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  .در پژوهشگاه برگزار شد 92دیماه  29در تاریخ  یکصدو نودو یکمین جلسه گروه تاریخ و باستان شناسی

 :اعضا نسبت به ازائه گزارشی از داوریهاي خود پرداختنداین جلسه در 

و مذهب در ایران عهد تیموري اثر بئاتریس دکتر سید ابوالفضل رضوي داوري کتاب جهانی قدرت ، سیاست  - 1
حکومتهاي ( ترجمه دکتر جواد عباسی را به همراه مقاله و همچنین داوري کتاب دیلمیان در گستره تاریخ ایران 

 . اثر دکتر پروین ترکمنی آذر را به همراه مقاله به گروه تحویل دادند ) آل بویه ، آل زیار،محلی

اثر دکتر بوطالب ترجمه  ) عربی ( دکتر علی شیخ مهدي داوري دوم کتاب جامعه شناسی قبیله در مغرب اسالمی  - 2
 .دکتر ناصري طاهري و دکتر رحیم زاده را به گروه تحویل دادند 

و کتاب تاریخ اسالم از منظر قرآن اثر یعقوب به اثر محمد حسین دانش کیا عب جمال کدکتر بادکوبه داوري کتا - 3
 .جعفري را به گروه تحویل دادند 

ان اثر حسن یردکتر بهرامی داوري کتاب مناسبات مهاجرین و انصار اثر حسین حسینیان مقدم و کتاب تاریخ ا - 4
 . انوشه را به گروه تحویل دادند 

 .برگزار شود دادند جلسات گروه در قم دکتر الویري پیشنهاد  - 5

 ختیارات بیشتري کتاب را نقد کند دکتر بادکوبه اعالم کردند فرم بازبینی به فرم داوري اضافه شود تا داور با ا - 6

کتب زیر با به پایان رسیدن کار داوري ، ارزیابی آن مورد بحث و بررسی در گروه قرار گرفت و نظر نهایی  - 7
 .آن ها نیز تهیه شد که بدین صورت می باشد  گروه و نامه به ناشر
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 :پیشنهاد شد تا همچنین 

 .اسالمی مورد غفلت قرارگرفته است مباحث مهمی چون آموزش و نهادهاي آموزشی در تمدن  - 1

 .زیاد است  حجم کتاب براي یک درس واحدي - 2

سخت است می توانست بیشتر به ساده ) بجز تاریخ و تمدن ( سایر رشته ها فهم برخی عبارات براي دانشجویان  - 3
 . سازي بیفزاید 



براي فرهنگ و تمدن اسالمی وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان محتواي اثر را در این اثر چار چوب نظري  - 4
 .داوري کرد 
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