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دبیرخانة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
با همکاری گروه مطالعات فلسفة اسالمي و قرون وسطی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار میکند:

دومین دوره جایزۀ
ابــنسیـناپژوهـی

به اطالع پژوهشگرانی که در حوزة زبان فارسی دربارة ابنسینا و آرای او تحقیق میکنند ،میرساند
پروفسور دیمیتری گوتاس ،ابنسیناپژوه برجسته و استاد دانشگاه ییل که در سال  ۲۰۱۵برندة جایزة
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شده است ،جایزة نقدی خود را به بهترین پژوهشهای دانشگاهی
حوزوی فارسی دربارة ابنسینا اهدا کرده است.
یا
ِ

در این راستا ،دبیرخانة جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و گروه مطالعات فلسفة اسالمی و قرون
وسطی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی نخستین دورة جایزة ابنسیناپژوهی را در سال  ۱۳۹۶برگزار کرد ،و در
نظر دارد در سال  ۱۳۹۷دومین دورة این جایزه را در دو بخش زیر برگزارکند:
الف) پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی و رسالههای سطح  ۳یا  ۴علوم حوزوی که در زمینة فلسفه
یا منطق ابنسینا و به زبان فارسی نگاشته شده باشد و از سال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷دفاع شده باشد.
ب) مقاالت فارسی که دربارة فلسفه یا منطق ابنسینا نگاشته شده باشد و از سال  ۱۳۹۲تا سال ۱۳۹۷
منتشر شده باشد.
از مشارکت پژوهشگرانی که در دیگر کشورها پایاننامه یا مقالهای به زبان فارسی دربارة ابنسینا نگاشتهاند
نیز استقبال میشود .این جایزه در بهار  ۱۳۹۸به اثر برگزیده اهدا خواهد شد.
عالقهمنــدان میتواننــد مــدارک ذیــل را حداکثــر تــا تاریــخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵از طریــق رایانشــانی
 philosophy.ipm@gmail.comدر این فراخوان ارسال نمایند:
 .۱نسخه الکترونیکی (پی.دی.اف ).پایاننامه یا مقاله (هر شخص میتواند تنها یک اثر ارسال کند)؛
 .۲تصویر مدرک کارشناسیارشد یا دکتری یا صورتجلسة دفاع ،تأییدشده توسط دانشگاه یا مرکز
آموزش عالی (در صورت ارسال پایاننامه)؛
 .۳فهرست سوابق علمی (.)CV
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Call for Submissions

The 2nd Avicenna
Scholarship Award in
honor of Dimitri Gutas
It is hereby announced that Prof. Dimitri Gutas (a Yale’s distinguished professor
specialized in Medieval Arabic Philosophy and Logic (Avicenna), and the winner of
the Islamic Republic of Iran World Award for Book of the Year in 2015) has donated
his prize to the best MA and/or PhD theses/dissertations (among both academic and
seminarian researchers) or research papers written in Persian on Avicenna’s philosophy,
broadly construed. In this regard, the Scientific Committee of the Islamic Republic
of Iran World Award for Book of the Year and the Department of Medieval and
Islamic Philosophy at IPM invite all who have completed their theses/dissertations or
published research papers on Avicenna, between 2013 and 2018, to submit their work
to philosophy.ipm@gmail.com. All submissions received before March 6, 2019 will
be given full consideration. Please visit www.bookaward.ir (the Persian webpage) for
more information.
Theme: The 2nd Avicenna Scholarship Award in honor of Dimitri Gutas
Acceptable Language(s): Persian
MA/PhD Defense Time: 2013-2018
* Please note that only Level 3 or 4 seminarian theses/dissertations are eligible to be
submitted.
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