انجمن علمی دانشجویی تاریخ
دبیر انجمن  :کیمیا کوه بر

گزارش فعالیت های انجمن علمی دانشجویی تاریخ سال 97-96

اعضای شورای مرکزی :حوریه شیرکوند ،سارا مشتاقی ،مهین صیدالی،
راضیه ملکی

به نام خدا
نشست علمی تحت عنوان بررسی روایت های استعمارگران از زنان قاجار با نگاهی بر روزنامه سفر علویه و سفر
طهران خاوربی بی شادلو

این نشست با حضور اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ ایران و تاریخ اسالم و دانشجویان دکتری تاریخ
ایران و دانشجویان مقطع کارشناسی و اساتید معزز در تاریخ  29آبان  1396راس ساعت 10در تاالر حافظ دانشکده
ادبیات برگزار شد .سخنران این نشست سرکار خانم سفانه محقق نیشابوری دانشجوی دکتری از دانشگاه آلبرتا
کانادا در خصوص روایت های استعمارگری و  workshopسخنرانی کردند و در پایان سواالتی از ایشان پرسیده
شد و همچنین بحث چگونگی گرفتن بورس از دانشگاه های کانادا و آمریکا مطرح شد.

بازدید از موزه ملی ،دوران اسالمی و موزه ملک

در تاریخ یکم آذر ماه  1396ساعت  8صبح بازدید علمی از موزه ملی ایران و موزه ملک زیر نظرانجمن علمی
دانشجویی تاریخ دانشگاه الزهرا(س) و همکاری شهرداری منطقه  3به عمل آمد .تعداد اعضا شرکت کننده در این
بازدید  26نفر می باشند که  6نفر از آنها از دانشجویان مقطع ارشد تاریخ ایران و مابقی از مقطع کارشناسی می
باشند .بازدید از ساعت  9:45از موزه ملی شروع شد و در نهایت بعد از نماز و ناهار بازدید از موزه ملک شروع شد
که در نهایت پس از بازدید از مجموعه سکه ها و آثار کمال الملک راس ساعت  2:30بازدید به پایان رسید.

نشست علمی تخصصی تحت عنوان زمان پریشی در نقد منابع تاریخی

در تاریخ پنجم آذر ماه راس ساعت  10در تاالر حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س) این نشست برگزار گردید.
سخنران این جلسه جناب آقای دکتر احمد پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بودند آقای دکتر در
ابتدا مفهوم زمان پریشی در تاریخ و در ادامه مجموعه ای از زمان پریشی ها را ره همراه مثال های مختلف مطرح
کردند و در پایان این نشست به همه آموخته شد که پریشانی زمانی در منابع را به خوبی تشخیص دهیم و به خطا
نرویم و به عنوان یک مورخ فریب زمان بندی های نادرست را نخوریم.

کارگاه کاربرد نظریه مبنایی گراندد تئوری ( )GTدر پژوهش های تاریخی

در تاریخ 12و  14آذر ماه  1396این کارگاه توسط خانم دکتر مریم جمیلی ساعت  10تا  13در تاالر حافظ
دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید .در جلسه اول تمرکز صحبت ها بیشتر بر روی شناخت گراندد
تئوری و حواشی آن بود .همچنین در خصوص کاربرد این مسئله در حوزه تاریخ سخن گفتند .در جلسه دوم راه
کارهای استفاده از گراندد تئوری و نحوه کاربرد آن در حوزه های تاریخ مطرح شد .در ادامه در مورد مراحل این
روش صحبت کردند .اینکه این روش یک روش استقرایی قیاسی است در آخر جلسه نیز از تجارب خود در این
زمینه برای دانشجویان صحبت نمودند.

نشست علمی تحت عنوان درگیری متشرعان با منجمان در انتشار تقویم های نجومی در عصر صفوی

درتاریخ دوشنبه مورخ 96/12/14راس ساعت 10تا 13نشست علمی تحت عنوان درگیری متشرعان با منجمان در
انتشار تقویم های نجومی در عصر صفوی  :درگیری در حکم شرعی یا مرجعیت با سخنرانی دکتر «محمد تقی
مشکوریان»و با حضور دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری و اساتید معزز گروه تاریخ  :چون دکتر
امامی ،دکتر ولوی،دکتر محمدی ،دکتر حسن زاده و مدیر گروه محترم دکتر بارانی در تاالر حافظ دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید و بعد از سخنرانی دکتر مشکوریان دانشجویان و اساتید سواالتی
را مطرح کردند و پاسخ های را دریافت کردند و در نهایت دکتر ولوی در تائید حرفهای دکتر مشکوریان سخنرانی
کوتاهی انجام دادند.

نشست علمی تحت عنوان بررسی روابط شاه عباس اول با خوانین ازبک خوارزم و مرو با تکیه بر پناهندگی
سیاسی

مورخ دوشنبه  96/12/21نشست علمی در خصوص روابط شاه عباس اول با خوانین ازبک و مرو با تکیه بر پناهندگی
سیاسی راس ساعت 9تا 12در تاالر حافظ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید .
حاضرین در این نشست  :اساتید معززگروه تاریخ  ،مدیر گروه محترم دکتر بارانی  ،دکتر محمدی  ،دکتر ولوی ،
دکتر حسن زاده  ،دکتر تقوی و دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسالمی می باشند.
در ابتدای این جلسه دکتر بارانی مدیر گروه محترم تاریخ در خصوص سابقه و رزمه دکتر بیاتی حرف زدن و اینکه
ایشان سه مقاله در خصوص پناهندگی سیاسی دارا می باشند و بعد از آن دکتر بیاتی بحث خود را در مورد
پناهندگی سیاسی شروع کردندایشان پناهندگی سیاسی را یکی از ابزارهای مهم برای فشار بر دولت که در درون
نظام دولتها رخ می دهد می دانند  .و اینکه دو قدرت ازبک و صفوی در اوایل قرن دهم هجری به عنوان
قدرتمندترین قدرتها در جهان اسالم هستند حرف زدند.
زیر مجموعه های بحث ایشان شامل :
 )1مفهوم پناهندگی سیاسی
 )2جغرافیای تاریخی خوارزم

در پایان بحث دانشجویان سواالت خود را ذیل بحث مربوطه پرسیدند و جوابهای را دریافت کردند و بعد از آن نیز
استاد حسن زاده و دکتر محمدی سواالتی را مطرح کردندو در نهایت دکتر ولوی نقدی بر سخنان دکتر بیاتی وارد
کردند و فرمودند که هر فردی باید نوآوری و دستاوردهای خود را از بحثهای علمی مطرح کنند.
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