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  .انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد

  
  : مصوبات و مذاکرات 

  تبادل نظر پیرامون اخبار علمی ، فرهنگی و دانشگاهی  - 1
  : انتخاب داور براي کتب زیر - 2
اریان داور دوم دکتر انصاري بیز حاجی قاسمی ، داوران دکتر معمخشت و خیال اثر کامبیز نوایی و کام -

فاضلی ، داور اول دکتر بهرامی داور دوم دکتر هروي...تاریخ فرهنگی چیست ؟ اثر پیتر برك ترجمه نعمت ا -

ایران در اویل عهد ایلخانان ترجمه دکتر ابولفضل رضوي ، داور اول دکتر ابوالحسن فیاض انوش داور دوم دکتر  -
سپهري راد

اثر اندره میکل ترجمه دکتر حسن فرغی ، داور اول دکتر سپهري داور دوم دکتر   2و1اسالم و تمدن اسالمی  -
باکوبه

دیه فی مکه اثر هشام جعیط ناقد دکتر سپهريیه الدعوه المحمکتاب تاریخ -

قراءه النص الدینی عند محمد ارگون اثر عبد المجید خلیقی ، ناقد دکتر جودکی -

العقل فی اسالم اثر خلیل احمد خلیل ناقد دکتر جودکی  -

و کتاب هاي حیوانات قربانی در ایالم باستان اثر شاهین ماهیار ، هخامنشیان در مصر اثر شاهین ماهیار ، بررسی  -
پوشاك هخامنشی اثر مریم علی بمانی و نقوش برجسته بین النهرین در هزار سوم پیش از میالد اثر شاهین ماهیار 

.هت بررسی به آقاي دکتر صفاران تحویل داده شد ج
آسیب شناسی مسائل مبتال به فعالیت گروه ها و شوراي بررسی متون در جلسه مورد بحث قرار گرفت و اعضاي - 3

  : محترم گروه موارد زیر را به عنوان مهمترین مسائل و مشکالت اعالم کردند 
  .هاي تخصصی نقد شود تا نتایج بهتري داشته باشدوزه ب هاي هر گروه به صورت تخصصی در حکتا- 1
  .ضرورت دارد) رمان در زمینه تاریخ(بررسی کتب مرجع و کتب غیر درسی - 2
با حضور نویسندگان و صورت جلسات روي سایت قرار گیرد تا  نقدهر دو هفته یکباربرگزاري جلسات - 3

  .ئه شوداراهکارهاي جدیدي ار



ماه یکبار  6برگزاري نشست هاي منطقه اي براي معرفی شورا، هر .طالعی نداردامراکز علمی از این نشست  ها - 4
با این کار نیروهاي جدیدي معرفی و جذب می شوند و .یکی از اعضا گروه ها در آن منطقه به معرفی شورا بپردازد

  .کار نقد در کل کشور تقویت می شود
  .داوري گروه آشنا هستند سپرده شودنامه و ه داوري مقاالت نقد به اعضاي گروه که با شیو- 5
  .امکان انعکاس تمامی نظرات داوران در چارچوب فرم داوري وجود ندارد. قص استافرم داوري داراي نو- 6
  سازمان دهی رشته ها- 7
  تأکید بر تخصصی شدن گرایش ها- 8
  عدم دسترسی گروه به کتابخانه هاي تخصصی - 9

  تأسیس شعبه شوراي تحول علوم انسانی - 10
  تقویت بنیادهاي پژوهشی در حوزه اجتهاد و گرایش ها تخصصی تاریخ- 11
  بررسی مجدد سر فصل هاي متون درسی- 12
  تأسیس گرایش هاي تخصصی مانند تاریخ محلی- 13

کتاب اقبال و تاریخ نگاري اثر حسن شایگان ، چاپ اول ،ناشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي ، سال نشر - 4
کار ارزیابی آن به پایان رسید نامه نگاري و نامه به ناشر آن مورد تأیید رئیس گروه اعضاي . شر تهران ، محل ن 1383

  .خالصه اي از نظرات بدین گونه می باشد.گروه قرار گرفت 
کمبود آثار علمی ارزشمند در این زمینه تألیف چنین  ی با تاریخ دانان و ادباي معاصر وباتوجه به ضرورت آشنای -

  .ري مفید و ارزشمند استآثا
  .عنوان متنی کمک درسی چون تاریخ نگاري فارسی و تاریخ نگاري معاصر از این کتاب استفاده کرد  توان به می -
  .ی دبیر محترم شورا دعوت خواهد شددر جلسه بعدي گروه از آقاي دکتر حسین- 5
 


