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه علمي هيات عضو)

 ميراث تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1380 هاردرب( دوم فصل) آبدانان شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست -8

 (ايالم استان فرهنگي

 آقاي. هيات سرپرست) 1379 زمستان در روز 15 مدت به(  اول فصل)آبدانان شهرستان شناسي باستان بررسي پژوهشي هيات معاون-9

 (سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه علمي هيات عضو) مترجم عباس

 آقاي. هيات سرپرست) 1380 زمستان روز 15 مدت به  چرداول شيروان شهرستان شناسي باستان بررسي پژوهشي هيات معاون-10

 (سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه علمي هيات عضو- مترجم عباس

 مدت بهً جمعا 1383 و1382و 1381 تابستان در( همدان) مدني شهرک تپه موش در شناسي باستان  کاوش پژوهشي هيات عضو-11

 مدعو دانشيار_ صراف رحيم محمد دکتر آقاي برنامه سرپرست) سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان دانشجويان آموزش با همراه روز 90

 ( سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه

 1381 پاييز در روز 10 مدت به کنگاور آناهيتاتي معبد مرمت مطالعاتي- پژوهشي برنامه سرپرست-12

 ميراث تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1381 پاييز( اول فصل) مريوان شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-13

 (.کردستان استان فرهنگي

 پروژه)روز 20 مدت به 1382 تابستان در( اول فصل) تويسرکان شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-14

 (همدان استان فرهنگي ميراث سازمان تحقيقاتي

 سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 30 مدت به 1382 تابستان در اسدآباد شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-15

 (همدان استان فرهنگي ميراث
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 آقاي هيات سرپرست) 1382 بهار روز 15 مدت به(  ايالم استان)دهلران شهرستان شناسي باستان بررسي پژوهشي هيات معاون-16

 (سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان گروه علمي هيات عضو- مترجم عباس

 پروژه)1386 بهار و  1382  پاييز در(  دوم و اول فصول)نهاوند شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-17

 (همدان استان فرهنگي ميراث سازمان تحقيقاتي

 سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1382  زمستان در صحنه شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات رپرستس-18

 ( کرمانشاه استان فرهنگي ميراث

 سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به1383  بهار در باباجاني ثالث شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-19

 (کرمانشاه استان فرهنگي ميراث

 ميراث سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1383   مرداد پاوه شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-20

 (کرمانشاه استان فرهنگي

 استان فرهنگي ميراث سازمان  – 1383 شهريور در همدان پيسا تپه شناسي باستان زني گمانه هيات پژوهشي و علمي پروژه معاون-21

 همدان

 شناسي باستان دانشجويان آموزش و(  همدان مدني شهرک تپه موش در شناسي باستان کاوش چهارم فصل پژوهشي هيات عضو-22

 ( مدعو استاد- صراف رحيم محمد دکتر آقاي سرپرستي به) روز 30 مدت به 1384 خرداد در سينا بوعلي دانشگاه

 ميراث سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1384 شهريور جوانرود شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-23

 (کرمانشاه استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

 (ايالم استان فرهنگي ميراث)1384 زمستان -دهلران شهرستان دوم فصل شناسايي و بررسي هيات معاون-24

 ميراث سازمان تحقيقاتي پروژه)روز 20 مدت به 1385 فروردين همدان شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست-25

 (همدان استان فرهنگي

 دانشجويان عملي آموزش با همراه پژوهشي کار روز 35 مدت به 1385( يلفان)اکباتان سد تپه شناسي باستان کاوش هيات معاون -26

 (همدان استان فرهنگي ميراث سازمان تحقيقاتي پروژه) سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان رشته

 دانشجويان عملي آموزش با همراه پژوهشي کار روز 35 مدت به 1386( يلفان)اکباتان سد تپه شناسي باستان کاوش هيات معاون-27

 (همدان استان فرهنگي ميراث تحقيقاتي پروژه) سينا بوعلي دانشگاه شناسي باستان رشته

 1385 پژوهش واحد کرمانشاه، استان سيماي و صدا سازمان کنگاور، آناهيتاي معبد  پژوهشي طرح تسرپرس-28

 کرمانشاه، استان سيماي و صدا سازمان ايران، غرب شناسي باستان مطالعات در تپه گودين جايگاه بررسي  پژوهشي طرح سرپرست-29

 1385 پژوهش واحد

 1386سينا بوعلي دانشگاه-زنجان استان فرهنگي ميراث سازمان ابهر، شناسي باستان شناسايي و بررسي  پژوهشي هيات سرپرست-30

 سينا بوعلي دانشگاه و همدان استان فرهنگي ميراث سازمان ، همدان پيسا تپه در شناسي باستان کاوش  پژوهشي هيات سرپرست-31

 1387 بهار
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 گمانه و صحنه کرتويج آباد شيخي تپه در( CZAPانگليس -ايران) شناسي باستان مشترک کاوش اول فصل  پژوهشي هيات سرپرست-32

 فرهنگي ميراث سازمان و شناسي باستان پژوهشکده ريدينگ، دانشگاه لندن، دانشگاه -سينا بوعلي دانشگاه غرب، آباد اسالم جاني تپه زني

  1387 تابستان کرمانشاه استان

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث تحقيقاتي پروژه) 1388 رزن شهرستان شناسي باستان شناسايي و بررسي هيات سرپرست -33

 (همدان استان گردشگري

 بوعلي دانشگاه-زنجان استان فرهنگي ميراث سازمان زنجان، استان شناسي باستان شناسايي و بررسي  پژوهشي هيات سرپرست -34

 1388 سينا

 و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان همدان،( شانزدهم فصل)  هگمتانه تپه در شناسي باستان کاوش  پژوهشي هيات سرپرست -35

 1388پائيز و تابستان همدان استان گردشگري

-شناسي باستان پژوهشکده زنجان، تالوار سد آسياب جلو تپه در شناسي باستان بخشي نجات کاوش  پژوهشي هيات سرپرست -36

 1389پائيز و تابستان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث پژوهشگاه

 بگ، حسن نزله  و گنداب شاه،سر سيرم: هاي تپه در سيمره سد شناسي باستان بخشي نجات کاوش  پژوهشي هيات سرپرست -37

 1390 ماه تير تا 89زمستان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث پژوهشگاه-شناسي باستان پژوهشکده

 همدان، استان فرهنگي ميراث کل اداره و سينا بوعلي دانشگاه اسدآباد، دهبزان تانيباس تپه در کاوش پژوهشي هيات سرپرست -38

                                                                                                              1392 تير و خرداد

 

 


