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 1399مهمترین اقدامات علمی، پژوهشی و فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ اسالم در سال 

 :انجمن نشریاتچاپ و انتشار 

 .37 -34پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسالم؛ شمارگان:  -نشریه علمی از چهار شماره انتشار .1

 ؛3شماره  -(به زبان عربی) 2انتشار دو شماره از نشریه تاریخ تشیع: شماره   .2

 :تخصصی -نشست های علمیبرگزاری 

 با همکاری دانشگاه شهید بهشتی؛ .99اردیبهشت  /13کرونا و عوامل زیرساختی تمدن ساز؛  .1

همکاری خانه  با روز متوالی 6( به مدت 99اردیبهشت  20 -14سلسله نشست های علمی با عنوان رویکردی نو به صلح امام حسن) .2

 :(عاندیشمندان علوم انسانی به مناسبت چهاردهمین قرن پذیرش صلح از سوی امام حسن )

 99اردیبهشت  14 -انسانیصلح اصل اولی در روابط میان  -

 99اردیبهشت  15صلح امام حسن)ع( چگونگی و چرایی؛  -

 99آبان  21 -هجری 41خالفت مسلمین در صلحنامه سال  -

 دانشگاه شهید بهشتی.همکاری با  -99تیر  بازوان نقش آفرین تجربه ای زیسته از رنگرزی در اراک؛ .3

برنامه  ژهیو  -السالمهیعل یعل نیرالمؤمنیام یمباهله در کتابخانه تخصص یاپژوهش ه یمعرف -"آسمان کرامت" ها ی علمیسلسله نشست .4

 شعبه خراسان؛  99مرداد  25- مباهله

 شعبه خراسان. -99اردیبهشت  28 -قرآن های ناطق  و قرآن صامت -"آسمان کرامت" سلسله نشست ها ی علمی .5

 25   - یدانشگاه راز یو علوم انسان اتیو دانشکده ادب نیهرس خیتار یرانیانجمن ا یبا همکاری در تمدن اسالم یرانیا راثیم یبازشناس .6

 .1399آبان 

 همکاری با دانشگاه الزهرا -99آذر  30 "رانیو فرهنگ ا خیتار نهییدر آ لدای" .7

 شعبه خراسان  -99تیر  –منظومه های شیعی و ظرفیت های پژوهش تاریخی) با تاکید بر منظومه علی نامه(  .8

 .با همکاری دانشگاه شهید بهشتی -تیر  4 -تاریخی مسلمانان با بیماری همه گیر طاعون عمواسنخستین مواجهه  .9

 سلسله نشست هایی درباره قیام امام حسین )ع(: .10

 با همکاری دانشگاه شهید بهشتی. -99شهریور  -تاریخ کربال در منابع شیعی و سنی تا قرن پنجم هجری .1

  -99شهریور  -تبیین قیام امام حسین )ع( و بررسی آراء و نظریات در مورد اهداف قیام .2

 99مهر  -درنگی در دوگانه حسینین)ع( .3

  شعبه خراسان – 1399بهمن  13 - هااریها و معنخست پس از اسالم، چالش یهاسده ینگارخیتار .11

 99بهمن  25 -دایره المعارف اسالم لیدلنشست علمی نقد و بررسی مدخل ابوطالب در ویرایشهای سه گانه  .12



 
  یبا همکار یشعبه خراسان رضو - 1399بهمن  30ی المللنیدر تراز ب یمل یراثیم «مشهد یدانشگاه فردوس یخط یهانسخه ۀنیگنج .13

  .مشهد یدانشگاه فردوس اتیدانشکده اله

 99اسفند  8 -وافدینمدافعان علوی در بارگاه اموی: ترجمه متن کهن اخبار الوافدات و اخبار ال .14

 

 میان رشته ای -علمی های نشست برگزاری 

 با همکاری دانشگاه شهید بهشتی. – 1399 ذرٓ  ا 26:  -«یمختلف علوم انسان یهامنظر حوزهبررسی هیجان از  .1

 ی دانشگاه المهد یشعبه اصفهان با همکار -1399 ذرٓ  ا20 پنجشنبه -معاصر یضرورت مطالعه جوامع اسالم .2

 .علم دانشگاه تهران خیپژوهشکده تار یهمکاربا  -1399آذر  29 - «سرچشمه گرفته از اسالم بود؟ یدر تمدن اسالم یعیعلوم طب ایآ» .3

 

 علمی بین المللی: های نشستبرگزاری 

 انیش یدانشگاه مطالعات خارج یشرق یهاو دانشکده زبان و فرهنگ یبهشت دیدانشگاه شه یبا همکار  -99آذر  10-«نیاسالم در چ» .1

  .نیچ

 شعبه خراسان. – 1399بهمن  14 -ق( 405)د.  یشابوریحاکم ن ۀافتینو اثر هاالسالم،یدر کتاب مناقب فاطمۀ عل یعیو اسناد ش انیاور .2

با حضور نویسنده کتاب پروفسور  - -Fatima Daughter of Mohammadحضرت فاطمه در پژوهش های غربی با معرفی کتاب   .3

 .99بهمن 16کلوهسی از رم. 

در  عیدانشگاه مک مستر کانادا و مولف کتاب تش یبخش شارجه در اسالم جهان سییر حضور با -«کایدر آمر عیو تش انیعیش تیوضع» .4

 شعبه اصفهان -1399اسفند ماه  4 - کایآمر

و  یمعاونت پژوهش یبا همکار -اسفند 16- ایتالیا نیدانشگاه تور پژوهشگر توسط «ایتالیدر ا یریدر روند فرهنگ پذ عیتش تحوالت» .5

 یبهشت دیدانشگاه شه یفناور

 برگزاری همایش ها و کنگره های ملی: 

دانشگاه الزهرا و انجمن  یبا همکار -آذر   27 - ییخو یبه مناسبت بزرگداشت دکتر امام -رانیا خیدر تار یفرهنگ پهلوانهمایش ملی  .1

 ی تاریخرانیا

 .99بهمن  -تاریخنگاری در ایران و اسالم: تاریخنگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه .2

 بهمن ماه 16 -15؛ )حضرت زهرا)س رهیس یملدو روزه  شیهما .3



 
به همراهی برگزاری  شعبه کرمانشاه -ادماهدمر 22 - یدر دانشگاه راز 2020به مناسبت کرمانشاه   رانیا خدانانیتار یکنگره مل نینجمپ .4

انجمن  یها نشست- ینیو کار آفر یعلم یتجربه ها انیب  -یمهارت آموز  یها برنامه- یمجاز یها کارگاه - یتخصص ینشست ها

: تقدیر از کنگره و پسا کنگره شایبه عنوان پ مرداد 24 -16-گرید یعلم یبرنامه ها و- یعلم یها یسخنران - ییدانشجو یعلم یها

 مسئول دفتر استانی شعبه کرمانشاه. دکتر بهرامی

 .99مرداد  21 –مستندهای تاریخی  -کارگاه تجربه های کارآفرینی و تاریخ -

 :یتخصص های زگردیم -

o  مشاغل و نظام  تیریامور مد - اسالم خیتار یرانیانجمن ا سیرئور: ا حضب-دانش تاریخ، کارکرد مدنی، اشتغال و کارآفرینی

مرداد  23 .خیتار یرانیانجمن ا رهیمد ئتیه سیرئو  کارگروه وزارت علوم سیرئ ، کشور یپرداخت سازمان امور استخدام یها

99 

o 99مرداد  23 -برنامه آموزشی رشته تاریخ، چالش ها و فرصت های شغلی در نظام اداری کشور. 

o 99مرداد 23 -از کاربرد رشته تاریخ تا کارآفرینی در رشته تاریخ 

o 99مرداد  26 -تربیتی مساله اشتغال، گردشگری و کارآفرینی -دانش تاریخ، نهادهای فرهنگی. 

 -یتیو ترب یفرهنگ ،یمدن یو نقش آن در نهادها  خیدانش تار گاهیو جا یخنگاریبه حرفه تار یدر باب ضرورت بازنگر ییگفتگو -

استان  یآموزش-یتیو ترب ی، فرهنگ یمدن ینهادها نیر مسئولحضو با ؛یشمس یاستان کرمانشاه در آستانه قرن چهاردهم هجر یآموزش

 2020کرمانشاه  - یراز دانشگاهاستان کرمانشاه  خیتار یرانیو انجمن ا یدانشگاه راز خیگروه تار یعلم اتیه یکرمانشاه و  اعضا

 بین المللی های کنفرانسبرگزاری 

و پوشش  ی مرتبطکرسی هاو پیش نشستها برگزاری به همراه  99آبان  -آسیب شناسی مطالعات تاریخی اهل بیت )ع( در دوره معاصر .1

 چاپ چکیده مقاالت  وصدور گواهی -خبری کنفرانس در سایت شیعه نیوز انگلستان توسط پروفسور نیومن.

 همزمان با ایام اربعین حسینی)ع( -99همایش دو روزه بین المللی اربعین مهر  .2

 99اسفند ماه  -تا کنون پیش نشست علمی 22مراه برگزاری حدود همایش بین المللی حضرت ابوطالب به ه .3

 با همکاری دانشگاه تهران ؛1400 نیفرورد 25و  24، 23 ؛«یو تمدن اسالم یزبان عرب» یالملل نیب سه روزه کنفرانس نینخست .4

 

 یجیترو_کرسی برگزاری 

  1399آذرماه   16 -«انیاز برآمدن صفو شیپ النیحکومتگر گ یها خاندان» 



 

 کارگاه های آموزشیبرگزاری دوره ها و

 با همکاری وحدت حوزه و دانشگاه،  سالروزه مناسبت ب -99ه آذر ما - یسینونامهانیآموزش نرم افزار وان نوت در پاکارگاه سه روزه  .1

 .شعبه خراسان – یمذاهب اسالم یقیمطالعات تطب یمعاونت پژوهش مرکز تخصص

 

 .99دی ماه  -هساعت جلسه دو 4-امام علی)ع( در پرتو نهج البالغهرفتار شناسی سیاسی دوره علمی  .2

 رونمایی و نقد کتاب

 ؛ شعبه خراساناسفند  6 البالغهنهج یشناسواژه ۀدرسنام -

 جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی

 جلسه هیات مدیره( 12)99برگزاری جلسات ماهانه هیات مدیره به صورت مجازی در طول سال  

 و موردی: خاص و برنامه های  اقدامات

 .99شهریور -در اعتراض به اقدام آموزش و پرورش در نحوه پذیرش معلمان انجمن علمی تخصصی دیگر 7بیانیه مشترک انجمن و  -

 نشست مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و امور استخدامی با روسای انجمنهای علمی تاریخ و جامعه شناسی. -

و ارائه به شورای تحول و برنامه   های رشته ی تاریختخصصی انجمن در تدوین و بازنگری گرایش -علمیبرگزاری جلسات متعدد کمیته  -

 . ریزی درسی وزارت علوم

 ریف نحوه به کارگیری دانش آموختگان رشته تاریخ از سازمان امور استخدامی و اداری.پیگیری امور مربوط به تع -

 .99آذر  22 -انجمنهای علمی و اعضای هیات علمی گروه تاریخ و اساتید مدعو گروه تاریخجلسه آشنایی با ظرفیت های رشته تاریخ،  -

نامه فرهنگ  : در روزنامه آوای کرمانشاه ، مسئول دفتر استانی انجمن در کرمانشاه،یادداشت های دکتر روح اهلل بهرامیچاپ و انتشار  -

 .(2گفتمان حسینی) -(1گفتمان حسینی ) -رازی

 یزندگ رامونیپ گفتگو- جاد ویاز راد ییهمراه با رونما  «دیکعبه درآغوش خورش»السالم  هیعل یدت امام علوالبه مناسبت   یمجاز جشن -

و تمدن ملل  خیتار یانجمن علم یبا همکار اتیدانشکده اله انیدانشجو یجامعه اسالم با همکاری -اسفند  6 ، )ع( یعل نیرالمؤمنیام

 ؛ شعبه خراسان.یاسالم

 


