خبرنامه فعالیتهای انجمن در سال 1400
گزارش اهم اقدامات انجمن ایرانی تاریخ اسالم در سال 1400
کنفرانس بین المللی
 .1نخستین کنفرانس بین المللی سه روزه «زبان عربی و تمدن اسالمی»؛  ۲4 ،۲۳و  ۲۵فروردین 1400؛با
همکاری دانشگاه تهران
 .۲کنفرانس بین المللی دو روزه  :سلسله همایش های گفت و گوهای فرهنگی بین ایران و چین با
موضوع" ایرانشناسی"؛  ۲7و  ۲8مهر .1400
 .۳کنفرانس بین المللی(وبینار)« :روابط تاریخی ایران و شبه قاره هند؛ گذشته ،حال و آینده» با همکاری
انجمن ملی تحقیقات تاریخی(پاکستان) ،دانشگاه تهران و دانشکدگان الهیات و معارف اسالمی و زبانها
و ادبیات خارجی دانشگاه تهران  ،بهمن .1400

همایش ملی
همایش ملی  ۵روزه " غدیر ،عید اسالمی" ۵ ،الی  1۳مردادماه .1400

نشست علمی
.1

نشست نوروز تاریخی 1،فروردین  1400شعبه خراسان رضوی

 .۲نشست علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس «:سیاست ایرانیان بر خلیجفارس»  11اردیبهشت 1400
(شعبه بوشهر)
 .۳سلسله نشست های معرفی پژوهش های تاریخ اسالم(وراقان)
 .aمعرفی تألیفات دکتر مصطفی گوهری 14 ،اردیبهشت 1400
 .bمعرفی منتخب تألیفات دکتر فاطمه رضایی  4آذر ماه 1400
 .cمعرفی منتخب تالیفات استاد حسن طارمی راد؛ 14بهمن ماه 1400
 .4نشست تخصصی «اوضاع اقتصادی مسلمانان و بازارهای مدینه در صدر اسالم(عصر رسالت)»  ۹تیر
1400؛ (شعبه کرمانشاه)

 .۵نشست علمی آثار و نتایج هجرت امام رضا علیه السالم به خراسان در تاریخ تشیع 1۳ ،تیر 1400؛
(شعبه خراسان رضوی)
 .6چهارمین نشست همایش ملی غدیر"اسنادی نویافته از قصیدۀ غدیریۀ ابوتمّام شاعر بزرگ شیعی قرن
سوم 7 ،مرداد 1400؛ شعبه خراسان
 .7نشست تخصصی "رونمایی از ترجمهٔ االربعون عن االربعین فی فضائل امیر المؤمنین علیه السالم اثر
جمال الدین یوسف مشغری عاملی" ؛  ۹مرداد ماه .1400
 .8سیاست های اقتصادی حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسالم 10 ،مرداد .1400
 .۹نشست علمی " غلو و اندیشه سیاسی؛غالگیری بستری برای جنبش های سیاسی در دوره پایانی
حکومت امویان" ۲۹ ،مهر .1400
 .10نشست واقعهٔ کربال و تاریخنگاری سدهٔ  4مهر ماه .1400
 .11نشست" سیرۀ فراموش شده! معرفی کتاب امامت علوی در سیرۀ نبوی و برگزیدۀ آن رهنمای امامت"؛
 11مرداد .1400
 .1۲نشست تخصصی «هماندیشی پیرامون درس عمومی تاریخ ایران برای رشته های تحصیلی در مقطع
کارشناسی»با حضور :هیات مدیره دو انجمن ایرانی تاریخ و ایرانی تاریخ اسالم و مدیران گروههای تاریخ
سراسر کشور»  /7مهر . 1400 /
 .1۳نشست علمی تخصصی«مطالعات ایرانشناسی در دانشگاههای اسپانیا»  6آبان .1400
 .14نشست علمی«:فرصت ها و چالش های کتاب و کتابخوانی»؛  ۲6آبان ماه (شعبه استان بوشهر).
 .1۵نشست علمی «:رواداری در سیره سیاسی و اجتماعی پیشوایان دینی»؛  ۲۹آبان . 1400
 .16نشست علمی" :قدس ،قبله مشترک" بمناسبت روز جهانی همبستگی با فلسطین 8 ،آذر ماه 1400
(شعبه خراسان)
 .17وبینار علمی《:مطالعات شیعه شناسی و برنارد لوییس》 ۲۳آذرماه (1400شعبه اصفهان)
 .18پژوهشهای تاریخی دیجیتال و نسخههای خطی (معرفی پروژۀ ندیم)  ۲4آذر ( 1400شعبه خراسان)
 .1۹نشست علمی "خطبه فدکیه و مطالعات معاصر درباره فدک "  16دی ماه (1400شعبه خراسان)
 .۲0نشت علمی" رونمایی از ترجمۀ کتاب المراتب فی فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسالم اثر
ابوالقاسم بستی زیدی معتزلی  ،درگذشتۀ حدود  4۲0ه  .ق ۲۵ ".بهمن (شعبه خراسان).
 .۲1نشست علمی " راز ماندگاری امام علی علیهالسالم در دل های مردمان" 7 ،اسفند . 1400
 .۲۲نشست علمی "منبع کهن خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین علیهالسالم (رونمایی از تصحیح اثر نویافتۀ
قاضی نعمان مغربی ،درگذشتۀ ۳6۳ه.ق .با عنوان کتاب التوحید"  14 ،اسفند .1400

 .۲۳نشست علمی "کارگاه آموزش و پژوهش در دوران کرونا" ۲۵ ،اردیبهشت  1400؛ شعبه خراسان

سخنرانی علمی
" .1اوراقی زرّین از دیوان ابوتمّام ،شاعر شیعۀ قرن۳هجری ،بر اساس یازده نسخۀ خطی برای اولین بار" ۲۵
اردیبهشت  1400؛ شعبه خراسان
 .۲سخنرانی علمی « :بازنمایی های جریانی در گزارش های تاریخی»  17خردادماه  1400؛ شعبه اصفهان
 .۳سخنرانی علمی به مناسبت سالروز رحلت عالمه امینی رحمۀاهللعلیه" :بازتاب سه چکامۀ والیی ابوتمّام
طائی در کتاب الغدیر حبیب راثی تهرانی ،پژوهشگر مطالعات اسالمی"  1۲تیر  .1400شعبه خراسان.
 .4سخنرانی علمی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی(ع)« :پژوهش هایی در حوزه قیام امام حسین(ع) و
نهضت عاشورا» ۲4 ،مرداد .1400

سخنرانی علمی بین المللی
مطالعات علوی به زبان فرانسوی همراه با رونمایی از ترجمۀ کامل نهج البالغه به زبان فرانسوی  6مرداد 1400؛
شعبه خراسان.

یادداشت ها در رسانه ها
 .1یادداشت مناسبتی دکتر بهرامی ،مسئول دفتر استانی انجمن ایرانی تاریخ اسالم شعبه کرمانشاه با
عنوان« :عاشورا سختترین قلبهای جهان انسانی را به تپش و رقّت وا می دارد» انتشار در سایت خبری
ایسنا.
 .۲یادداشت مناسبتی دکتر بهرامی ،مسئول دفتر استانی انجمن ایرانی تاریخ اسالم شعبه کرمانشاه "تأملی
بر هویت فرهنگی انقالب اسالمی انقالب اسالمی و ارزش رهیافت فرهنگی" ،انتشار در سایت خبری
نامه فرهنگ رازی.

نقد و بررسی کتاب
وبینار علمی« :نقد وبررسی کتاب دولت فاطمیان درمصر؛تحلیلی جدید»  ۳0شهریور  (.1400شعبه اصفهان)

جلسات هیات مدیره
 -برگزاری جلسات ماهانه هیات مدیره

نشریات
ارتقای رتبه علمی دو نشریه "پژوهشنامه تاریخ اسالم" و " پژوهشنامه تاریخ تشیع":
 نشریه پژوهشنامه تاریخ اسالم :امتیاز  74۹.۵و رتبه (ب) نشریه پژوهشنامه تاریخ تشیع  :امتیاز  ۵۲0و رتبه (ج) انتشار شماره  ۳8فصلنامه پژوهشنامه تاریخ اسالم انتشار شماره  ۳۹فصلنامه پژوهشنامه تاریخ اسالم انتشار شماره  40فصلنامه پژوهشنامه تاریخ اسالم -انتشار شماره  41فصلنامه پژوهشنامه تاریخ اسالم

