
  شناسي انديشي استادان تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي و باستان گزارش هم
  16 الي 9 از ساعت 19/11/85شنبه  پنج

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مقدمه
وضعيت (شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در تدارك برگزاري كنگره ملي علوم انساني 

از اين رو به منظور آمادگي هرچـه  .  است85ه ما  اسفند24 – 22در روزهاي  ) انداز فردا   امروز، چشم 
نظـران ايـن حـوزه و     شناسي و آگاهي از ديدگاههاي استادان و صـاحب  بيشتر گروه تاريخ و باستان     

ه دعـوت قبلـي از اسـتادان           هماهنگي  هرچه بهتر و شركت فعال در برگـزاري كنگـره مـذكور، بنـا ـب
 در محل پژوهشگاه علوم انساني برگـزار  19/11/85دانشگاههاي سراسر كشور، نشستي را در تاريخ    

 نفر از اسـتادان حـوزه تـاريخ،    33در مجموع به رغم فاصله دور برخي شهرها و زمان محدود،   . كرد
  .شناسي شركت كردند تاريخ و تمدن ملل اسالمي، و هنر و باستان

كت و در چهار كميته تخصصي شر) به شرح زير(شركت كنندگان، پس از حضور در جلسه عمومي 
  .به تبادل نظر در ره محورهاي مورد بحث پرداختند

  شركت كنندگان و دانشگاههاي متبوع. 1
  دانشكده الهيات دانشگاه تهران      رضا احمد آقاي دكتر خضري سيد

  دانشكده الهيات دانشگاه تهران        بيگي آقاي دكتر كاظم
  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراء       خانم دكتر احمدي نزهت
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  دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران اهواز       دكتر جباري هوشنگآقاي
  دانشگاه تربيت معلم      نهان محمد حسن آقاي دكتر راز

  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراء      زاده اسماعيل آقاي دكتر حسن
  دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان      آقاي دكتر كجباف علي اكبر

  مان مركزي دانشگاه پيام نورساز      آقاي دكتر خسروبيگي هوشنگ
  دانشكده ادبيات دانشگاه لرستان    الدين عالء آقاي دكتر شاهرخي سيد
  )ع(دانشگاه امام صادق        آقاي دكتر الويري محسن
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي       آقاي دكتر سپهري محمد
   و تمدن اسالميدانشگاه الزهراء گروه تاريخ      عبداهللاآقاي دكتر ناصري طاهري
  دانشكده الهيات گروه تاريخ تمدن دانشگاه فردوسي مشهد      آقاي دكتر جليلي مهدي
  دانشگاه الزهراء گروه تاريخ و تمدن      خانم دكتر نظري زهرا
  دانشكده الهيات دانشگاه تهران      آقاي دكتر بيات علي

  دانشكده الهيات دانشگاه تهران      آقاي دكتر بادكوبه احمد
  دانشگاه الزهراء    تر ولوي عليمحمدآقاي دك

  دانشكده ادبيات دانشگاه تهران    خانم دكتر جان احمدي فاطمه
  دانشكده ادبيات دانشگاه الزهراء     خانم دكتر بختياري شهال

  دانشگاه تربيت مدرس    وند صادق آقاي دكتر آئينه
  پژوهشكده تاريخ اسالم      آقاي دكتر قويدل خليل

  )ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني      حامدمقدم آقاي دكتر منتظري
  دانشگاه اصفهان    القائم اصغر آقاي دكتر منتظر

  دانشكده ادبيات دانشگاه لرستان    اهللا آقاي دكتر بهرامي روح
  دانشگاه شهر كرد     آقاي دكتر صفاران الياس
  دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس      آقاي دكتر خزائي محمد

  دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس    فر مهناز تهخانم دكتر شايس
  دانشكده علوم انساني دانشگاه تهران    آقاي دكتر كريميان حسن 

  سازمان ميراث فرهنگي      آقاي دكتر رهبر مهدي
  دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس    آقاي دكتر طاووسي محمد

  مداندانشكده هنر دانشگاه بوعلي سينا ه    فر يعقوب آقاي دكتر محمدي
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  دانشكده هنر دانشگاه الزهراء    آقاي دكتر دادور ابوالقاسم
  رئيس پژوهشكده تاريخ اسالم    اي هادي االسالم خامنه حجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هاي تخصصي محورهاي مورد بحث به تفكيك كميته. 2  

 
)اسالم و ايران(هاي تاريخ  كميته  :الف  

 
  آموزش تاريخ در ايران- 1

)اسالم و ايران(آموزان با استعداد براي ورود به رشته تاريخ  لل كم رغبتي دانشبررسي ع) الف  
)بررسي نقاط قوت و ضعف) (اسالم و ايران(متون و منابع درسي رشته تاريخ ) ب  
در كشور) اسالم و ايران(بحث هماهنگي و ناهماهنگي آموزش تاريخ ) ج  
ها و دانشگاهها در دبيرستان) سالم و ايرانا(هاي دانش افزايي مدرسين تاريخ  بررسي راهكار) د  
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)بررسي نقاط قوت و ضعف) (اسالم و ايران(روش آموزش تاريخ )  ه   
 

  پژوهش تاريخ در ايران- 2
)اسالم و ايران(پژوهش محوري در تاريخ ) الف  
هاي ارتقاء مبادالت علمي و پژوهشي بين اعضاي هيات علمي دانشگاهها در رشته  بررسي راهكار) ب
)اسالم و ايران(اريخ ت  
در كشور) اسالم و ايران(بررسي وضعيت مجالت علمي تاريخ ) ج  
)اسالم و ايران(هاي پژوهشي در رشته تاريخ  بررسي راهكارهاي ارتقاء روش) د  
 

هاي علوم انساني و نقش آن در توسعه فرهنگي،  بين رشته) اسالم و ايران( جايگاه رشتة تاريخ - 3
وراجتماعي و سياسي كش  
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  قرائت قرآن كريم   صبح9ساعت 

گـويي و گـزارش عملكـرد گـروه توسـط جنـاب آقـاي دكتـر            آمد  خوش  15/9 – 30/9

  وند رئيس محترم گروه  آئينه صادق

  سخنراني رئيس محترم شوراي بررسي متون جناب آقاي دكتر گلشني  30/9 -  45/9

  )رنامة ارائه شدهطبق ب(گانه  هاي چهار آغاز كار كميته  45/9 - 15/12

  نماز ، ناهار  15/12 -  14

  گانه هاي چهار بندي كميته ارائه و جمع  14 -  15

يس گـروه و مـسئوالن كميتـه        15 -  16 هـاي   گفتگو، پرسش و پاسخ با حـضور رـئ

  چهارگانه
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  گانه هاي چهار هاي كميته بندي پيشنهاد جمع. 4
  
گذاري، جامعه،  سياست(علوم انساني در سه سطح سازي نسبت به اهميت و ضرورت   فرهنگ-1
  )آموزان آموز دانش
   تأكيد بر نقش هويت بخشي تاريخ و تمدن اسالم و ايران-2
  و نزديك كردن آن به نيازهاي جامعهتاريخ هاي كاربردي   برجسته كردن جنبه-3
ه كـار      تشكيل كميسيوني جهت بررسي و ارائه پيـشنهاد  -4 وط ـب ختـصاص  آفرينـي و ا  هـاي مرـب

هايي جهت   ايرانشناسي يافتن مكانيزم شعبرديفهاي استخدامي در بخشهاي مختلف كشور گسترش  
ميـراث فرهنگـي، ارشـاد،    (ها و مؤسسات جهت جذب فـارغ التحـصيالن تـاريخ     خانه تشويق وزارت 

ش  ... ريزي و  سازمان مديريت و برنامه) اوقاف، وزارت كشور، خارجه   آمـوزان و  جامعه به ويـژه داـن
  دانشجويان

   ضرورت عمومي سازي نگاه كالن نگر و تمدني در همة اقشار -5
   ضرورت ايجاد بوستان تمدن اسالمي به عنوان يك مركز علمي و فرهنگ آفرين-6
  التحصيالن رشته تاريخ اسالمي  تدريس دروس تاريخ اسالم گرده معارف توسط فارغ-7
  ر سطوح مختلف تحصيلييابي د  يافتن راه كارهاي مناسب جهت استعداد-8
  تاريخ  خطي تاريخ و احياء متون مرتبط با  سازي متون و نسخ  باز-9

  اندازي جلسات نقد كتب درسي دانشگاهي با حضور مؤلفان   راه-10
كـاهش واحـدهاي   (تر ميان آموزش و پژوهش اعضاي هيئت علمي    برقراري نسبت منطقي   -11

  )آموزش و لحاظ كردن واحدهاي پژوهشي
  اي هاي بين رشته شويق نگرش ت-12
   تشويق فعاليت تيمي در حوزه تحقيق و تأليف در دانشگاهها-13
  تاريخ تأكيد تأسيس انجمن علمي -14
   پيشنهاد به وزير علوم تأسيس معاونت علوم انساني-15
ا تكنيـك  2 ارائه  -16 هـاي مـدرن     واحد درسي در سطح كارشناسي جهت آشنايي دانشجويان ـب

  كمك آموزشي 
  آموزي معلمان تاريخ اسالم  افزايش ارتباط ميان دانشگاه و آموزش و پرورش در حوزه باز-17
   ماهه3هاي  انديشي ميان متخصصان تاريخ در دوره  تشكيل كارگاههاي هم-18
  )تاريخ يا تاريخ اسالم(اندازي مجالت علمي در مناطق مختلف دانشگاهي   راه-19
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  هاي تحقيق  تحقيق در تاريخ و تدريس اسلوب تدوين كتب نهايي مناسب با روش-20
   ارائه كارنامه پژوهشي جهت دانشجويان تحصيالت تكميلي-21
  هاي تاريخي  برگزاري دو ساالنه كنگرة تاريخ در سطح جهاني در هر يك از گرايش-22
  هايي كه كتاب درسي ندارند  تأكيد بر تدوين كتاب در حوزه-23
  ايران و اسالم تدوين يك دوره كامل تاريخ -24
   توجه به تصحيح متون تاريخي و نقش آن در ارتقاي دانش تاريخ-25
شناسي در   نشستهاي ساالنه مديران گروه تاريخ، تاريخ و تمدن ملل اسالمي، هنر و باستان     -26

  دانشگاهها
هاي روز براي استفاده از ديدگاهها و دستاوردهاي جديد   توجه اعضاي هيئت علمي به زبان-27

  حوزه تاريخ و تمدندر 
  بهره برداري از روشهاي نو در آموزش و پژوهش -28
   جلوگيري از تدريس غير متخصصان در دانشگاهها-29
  جلب همكاري صدا و سيما براي پربار كردن آموزش تاريخ در گرايشهاي مختلف -30
  توجه به موحورهاي فرهنگي و تمدني در كتب درسي -31
  نياز بر اساس استاندارد خاصبيني امكانات مورد   پيش-32
  ها و مجالت تخصصي  تقويت كتابخانه-33
  بيني دروس تاريخ و تمدن در دروس مشترك  پيش-34
  اي هاي چند رسانه  توليد متن-35
   جدي گرفتن نقد و نقادي در پژوهشهاي تاريخي-36
يس  هايي براي گماردن مشاوران تاريخ براي مديران ارشد كشور در   اتخاذ راهكار  -37  سطح رـئ

  جمهور، وزراء ، و رؤساي سازمانها
شناسي و هنر و فراهم نمودن تسهيالت مربوط از طـرف    تأكيد بر آموزشهاي ميداني باستان -38

  ميراث فرهنگي
  0تاريخ رويه و غير منطقي زير گروههاي   ممانعت از گسترش بي-39
  شناسي يخ و باستان ايجاد بانك اطالعاتي اعضاي هيئت علمي گرايشهاي مختلف تار-40
  )آيسكو( برقراري ارتباط با سازمان علمي و فرهنگي كنفرانس اسالمي -41
تأكيد بر (بار  هاي كوتاه مدت حداقل هر چهار سال يك  بازنگري دروس تخصصي در دوره -42

  )هاي آموزشي شناور بودن برنامه
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   لزوم جلوگيري از تخريب يادمانهاي تاريخي فرهنگي و هنري-43
  
  
  
  


