خالصه گزارش عملكرد پژوهشكده تاریخ علم دانشگاه تهران در سال  ،9911به شرح ذیل اعالم میگردد:

 همایشها و نشستهای علمی
 وبینار «معرفی ،نقد و بررسی کتاب منتهیاالدراک فی تقاسیم االفالک» ،نوشتۀ دکتر حنیف قلندری ،با
همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛
 برنامه مشترک تاریخ علم و ترویج علم با همکاری انجمن ترویج علم ایران با ارائه  4سخنرانی علمی
توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده به صورت مجازی به شرح زیر:
الف) کدام تاریخ علم را انتخاب کنیم؟؛
ب) تاریخ علم راهی برای ترویج علم؛
ج) آموزش غیررسمی تاریخ علم؛
د) آسیبشناسی تاریخ علم.

 برنامه مشترک با انجمن ترویج علم ،با عنوان »آشنایی با پژوهشهای تاریخ علم در دانشگاه تهران» ،به
صورت مجازی به شرح زیر:
الف) ورود نجوم و علوم جدید به ایران در ابتدای دوره قاجار؛
ب) فیزیک جدید برای عوام در زمان قاجار.

 سومین همایش ملی «بررسی آراء و آثار داروین :منشأ گونهها» با همکاری دانشکده زیستشناسی
دانشگاه تهران به صورت مجازی؛
 برنامه مشترک دانشافزایی اساتید با همکاری دفتر هماندیشی اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران با
عنوان «تبیین جایگاه علم در تمدن اسالمی» به صورت مجازی به شرح زیر:
الف) دکتر حنیف قلندری ،مکتوبات فناورانۀ مسلمانان در علم الحیل و ابزارهای رصد؛
ب) دکتر امیرمحمد گمینی ،نجوم در تمدن اسالمی و مدل های سیارهای بطلمیوسی؛
ج) دکتر یونس کرامتی ،پزشکی و داروسازی در تمدن اسالمی.
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 پایان نامههای دفاع شده
 ورود نجوم جدید به ایران در عصر فتحعلی شاه قاجار به همراه تصحیح و شرح رسالۀ «خالصهای در
علم هیئت» نوشتۀ میرزا مسعود بن عبدالرحیم انصاری (3111ق) ،محمد حسین پورعباس ،استاد
راهنما دکتر امیرمحمد گمینی؛
 روش ساخت و عملکرد ابزاری نجومی موسوم به «مطلع االنوار» به همراه تصحیح رسالۀ «مطلع
االنوار و مطمح االنظار» اثر مال محمدباقر یزدی ،برات بشارتی منش ،استاد راهنما دکتر حنیف
قلندری؛
 پژوهش و ویرایش انتقادی ترجمه و تحریر فارسی تقویم االدویۀ عالئی مغربی ،هدی اویار حسین،
استاد راهنما ،دکتر یونس کرامتی؛
 پژوهشی در ترجمه و تحریر فارسی الصیدنه فی الطب ،سارا فرضپور ماچیانی ،استاد راهنما دکتر
یونس کرامتی؛
 کتابها و مجالت منتشر شده
 انتشار دو شماره بهار و تابستان  3111و پاییز و زمستان « 3111مجلّۀ تاریخ علم» با  44مقاله؛
 انتشار کتاب «منتهیاالدراک فی تقاسیم االفالک» ،دکتر حنیف قلندری ،با همکاری موسسه
پژوهشی میراث مکتوب؛
 انتشار کتاب «الرساله معینیه» ،سجاد نیکفهم خوبروان و فاطمه سوادی ،با همکاری موسسه
پژوهشی میراث مکتوب.
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