
  شناسی یکصد و نودمین جلسه گروه تاریخ و باستان

پژوهشگاه علوم انسانی در 17الی  15ساعت  17/12/91پنجشنبه مورخ  شناسی یکصد و نودمین جلسه گروه تاریخ و باستان
برگزار  وند، دکتر سپهري، دکتر بادکوبه، دکتر صفاران، دکتر جودکی آقایان دکتر صادق آئینهبا حضور  و مطالعات فرهنگی

  .شد
  

نیز  افراد زیر .و ایران اثر دکتر سیدحسن مر را به گروه تحویل دادند) ع(دکتر صفاران داوري کتاب امام رضا این جلسه ابتدا
  .به به ارائه داوریهاي خود پرداختند

شناسی قبیله در مغرب عربی  دکتر جودکی داوري کتاب تاریخ تحلیلی اسالم اثر محمدابراهیمی ورکیانی و کتاب جامعه 
  .ده را به گروه تحویل دادندزا دکتر ناصر طاهري و رحیم اثر دکتر بوطالب،) اسالمی(
احمدي و کتاب فرهنگ و تمدن اسالمی اثر  دکتر بادکوبه داوري کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی اثر خانم دکتر جان 

ـ داوري دوم 4 .فرد را به گروه تحویل دادند دکتر والیتی و کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم اثر خانم دکتر زهرا اسالمی
  .غروب اثر یوسف غالمی را دکتر جودکی به عهده گرفتند کتاب پس از

  .دکتر اصغر خاندان معرفی شدند داوري دوم کتاب تاریخ صدراسالم اثر میرابراهیم سیدعلوي،
کتاب فلسفه انتقادي تاریخ اثر دکتر سیدابوالفضل رضوي داوري اول آن را دکتر حسینی و داور دوم آن دکتر مسعود صادقی 

  .دندمعرفی ش
کتاب قفقاز در تاریخ معاصر ایران اثر کاوه بیات براي داوري دوم براي دکتر نصراهللا صالحی فرستاده شده بود که ایشان  

  .بدون انجام داوري کتاب را پس فرستادند و مقرر گردد در جلسه بعدي براي آن داوري دیگر انتخاب شود
  .حث و بررسی قرار گرفت و مورد تایید اعضاي گروه قرار گرفتهاي نهایی در جلسه مورد ب بندي نامه فرم جمع

معرفی نمودند که بدین . دهد اعضاي گروه لیست انتشاراتی که عمده عناوین کتب مربوط به موضوعات گروه را نشر می 
  :باشد گونه می

  ـ انتشارات امیرکبیر
  ـ انتشارات دانشگاه تهران

  ـ انتشارات سمت
  ـ انتشارات معارف

  انتشارات ققنوسـ 
  ـ انتشارات اسطوره

  ـ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  ـ انتشارات توس



  ـ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
  ـ مرکز نشر دانشگاهی

، ایران سرزمین همیشگی آریائیان فرهنگ و تمدن اسالمی ) ع(کتاب تاریخ امامت، تشیع در تاریخ، تاریخ تشیع و امامان
باشد  می 92تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم، درجلسه بعدي گروه که اواخر فروردین  ویژه علوم پزشکی ، تاریخ شناسی ایران،

  .نهایی شود و نامه به ناشر آن نیز تهیه شود
  
  
 


