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دکتر ناصري داوري کتاب تاریخ امامت اثر همچون  اعضا داوریهاي خود را از کتابهاي تعیین شده ارائه دادند در این جلسه 
فر و  دکتر رحمتی داوري کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم اثر زهرا اسالمیداد و دکتر منتظرالقائم را به گروه تحویل 

داوري کتاب نیز دکتر بادکوبه  .داوري کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی اثر دکتر جان احمدي را به گروه تحویل دادند
 .ده گرفتندتمدن اسالمی در قرن چهارم هجري را تحویل دادند و بازبینی آن را دکتر سپهري به عه

 

گروه تاریخ خریداري شده و جهت داوري براي داوران گروه تاریخ بدین  91تعدادي از کتب ملی و جهانی سال همچنین 
 :گونه ارسال گردید

  داور دوم دکتر بختیاري ورکیانیـ تاریخ تحلیلی اسالم اثر محمدابراهیمی 
  ـ تاریخ صدر اسالم اثر میرابراهیم سیدعلوي داور دوم دکتر نورایی

  داور دکتر بختیاري ورکیانیاثر محمد ابراهیمی  2و1ـ تاریخ اسالم ج 
  ـ پس از غروب اثر حسین غالمی داور دوم دکتر نورایی

  رّ داور دوم دکتر بادکوبهحو ایران اثر سیدحسین ) ع(رضا ـ امام
  و امامان اثر محمد نصیري داور دوم دکتر رحمتی تشیع  ـ تاریخ

  اثر دکتر والیتی داور دوم دکتر سپهري) ویژه علوم پزشکی(اسالمن تمدـ تاریخ فرهنگ و 
  داور دوم دکتر سپهري تـ فرهنگ و تمدن اسالمی اثر دکتر والی

ـ قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموري اثر بئاتریس فور ترجمه دکتر جواد عباسی داور این کتاب دکتر 
  باشد سیدابوالفضل رضوي می

  اثر دکتر نیکنامی داور دوم دکتر صفاران 1شناسی ج  در پژوهشهاي باستانـ روش تحلیلی 
  شناسی ایران اثر صادق شهمیرزادي داور دوم صفاران ـ اطلس باستان

  ـ سومر و سومریان اثر زهرا باستی داور دوم دکتر صفاران
  ـ تاریخِ تاریخ هنر اثر مسعود قاسمیان داور دوم دکتر صفاران



  تر ملیحه ستارزاده داور دوم دکتر خسروبیگیـ سلجوقیان اثر دک
  آذر داور دوم دکتر سیدرضوي ـ دیلمیان در گسترة تاریخ ایران اثر خانم دکتر ترکمنی

  ـ تاریخ فرش اثر دکتر رضوي داور دوم دکتر صفاران
  ـ تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر اثر دکتر گودرزي داور دوم دکتر حاتم

  پور آبادي داور دوم دکتر ایمان همیشگی آریائیان اثر دکتر غیاثـ ایران سرزمین 
  احمدي ـ تاریخ اسالم از منظر قرآن اثر یعقوب جعفري داور دوم خانم دکتر جان

  احمدي کیا داور دوم خانم دکتر جان کعبه اثر محمدحسین دانش مالـ ج
  سپهري داور اول دکتر خضريدکتر جلد اثر سیدجعفر عاملی ترجمه 12)ص(ـ سیره صحیح پیامبراعظم

 

 
 


