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مدیر گروه باستانشناسي
استاد تمام گروه باستانشناسي
دانشيار گروه باستانشناسي
استادیار گروه باستانشناسي
استاد مدعو و پژوهشگر در دانشگاه آكسفورد
تحصیلات

فوق دکتري زیست-باستانشناسی
1611-1641

دانشگاه آكسفورد
آزمایشگاه باستان شناسي و تاریخ هنر
آكسفورد-انگلستان
مسئول بخش انسان شناسي جسماني پروژه مردان نمكي

فوق دکتري باستانشناسی مولکولی
1647 -1643

دانشگاه آلبرتا
آزمایشگاه تشخيص  DNAباستاني  /دپارتمان انسانشناسي
ادمونتون -آلبرتا -كانادا
استخراج و مقایسه  DNAحاصل از كاوش در محوطه های باستاني  7222ساله واقع در جنوب سيبری -دریاچه بایكال ،سيبری.

دکتري انسانشناسی پیش از تاریخ
1643

دانشگاه ایالتي آریزونا
مدرسه تطور انسان و تغييرات اجتماعي
تمپي ،آریزونا ،ایالات متحده آمریكا
دكتری در دیرین انسان شناسي با تاكيد برروی ریخت شناسي انسان نئاندرتال ،دستيار تحقيق در انستيتو منشاء انسان ،دانشگاه ایالتي آریزونا.
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پذیرفته شده در برنامه دكترای جراحي دهان ()D.D.S
دانشگاه بوستون ،مدرسه دندانپزشكي گلدمن

1641

کارشناسی ارشد باستانشناسی
1641

دانشگاه ایالتي آریزونا
مدرسه تطور انسان و تغييرات اجتماعي
تمپي ،آریزونا ،ایالات متحده آمریكا
دانشگاه آزاد تهران شمال
تهران ،ایران
دانش آموخته با رتبه دوم در كلاس .مطالعه سيستماتيک جانوری.

کارشناسی ارشد علوم جانوري
1671

دانشگاه تهران
تهران ،ایران

کارشناسی زیستشناسی علوم جانوري
1673

سوابق اجرایی
مدیر گروه باستانشناسي دانشگاه تربيت مدرس
مدیر گروه شورای تخصصي بررسي متون باستانشناسي پژوهشگاه علوم انساني
عضو هيئت تحریریه ژورنال Anthropological Archaeology
عضو هيئت مدیره انجمن انسانشناسي ایران
عضو شورای تخصصي بررسي متون انسانشناسي پژوهشگاه علوم انساني
عضو كميتۀ تخصصي دوران پارینهسنگي پژوهشكدۀ باستانشناسي
عضو شورای تخصصي بررسي متون باستانشناسي پژوهشگاه علوم انساني
عضو شورای تخصصي پژوهشي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگری
عضو شورای انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگری
سردبير نشریه International Journal of Society of Iranian Archaeologists
عضو هيئت تحریریه نشریه پژوهۀ باستان سنجي
عضو هيئت تحریریه نشریه پژوهشهای انسانشناسي
نایب رئيس ،دبير و سخنگوی انجمن علمي باستانشناسي ایران
عضو هيئت موسس و هيئت مدیره انجمن كواترنری ایران
عضو هيئت تحریریه مجله پژوهشهای كواترنری ایران
دبير كميته پژوهشي پارینهسنگي ایران ،پژوهشكده باستانشناسي
رئيس انجمن دانشجویان ایراني دانشگاه آلبرتا
معاون عملياتي اداره باستانشناسي شرق ایالت آریزونا ،آمریكا
عضویت ها
عضو هيات تحقيقاتي باستانشناسي بایكال
همكار انستيتو منشاء ا نسان ) (I.H.Oدر دانشگاه ایالتي آریزونا
عضو انجمن انسانشناسان جسماني آمریكا
عضو وابسته ملي بنياد اسميتسونيان واشنگتن
عضو جامعه ملي جغرافيا
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 1614تاكنون
 1611تاكنون
 1611تاكنون
 1611تاكنون
 1614تاكنون
 1614تاكنون
 1611تاكنون
 1611تا 1613
 1611تا 1613
 1618تاكنون
 1122تاكنون
 1611تاكنون
 1612تا 1613
 1612تاكنون
 1618تاكنون
 1643تا 1644
1643-1641
1641-1648

گرایشات (علاقمنديها)
انسان نئاندرتال :ریختشناسي جسماني  ،فنآوری سنگي و شواهد رفتاری.
فرضيه های پيرامون منشاء انسانهای مدرن
پژوهش برروی جوامع پارینه سنگي در ایران ،با تمركز خاص برروی پارینهسنگي مياني
استخراج و مطالعه  DNAباستاني
مطالعه سه بعدی ریختشناسي جمجمههای گونههای انساني
جوایز
پژوهشگر برگزیده دانشگاه تربيت مدرس1616 ،
استاد نمونه دانشكده علوم انساني ،موسسه آموزش عالي مارليک1611 ،
استاد نمونه دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس1644 ،
گروه باستان شناسي ،وزارت كشاورزی ،ایالات متحده ،حكم عملكرد (اجرا)1643 ،
بورس تحصيلي آموزش عالي بنياد كاترین رینولدز از طریق انستيتو منشاء انسان 1642
رتبه دوم دانش آموختگي ،دانشگاه آزاد تهران .كارشناسي ارشد علوم1671 ،

تجارب میدانی (بررسی و کاوش )
سرپرست هیات
نخستين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي غار پبده ،لالي ،خوزستان

شهریور 9318

سرپرست هیات
دومين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي غار قلعه كرد ،قزوین

تیر 9318

سرپرست هیات
نخستين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي غار قلعه كرد ،قزوین

شهریور 9317

سرپرست هیات
سومين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي ميرک ،سمنان

مهر-آبان 9316

سرپرست هیات
دومين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي ميرک ،سمنان

مهر-آبان 9315

سرپرست هیات
بررسي و شناسایي محوطه پارینه سنگي بندپي نوشهر

مرداد 9315
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سرپرست هیات
نخستين فصل كاوش در محوطه پارینه سنگي ميرک ،سمنان

تیر 9311

سرپرست هیات
طرح حفاظت ،مرمت و ساماندهي نقوش صخره ای كوهدشت
ميرملاس ،هميان ،چالگه شله و بردسپيد

مهر 9313

سرپرست هیات
بررسي و تحليل سيستماتيک محوطههای پارینه سنگي محدوده جغرافيایي جنوب دامغان ،استان سمنان
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي محوطه پارینه سنگي چاه جم

مرداد 9313

سرپرست هیات
بررسي و تحليل سيستماتيک محوطههای پارینه سنگي محدوده جغرافيایي جنوب سرخه ،استان سمنان
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي محوطه پارینه سنگي صوفي آباد

تیر 9319

سرپرست هیات
بررسي و تحليل سيستماتيک محوطه های پارینه سنگي محدوده جغرافيایي دلازیان و ميرک ،استان سمنان
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي محوطه پارینه سنگي روباز دلازیان و ميرک

خرداد 9388

سرپرست هیئت
كاوش در غار كميشان ،بهشهر استان مازندران
گمانه زني و كاوش در محوطه فراپارینه سنگي/نوسنگي كميشان

فروردین 9388

سرپرست هیئت
كاوش در غار راشک  ،6كلاردشت استان مازندران
گمانه زني و كاوش در محوطه راشک 6

شهریور 9387

سرپرست هیئت
بررسي پارینه سنگي استان گيلان
دومين فصل بررسي به همراه محققين دانشگاه هون یانگ كره جنوبي

تیر 9387

اردیبهشت و خرداد 9387

سرپرست حفاري
كاوش در محوطه پارینه سنگي فوقاني گرم رود  ،8مازندران
دومين فصل كاوش به همراه محققين  CNRSاز كشور فرانسه و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
سرپرست هیات
بررسي باستان شناسي حوزه آبگير سد تالوار ،بيجار
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي  17محوطه باستاني از نوسنگي تا اسلامي متاخر
سرپرست هیات
شناسایي مقدماتي محوطه پارینه سنگي دلازیان ،استان سمنان
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي محوطه پارینه سنگي روباز دلازیان
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اسفند-86فروردین 9387

آبان 9386

سرپرست هیات
شناسایي محوطه های پارینه سنگي هلک ،دریاچه پریشان ،استان فارس
بررسي ،نقشه برداری و تحليل داده های سطحي چهار غار متعلق به فراپارینه سنگي و نوسنگي

آذر 9386

عضو هیات
گروه باستان شناسي پروژه بایكال
انسان شناس و مسئول تشخيص استخوانهای مكشوفه از محوطه نوسنگي جنوب سيبری.

9386

سرپرست هیات
گروه باستان شناسي شرق ایالت آریزونا  /وزارت كشاورزی /ایالات متحده
نقشه برداری (پيمایش) باستان شناسي در جنگل ملي آپاچي .بررسي و ثبت محوطه های باستاني.

9389-9385

سرپرست کاوش

9385

دانشگاه جيمز مدیسون-ویرجينيا
كاوش باستان شناسي در لایه های Puebloمتعلق به دوره زماني 1622-422ميلادی.

آریزونا

سرپرست کاوش

9381

دانشگاه جيمز مدیسون-ویرجينيا
كاوش باستان شناسي در لایه های Puebloمتعلق به دوره زماني 1622-422ميلادی.

آریزونا

سرپرست کاوش

9382

دانشگاه ایالتي آریزونا ،انستيتو پژوهش های باستان شناسي
كاوش غار  Bear Creekدر شرق آریزونا

بلو ریور ،آریزونا

ارشد پیمایش

9389

دانشگاه ایالتي آریزونا ،انستيتو پژوهش های باستان شناسي
پيمایش ،كاوش و ثبت محوطه های سرخپوستان موگيون در منطقه بلو ریور شرق آریزونا
عضو هیات

بلو ریور ،آریزونا

9381

استان لرستان ،ایران
سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع دستي ایران
كشف ،نقشه برداری (پيمایش) ،بازنمایي (طراحي نقشه) و تحليل  81مكان جدید دوران پارینه سنگي در بخش مركزی كوه های زاگرس .از
دوران پارینه سنگي مياني تا اوایل نوسنگي.
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پژوهشها و کارگاههاي آموزشی
9111
کارگاه آموزشی
دورۀ وبينار ویژه تكامل ،باستان شناسي پارینه سنگي ایران ،مدرسۀ بهاری تكامل دانشگاه شریف 1 ،جلسه
9311
کارگاه آموزشی
دورۀ وبينار ویژه تكامل ،تكامل انسان از آغاز تاكنون از منظر علم ،مدرسۀ تابستاني تكامل دانشگاه شریف 11 ،جلسه
کارگاه آموزشی
انسان نئاندرتال ،مرگ و انقلاب شناختي ،مدرسۀ تكامل دانشگاه شریف 1 ،اردیبهشت  ،1614زیباكنار

9317

کارگاه آموزشی
ایران و تكامل انسان ،مدرسۀ تكامل ،دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران 12 ،بهمن 1617

9317

کارگاه آموزشی
تطور انسان ،گروه باستانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 12 ،اردبيهشت 1617

9317

کارگاه آموزشی
كارگاه آموزشي روند تكامل موجودات زنده از آغاز تا پيدایش انسان ،موسسه آسمان شب

9316

کارگاه آموزشی
كارگاه داروینيسم و تكامل گرایي زیستي در بوتۀ نقد و بررسي ،دانشگاه تربيت مدرس

9315

کارگاه آموزشی
كارگاه سير تطور (تكامل) انسان و ابزارهایش ،دانشگاه مازندران ،واحد نوشهر

9315

کارگاه آموزشی
كارگاه انسان شناسي پيش از تاریخ ،پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي

9315

کارگاه آموزشی
كارگاه انسان شناسي جسماني ،دانشگاه بوعلي همدان

9312

کارگاه آموزشی
كارگاه آغاز انسانيت در دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

9311

کارگاه آموزشی
كارگاه تطور انسان برای دبيران زیست شناسي همایش دبيرستانهای شاهد تهران

9311

کارگاه آموزشی
كارگاه تنوع زیستي ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه آزاد تهران شمال

9381
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کارگاه آموزشی
كارگاه باستان شناسي انسان شناسانه ،دانشگاه بوعلي همدان

9388

کارگاه آموزشی
كارگاه ساخت ابزار سنگي ،دانشگاه آزاد دزفول

9388

کارگاه آموزشی
كارگاه دیرین انسان شناسي ،ارائه در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران.

9387

کارگاه آموزشی
ژنتيک در باستان شناسي ،ارائه در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران.

9387

کارگاه آموزشی
باستان شناسي انسان شناسانه ،ارائه در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران.

9387

کارگاه آموزشی
آشنایي با مصنوعات سنگي ،دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس

9387

کارگاه آموزشی
دیرین انسان شناسي .ارائه در گروه باستان شناسي دانشگاه تهران.

9385

کارگاه آموزشی
طبقه بندی و شناسایي صنایع ابزاری دوران پارینه سنگي .ارائه در موسسه باستان شناسي دانشگاه تهران.

9385

دروس تدریس شده
دکتري:
باستان شناسي انسان شناختي
اكولوژی در باستان شناسي
بررسي های سيستماتيک
پيش از تاریخ ایران ( از آغاز تا نوسنگي)
پيش از تاریخ بين النهرین ( از آغاز تا نوسنگي)
پيش از تاریخ ایران ( از آغاز تا نوسنگي)

گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،مركز علوم تحقيقات پونک

کارشناسی ارشد:
متون تخصصي
روش كاوش
پيش از تاریخ ایران ( از آغاز تا نوسنگي)
پيش از تاریخ بين النهرین ( از آغاز تا نوسنگي)
زیست سنجي و ژنتيک
باستانشناسي و بررسي متون كتيبهها
انسانشناسيِ باستانشناختي

گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه باستان شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس
گروه انسانشناسي ،دانشگاه تهران
بنياد ایرانشناسي
گروه انسانشناسي زیستي ،دانشگاه تهران
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کارشناسی:
انسان شناسي زیستي
تكامل
دگرگشت انسان

گروه انسانشناسي ،دانشگاه تهران
گروه زیستشناسي ،مركز علوم تحقيقات
گروه باستانشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي

کتابها ،مقالات پژوهشی ،سخنرانی در همایشها و خلاصه مقالات
کتابها:
وحدتینسب ،حامد .9313 .پيدایش انسان ،با پيشگفتارهایي از عباس عليزاده و جفری كلارک .نشر ایران نگار.
وحدتینسب ،حامد و شاهين آریامنش .9311 .باستانشناسي پارینهسنگي ایران (از آغاز تا سپيده دم روستانشيني) ،انتشارات پژوهشگاه
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری.
وحدتینسب ،حامد و آذر جوهر .9315 .انسان نئاندرتال .نشر ندای تاریخ.
وحدتینسب ،حامد و مژگان جایز .9316 .اطلس گاهنگاری دوران پارینهسنگي ایران ،نشر بنياد ایران شناسي.
وحدتینسب ،حامد و اميرسامان شيخ الاسلامي .9317 .جنگ و خشونت در جوامع پيش از تاریخ .نشر ندای تاریخ.
وحدتینسب ،حامد و سرور خراشادی .9318 .انسان از آغاز تا  1222سال پيش از ميلاد ،نوشته ایان تترسال .نشر ایران نگار.
ميلاد هاشمي و حامد وحدتی نسب .9318 .انسانشناسي زیستي ،دستورالعمل نحوۀ نگاهداری و تعامل با بقایای اسكلت انساني در
باستانشناسي .نشر ندای تاریخ.
سرور خراشادی و حامد وحدتینسب .زیرچاپ .انسان شناسي فرهنگي ،نگاهي جهاني ،نوشته ریموند اسكوپين .انتشارات ندای تاریخ.

نگارش فصل در کتاب:
وحدتینسب ،حامد و ماندان كزازی .9317 .انسانشناسي زیستي بقایای انساني در كتاب كاوشهای باستانشناسي در گورستان تل
چگاسفلي ،فصل اول زمستان ( )1611به كوشش عباس مقدم .انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگری.816-117 .
Lieverse AR, Faccia K, Waters-Rist AL, Antonova A, Vahdati Nasab H, Haverkort CM,
Schulting R. 2016. Demography, health, and activity at the early Neolithic cemetery of
Shamanka II. In: Bazaliiskii VI, Losey R, Weber AW, Lieverse AR (editors). Shamanka II, An
Early Neolithic Cemetery on Lake Baikal (in Russian). Irkutsk. Submitted - translation in
progress.
Lieverse AR, Faccia K, Waters-Rist AL, Antonova A, Vahdati Nasab H, Haverkort CM,
Purchase SL. 2016. Appendix 2: Skeletal Outline Charts. In: Bazaliiskii VI, Losey R,
Weber AW, Lieverse AR (editors). Shamanka II, An Early Neolithic Cemetery on Lake Baikal
(in Russian). Irkutsk. Submitted - translation in progress.
Vahdati Nasab, H, C. Thornton, S. M. Mousavi Kouhpar, N. Sykes, and R. Naderi
2013
Late Neolithic Site of Rashak III Rock Shelter, Mazandaran, Iran, in: Neolithization of Iran: The
Formation of New Societies, Edited by R. Matthews, and H. Fazeli Nashli. Oxford: Oxbow
Books. Pages: 272-283.

8

Vahdati Nasab, H, M. Jayez, H. Qorbani, H. Taylor, and H. Darabi
2013
Preliminary Techno-typological analysis of Chipped Stone Materials from Sheikh-e Abad, In:
The Earliest Neolithic of Iran: 2008 Excavations at Sheikh-e Abad and Jani, Edited by R.
Matthews, W. Matthews, and Y .Mohammadifar. The British Institute of Persian Studies,
Archaeological Monographs Series IV. Pages: 117-129.
Vahdati Nasab, H
2013
History of Paleolithic Researches in the Alborz Mountains. In: Garm Roud (Baliran,
Mazandaran, Iran): Des Hommes Du Paleolithique En Alborz Central. Edited by: Gilles
Berillon and Asghar Asgari Khaneghah, Published by CNRS, pages: 25-37.

:) سخنرانیها و خلاصه مقالات همایش (انگلیسی،مقالات پژوهشی
:مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی
Akhavan Kharaziana,M, G. Jamet, S. Puaud, H. Vahdati Nasab, M. Hashemi, G. Guerin, M. Heydari, P.
Antoine, J-J. Bahain, G. Berillon
In Press
First geoarchaeological study of a Paleolithic site in the northern edge of the Iranian Central
Desert: Mirak (Semnan, Iran). Journal of Arid Environments.
Shoaee, M, J, H. Vahdati Nasab, M. Petralgia
2021
The Paleolithic of the Iranian Plateau: Hominin occupation history and implications for human
dispersals across southern Asia. Journal of Anthropological Archaeology. 62. 101292.
Hashemi, M, H. Vahdati Nasab, G. Berillon, M. Oryat
2021
An Investigation on the Shape of the Flake-based Lithic Tools using 3-D Geometric
Morphometrics; Case study: Mirak Paleolithic Site, Iran. Journal of Archaeological Science:
Reports. 37. 102948
Heydari, M, G. Guerin, S. Kreutzer, G. Jamet, M. Akhavan Kharazian, M. Hashemi, H. Vahdati Nasab, G.
Berillon
2020
Do Bayesian methods lead to more precise chronologies? “Baylum” and a first OSL-based
chronology for the palaeolithic open-air site of Mirak (Iran). Quaternary Geochronology. 59.
101082.
Vahdati Nasab, H, M. Nikzad, M. Jayez, M. Hashemi, Z. Knapp, N. Sykes, M. Zareh Khalili, H. Ilkhani
Moghaddam, F. Bakhtiari Nasab, and D. Olzsewski
2020
Komishan Cave: A Mesolithic and Later Settlement on the Southeastern Shore of the Caspian
Sea, IRAN. Ancient Near Eastern Studies. 57: 97-125.
Feizi, N, H. Vahdati Nasab and T. Wynn
2020
New Approach to Analysis the Middle Paleolithic Points of the Iranian Plateau: Style vs.
Environment. Journal of Lithic Technology. 45 (1): 19-37.
Vahdati Nasab, H, A. Aali, M. Kazzazi, M. Pollard, and T. Stolner
2019
Reappraisal of the Number of Salt Mummies Identified in Chehrābād Salt Mine, Zanjan,
Iran. Journal of Bioarchaeology of the Near East. 13: 23-47.
Vahdati Nasab, H, S. Shirvani, and S. Rigaud
2019
Northern Iranian Central Plateau at the End of Pleistocene and Early Holocene: Emergence
of Domestications. Journal of World Prehistory. 32 (3): 287-310.

9

Vahdati Nasab, H, G. Berillon, G. Jamet, M. Hashemi, M. Jayez, S. Khaksar, Z. Anvari, G. Guerin, M. Heydari,
M. Akhavan Kharrazian, S. Puaud, S. Bonilauri, V. Zeitoun, N. Seveque, J. Darvishi Khatooni, and A. Asghari
Khaneghah
2019
The Paleolithic Open-Air Site of Mirak, Northern Edge of the Iranian Central Desert
(Semnan, IRAN): Evidence of repeated human occupations during late Pleistocene. Comptes
rendus Palevol. 18: 465-478.
Jayez, M, M. Hashemi, A. Natesghi, A. Abdollahi, M. Akhavan Kharrazian, H. Vahdati Nasab, and G. Berillon
2019
Anzo: The First Evidence of Paleolithic Cave Sites in the Northern Margin of the Iranian
Central Desert, Semnan, Iran. Archaeology. 7(1): 1-5. DOI: 10.5923/j.archaeology.20190701.01

Abolfathi, M., Baills, H., Bonilauri, S., Forestier, H., Vahdati Nasab, H., Khaneghah, A.A. and Berillon, G
2018
Histoire récente des recherches sur le Paléolithique supérieur dans le Zagros et dans l’Alborz
(Iran). L'Anthropologie. 122: 749-761.

Feizi, N, H. Vahdati Nasab and T. Wynn
2018
Consider the third dimension: A New approach for measuring the Symmetry of the middle
Paleolithic points of the Mirak Site. Comptes rendus Palevol.17: 388-398.
Vahdati Nasab, H, K. Roustaei, M. Ghamari Fatideh, F. Shojaeefar, and M. Hashemi Sarvandi
2017
The first evidence for Late Pleistocene hominin populations on the southern Caspian Sea coast.
Antiquity. Volume 91, issue 355: 1-5.
Vahdati Nasab, H
2017
On the Road in Iran, a Quick Glance at the Hidden Gems. Gilgamesh. No. 2, autumn 2017: 2027.
Azadi, A, H. Vahdati Nasab and A. Motarjem.
2016
Bibi Zoleikhaee: New Evidence for Pre-Pottery Neolithic Period from Kohgiluyeh Region.
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists, volume 2, number 4, pages:
1-14.
Jayez, M and H. Vahdati Nasab
2016
A Separation: Caspian Mesolithic VS Trialetian Lithic Industry (A Research on Excavated Site
of Komishan, Southeast of Caspian Sea). Paléorient. Vol 42.1, pages: 81-100.

Jayez, M and H. Vahdati Nasab
2016
An Experimental Study on the Methods of Quantifying Fragmented Flake. Journal of
Archaeological Science: Reports, 6: 442-450.
Vahdati Nasab, H, and M. Hashemi
2016
Playas and Middle Paleolithic Settlement of the Iranian Central Desert: The discovery of the
Chah-e Jam Middle Paleolithic Site. Quaternary International. 408, pages: 140-152.
Rezaeian, J, M. R. Namavar, H. Vahdati Nasab, A. Hejebri Nobari, A. Abedollahi
2015
Foramen Tympanicum or Foramen of Huschke: A Bioarchaeological Study on Human
Skeletons from an Iron Age Cemetery at Tabriz Kabud Mosque Zone. Iranian Journal of
Medical Sciences, Vol 40, Number 4, pages: 367-371.
Vahdati Nasab, H, and G. A. Clark
2015
Modern Human Origins: Midfacial Prognathism, 3D Approach. International Journal of the
Society of Iranian Archaeologists, volume 1, number 1, pages: 33-47.
Vahdati Nasab, H, and G. A. Clark
2014
The Upper Paleolithic of the Iranian Central Desert: the Delazian Site – a Case Study.
Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan (AMIT). Number 46, pages: 1-21.

11

Rezaei, M. H, A. H. Nobari, H. Vahdati Nasab, F. Khademi Nadooshan
2013
Rock Engraving of Ghalat Niloo, International Journal of Humanities, Volume 20(3), 81-92.
Vahdati Nasab, H, G. A. Clark, and S. Torkamandi
2013
Late Pleistocene Dispersal Corridors across the Iranian Plateau: a Case Study from Mirak, a
Middle Paleolithic Site on the Northern Edge of the Iranian Central Desert (Dasht-e Kavir).
Quaternary International. 300, pages: 267-281.
Haghighat, A, H. Vahdati Nasab, A. Hejebri Nobari, M. Mousavi Kouhpar
2012
A Marvelous Narrative of a Semi-Anonymous Myth in Pre-Literature Period in the Iranian
Plateau. International Journal of Humanities, volume 20 (2), pages: 31-45.
Nobari, A. H, A. Binandeh, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab
2012
Excavation in Lavin Tepe in Northwest Iran, Ancient Near Eastern Studies, Volume 49, pages:
95-117.
Binandeh, A, A. H. Nobari, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab
2012
New Archaeological Research in North West of Iran, Prehistoric Settlement of Little Zab River
Basin, International Journal of Humanities, Volume 19(2), pages: 27-42.

Mousavi, Seyed Mehdi, Fahime Sheikh Shoaee, Kamal Aldin Niknami, Hamed Vahdati Nasab
2012
Reconstruction of the Dietary Regimes of the Iron Age Populations using Stable Isotope
Analysis: Case Study Gohar Tepe, Northern Iran, American Journal of Scientific Research,
Issue 67: 149-161.

Aali, Abolfazl, Aydin Abar, Nicole Boenke, Don Brothwell, Irene Good, Matthieu Le Bailly, Marjan Mashkour,
Gholamreza Mowlavi, Masoud Nezamabadi, Mark Pollard, Frank Rühli, Thomas Stöllner, Hamed Vahdati
Nasab
2012
Ancient Salt Mining in North Western Iran: on the Salt Men of Chehrābād Douzlākh, Prov.
Zanjan. Antiquity, Volume 086, Issue 333, Project Gallery.
Vahdati Nasab, H
2011
Reconstruction of early Neolithic/Bronze Age population diversity in the Shamanka II cemetery
at Lake Baikal using mtDNA polymorphism, Progress in Biological Sciences, Volume 1, No 2,
pp: 29-35.
Vahdati Nasab, H and M. Kazzazi
2011
Metric Analysis of a Female Figurine from Tepe Sarab. IRAN, Volume 49, pages: 1-10.
Vahdati Nasab, H, and M. Vahidi
2011
Reevaluation of Scrapers Reduction Model Using Geometric Index of Reduction (Mar-Tarik
Middle Paleolithic Assemblages), Iranian Journal of Archaeological Studies, Volume 1, pages:
26-34.
Vahdati Nasab, H
2011
Paleolithic Archaeology of Iran, International Journal of Humanities, Volume 18(2), pages: 6387.
Vahdati Nasab, H, M. Jayez, A. Hejebri Noubari, F. Khademi Nadooshan, H. Ilkhani, A. Mahfroozi
2011
Komishan Cave, Mazandaran, Iran: an Epipalaeolithic and later site on the southern Caspian
Sea, Antiquity, Volume 085, Isue 328, Project Gallery.

11

Hojabri-Nobari, A, A. Khosrowzadeh, S. Mousavi Kouhpar, and H. Vahdati Nasab
2011
Iran and Indian Subcontinent Trade Contacts during Parthian and Sasanian Periods Based on
Archaeological Evidence from Excavations and Surveys in Northern and Southern Persian Gulf,
and Indian Subcontinent, Azerbaijan Archaeology & Ethnography, No 1, pages: 94-110.
Hojabri-Nobari, A, A. Khosrowzadeh, S. Mousavi Kouhpar, and H. Vahdati Nasab
2011
Trade and Cultural Contacts between Northern and Southern Persian Gulf during Parthians and
Sasanians: A Study Based on Pottery from Qeshm Island, International Journal of Humanities,
Volume 18(2), pages: 89-115
Rezvani, H & H. Vahdati Nasab
2010
A major Paleolithic open site at Mirak, Semnan province, Iran, Antiquity. Volume 84, Issue
323, project gallery.
Vahdati Nasab, H
2010

Reply to the Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis, Current Anthropology,
volume 51, pages: 873-874.

Vahdati Nasab, H, S. Hajjami, and M. Mortazavi
2010
Palaeolithic Ladiz revisited: a reassessment of the Ladizian lithic industry, Baluchestan,
Iran. Antiquity. Volume 84, Issue 324, project gallery.
Vahdati Nasab, H
2010

Reassessment of the Prehistory of Southwestern Iran Report (Hole and Flannery 1967),
International Journal of Humanities. Volume 17, Number 2, pp: 1-12.

Vahdati Nasab, H, H. Mollasalehi, M. Saeedpour, and N. Jamshidi
2009
Paleolithic Levalloisian Assemblages from Boeen Zahra in the Qazvin Plain (Iran).
Antiquity. Volume 83, issue 320, project gallery.
Vahdati Nasab, H, M. H. Rezaei, R. Naderi, and L. C. Smith
2008
Helak, a Paleolithic Cave Complex Featuring Rock art along the Northern Shore of
Parishan Lake, Fars province, Iran. Nameh Pajouheshgah, International volume, 22 and 23,
91-96.
Jamialahmadi, M, H. Vahdati Nasab, and H. Fazeli Nashli
2008
Kashafrud Revisited, Discovery of New Paleolithic sites in Northeastern of Iran. Antiquity.
Volume 82, issue 317, project gallery.

Roustaei, K, H. Vahdati Nasab, F. Biglari, S. Heydari, G. A. Clark, and J. M. Lindly
2004
Recent Paleolithic Surveys in Luristan.
Current Anthropology, Vol 45, No 5:692-707
Roustaie K, Biglary F, Heydary S and H, Vahdati Nasab
2002
New Research on the Paleolithic of Luristan, West Central Iran.
Antiquity 76, March.

12

:سخنرانیها و خلاصه مقالات در همایشهاي بینالمللی
Jayez, M. and H. Vahdati Nasab
In Press
A Brand New Thing: Bladelet Production Techniques and Methods in Caspian Mesolithic and
Neolithic Chipped Stone Industries”, Proceedings of the 9th International Conference on the PPN Chipped and
Ground Stone Industries of the Near East, Tokyo, 12-16 November 2019.
Vahdati Nasab, H, and G. Berillon
2020
Paleolithic of the Northern Iranian Central Desert. Pushing the boundaries: the last
Neanderthals’ expansion towards east. Webinar Workshop, 3 November, 2020. Neanderthal
Museum, Germany.
Heydari, M, G. Guérin, G. Berillon, H. Vahdati Nasab
2018
Dating the Middle to Upper Palaeolithic transition in Northern Iran: an OSL-based chronology
for the open air site of Mirak using dedicated Bayesian modelling. Poster Presentation at
European Society for the study of Human Evolution 2018. 13-15 September, 2018. Faro,
Portugal.
Vahdati Nasab, H. and A. Moghaddam
2018
Death and Violence during the 4th-5th Millennium BC, Khuzestan Plain, Southwest of IRAN;
Tol-e Chega Sofla Cemetery. Proceedings of the American Schools of Oriental Research
(ASOR), 2018. 14-17 November, 2018. Denver, Colorado, USA.

Vahdati Nasab, H.
2018
Ancient Iranian Earthquakes: Cheher-Abad Salt Mine. Proceedings of the First International &
Third National Congress of the Iranian Quaternary. 13-14 Feb, 2018. Iranian Geological
Survey, Tehran. Iran.

Guillaume Jamet, Mohammad Akhavan Kharazian, Seyyed Milad Hashemi, Hamed Vahdati Nasab, Gilles
Berillon
2018
Pedo-sedimentary Evolution and Site Formation Processes in Mirak Mound 8, South of
Semnan. Proceedings of the First International & Third National Congress of the Iranian
Quaternary. 13-14 Feb, 2018. Iranian Geological Survey, Tehran. Iran.

Vahdati Nasab, H
2017
Iran at a Glance. Keynote Speaker at 17th World Federation of Tourist Guide Associations
Convention, Tehran, January 2017 (26 Jan – 02 Feb)
Khorashadi, S and H. Vahdati Nasab
2016
Communism: from objective practical communism in prehistoric communities to its abstract
notion in Sassanian era, Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of
the Ancient Near East (10ICAANE), April 25-29, 2016, Austrian Academy of Sciences, Vienna,
Austria, pp: 84.
Vahdati Nasab, H
2016
Cultural Adaptability: A New Look at the Neolithization of the Iranian Central Plateau. Oral
presentation at Innovation, Interaction and Interconnection in the Taurus-Zagros Arc and
Beyond 10000-5000 BC conference, Middle East Technical University, Ankara, Turkey,
December 2016 (10-11).

Vahdati Nasab, H
2016
The Transition from Paleolithic to the Neolithic on the Iranian Central Plateau. Oral
presentation at Neolithisation and its consequences: a global view (from and to Iran)
conference, Tehran, University of Tehran, Institute of Archaeology March 2016 (01 March – 04
March)

13

Vahdati Nasab, H, S. M. Hashemi, M. Khademi, S. Razi
2014
Playas and Middle Paleolithic Settlements at the Iranian Central Desert. Oral presentation at the
2nd Conference of Middle Paleolithic in the Desert, University of Bordeaux, France, 11 and 12
of December.
Vahdati Nasab, H and M. Jayez
2012
Trialetian Lithic Industry: To be or not to be? Proceedings of the Autochthonous Peoples of the
Caucasian-Caspian Region, International Conference, 5-7 October 2012, Yerevan, Armenia,
pages: 35.
Vahdati Nasab, H
2012
Late Neolithic site of Rashak III rock shelter, Mazandaran, Iran, Proceedings of the 8th
International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (8ICAANE), April 30-May
4, 2012, University of Warsaw, Poland, pp: 58.
Vahdati Nasab, H, M. Jayez, and D. Olszewski
2012
Techno-typological Analysis of Lithics from Komishan Cave, Mazandaran, Iran, Proceedings of
the 4th International Congress of the Society of South Asian Archaeology, 15-17 April 2012,
Sistan and Baluchistan University, pp: 50.

Vahdati Nasab, H, A. Aali, and M. Pollard
2012
Salt Men Project: Discovery of New Individuals, Proceedings of the 4th International Congress
of the Society of South Asian Archaeology, 15-17 April 2012, Sistan and Baluchistan University,
pp: 37.

Vahdati Nasab, H & Geoff A. Clark
2012
Paleolithic open sites of Mirak and Delazian, Iranian Central Desert (Dasht-e Kavir),
Proceedings of The Middle Paleolithic in the Desert Conference, Wolfson College, University
of Oxford, 13-14 Jan 2012, pp:14.
Vahdati Nasab, H, I. Good, and M. Pollard
2011
Below the Salt, Further work on the human remains and textiles from Chehr Abad, Presentation
at University of Bochum, November, 2011.
Vahdati Nasab, H
2010

Vahdati Nasab, H
2010

Review on Paleolithic archaeology of the Alborz Mountains (Komishan, Mirak and
Delazian), Oral Presentation in CNRS, Paris, France.

Cannibalism among Neanderthals, Oral Presentation at Department of Archaeology,
University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada.

Vahdati Nasab, H, and F. Nouri
2010
A Report on Archaeological Human Remains in Iran. In Proceedings of the 7th International
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, London, 12th-17th of April 2010, British
Museum, and University College of London.

14

Vahdati Nasab, H, K. Roustaei, and H. Rezvani
2010
Delazian (Mirak I): Evidence of Paleolithic Settlement at the Northern Edge of the Iranian Central
Desert. In Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near
East, Rome, 5th-10th of May 2008, Sapienza- Universita di Roma, edited by P. Matthiae, F. Pinnock,
L. Nigro, and N. Marchetti. Volume 2, pp: 733-742.
Vahdati Nasab, H
2007
New Genetic Data and Human Origins (Were Neanderthals among our ancestors?), Oral
presentation at the Alberta College of Medical Technology Annual Meeting. Edmonton,
Alberta. September 14th.
Vahdati Nasab, H and T. Thomson
2007
Examination of mtDNA Polymorphism at Neolithic Shamanka II Cemetery, Oral presentation at
the Ethnohistory and Archaeology of Northern Eurasia: Theory, Methods and Practice
International Conference. Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russia, 19-25 May.
Vahdati Nasab, H
2007
Genetic in Anthropology (Origins of Modern Humans), Oral presentation at the University of
Alberta Hospital, Department of Pathology and laboratory Medicine. March 8 th.
Vahdati Nasab, H
2007
Iran before Aryans (Prehistory of Iran), Oral presentation at the Iranian Heritage Society of
Edmonton. January 28th.
Vahdati Nasab, H
2006
A new 3-Dimensional approach to address the old question: Were Neanderthals among the
ancestors of the early Europeans? Oral presentation at the University of Alberta, Baikal
Archaeology Project. November 8th.
Vahdati Nasab, H
2006
Neanderthals vs. Modern Humans (3D Approach), Oral presentation at the University of
Calgary October 18th.
Clark, G. A, Lindley. J, Vahdati Nasab, H and Roustaei, K.
2006
The Iranian Paleolithic in Light of Recent Discoveries. Oral presentation at the UISPP
Meetings. September, 2006 (Lisbon, Portugal).
Vahdati Nasab, H and P. Karnick
2006
New approach in curve matching technique and its implications on human evolution research.
Oral presentation at the IS&T/SPIE’s 17th annual symposium, Electronic Imaging, Science and
Technology. 15-19 January, San Jose, California, USA.
Vahdati Nasab, H
2005
Neanderthals, were they our ancestors? Oral presentation at the USDA Forest Service, Black
Mesa Ranger Station (June 8th)
Vahdati Nasab, H, D. C. Johanson, G. A. Clark, W. H. Kimbel, and P. Karnick
2005
Introducing a new three-dimensional technique (curve matching) to study of
the midfacial region in European Mid-Upper Pleistocene hominids. Oral Presentation at the
74th annual meeting of American Association of Physical Anthropologists, Milwaukee,
Wisconsin, April (6-9).

15

Vahdati Nasab, H and P. Karnick
2005
Introducing a new three-dimensional technique to study of the midfacial region in European
Mid- Upper Pleistocene hominids. Oral presentation at the 8th Annual Symposium of Graduates
in the Earth, Life and Social Sciences (GELSS), Feb 11th. Arizona State University.
Vahdati Nasab, H
2005
Alexander, Myth or History? Oral presentation at the Arizona Archaeological Society. Jan 28 th.
Overgaard, Arizona.
Vahdati Nasab, H, D. C. Johanson, G. A. Clark, W. H. Kimbel, and P. Karnick
2004
Three-dimensional study of midfacial prognathism in Neanderthals.
Presentation at the 3D Imaging in Anthropological Research Symposium (Oct 24-26)
London, Ontario, Canada.
Vahdati Nasab, H, Roustaie K, Biglary F, Heydary S, and G. A. Clark
2004
New Research on the Paleolithic of Luristan, West Central Iran.
Poster presentation at the 73rd Annual meeting of the American Association of Physical
Anthropologists, Tampa, Florida.
Vahdati Nasab, H
2004
Neanderthals. Oral presentation at the First Annual Symposium of Social Science Graduate
Research , Communities in Collaboration. Arizona State University.
Vahdati Nasab, H
2004
Amud 1, A Mysterious Neanderthal. Oral presentation at the 7th Annual Symposium of
Graduates in the Earth, Life and Social Sciences (GELSS). Arizona State University.

Vahdati Nasab, H
2004
Lower and Middle Paleolithic of Iran. Oral presentation for the Department of Anthropology,
Arizona State University.
Vahdati Nasab, H and Parvin K. Esmati
2003
Persia. Poster Presentation at the 6th Annual Symposium of Graduates in the Earth, Life and
Social Sciences (GELSS). Arizona State University.

: سخنرانیها و خلاصه مقالات در همایشهاي ملی،مقالات پژوهشی
:مقالات پژوهشی فارسی
 عباس مقدم، حامد وحدتینسب، مهدی،عليرضازاده
. دانشگاه بوعلي همدان، مجله پژوهشهای باستانشناسي ایران.در دست داوری جمجمههای انساني تغييرشكل یافته از تُل چِگاسفلي
 خليل، حسن فاضلي نشلي، عليرضا رحيم، فریدون رضایي، آرام فتحيان، محمد علي شكری، ژان فرانسوا ریتز، الهه نجار،حميد نظری
 الناز آقاعلي، مهدی برزویي، عليرضا شهيدی، حامد وحدتی نسب،بهارفيروزی
. باستانشناسي و تاریخي، همسنجي و پردازشي نوین دادههای زمينشناسي، بازخواني:فلات مركزی ایران در كواترنر پایاني
زیرچاپ

.مجله فصلنامه علوم زمين

16

فيضي ،نسيم و حامد وحدتینسب
زیرچاپ نقش نورون های آیينهایي در تحولات فرهنگي دالما :ارائه یک مدل شناختي برای اولویت اجرای تقارن در جوامع انساني .مجله

پژوهشهای باستانشناسي ایران ،دانشگاه بوعلي همدان.
چهری ،محمداقبال و حامد وحدتینسب
زیرچاپ تپه داروی چهر ،یک محوطۀ كارگاهي از دورۀ پارینه سنگي مياني در منطقه هرسين ،استان كرمانشاه .مجله پژوهشهای

باستانشناسي ایران ،دانشگاه بوعلي همدان.
خراشادی ،سرور و حامد وحدتینسب
كمونيسم از فعليت در پيشاتاریخ تا ذهنيت در عصر ساساني .یادنامه دكتر یوسف مجيدزاده .صفحات .116-11
زیرچاپ
هاشمي ،ميلاد ،حامد وحدتینسب ،ژیل بریون
مطالعۀ درزماني تغييرات شكلي در دست افزارهای سنگي محوطۀ پارینهسنگي ميرک به كمک روش ریختسنجي هندسيِ سه
1611
بُعدی .مجله فصلنامه كواترنری ایران .دورۀ  ،3شمارۀ .637-616 :6
ناطقي ،اصغر ،سيد ميلاد هاشمي ،حامد وحدتینسب ،احمد زوارموسوی ،عاليه عبداللهي
رسوبات كواترنری و استقرارهای پارینهسنگي در حاشيه شمالي دشت كویر مركزی؛ معرفي محوطههای پارینهسنگي شورقاضي و
1611
سردره .مجله فصلنامه كواترنری ایران .دورۀ  ،3شمارۀ .146-116 :1
وحدتی نسب ،حامد ،ژیل بریون ،سيدميلاد هاشمي ،گيوم ژمه ،مژگان جایز ،گيوم گران ،محمد اخوان خرازیان ،استفاني بونيلوقي ،نوئمي
سِوِک؛ امانوئل استوتزل ،ماندان كزازی ،زهرا كامراني ،والری زیتون
 1611غار قلعهكرد ،محوطهای مربوط به پارینهسنگي مياني همراه با بقایای انساني ،آوج (قزوین) .پارینه سنگي ایران  ،1سلسله
گزارشهای باستان شناسي .به كوشش سامان حيدری گوران ،روح الله شيرازی و الهام قصيدیان .تهران ،پژوهشگاه ميراث فرهنگي و
گردشگری ،سری دوم ،شماره .61-88 :7
وحدتینسب ،حامد و عاليه عبداللهي
نقدِ ترجمه و محتوای كتاب انسان خداگونه ،تاریخ مختصر آینده .پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انساني پژوهشگاه
1611
علوم انساني و مطالعات فرهنگي .سال بيستم ،شمارۀ هفتم.611-637 .
وحدتینسب ،حامد
معمایِ كارلتون كوون :انسانشناس ،باستانشناس ،یا مامور CIA؟ (نقدِ روششناسي و آثار كارلتون استيونز كوون در باستان-
1611
شناسي پارینهسنگي ایران) .پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .سال بيستم،
شمارۀ ششم.631-611 .
وحدتینسب ،حامد
نقد كتاب صعود و سقوط سومين شامپانزه :چگونه ميراث حيوانيِ ما بر مسير زندگيمان تاثير گذارده است .پژوهشنامۀ انتقادی
1611
متون و برنامههای علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .سال بيستم ،شمارۀ دوم.611-667 .
جایز ،مژگان و حامد وحدتینسب
گاهنگاری نسبي بر اساس تشخيص فنآوری توليد دستساختههای سنگي :مطالعه موردی تكنيک توليد تيغهها و ریزتيغهها در
1611
مجموعه دستساختههای سنگي غار كميشان مازندران .مجله مطالعات باستان شناسي دانشگاه تهران .دوره  18شماره  ،1صفحات.13-1 :
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وحدتی نسب ،حامد  ،ژیل بریون ،گيوم ژمه ،سيدميلاد هاشمي ،مژگان جایز ،گيوم گران ،محمد اخوان خرازیان ،مریم حيدری ،استفاني
بونيلوقي ،سيد ایرج بهشتي و نوئمي سِوِک
 1614محوطۀ پارینهسنگي ميرک (سمنان) ،نتایج مقدماتي از كاوشهای فصول  1611و  .1611مجلۀ باستانشناسي ،پژوهشكدۀ
باستانشناسي ،شمارۀ یكم .صفحات  1الي .13
وحدتینسب ،حامد
بررسي و نقد ترجمۀ كتاب انسان خردمند ،تاریخ مختصر بشر .پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انساني پژوهشگاه علوم
1614
انساني و مطالعات فرهنگي .سال نوزدهم ،شمارۀ چهارم.116-161 .
زارع خليلي ،مرضيه ،حامد وحدتینسب ،عليرضا هژبری نوبری و باربارا هلوینگ
مطالعۀ پراكنش جغرافيایي پيكرکهای انساني نشسته در دورۀ نوسنگي خاورنزدیک .مجله پژوهشهای باستانشناسي ایران،
1614
دانشگاه بوعلي همدان .شماره  ،81دورۀ نهم .صفحات.88-7 :
اخوان خرازیان ،محمد ،گيوم ژامه ،سيمون پواُ ،مریم حيدری ،گيوم گرن ،سيد ميلاد هاشمي ،حامد وحدتینسب و ژیل بریون
مطالعهی زمين-باستانشناسي محوطۀ ميرک (سمنان ،ایران) با استفاده از آناليزهای رسوب شناسي و فيزیكو شيميایي .مجله
1617
فصلنامه كواترنری ایران .دورۀ  ،1شمارۀ .812-876 ،6
وحدتی نسب ،حامد ،زهره انواری ،محمد قمری فتيده ،اميرسامان شيخ الاسلامي ،محمدتقي اكبری و نغمه لساني
درآمدی به مسئلهی ورود آریایيها به فلات ایران در پرتو آگاهيهای جدید ژنتيكي ،مطالعهی موردی :گورستان گوهرتپه ،بهشهر.
1617
مجله پژوهشهای انسانشناسي ایران ،دانشگاه تهران .دورۀ  7شمارۀ  ،1صفحات.116-117 :
وحدتی نسب ،حامد و سيد ميلاد هاشمي
چاهجم ،محوطهای پارینهسنگي در جنوب دامغان .مجله پژوهشهای باستانشناسي ایران ،دانشگاه بوعلي همدان ،شماره  ،13دوره
1617
هشتم ،صفحات.83-7 :
هاشمي ،سيد ميلاد ،حامد وحدتی نسب ،ژیل بریون ،گيوم ژمه ،قاسم عزیزی ،مژگان جایز ،گيوم گران ،مریم حيدری ،محمد اخوان
خرازیان ،اصغر ناطقي و عاليه عبداللهي
دورۀ پليئستوسن جدید در شمال دشت كویر مركزی و شكلگيری محوطههای پارینهسنگي؛ مطالعۀ موردی :محوطۀ ميرک
1613
سمنان .مجله فصلنامه كواترنری ایران .دوره  ،6شماره  ،1صفحات.162-121 :
ادیبزاده ،مرتضي و حامد وحدتینسب
منشایابي مجموعه دستافزارهای پارینهسنگي محوطه چمسوران در حوضه رودخانه راوند ،بخش غربي زاگرس مركزی .مجله
1611
فصلنامه كواترنری ایران .دوره  ،8شماره  ،8صفحات.181-121 :
وحدتی نسب حامد ،سيد ميلاد هاشمي
نخستين انسان در ایران .فصلنامه مطالعات ایرانشناسي ،بنياد ایران شناسي .سال دوم ،شماره  ،8صفحات.62-1 :
1611
وحدتی نسب ،حامد و ميثم نيكزاد
تاملي بر فرایند نوسنگي شدن در منطقه جنوب شرق دریای مازندران و فلات مركزی ایران .مجله پژوهشهای باستانشناسي
1611
ایران ،دانشگاه بوعلي همدان ،شماره  ،11دوره ششم ،صفحات.83-7 :
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حسني ،مرتضي و حامد وحدتی نسب
پژوهشي مردمنگارانه در استراتژی معيشتي ایل اولاد محمدكریم ،زاگرس جنوبي .فصلنامه مردم و فرهنگ ،سال دوم ،دوره اول،
1611
شماره  ،6پژوهشكده مردم شناسي ،پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي.48-16 :
فيضي ،نسيم و حامد وحدتی نسب
تقارن ،فرهنگ و باستانشناسي .مجله جستارهای باستان شناسي ایران پيش از اسلام .دانشگاه شهركرد .دوره  ،1شماره ،1
1611
صفحات  1الي .17
جاجرمي ،فهيمه ،حامد وحدتینسب ،محمد قمری فتيده
آثار تغييرات اقليمي بر تطور فرهنگي انسان مدرن در طي آخرین چرخهی یخچالي .مجله فصلنامه كواترنری ایران .دوره  ،1شماره
1611
 ،6صفحات.818-111 :
وحدتی نسب ،حامد
تطور فرهنگي جوامع انساني در پيرامون فلات مركزی ازآغاز تا پایان اهليسازیها ،بازگفت انگارهی سازشپذیریِ فرهنگي .مجله
1611
باستانپژوهي دوره جدید ،شماره  ،17صفحات.111-184 :
جایز ،مژگان و حامد وحدتینسب
یک ،دو ،سه :چگونه دستساختههای سنگي را بشماریم؟ مطالعه روشهای شمارش دستساختههای سنگي شكسته با استفاده از
1611
بازسازی تجربي الگوهای شكستگي .مجله مطالعات باستان شناسي دانشگاه تهران .دوره  7شماره  ،1صفحات.36-17 :
ابوالفتحي ،مهكامه ،حامد وحدتینسب ،حسن فاضلي نشلي ،اصغر عسگری خانقاه ،ژیل بریون و بنوآ شوریه
فناوری و گونهشناسي مجموعۀ دست افزارهای سنگي محوطۀ روباز پارینه سنگي جدید گرمرود  8مازندران ،آمل ،مازندران .مجله
1611
فصلنامه كواترنری ایران ،دوره  ،1شماره  ،1صفحات.87-11 :
قمری فتيده ،محمد ،حامد وحدتینسب و سيد مهدی موسوی
نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم تا هزارۀ اخير و تأثير آن بر پراكنش مراكز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران.
1611
مجله جغرافيای طبيعي دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران .دوره  17شماره  .1صفحات.13-67 :
وحدتینسب ،حامد و سرور خراشادی
نژاد و قوميت .نوشتۀ ریموند اسكوپين ،ترجمۀ حامد وحدتينسب و سرور خراشادی .مجلۀ مارليک ،سال دوم و سوم ،شمارۀ پنجم و
1616
ششم .صفحات  12الي .13
خراشادی ،سرور و حامد وحدتینسب
راز جدال نرسه با بهرامها از نگاه انسان شناسي فرهنگي .مجله جامعهشناسي تاریخي .دوره  3شماره  ،6صفحات.836-811 :
1616
دریاب سمن و حامد وحدتی نسب
انسان نئاندرتال :مرگ و مرگآگاهي .مجله پژوهشهای انسانشناسي ایران ،دوره  1شماره  .1صفحات.111-161 :
1616
سيد ميلاد هاشمي و حامد وحدتی نسب
بررسي شدت كاهش در خراشندههای جانبي غار كميشان مازندران .مجله پژوهشهای باستانشناسي ایران ،دانشگاه بوعلي
1616
همدان .شماره  3دوره چهارم.13-87 .
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سيد ميلاد هاشمي و حامد وحدتی نسب
قضيه كاهش و اهميت آن در باستان شناسي (با نگاه به خراشنده های جانبي) .مجله پژوهشهای باستانشناسي مدرس ،شماره
1616
مكرر  12و .61-14 .11
وحدتی نسب ،حامد
 1611سرانجام انسان نئاندرتال و پيدایش انسان هوشمند در ایران .مارليک ،سال نخست شماره دوم ،بهار و تابستان .11-41 :1611
خسروی ،شكوه ،حميد خطيب شهيدی ،حامد وحدتی نسب ،سجاد علي بيگي و ابوالفضل عالي
 1611روستاهای آغازین و استقرارهای پيش از تاریخي كهن در حوضه آبریز ابهر رود ،شرق استان زنجان .مجله مطالعات باستان شناسي،
دوره  ،1شماره  ،1بهار و تابستان  ،1611شماره پياپي  ،1صفحات.111-161 :
وحدتی نسب ،حامد
 1611سرانجام انسان نئاندرتال و پيدایش انسان هوشمند در ایران ،مارليک ،شماره  ،8صفحات  41الي .11
وحدتی نسب ،حامد و حسين صبری
 1611فناوری پارینه سنگي و تطور انسان ،نوشته استانلي امبروز ،مارليک ،شماره  ،8صفحات  3الي .17
وحدتی نسب ،حامد و مژگان جایز
 1612فناوری و گونه شناسي مجموعه دست افزارهای سنگي غار كميشان ،مازندران (ملاحظاتي بر صنعت تریاليتي) .مجله باستان شناسي
و تاریخ ،سال بيست و پنجم ،شماره دوم ،شماره پياپي .71-13 .12
شيخ شعاعي ،فهيمه ،سيد مهدی موسوی و حامد وحدتی نسب
 1612بازسازی رژیم غذایي محوطه باستاني گوهر تپه مازندران بر اساس آناليز ایزوتوپي نمونه های دنداني به دست آمده از محوطه.
مطالعات باستانشناسي ،شماره  ،8دوره  ،6پایيز و زمستان ( 1612شماره پياپي  ،)1صفحات.11-1 :
وحدتی نسب ،حامد
 1612مروری بر مطالعات انسان شناسي جسماني در باستان شناسي ایران (پارینه سنگي و نوسنگي) ،مجله پژوهشهای انسان شناسي
ایران .سال  ،1شماره  ،1بهار و تابستان  ،1612صفحات.111-121 :
موسوی كوهپر ،سيد مهدی ،محمود حيدریان ،محسن آقایاری هير ،حامد وحدتی نسب ،حميد خطيب شهيدی و جواد نيستاني
 1612تحليل عوامل طبيعي در توزیع فضایي محوطه های باستاني استان مازندران ،مجله پژوهشهای جغرافيای طبيعي ،شماره  ،71بهار،
صفحات.17-71 :
خسروی ،شكوه ،حميد خطيب شهيدی ،حامد وحدتی نسب و سجاد علي بيگي
 1641الكوهای استقراری دوران پيش از تاریخ در حوضه آبریز ابهررود .مجله پيام باستان شناس ،سال  ،7شماره  ،16بهار و تابستان،
صفحات 86 :الي .13
وحدتی نسب ،حامد
 1641گزارش دومين فصل از بررسي های پارینه سنگي استان گيلان ،هيئت مشترک ایران و كره جنوبي ،مجله پژوهشهای باستان
شناسي مدرس ،شماره  ،8صفحات .81-11
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وحدتی نسب ،حامد ومحمود حيدریان
 1644گزارش مقدماتي بررسي باستان شناسي حوزه آبگير سد تالوار (بيجار) ،پيام باستان شناس ،سال  ،3شماره  ،18پایيز و زمستان
 ،1644صفحات.34-16 :
وحدتی نسب ،حامد ،كوروش روستایي و حسن رضواني
1643
.11-1

دلازیان (ميرک )1شاهدی بر استقرار پارینه سنگي در حاشيه شمالي كویر مركزی ایران .نامه پژوهشگاه شماره پي در پي  82و ،81

وحدتی نسب ،حامد
كشف یک گونه جدید انسان (انسان فلورز) .نامه پژوهشگاه شماره  . 7سازمان ميراث فرهنگي ایران.
1643
وحدتی نسب ،حامد و كوروش روستایي
لوانت انسان نئاندرتال و منشاء انسان مدرن .نامه پژوهشگاه ،شماره .81-11 :3
1643
روستایي كوروش ،فریدون بيگلری ،سامان حيدری گوران و حامد وحدتی نسب
گزارش مقدماتي پيمایش پارینه سنگي استان لرستان .مجله انسانشناسي و تاریخ ایران  .)61(13پایيز و زمستان
1641

سخنرانیها و خلاصه مقالات در همایشهاي ملی:
وحدتی نسب ،حامد
ژنتيک ،تكامل ،انسان و كرونا ،وبينار انجمن علمي گروه بيماریشناسيِ گياهي ،دانشگاه تربيت مدرس 82 ،اسفند .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد ،مایكل پترالگيا و محمد جواد شعاعي
گزارش كاوش فصل نخست غار پبده ،لالي ،خوزستان .ارائه مقاله و سخنراني در وبينار هجدهمين گردهمایي سالانه باستانشناسي
1611
ایران ،تهران موزه ملي ایران 13-14 ،اسفند  .1611مجموعه مقالات هجدهمين كنگرۀ سالانۀ باستانشناسي ایران ،به كوشش روح
ال...شيرازی.
وحدتی نسب ،حامد
تكامل انسان در رمان ایراني ،وبينار دانشكده فيزیک ،دانشگاه شریف 83 ،دی .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد و ژیل بریون
گزارش كشف دندان انسان نئاندرتال در غار قلعه كرد قزوین ،وبينار در انجمن كواترنری ایران  11بهمن .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
ژنتيک و تكامل انسان ،وبينار دانشكده زیستشناسي دانشگاه شيراز 88 ،دی .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
چسيتي تكامل ،مروری بر روند پيدایش انسان ،مدرسه آنلاین تكامل ،دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران 11 ،دی .1611
1611
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وحدتی نسب ،حامد
انسان ،كرونا و انتخاب طبيعي ،وبينار هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انساني 87 ،آذر .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
شناخت و تطور انسان از دیدگاه باستانشناسي ،وبينار هفته پژوهش در دانشگاه نيشابور 81 ،آذر .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد و ژیل بریون
گزارش فصل نخست كاوش در غار قلعه كرد ،آوج ،استان قزوین .ارائه مقاله و سخنراني در هفدهمين گردهمایي سالانه باستان-
1614
شناسي ایران ،تهران موزه ملي ایران 62-81 ،بهمن  .1614مجموعه مقالات هفدهمين كنگرۀ سالانۀ باستانشناسي ایران ،به كوشش روح
ال...شيرازی.
وحدتی نسب ،حامد
انسانشناسي جنگ .سخنراني در نشست تخصصي جنگ و صلح در سپيدهدم تاریخ ،موزۀ هفت تپه ،خوزستان 1 ،مهر .1614
1614
وحدتی نسب ،حامد
نقد كتاب انسان خردمند .سخنراني در مدرسۀ تابستاني تكامل ،دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران 81 ،تير .1614
1614
وحدتی نسب ،حامد
تكامل انسان از منظر فلسفه و علم .سخنراني در دانشكدۀ علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس همراه با دكتر علي فلاح رفيع83 ،
1614
خرداد .1614
وحدتی نسب ،حامد
نقش ایران در پيدایش انسان .سخنراني در نشست علمي-تخصصي تكامل زیستي ،دانشكدۀ زیستشناسي دانشگاه شيراز16 ،
1614
اردیبهشت .1614

وحدتی نسب ،حامد
دامنههای شمالي البرز ،كریدور گسترش جوامع انساني در عصر پليئستوسن .سخنراني در اولين كنفرانس ملي دوسالانۀ باستان-
1614
شناسي و هنر ایران .دانشگاه مازندران ،بابلسر 11 ،اردیبهشت .1614
وحدتی نسب ،حامد
نقش زاگرس در گذار از پليئستوسن به هولوسن .سخنراني در همایش بينالمللي زاگرس شناسي ،بنياد ایرانشناسي 1 ،اردیبهشت
1614
.1614
وحدتی نسب ،حامد و ژیل بریون
گزارش فصول دوم و سوم كاوش در محوطۀ پارینهسنگي ميرک .ارائه مقاله و سخنراني در شانزدهمين گردهمایي سالانه باستان-
1617
شناسي ایران ،تهران موزه ملي ایران 13-11 ،اسفند  .1617مجموعه مقالات شانزدهمين كنگرۀ سالانۀ باستانشناسي ایران ،به كوشش روح
ال...شيرازی.167-161 ،

22

وحدتی نسب ،حامد ،كوروش روستایي ،محمد قمری فتيده ،ميلاد هاشمي و فاطمه شجاعيفر
گزارش بررسي محوطۀ پارینهسنگي بندپي ،نوشهر ،مازندران .ارائه مقاله در شانزدهمين گردهمایي سالانه باستانشناسي ایران،
1617
تهران موزه ملي ایران 13-11 ،اسفند  .1617مجموعه مقالات شانزدهمين كنگرۀ سالانۀ باستانشناسي ایران ،به كوشش روح ال...شيرازی،
.166-162
وحدتی نسب ،حامد
پيدایش انسان در سایۀ دستاوردهای جدید .سخنراني در مدرسۀ زمستاني تكامل ،دانشگاه شهيد بهشتي  1اسفند .1617
1617
وحدتی نسب ،حامد
نقد كتاب عكاسي در باستانشناسي .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 87 .دی .1617
1617
وحدتی نسب ،حامد
مناسبتهای بنيادین باستانشناسي ،تاریخ و انسانشناسي ،سخنراني در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1 .دی .1617
1617
وحدتی نسب ،حامد
محوطۀ پارینهسنگي ميرک سمنان .سخنراني در چهارمين همایش قومسشناسي ،سمنان 3 .دی .1617
1617
وحدتی نسب ،حامد و ژیل بریون
گزارش فصل دوم كاوش در محوطۀ پارینهسنگي ميرک ،مجموعه مقالات پانزدهمين كنگرۀ سالانۀ باستانشناسي ایران ،به
1613
كوشش روح ال...شيرازی.167-161 ،
وحدتی نسب ،حامد و ماندان كزازی
گزارش انسانشناسي زیستيِ بقایای انسانيِ به دست آمده از كاوش فصل نخست گورستان تُلِ چگاسفلي .سخنراني در سمينار یک
1613
روزه پروژه پيش از تاریخ زهره ،موزه ملي ایران 81 ،آذر .1613
وحدتی نسب ،حامد
آشنایي با مباني تطور .سخنراني در موسسه باستانشناسي دانشگاه تهران 82 ،آذر .1613
1613
وحدتی نسب ،حامد
گاهنگاری دوران پارینهسنگي در ایران .سخنراني در همایش و رونمایي جدول گاهنگاری تطبيقي ایران و جهان ،بنياد ایران
1613
شناسي ،سالن اجتماعات برج ميلاد 11 ،اردیبهشت .1613
وحدتی نسب ،حامد
مروری بر روند تطور جسماني انسان .سخنراني در خانه اندیشمندان علوم انساني 12 ،اردیبهشت .1613
1613
وحدتی نسب ،حامد ،ماندان كزازی ،عباس مقدم و شایان مصطفایي
تحليل آماری بقایای انسانيِ به دست آمده از كاوش فصل نخست گورستان تُل چگاسفلي (گزارش كوتاه) .ارائه مقاله و سخنراني
1613
در مجموعه مقالات نخستين همایش ملي كاربرد روشهای آماری در پژوهشهای باستانشناسي ایران 87-83 ،فروردین  ،1613به كوشش
عبدالكریم شادمهر و حميده چوبک.176-138 ،
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وحدتی نسب ،حامد ،زهره انواری ،محمد قمری فتيده ،محمدتقي اكبری و علي ماهفروزی
استخراج  DNAباستاني از استخوانهای عصر اهن محوطه گوهرتپه مازندران .ارائه مقاله و سخنراني در پانزدهمين گردهمایي
1611
سالانه باستان شناسي ایران ،تهران موزه ملي ایران 17-11 ،اسفند .482-411 .1611
وحدتی نسب ،حامد
گزارش فصل نخست كاوش در محوطه پارینهسنگي ميرک .ارائه مقاله و سخنراني در پانزدهمين گردهمایي سالانه باستان شناسي
1611
ایران ،تهران موزه ملي ایران 17-11 ،اسفند .731-717 .1611
وحدتی نسب ،حامد
چيستي تكامل و مروری بر روند تطور انسان .سخنراني در پژوهشكده تاریخ علم 6 ،اسفند .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
تطور (تكامل) انسان و نخستين انسانها در ایران .سخنراني در دویست و هفتادومين سمينار ادواری عصب پژوهي اجتماعي،
1611
بيمارستان ایرانمهر 87 ،آبان .1611
وحدتی نسب ،حامد
انسانشناسي زیستي و كاربردهای آن .سخنراني در همایش انسانشناسي قانوني و حقوقي ،پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي،
1611
 62خرداد .1611
وحدتی نسب ،حامد
انسان نئاندرتال در سایه كشفيات جدید .سخنراني در دانشگاه تربيت مدرس 1 ،خرداد .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
خليج فارس و نخستين پراكنشهای انساني .سخنراني در دانشگاه كاشان به مناسبت بزرگداشت روز ملي خليج فارس16 ،
1611
اردیبهشت .1611
وحدتی نسب ،حامد
خليج فارس و نخستين پراكنشهای انساني .سخنراني در اجلاس بينالملي بزرگداشت روز ملي خليج فارس در قشم :خليج فارس
1611
ظرفيتها و چالشهای پيش رو 1 ،اردیبهشت .1611
پيرمومن ،ونوس و حامد وحدتی نسب
استخوانهای انساني غار كلماكره لرستان .همایش بينالمللي باستانشناسان جوان ،دانشگاه تهران .انتشارات پژوهشگاه سازمان
1611
ميراث فرهنگي و گردشگری ،مهر  ،1611صفحه117 :
نقوی ،مصطفي و حامد وحدتی نسب
نخستين پژوهش بر  DNAباستاني در ایران :مطالعۀ موردی گورستان لما .همایش بينالمللي باستانشناسان جوان ،دانشگاه
1611
تهران .انتشارات پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری ،مهر  ،1611صفحه881 :
وحدتی نسب ،حامد
بررسي و شناسایي محوطههای پارینهسنگي در حاشيه شمالي دشت كویر مركزی ،شمال كویر چاه جم .سخنراني در چهاردهمين
1611
گردهمایي سالانه باستان شناسي ایران ،تهران موزه ملي ایران 14 ،اسفند .1611
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وحدتی نسب ،حامد
انسانشناسي جسماني و نقش آن در پژوهشهای باستانشناسي ،سخنراني در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس4 ،
1611
اسفند .1611
وحدتی نسب ،حامد
تغييرات اقليمي و پيدایش نخستين تمدنها .سخنراني در بنياد ملي نخبگان استان تهران 8 ،اسفند .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
تغييرات اقليمي كواترنری و شكل گيری نخستين تمدنها .سخنران ویژه در نخستين همایش ملي كاربرد علوم كواترنری و دومين
1611
همایش ملي انجمن كواترنری ایران .دانشگاه اصفهان 86 ،و  81دی ماه .1611
وحدتی نسب ،حامد
باستان شناسي ایران ،دیروز ،امروز ،فردا :نخستين انسان در ایران .سخنراني در بنياد ایران شناسي 8 ،شهریور .1611
1611
وحدتی نسب ،حامد و سمن دریاب
مرگ و مرگ آگاهي در انسان پيش از تاریخ .سخنراني در نخستين همایش ملي مردم شناسي مرگ و زندگي ،پژوهشگاه ميراث
1611
فرهنگي و گردشگری ،پژوهشكدۀ مردم شناسي .به كوشش عليرضا حسن زاده .صفحه13 :
وحدتی نسب ،حامد
باستانشناسي پارینهسنگي ایران :دیروز ،امروز ،فردا .سخنراني در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 3 ،اردیبهشت 1611
1611
وحدتی نسب ،حامد
مرگ و مرگ آگاهي در پارینه سنگي مياني .سخنراني در مركز موسسه انسان و فرهنگ 81 ،دی .1616
1616
وحدتی نسب ،حامد
از یافته تا داده .سخنراني در گروه باستانشناسي خانه هنرمندان ایران ،سلسله نشستهای باستان-نشانه شناسي ،اردیبهشت
1616
.1616
وحدتی نسب ،حامد و زینب فيض
« 1616بررسي و شناسایي محوطه های پارینه سنگي در حاشيۀ شمالي دشت كویر ایران در حدفاصل بين سمنان و سرخه» ،مجموعه مقالات
دوازدهمين گردهم آیي سالانۀ باستان شناسي ایران ،به كوشش كوروش روستایي.134-131 :
وحدتی نسب ،حامد
انسانها ،حيوانات و گياهان ،نقش محورهای قاره ها در پيدایش نخستين تمدنها ،نخستين همایش انجمن كواترنری ایران،
1618
دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران 62-81 ،آبان .1618
وحدتی نسب ،حامد
 1618بازبيني یک گزارش :نگاهي دوباره به گزارش مقدماتي پيش از تاریخ جنوب غرب ایران ،نوشته فرنک هول و كنت فلنری،1137-
همایش ملي مطالعات باستان شناختي غرب ایران ،دانشگاه آزاد همدان ،بهار .1618
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وحدتی نسب ،حامد
 1618انسان و اقليم در كواترنری ،سخنراني در همایش یک روزه انسان و اقليم در كواترنری  ،دانشكده جغرافيای دانشگاه تهران13 ،
اردیبهشت .1618
وحدتی نسب ،حامد
 1611منشاء انسان و خروج از آفریقا ،سخنراني در همایش یک روزه تغييرات اقليمي كواترنری و جابجایي های انساني ،سازمان زمين
شناسي و اكتشافات معدني 18 ،آذر .1611
عسگری خانقاه ،اصغر ،ژیل بریون و حامد وحدتی نسب
 1611گزارش فصل سوم كاوش هيئت مشترک ایران و فرانسه ( )1647در محوطه پارینه سنگي جدید گرم رود  ،8خلاصه مقاله در
یازدهمين گردهمایي سالانه باستان شناسي ایران ،تهران ،موزه ملي ایران 81 ،الي  84آذر .1611
وحدتی نسب ،حامد
 1611بررسي و شناسایي محوطه های باستان حوضه آبریز سد تالوار ،بيجار ،خلاصه مقاله در یازدهمين گردهمایي سالانه باستان شناسي
ایران ،تهران ،موزه ملي ایران 81 ،الي  84آذر .1611
وحدتی نسب ،حامد و سيد مهدی موسوی
 1611گمانه زني در پناهگاه صخره ای راشک  ،6مازندران ،خلاصه مقاله در یازدهمين گردهمایي سالانه باستان شناسي ایران ،تهران،
موزه ملي ایران 81 ،الي  84آذر .1611
وحدتی نسب ،حامد
 1611بررسي و شناسایي محوطه های پارینه سنگي در محدوده جغرافيایي ميرک ،خلاصه مقاله در یازدهمين گردهمایي سالانه باستان
شناسي ایران ،تهران ،موزه ملي ایران 81 ،الي  84آذر .1611
وحدتی نسب ،حامد و مژگان جایز
 1611كاوش در غار كميشان ،خلاصه مقاله در یازدهمين گردهمایي سالانه باستان شناسي ایران ،تهران ،موزه ملي ایران 81 ،الي  84آذر
.1611
وحدتی نسب ،حامد
 1611خليج فارس معبری برای مهاجرتهای انساني پيش از تاریخ ،چكيده مقاله در سومين همایش دو سالانه بين المللي خليج فارس،
تاریخ ،فرهنگ و تمدن 12 ،تا  18اردیبهشت  1611دانشگاه تهران ،صفحه217:
وحدتی نسب ،حامد
 1612همنوع خواری در دنيای باستان ،سخنراني در هفته پژوهش در موسسه آموزش عالي مارليک ،آذر 1612
وحدتی نسب ،حامد
 1612تنوع زیستي در جوامع انساني ،سخنراني در همایش مردم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند كرمان 81 ،و  81آذر .1612
وحدتینسب ،حامد
مروری بر پژوهشهای پارینهسنگي در البرز شمالي ،در مجموعه مقالات همایش ملي چشمانداز باستانشناسي شمال كشور در
1641
دهۀ آینده ،به كوشش سيد مهدی موسوی كوهپر ،حسن هاشمي زرجآباد ،محمد قمری فتيده ،انتشارات اول و آخر.1-11 :
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وحدتی نسب ،حامد
1641

تنوع زیستي انسان .سخنراني در دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس 3 ،دی.

حامد وحدتی نسب
نقش علوم ميان رشته ای و تخصص گرایي در باستان شناسي ایران .ارائه مقاله در همایش ملي امكان ها و امكانات تحول در
1644
آموزش باستان شناسي ایران 7-1 ،آبان ،دانشگاه بوعلي همدان.
وحدتی نسب ،حامد
1647

تطور زیستي انسان .سخنراني در همایش تكامل از دیدگاه علم و دین ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد 81 ،آذر.

ژیل بریون ،عسگری خانقاه ،حامد وحدتی نسب ،پير آنتوان ،پاتریک آگوست ،ژان ژاک باهن ،محمد بهشتي ،بنوا شرویه ،گوینو ،ژولي-
سد ،لبرتون ،ليموندیان-لوزه ،سنه گا ،والری زیتون
 1647كاوش در محوطه پارینه سنگي جدید گرم رود ( 8بليران ،مازندران) گزارش كاوش در فصل  .8224ارائه مقاله در دهمين كنگره
باستان شناسي ایران 86-82 ،آذر ،بندر عباس ،استان هرمزگان.
مانا جامي الاحمدی ،حسن فاضلي نشلي ،حامد وحدتی نسب ،امير بشكني و اميرساعد موچشي
 1647معرفي محوطه های جدید پارینه سنگي در حاشيه رودخانه كشف رود .ارائه مقاله در دومين همایش بين المللي باستان شناسان
جنوب آسيا) ،(SOSAAشيراز 1 ،الي  1خرداد.
وحدتی نسب ،حامد
1643

مروری بر پژوهشهای پارینه سنگي در ایران .ارائه مقاله در نهمين كنگره باستان شناسي ایران ،تهران ،موزه ملي ایران.

وحدتی نسب ،حامد ،زهرا افشار و سيد شهریار عرب
معرفي تكنيک ژئومتریک مورفو متریک ومطالعه جمجمه های سایت باستاني گوهر تپه با استفاده ازاین متد .نهمين
1643
كنگره باستان شناسي ایران ،جلد سوم ،تهران ،موزه ملي ایران.
وحدتی نسب ،حامد
فرضيات پيرامون منشاء انسان مدرن .سخنراني در گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
1643
وحدتی نسب ،حامد
ژنتيک در باستان شناسي .سخنراني در گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.
1643
وحدتی نسب ،حامد
خروج از آفریقا و چند مكاني (تقابل دو فرضيه) .سخنراني در موزه ایران باستان.
1641
وحدتی نسب ،حامد
رابطه بين انسان نئاندرتال و انسان هوشمند (متد سه بعدی) .سخنراني در گروه باستانشناسي دانشگاه تهران.
1641
وحدتی نسب ،حامد
 1642داده های ژنتيک و تكامل بشر.ارایه شفاهي در اولين كنگره بين المللي ژنتيک انساني ،شهركرد ،ایران.
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دوره هاي کارآموزي و مهارتهاي آزمایشگاهی
کار با  ،PCRژل الکتروفورز ،Cloning ،استخراج  ،DNAطراحی پرایمر

2116

گواهی  CPRصادره از وزارت کشاورزي ایالات متحده آمریکا

2116

گواهینامه رانندگی  ،ATVاز انستيتو ایمني  ،ATVآریزونا.

2115
2115

تکنیک هاي سرپرستی (نظارت )
 12ساعت كارآموزی در وزارت كشاورزی /ایالات متحده ،آلبوكركي ،نيو مكزیكو.

مهارتهاي نرم افزاري :آشنایی به نرم افزارهاي آماري STATISTICA ،SPSS
نرم افزار شبیه سازي سه بعدي Geomagic
آشنایی با بانک هاي اطلاعاتی  Infraو Access
آشنایی کامل با GIS

معرفان
دکتر دونالد سی .جوهانسون
مدیر انستيتو منشاء انسان )(IHO
پروفسور انسانشناسي
دانشگاه ایالتي آریزونا
تلفن)142( 787-3174 :
فاكس)142( 787-3172 :
پست الكترونيکjohanson.iho@asu.edu :

دکتر جفري اي .کلارک
پروفسور انسانشناسي .مرد علمي سال دانشگاه ایالتي آریزونا
دانشگاه ایالتي آریزونا
تلفن)142( 131-7113 :
فاكس)142( 131-7371 :
پست الكترونيکGeoffrey.clarck@asu.edu :

دکتر ویلیام اچ .کیمبل
مدیر علوم انستيتو منشاء انسان )(IHO
پروفسور انسانشناسي
دانشگاه ایالتي آریزونا
تلفن)142( 787-3148 :
فاكس)142( 787-3172 :
پست الكترونيکwkimbel.iho@asu.edu :
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