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  .تشکیل شد فر وسفییدکتر 

  : مصوبات و مذاکرات 
 تبادل نظر پیرامون اخبار علمی ، فرهنگی و دانشگاهی  - 1

 .بیست و شش عنوان کتاب ملی و هفت عنوان کتب جهانی را معرفی نمود  92گروه تاریخ براي برنامه سال  - 2

 . کتاب جهانی الفتنه به همراه نقد را به گروه تحویل دادند  ريدکتر الهی زاده داو - 3

تاریخ صدر اسالم اثر سید ابراهیم میر علوي را به همراه گزارشی از این  کتاب وريخانم دکتر مریم معینی نیا دا - 4
 .کتاب به گروه تحویل دادند

ب اثر حسین غالمی و داوري کتاب ریشه هاي قوم گرایی اعراب وري کتاب پس از غرآقاي دکتر جودکی داو - 5
 .اثر دکتر الدوري ترجمه ي دکتر رستم پور را به گروه تحویل دادند

نظر گروه این . شورا مجله مقاالت علمی و پژوهش در گروه مورد بحث ، بررسی قرارگرفت 140طبق مصوبه  - 6
 .چون هر مقاله دو بار داوري شده نیازي به نقد مجله نمی باشد بود که 

 .دکتر حاتم فرستاده شدمقررگردید کتاب جهانی معماري اسالمی براي  - 7

 .ی اثر محمد عابد الجابري دکتر بادکوبه به عهده گرفتند و داوري کتاب جهانی تکوین عقل عرب نقد - 8

 رضويداوري کتاب تاریخ نگاري فارسی اثر رابینسون ترجمه ي مصطفی سبحانی براي دکتر سپهري و دکتر  - 9
 . فرستاده شد 

آقاي شبه قاره هند اثر علیرضا معصومی را دکتر صفاران و داور دوم آن داوري اول کتاب باستان شناسی  - 10
 .باشد  کیپازو

مهدوي دکتر نورایی و داور دوم آن داور اول کتاب تاریخ روابط خارجی ایران اثر عبدالرضا هوشنگ  - 11
 .دکتر نقیب زاده انتخاب شد

عنوان .برگزاري یک کارگاه و یک نشست را به شوراي بررسی متون پیشنهاد داد 92گروه تاریخ براي سال  - 12
نقد تاریخ نگاري شفاهی با هدف مقابله با نگاههاي غیرعلمی به تاریخ ، ترویج روشهاي علمی تاریخ : کارگاه 



و هنر وباستان شناسی سراسر ...) باستان ، ایران ، اسالم و تشیع و( گروههاي تاریخ نگاري شفاهی و گردهمایی 
 .بررسی متون  کشور با عنوان هم اندیشی در راستاي ماموریتهاي شوراي

پایان رسیدن کار داوري و ارزیابی آن مورد بحث بررسی در گروه قرار گرفت و نظر نهایی  کتب زیر به  - 13
 .گروه و نامه به ناشر آن نیز تهیه شد که بدین صورت می باشد 

 .محل نشر قم . 1390سال نشر . معارف : دوم ناشر : نوبت چاپ –صدر اسالم از میر ابراهیم سید علوي تاریخ ـ 

  : ي این جلسهیشنهادهاپ
 .کتاب تاریخی تحلیلی اسالم مرحوم دکتر شهیدي براي تدریس اولی است  - 1

وجود در  مشهود است و در مقایسه با دیگر کتابهاي  "در این کتاب سه رویکرد شیعی ، کالمی و روایی کامال  - 2
 .، اثري معمولی است که نکته جدیدي براي دانشجویان نداردخصوص تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

شود و به درجه پختگی و انسجام فصول در آید و نواقص کتاب در سه قسم محتوایی  یاگر مقدمه کتاب بازنویس - 3
ح شود ، به مراتب بر ار زش ونگارش ، مد نظر نویسنده قرار گرفته و اصال)  ارجاعاتبه خصوص در ( ، روش 

 .ده خواهد شدعلمی آن افزو

سال نشر : سمت : اول ناشر : نوبت چاپ ) دیباج ( تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضر اثر مرتضی گودرزي ـ 
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