
 1400فعالیتهای انجمن در سال خبرنامه 

 1400گزارش اهم اقدامات انجمن ایرانی تاریخ اسالم در سال 

 کنفرانس بین المللی
؛با 1400 نیفرورد ۲۵و  ۲4، ۲۳ ؛«یو تمدن اسالم یزبان عرب»سه روزه   یالملل نیکنفرانس ب نینخست .1

 دانشگاه تهران  یهمکار

ایران و چین با کنفرانس بین المللی دو روزه : سلسله همایش های گفت و گوهای فرهنگی بین  .۲

 .1400مهر  ۲8و  ۲7؛ "ایرانشناسی "موضوع

 یبا همکار «ندهیو شبه قاره هند؛ گذشته، حال و آ رانیا یخیتار روابط» (:ناری)وبیالملل نیب کنفرانس .۳

ها و زبان یو معارف اسالم اتی)پاکستان(، دانشگاه تهران و دانشکدگان الهیخیتار قاتیتحق یانجمن مل

 . 1400بهمن  ، دانشگاه تهران  یخارج اتیو ادب

 همایش ملی
 .1400مردادماه  1۳ یال ۵، "یاسالم دیع ر،یغد "روزه  ۵ی مل شیهما

 نشست علمی
 شعبه خراسان رضوی 1400فروردین  1نشست نوروز تاریخی، .1

 1400 بهشتیارد 11 «فارسجیبر خل انیرانیا استیس» فارس: جیخل یبه مناسبت روز مل یعلم نشست .۲

 بوشهر()شعبه 

 )وراقان(اسالم خیتار یپژوهش ها یمعرف ینشست ها سلسله .۳

a. 1400اردیبهشت  14ی، گوهر یدکتر مصطف فاتیتأل یمعرف 

b. 1400 ماه آذر 4 ییفاطمه رضا دکتر فاتیمنتخب تأل یمعرف  

c.  1400 ماه بهمن 14؛راد یحسن طارم استادمعرفی منتخب تالیفات 

 ریت ۹ «در صدر اسالم)عصر رسالت( نهیمد یمسلمانان و بازارها یاوضاع اقتصاد» ینشست تخصص .4

 ؛ )شعبه کرمانشاه(1400



؛ 1400  ریت 1۳، عیتش خیالسالم به خراسان در تار هیهجرت امام رضا عل جیآثار و نتا یعلم نشست .۵

 )شعبه خراسان رضوی(

قرن  یعیبزرگ ش شاعر ابوتمّام یۀریغد ۀدیاز قص افتهینو یاسناد"ریغد یمل شینشست هما نیچهارم .6

 ؛ شعبه خراسان1400مرداد  7، سوم

السالم اثر  هیعل نیالمؤمن ریفضائل ام یف ناالربعی عن االربعون ٔ  از ترجمه ییرونما"نشست تخصصی  .7

 .1400 ماه مرداد ۹؛  "یعامل یمشغر وسفی نیجمال الد

 .1400مرداد  10 ،السالمهیعل یعل نیرالمؤمنیحضرت ام یاقتصاد یها استیس .8

 یانیدر دوره پا یاسیس یجنبش ها یبرا یبستر یریغالگی؛اسیس شهیاند و غلو "نشست علمی  .۹

 .1400مهر  ۲۹، "انیحکومت امو

 .1400مهر ماه  4 ٔ  سده ینگارخیتار و کربال ٔ  نشست واقعه .10

؛ "امامت ینماره آن ۀدیبرگز وی نبو ۀریدر س یکتاب امامت علو یمعرف فراموش شده! ۀریس "نشست .11

 .1400مرداد  11

در مقطع  یلیتحص یرشته ها یبرا رانیا خیتار یدرس عموم رامونیپ یشیاندهم» یتخصص نشست .1۲

 خیتار یگروهها رانیاسالم و مد خیتار یرانیو ا خیتار یرانیدو انجمن ا رهیمد اتیحضور: ه با«یکارشناس

 . 1400 /مهر  /7 «سراسر کشور

 .1400 آبان 6 «ایاسپان یهادر دانشگاه یشناسرانیا مطالعات»نشست علمی تخصصی .1۳

 (.شعبه استان بوشهر)آبان ماه  ۲6 ؛«یکتاب و کتابخوان یفرصت ها و چالش ها»:یعلم نشست .14

 . 1400آبان  ۲۹ ؛«ینید انیشوایپ یو اجتماع یاسیس رهیدر س یروادار» :یعلم نشست .1۵

 1400 ماه آذر 8 فلسطین،  با یهمبستگ یروز جهان بمناسبت "قبله مشترک قدس،"نشست علمی:  .16

 )شعبه خراسان(

 )شعبه اصفهان(1400 آذرماه ۲۳《سییو برنارد لو یشناس عهیش مطالعات》:یعلم ناریوب .17

   )شعبه خراسان( 1400 آذر ۲4 (میند ۀپروژ ی)معرف یخط یهاو نسخه تالیجید یخیتار یهاپژوهش .18

 )شعبه خراسان(1400ماه  ید 16 " و مطالعات معاصر درباره فدک هیفدک خطبه"نشست علمی  .1۹

 اثر السالمهیعل طالبیبن اب یعل نیرالمؤمنیفضائل ام یکتاب المراتب ف ۀاز ترجم ییرونما "نشت علمی .۲0

 .)شعبه خراسان(بهمن  ۲۵ ". ق. ه 4۲0حدود  ۀ،  درگذشت یمعتزل یدیز یابوالقاسم بست

 . 1400 اسفند 7 ، "مردمان یدر دل ها السالمهیعل یامام عل یماندگار راز "نشست علمی  .۲1

 ۀافتیاثر نو حیاز تصح یی)رونما السالمهیعل نیرالمؤمنیام یدیتوح یمنبع کهن خطبه ها"نشست علمی  .۲۲

 .1400اسفند  14 ،  "دی.ق. با عنوان کتاب التوحه۳6۳ ۀدرگذشت ،ینعمان مغرب یقاض



 شعبه خراسان؛  1400 بهشتیارد ۲۵، "ش و پژوهش در دوران کروناآموز کارگاه"نشست علمی  .۲۳

 علمی سخنرانی
 ۲۵ "بار نیاول یبرا یخط ۀنسخ ازدهیبر اساس  ،یهجر۳قرن ۀعیابوتمّام، شاعر ش وانیاز د نیزرّ یاوراق" .1

 ؛ شعبه خراسان 1400 بهشتیارد

  شعبه اصفهان؛  1400 خردادماه 17 «یخیتار یدر گزارش ها یانیجر یها ییبازنما»: سخنرانی علمی  .۲

ابوتمّام  ییوال ۀسه چکام بازتاب" :هیعلرحمۀاهلل ینیبه مناسبت سالروز رحلت عالمه ام علمیسخنرانی  .۳

 . شعبه خراسان.1400 ریت 1۲ "یپژوهشگر مطالعات اسالم ،یتهران یراث بیحب ریدر کتاب الغد یطائ

)ع( و نیامام حس امیدر حوزه ق ییپژوهش ها»)ع(: ینیحس یتاسوعا و عاشورا امیا ژهیو یعلم سخنرانی .4

 .1400د مردا ۲4 ،«نهضت عاشورا

 بین المللیعلمی سخنرانی 
 ؛1400مرداد  6ی کامل نهج البالغه به زبان فرانسو ۀاز ترجم ییبا رونما همراهی به زبان فرانسو یمطالعات علو

  .شعبه خراسان

 یادداشت ها در رسانه ها
اسالم شعبه کرمانشاه با  خیتار یرانیانجمن ا یمسئول دفتر استان ،یدکتر بهرام یمناسبت ادداشتی .1

 یخبر تیسا درانتشار  «دارد یرا به تپش و رقّت وا م یجهان انسان یهاقلب نیترعاشورا سخت»عنوان: 

 .سنایا

 یتأمل" اسالم شعبه کرمانشاه  خیتار یرانیانجمن ا یمسئول دفتر استان ،یدکتر بهرام یمناسبت ادداشتی .۲

سایت خبری  انتشار در  ،"یفرهنگ افتیو ارزش ره یاسالم انقالبی انقالب اسالم یفرهنگ تیبر هو

 .نامه فرهنگ رازی

 نقد و بررسی کتاب
 .) شعبه اصفهان(1400 وریشهر ۳0 «دیجد یلیدرمصر؛تحل انیکتاب دولت فاطم ینقد وبررس»: یعلم ناریوب

 جلسات هیات مدیره
 برگزاری جلسات ماهانه هیات مدیره -



 نشریات
  :"عیتش خیپژوهشنامه تار "و  "اسالم خیپژوهشنامه تار" هیدو نشر یرتبه علم یارتقا

 و رتبه )ب(  74۹.۵ ازیامت : اسالم خیپژوهشنامه تار هینشر -

 و رتبه )ج( ۵۲0 ازیامت  : عیتش خیپژوهشنامه تار هینشر -

 اسالم  خیفصلنامه پژوهشنامه تار ۳8نتشار شماره ا -

 اسالم  خیتار پژوهشنامه فصلنامه ۳۹ شماره انتشار -

 اسالم  خیفصلنامه پژوهشنامه تار 40انتشار شماره  -

 اسالم خیفصلنامه پژوهشنامه تار 41انتشار شماره  -

 


