محورهای عمده فعالیتهای پژوهشكده تاریخ
ایران در سال 1393
پژوهشکدۀ تاریخ ایران از قدیمیترین پژوهشکدههای پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی است که از بدو تأسیس پژوهشگاه ،فعالیت
خود را آغاز کرد .این پژوهشکده از سال  1371با پذیرش دانشجو در دورۀ
کارشناسیارشد رشتۀ «تاریخ ایران دورۀ اسالمی» به عرصۀ فعالیتهای
آموزشی گام نهاد و این روند را در سال  1391با پذیرش دانشجو در دورۀ
دکترای «تاریخ ایران دورۀ اسالمی» تکمیل کرد .پژوهشكدۀ تاریخ در 5
گروه پژوهشی با عناوین ذیل فعالیتهای خود را سامان داده است.
 .1گروه تاریخ اجتماعی ایران؛ گروه تاریخ اقتصادی ایران؛ گروه تاریخ
سیاسی ایران؛ گروه تاریخ ایران فرهنگی؛ گروه تاریخ فرهنگی ایران.

ساختار پژوهشكدۀ تاریخ
پيرو دستور موكد رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
بر خرد جمعي و برگزاري انتخابات ،دکتر علیرضا مالیی توانی بهعنوان رئيس
پژوهشكده انتخاب شد .مديران گروهها نیز به شرح زير انتخاب شدند:
دکتر شهرام یوسفیفر مدیر گروه تاریخ اجتماعی ایران؛ دکترسیدمحمدرحیم ربانیزاده مدیر گروه تاریخ اقتصادی ایران؛ دکتر صفورا
برومند مدیر گروه ایران فرهنگی؛ دکتر علیرضا مالیی توانی مدیر گروه
تاریخ سیاسی ایران؛ و گروه تاریخ فرهنگی ایران مدیر گروه ندارد.
اعضاي هيئت علمي پژوهشكده عبارتاند از:
دکتر شهرام یوسفیفر ،دکتر سیدمحمدرحیم ربانیزاده ،دکتر علیرضا مالیی توانی،
دکتر محمدامیر احمدزاده ،دکتر عبدالرحمن حسنیفر ،دکتر پروین ترکمنیآذر،
دکتر صفورا برومند ،دکتر الهام ملکزاده و دکتر نیره دلیر .آقایان دکتر مجتبی
خلیفه و دکتر کامیار عبدی از پژوهشگران این پژوهشکده هستند.
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کارشناسان پژوهشکده
فریدون شیرینکام ،بهرنگ ذوالفقاری ،سیدمحمد حسین محمدی ،لیدا
ملکی و مینو محسنی را میتوان نام برد.
در تقويم زمانبندي برگزاري جلسههای پژوهشكده؛ جلسه شوراي
عمومي اعضاي پژوهشكده هر یک ماه یکبار؛ جلسه شوراي
تحصيالت تكميلي هر هر دو هفته یکبار؛ جلسه شوراي پژوهشي
پژوهشكده هر دو هفته یکبار؛ تشکیل میشود .در ضمن جلسههای
شورای پژوهشی پژوهشکده با حضور مدیران گروه و دکتر ترکمنیآذر و
دکتر نیره دلیر برگزار ميشود.

طرحهای پژوهشی
 .1ارزیابی طرح پژوهشی دکتر خلیفه با عنوان «مطالعه نظام ضرب سکه
در دوره سلجوقی در مقایسه با دوره غزنوی و آلبویه» در جلسه
یکصد و شش شورای پژوهشی مورخ  1393/7/28که جهت انجام
پارهای اصالحات عودت شد.
 .2اتمام طرح موظف پژوهشی دکتر نیره دلیر با عنوان «تطور تاریخی
مفاهیم سیاسی در ایران دوره میانه» در جلسه یکصد و هفتم شورای
پژوهشی مورخ  1393/8/11و تعیین سه ناظر برای طرح مزبور.
 .3تصویب طرح پژوهشی دکتر خلیفه با عنوان «مطالعه نظام ضرب سکه
در دوره سلجوقی در مقایسه با دوره غزنوی و آلبویه» در جلسه
یکصد و هشتم شورای پژوهشی مورخ .1393/10/1
 .4ارزیابی طرح پژوهشی دکتر احمدزاده با عنوان «رویکردها و روشهای
تاریخ فرهنگی» در جلسه یکصد و هشتم شورای پژوهشی مورخ
 1393/10/1که جهت انجام پارهای اصالحات عودت شد.
 .5تصویب طرح پژوهشی دکتر احمدزاده با عنوان «رویکردها و روشهای
تاریخ فرهنگی» در جلسه یکصد و نهم شورای پژوهشی مورخ
.1393/10/17
 .6اتمام طرح موظف پژوهشی دکتر ربانیزاده با عنوان «سیر تکوینی
سیاستهای پولی دولتهای اسالمی تا پایان آلبویه» در جلسه
یکصد و دهم شورای پژوهشی مورخ  1393/11/15و تعیین دو ناظر
برای طرح مزبور.
 .7ارزیابی طرح پژوهشی دکتر حسنیفر با عنوان «ماهیت قدرت سیاسی در
ایران در پرتو بررسی فعالیت و عملکردهای عمومی (مطالعه موردی دیدگاه
آراء و نظرات محمد علی همایون کاتوزیان)» در جلسه یکصد و دهم شورای
پژوهشی مورخ  1393/11/15که جهت انجام پارهای اصالحات عودت شد.

ب -برنامه راهبردی
 .1جلسه بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی پژوهشکده در جلسه یکصد و
شش شورای پژوهشی مورخ .1393/7/28
پ -فرصت مطالعاتی
 .1طرح درخواست دکتر ترکمنی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی.
ت -پیشنهاد برگزاری همایش
 .1تصویب پیشنهاد دکتر مالیی جهت اجرای همایش «توانمندسازی و

افزایش مهارتهای کسب و کار دانشآموختگان تاریخ» در جلسه
یکصد و هشتم شورای پژوهشی در تاریخ .1393/10/1
ث -انتصابها
 .1انتصاب دکتر حسنیفر به عنوان «رئیس تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه».
 .2انتصاب دکتر احمدزاده به عنوان «مشاور تحصیالت تکمیلی پژوهشکده
در امور پایاننامهها» در جلسه یکصد و نهم شورای پژوهشی مورخ
.1393/10/17
ج -ترفیعات
 .1تصویب ترفیع پایه ساالنه دکتر نیره دلیر در سال .1393
چ -افتخارات
 .1برگزیده گروه «تاریخ ،جغرافیا و باستانشناسی» در جشنواره بینالمللی
فارابی برای کتاب «جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی»
توسط دکتر شهرام یوسفیفر در بهمن ماه .1393
 .2برگزیده شدن دکتر دلیر بهعنوان «هیئت علمی نمونه پژوهشی
پژوهشگاه» در سال .1393
ح -آثار و تالیفات
 .1چاپ کتاب «پنجاه کنشگر تاریخ اقتصادی» نوشتۀ فریدون شیرینکام:
تهران ،فرهنگ صبا و اتاق بازرگانی.1393 ،

خ -سفر علمی
 -1طرح پیشنهاد سفر علمی به گرجستان توسط دکتر مالیی توانی و
انجام مراحل اجرایی در جلسه سیوپنجم شورای تحصیالت تکمیلی
مورخ .1393/8/19
د-پایاننامهها
 .1انتخاب اساتید پژوهشورزی دانشجویان کارشناسیارشد  1393در
جلسه سیوسوم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ .1393/7/28
 .2ارزیابی پایاننامه محمدرضا امیری با عنوان «سیر تاریخی پیدایش
جریانهای تکفیری» در جلسه سیوپنجم شورای تحصیالت تکمیلی
مورخ  1393/8/19که جهت پارهای اصالحات عودت شد.
 .3تصویب پایاننامه نسرین شهریوری با عنوان «بررسی کارکردهای
اجتماعی آبانبارهای همگانی شهر تهران در دوره قاجار» در جلسه
سیوششم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ .1393/10/17
 .4تصویب پایاننامه سجاد فعلهگری با عنوان «آموزش در دوره آلبویه» در
جلسه سیوهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ .1393/11/5
 .5تصویب پایاننامه محمدرضا امیری اندی با عنوان «سیر تاریخی
خشونت از دوره سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان» در جلسه
سیوهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ .1393/11/5
 .6انتخاب اساتید پژوهشورزی دانشجویان دکترای  1392در جلسه
سیوهفتم شورای تحصیالت تکمیلی مورخ .1393/11/5

محورهای عمده فعالیتهای شاخص کتابخانه مرکزی در سال 1393
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کتابخانههای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف و رسالت خدمترسانی به تمامی پژوهشگران این حوزه در سراسر کشور و
با داشتن منابع غنی و ارزشمند در زمینههای مختلف علوم انسانی در حال فعالیتاند .با این هدف ،در کنار انواع کارها و خدمات کتابداری و
اطالعرسانی که بهطور معمول و روزمره در این کتابخانهها در حال انجام است ،برخی فعالیتها و خدمات برای بهبود امور خدمترسانی در طول
سال  1393به مراجعان انجام گرفت که به اجمال از این قرارند:
 .1ثبت بیش از  2388جلد کتاب فارسی و  305جلد کتاب التین؛
 .2پویاسازی و فعالیت مستمر بخش نفیس کتابخانه و ساماندهی این بخش توسط دکتر دیباجی و گروه وی؛
 .3شناسایی و معرفی منابع نفیس و منحصر به فرد کتابخانه (فارسی ،عربی و التین) در وبگاه کتابخانه ،پژوهشگاه ،خبرنامه و برخی دیگر از
وبگاههای فرهنگی خبری؛
 .4برپایی نمایشگاه نقشههای کهن خلیج فارس موجود در متون قدیمی التین کتابخانه و نمایشگاه کتابهای نفیس در هفته پژوهش؛
 .5تدوین برنامه راهبردی  5ساله کتابخانه؛
 .6تامین حداکثری کتابها و مقالههای التین درخواستی اعضا بهصورت الکترونیکی و حداالمکان رایگان؛
 .7برگزاری تورهای آشنایی با کتابخانه (دانشجویان ورودی مهر  ،93اعضای پژوهشگاه امام صادق قم ،پژوهشگران حوزههای علمیه تهران،
رایزنان فرهنگی ،پژوهشگران جوان بیت رهبری)... ،؛
 .8افزایش ساعت کاری سالن مطالعه کتابخانه کریمخان از  15/30تا 21؛
 .9اشتراک و افزایش ظرفیت دریافت و استفاده از پایگاه نورمگز.
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