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 مپژوهشگاه علو در ساعت3/05/1392پنج شنبه  مورخ یشناس باستانو  خیتار گروه جلسه نیچهارم و نود و کصدی
ر ناصري ، دکتر نورایی و دکتر آئینه وند ، دکتر سپهري ، دکتر ولوي ، دکت: با حضور انسانی و مطالعات فرهنگی

  .تشکیل شدکی دکتر جود
  :مصوبات و مذاکرات 

  لمی ، فرهنگی و دانشگاهیعتبادل نظر پیرامون اخبار )1
نژاد براي  شکتاب تاریخ عرب در دوران اسالمی ترجمه منصور دادا: انتخاب داور براي کتب خریداري شده  )2

عباسیان کتاب تمدن اسالمی از عصر . داوري براي دکتر علی بیات و دکتر علی غالمی از اصفهان فرستاده شده
کتاب مبانی جغرافیایی .دکتر بختیاري انتخاب شد خانم ترجمه  دکتر سپهري داور اول دکتر خضري و داور دوم

  .کی و دکتر سید جمال موسوي فرستاده شددتاریخ اسالم براي دکتر جو
گروه  شناسی و هنر از اعضاي گروه تاریخ معتقد بودند که باستان.وضعیت پوشش گرایش در گروه مطرح شد) 3

د و براي تکمیل گرایش ها اعضاي گروه آقاي دکتر روزبه زرین کوب با گرایش ایران باستان و درتاریخ جدا گ
  .معرفی نمود خانم دکتر صفورا برومند با گرایش ایران قبل از اسالم جهت عضویت در گروه به شورا 

تألیف مرحوم محمد محمدي مالیري ، چاپ اول ، ناشر توس ،سال نشر ) شش جلدي(کتاب تاریخ فرهنگ ایران )4
ایی و نامه به ناشر این کتاب در جلسه گروه مورد زیابی آن به پایان رسید و نامه نهکار ار. ، محل نشر تهران 1379

  :شداز نظرات بدین گونه میبا اي بحث و بررسی قرار گرفت که خالصه
براي تکمیل آگاهی هاي تخصصی براي دوران کارشناسی ارشد و دکتري در درس سقوط دولت ساسانیان و ) 1

و تمدنی  و روابط متقابل ایران و عرب و مخصوصا در حوزه  یدوره خالفت اموي و عباسی بویژه به لحاظ فرهنگ
  .تأثیر گذاري فرهنگ و تمدن ایرانی در تمدن اسالمی پیشنهاد می شود

  .به عنوان یک کتاب ارزشمند کمک درسی می توان از آن استفاده کرد) 2
ناشر سمت ، سال  ،س ایگرس ترجمه عبدالحسین آذرنگ چاپ اولرسده بیستم از گئونگاري در  کتاب تاریخ)5

ه گروه مورد ایی و نامه به ناشر ان در جلسآن به پایان رسیده بود و نامه نه محل نشر تهران نیز کار ارزیابی، 1389نشر 
  :ه میباشد نخالصه اي از این نامه بدین گو. یید اعضا قرار گرفت أت

مدن ، علوم سیاسی  و بعضی رشته هاي دیگر تبه عنوان یک کتاب کمک درسی براي دانشجویان تاریخ ، تاریخ ) 1
  . می باشدآشنایی با تحوالت تاریخ نگاري مغرب زمین در قرن بیستم مناسب جهت 

  .پا ضعیف تر هم نیستروار ا سنت تاریخ نگاري در آنانتألیف اثري مشابه براي دیگر کانون هاي تمدنی که ) 2



اثر سید مرتضی عاملی ترجمه دکتر سپهري ، چاپ اول ، ) دوازده جلدي) (ص(کتاب سیره صحیح پیامبر اعظم ) 6
، محل نشر تهران تیز در گروه مورد بحث و بررسی قرار 1391ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسالمی  ، سال نشر 

  : پیشنهادهاي داوران بدین گونه می باشد . گرفت
  . در صورت ویرایش مجدد ، متن زیباتر و روان تر خواهد شد )  1
 این کتاب نمی تواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار گیرد زیرا اوالً حجم آن بسیار زیاد است ثانیاً) 2

از این رو پژوهشی به حساب . پژوهشهاي گسترده  کتاب  بیشتر به کار پژوهشگران و عالقمندان سیره خواهد آمد 
 دانشجویان در پژوهش هاي خود همی آید ک


