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 پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران مقاالت داروینتایج  فهرست

 

 وضعیت عنوان مقاله کد مقاله محور اصلی ردیف
 عدم تایید گیلگمش نقش موردی مطالعه نمادشناسی؛ منظر از لرستان مفرغی اشیاء بررسی 98446 پیش از تاریخ 1

تاریخ از پیش 2  پذیرش نمادشناسی منظر از امروزی دستی صنایع و لرستان مفرغی اشیاء روی بر بزکوهی نقش مطالعه و بررسی 98526 

تاریخ از پیش 3  پذیرش آهن عصر در جنوبی قفقاز و آذربایجان جغرافیایی حوزه محیط زیست به نگاهی 89314 

تاریخ از پیش 4  پذیرش خوزستان شمال در تاریخی از پیش ای یافته نو سرکولی، تپه 96153 

تاریخ از پیش 5  پذیرش (نیکشهر)گورگتان نویافته ای صخره نقوش شاختیباستان هایبررسی 27785 

تاریخ از پیش 6  عدم تایید شرشر و چوبدر روستای موردی؛ مطالعه دورود نویافته هاینگارهسنگ شناسایی و بررسی 72917 

 پذیرش ایران فالت مرکز در آهن عصر نیایشگاه یک از هایینشانه ورامین؛ چالتاسیان تپه خشتی بنای 23853 پیش از تاریخ 7

تاریخ از پیش 8  مطالعات اساس بر فارس؛خلیج های¬کرانه پس در لپویی و باکون فرهنگ گسترۀ از شواهدی مقدماتی گزارش 61572 
 هرمزگان جناح برق پست زیر محوطه و ایلود سوته تُمب شناسیباستان

 پذیرش

تاریخ از پیش 9  پذیرش (مَریان منطقة موردی نمونة)  تالش شناسی باستان های یافته بررسی 52747 

تاریخ از پیش 10  پذیرش ژو و شانگ تمدن دو با لرستان های¬مفرغ در جانوری و انسانی نقوش تطبیقی مطالعه 95505 

 پذیرش (زابل شهرسوخته موردی مطالعه) مفرغ عصر سفال بر ماهی نقش و فرم بررسی 79235 پیش از تاریخ 11

تاریخ از پیش 12  پذیرش شناسی ریخت و کاربرد حیث از بهشهرمازندران تپه گوهر باستانی منطقه های سفالینه ارزیابی 56199 

تاریخ از پیش 13 گونه مبنای بر مفرغ عصر در همجوار مناطق با سیستان در دار حوض تاریخی ی منطقه میان فرهنگی های برهمکنش 43162 
 هاسفال شناسی

 پذیرش

تاریخ از پیش 14 پیرانشهر، -ایران غربی شمال در سنگی پارینه دوره از هایی نویافته 14001   
 غربی آذربایجان استان 

 پذیرش
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 وضعیت عنوان مقاله کد مقاله محور اصلی ردیف

 عدم تایید ساسانی دوره مهرهای در آناهیتا نماد بررسی 71687 تاریخی 1

 پذیرش ساسانی دوره پایان تا سلوکی دوران از محالت منطقه معماری تغییرات بررسی 33817 تاریخی 2

 عدم تایید اشکانی دوره مهرهای اثر و مهرها شناختی گونه تحلیل و مطالعه 86301 تاریخی 3

 عدم تایید کرتیر هایسیاست بر تأکید با ساسانی عصر اجتماعی هایجنبش بررسی 90557 تاریخی 4

 عدم تایید (ساسانیان اشکانیان، هخامنشیان، ها، ماد عیالمیان،: موردی مطالعه) ایران باستانی های تمدن در "خدایان-مادر " جایگاه 60006 تاریخی 5

 پذیرش عیالمی دوره معماری بر مانده جای به نقوش معناشناختی - نشانه تحلیل 76875 تاریخی 6

 پذیرش سرخس دشت ساسانی استقرارهای توزیع در موثر طبیعی عوامل نقش تحلیل 51546 تاریخی 7

 عدم تایید شناسیباستان شواهد اساس بر سلیمان زندان در مانایی اقوام حضور بررسی 85782 تاریخی 8

 پذیرش ضرابخانه عالمت و یافت محل براساس قدیم سیستان ساسانی های سکه بررسی و مطالعه 52697 تاریخی 9

 پذیرش مادی آرباک و آشوری سردناپالوس بودن تاریخی امکان بررسی 80128 تاریخی 10

 عدم تایید یونان پارتنون معبد با جمشید تخت آپادانای کاخ های برجسته نقش مقایسه 46985 تاریخی 11

 عدم تایید  هخامنشی امپراطوری در زمینی های وراه ارتباطی های شبکه اهمیت 73465 تاریخی 12

 پذیرش پانوفسکی اروین دیدگاه از ساسانی دوران برجسته نقوش آیکونولوژی 77441 تاریخی 13

 عدم تایید آن هویت و پاسارگاد بالدار انسان برجسته نقش بررسی 28347 تاریخی 14

 عدم تایید ایران هنر تاریخ در ساسانی ماندگار نقوش بررسی 20842 تاریخی 15

ذیرشپ (زرین سلطنتی عصای و بازوبند: موردی نمونه) دوسوسور نظریه با هخامنشیان تمدن در نیلوفرآبی گل و شیر نقش شناسانه نشانه خوانش 27728 تاریخی 16  

 پذیرش شاهپور جندی شهر موردی مطالعه با ساسانیان دوره در خوزستان اقتصادی انداز چشم بررسی 30026 تاریخی 17

 پذیرش زیورآرایه مجموعه پیشنهادی طرح ارائه و هخامنشی دوره میراث تحلیل و بازخوانی 90485 تاریخی 18

 پذیرش ساسانیان ظهور تا هخامنشیان سقوط از مرکزی آسیای های حکومت بر هلنیسم تاثیرات 93795 تاریخی 19

 پذیرش (کشور شرق در نگاهی با) اسالمی دوران آغاز و ساسانی دوره اواخر در هاحکومت در آنان جایگاه و دهقانی جامعه بررسی 33469 تاریخی 20

 پذیرش شناسی باستان های داده اساس بر اشکانی دوره اقتصادی نظام بازشناسی 37904 تاریخی 21

 عدم تایید هرمزگان بستک ناحیه در آبی هایسازه  معماری و آبرسانی ایشیوه 14004 تاریخی 22

 پذیرش کرمان پهنه در ساسانی دوره شاخص هایچهارطاقی معماری هایویژگی بر تحلیلی و بازشناخت 10989 تاریخی 23
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 وضعیت عنوان مقاله کد مقاله محور اصلی ردیف
 پذیرش پانوفسکی منظراروین از ایلخانی های سکه در خورشید و شیر بصری عنصر نگاری شمایل خوانش 43022 اسالمی 1

 پذیرش چرام شهرستان قالع تاریخی -شناختیباستان یمطالعه و بررسی 51119 اسالمی 2

 پذیرش هاپل و کاروانسراها بررسی به استناد با اصفهان؛ و سمیرم -کهگیلویه -ارجان سیاسی -اقتصادی شاهراه یمطالعه 15001 اسالمی 3

 پذیرش صفویه ظهور تا مغول حمله از گوهرشاد مسجد و( ع)رضا امام حرم های¬کتیبه و تزئینی نقوش در شیعی مضامین و مظاهر 17976 اسالمی 4

 پذیرش هجری935 تیموری ظفرنامه الدینقطب کردن دربند نگاره با شیراز جامع مسجد تزیینات تطبیقی بررسی 77871 اسالمی 5

 پذیرش هرمزگان ایلود محمد زاهد شیخ گورستان محوطه معرفی و مطالعه 52171 اسالمی 6

 پذیرش اراک در پور حسن خانه تزئینی هنرهای و معماری معرفی و مطالعه شناخت، باز 44584 اسالمی 7

وی به منصوب هایسکه و تاریخی مکتوبات اساسبر سامانی احمد بن اسحاق عصیان بررسی 91233 اسالمی 8  پذیرش 

 پذیرش عاملغیر پدافند منظر از اجتماعی امنیت برقراری در اسالمی دوران دفاعی استحکامات و قالع معماری مطالعه بر گذری 36174 اسالمی 9

 پذیرش قاجار دوره در آباد سلطان فرش رشد و تکوین پدیدارشناسی، 36758 اسالمی 10

 پذیرش تهماسب شاه دوران در قزوین شهری بافت بر تحلیلی 27909 اسالمی 11

 پذیرش طهماسبی شاه شاهنامه هاینگاره در بناها کاشیکاری هندسی نقوش بررسی 70233 اسالمی 12

 پذیرش تاریخی منابع براساس قاجار دورۀ در شهرکاشان فضایی -کالبدی ساختار 94811 اسالمی 13

 پذیرش سلجوقی های سفالینه نقوش در کمپوزیسیون 55681 اسالمی 14

 عدم تایید صفوی عصر فلزی هایکتیبه نگاری مضمون و خوانش 63642 اسالمی 15

تاییدعدم  هند شاهی عادل تفریحی کوشک در مجنون و سهراب و رستم 74853 اسالمی 16  

 روش به (SK /سکستان) سیستان در شده¬ضرب( دوم خسرو و چهارم، هرمزد اول، خسرو) ساسانی نقره های درهم عنصری تجزیه 53375 اسالمی 17

 (PIXE) پیکسی

 پذیرش

 پذیرش قاجار دوره مالیر لطفلیان موزه پنجره و دربها در رفته بکار نقوش نمادین ارزشهای تحلیل و بررسی 43582 اسالمی 18

 و شناختیباستان شواهد برپایه ایران قاجار و صفوی،افشاری قویونلو،آق پادشاهان و عثمانی خلفای هند، گورکانیان شناسینسب 15754 اسالمی 19
 شناسیچهره

 پذیرش

 عدم تایید الهیجان ستان¬شهر در الهیجان خشتی پل قدمت تعیین جهت تطبیقی مقایسه 74187 اسالمی 20
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 پذیرش نیشابور شناسی¬باستان موزه ای¬گالبه منقوش های¬سفالینه بر پژوهشی 30373 اسالمی 21

 پذیرش (لرستان منطقه) میانی زاگرس در آرامگاهی معماری شناسی گونه 94444 اسالمی 22

 پذیرش دوره این مینیاتور های نگاره و معماری آثار در صفوی عصر کاشیکاری هنر تطبیقی مقایسه 46863 اسالمی 23

 پذیرش چهاردرخت و شوکتیه بیرجند،حمام تاریخی های حمام در پژوهشی 58606 اسالمی 24

 پذیرش ایران آذربایجانِ دَستکند هاینیایشگاه نگاری¬گاه و کاربری ماهیت در بازنگری 35974 اسالمی 25

 عدم تایید سلجوقی دوره در ری شهر مطالعاتی نمونه اسالمی -ایرانی شهرهای فضای کالبدی ساختار و عناصر بر تاریخی تحلیل 53230 اسالمی 26

 پذیرش (متصوفه و عرفانی عناصر بر تاکید با) جعفر زاده امام و شاطرگنبد اوغلو، چلبی ایلخانی؛ مقبره برج سه تطبیقی مطالعه 80521 اسالمی 27

 پذیرش (بیرجند های باغ: موردی مطالعه)ایرانی باغ در کشاورزی منظر معماری -فضایی های ویژگی بررسی 53028 اسالمی 28

 با کرمان ولی اهلل نعمت شاه بقعه  شیعی نمادین هندسی نقوش تطبیقی بررسی 14006 اسالمی 29
 اصفهان جامع مسجد

 پذیرش
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 وضعیت عنوان مقاله کد مقاله گرایش ردیف

ایرشته میان 1  عدم تایید ایران در یوفوها – باستانی فضانوردان اسرار 35686 

ایرشته میان 2  پذیرش معاصر دوره در گرایی باستان روایت شدن آنتولوژیکال شناختی جامعه تحلیل 92812 

ایرشته میان 3  پذیرش اکبریه باغ عمارت در تزیینی معماری عناصر به دهی شکل در آن نقش و بومی صناعی هنرهای 14322 

ایرشته میان 4  پذیرش هنرایران در نوگرایی بر باتاکید تبریزی صادق از نگاره سه در ایرانی هاینقشمایه گفتمانی خوانش 17017 

ایرشته میان 5  پذیرش لما باستانی گورستان موردی مطالعه مرگ، از پس باستانی اجساد ملکولی تغییر یا دیاژنز 73491 

ایرشته میان 6  عدم تایید بیکند ارگ مذهبی آیینی کاربرد و پیشینه 42533 

ایرشته میان 7  عدم تایید کرمانشاه دشت در باستانی دیوار وجود احتمال با آثاری مشاهدات گزارش 48573 

ایرشته میان 8 شناسی باستان و تاریخی دیدگاه از مندائی صابئین قوم بررسی 34661   پذیرش 

ایرشته میان 9  پذیرش ایران مزارهای باغ پردازی منظره بر تحلیلی 27601 

ایرشته میان 10  عدم تایید رسوم و ،آداب اعتقادات ، پیدایش:  حق اهل 87092 

 پذیرش بقره سوره 128 آیه در مناسک معنای شناختی باستان نقد 19202 ایمیان رشته 11

ایرشته میان 12  عدم تایید ترکمن دوزی سوزن و بلوچ زنان دوزی سوزن هنر های مایه نقش تطبیقی مطالعه 21935 

ایرشته میان 13  عدم تایید باستانشناسی گیاه 48158 

ایرشته میان 14  عدم تایید منطقه گردیبوم صنعت دکوراسیون در بکارگیری با آن احیای راهکارهای و گیالن گلیم نقوش مطالعه 25100 

ایرشته میان 15  پذیرش (قاجار و صفویه دوره نقاشی: موردی نمونه) ایران نقاشی هنر در زن بازنمود 53938 

ایرشته میان 16  پذیرش دستباف فرش در قرآنی آیات جایگاه تحلیل و بررسی 11024 

ایرشته میان 17 ذیرشپ گلستان کاخ شناسی مردم موزه در واقع قاجار مخمل پارچه نمونه در کاررفته به دوزی سرمه برتزیینات وارده های آسیب بررسی و فنی شناخت 18167   

ایرشته میان 18  عدم تایید ایران در تاتار روستای: موردی نمونه روستایی جامعه یک در شناخت و آگاهی سطوح بررسی 71310 

ایرشته میان 19  عدم تایید ایران اقتصادی نظام در بانکی اسناد و اسکناس پیشینه به نگاهی 92078 

ایرشته میان 20  عدم تایید شناسی باستان در اثرمهرها و مهرها فواید و اهمیت 15791 

ایرشته میان 21  پذیرش MDP مجموعه بر تکیه با سرمسجد و بردنشانده های محوطه در فرانسویان های کاوش از آمده دست به های سکه تعداد به اجمالی نگاهی 43081 

ایرشته میان 22  عدم تایید شناسی ریخت و کاربرد حیث از بهشهرمازندران تپه گوهر باستانی منطقه های سفالینه ارزیابی 56199 

ایرشته میان 23  پذیرش (اصفهان شهر: موردی مطالعه)گردشگری صنعت توسعه و جذب در اقلیمی عناصر و شناسی باستان های پژوهش تاثیرات بررسی 68928 

ایرشته میان 24 (متروپلیتن موزه نسخه نگاره موردی مطالعه)نیشابوری عطار الطیر منطق در پرندگان نماد بر پژوهشی 14002   پذیرش 

ایرشته میان 25 کریم قرآن منظر از باستانشناسی علم اهمیت 14003   عدم تایید 

ایرشته میان 26 منطقه اقلیم بر تکیه با آسیابان روستای قدیم بافت معماری تحلیل و بررسی 14005   پذیرش 

 


