
                         

  :کند برگزار میپژوهشکده مطالعات اجتماعی گروه مطالعات زنان 

  تخصصی مطالعات زنانکتابخوان باشگاه    

  )1397سال دوم سال  نیم: دوره اول( مطالعه، بحث و بررسی منابع دست اول در حوزه مطالعات زنانبا هدف                   

  زمان و مکان  و بررسی با حضور بحث  موضوع مشخصات کتاب
  )فقه پویا(زن و اسالم 

   شخصیت و حقوق زن در اسالم
  نوشته مهدي مهریزي

  
  دکتر مهدي مهریزي

  مهرماه،  23
  15تا  13: ساعت

  سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی

  )تاریخ معاصر ایران(زن و تاریخ 
  تأدیب النساء

  نویسنده نا مشخص
  به تأدیب النسا در پاسخ: معایب الرجال

  نوشته بی بی خانم استرآبادي

  
  ملک زاده الهام دکتر 

نسخه پی دي اف هر دو کتاب در سایت  (
  .کتابخانه تاریخ ما قابل دانلود هستند
http://pdf.tarikhema.org/(  

  آبان ماه 29
  15تا13: ساعت

  سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی

  عقالنیت و جنسیت
  مذکر عقل

  لوید ژنویو نوشته
  مهاجر محبوبه ترجمه

  
  مریم نصراصفهانیدکتر 

  دیماه 25
  15تا 13:ساعت

  سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی

  زن و اقتصاد
  قلب نامرئی

  ترجمه حسن گلریز؛  نوشته نانسی فلوبر

  
  دکتر سمیه توحیدلو

  بهمن ماه 30
  15تا 13:ساعت

سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و 
  فرهنگیمطالعات 

  زن و ادبیات
  )مدینه فاضله از نگاه زنان( 

شارلوت پرکینز گیلمن؛ ترجمه ، زنستان
  نوشین احمدي خراسانی

کریستین دوپیزان؛  ،کتاب شهر بانوان
  ترجمه نوشین شاهنده

حسین؛  سخاوت رقیه بیگم، رویاي سلطانا
  رشدیه بهدخت ترجمه

  
  دکتر شکوه حسینی

  
  نصراصفهانیمریم دکتر 

  اسفندماه 21
  15تا13:ساعت

سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و 
  مطالعات فرهنگی



  

  

  

  چه خواهیم کرد؟» باشگاه کتابخوان تخصصی مطالعات زنان«در 

  

اي است براي مواجهه نقادانه با منابع مهم  در واقع یک حلقه مطالعاتی حرفه» باشگاه تخصصی مطالعات زنان«
در گام اول همه منابع فارسی هستند و مشارکت در باشگاه . و دست اول موجود در رشته مطالعات زنان

اي خواهیم داشت  رور چند دقیقهبه همین منظور، در ابتداي جلسه م. منوط به مطالعه کامل و دقیق کتاب است
بر محتواي کتاب مورد بحث و بالفاصله زمان در اختیار اعضاي باشگاه قرار خواهد گرفت تا با طرح مسئله و 

با مشخص شدن مسائل مخاطبان در مطالعه کتاب، در . بحث و نقدهاي احتمالی خود، آغازگر بحث باشند
هاي اصلی  هاي مخاطبان به تبیین ایده کتاب در کنار دغدغهخدمت استاد مدعو هستیم تا با تحلیل محتواي 

جلسه دقایق پایانی . کتاب پرداخته و براي روشن شدن ابهامات و بازسنجی انتقادات به اعضاء کمک کنند
براي هر بخش . به پرسش و پاسخ و تبادل آراء میان اعضاي باشگاه و استاد مربوطه اختصاص خواهد یافت

ترین  زمان در نظر گرفته شده و اعضاي محترم باید پرسشها و مسائل خود را در کوتاهاز نشست سی دقیقه 
  .که این خود مستلزم آمادگی کامل اعضاست- ترین صورت ممکن بیان کنند  و روشن

  
 


