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  باسمه تعالی
  جلسه یازدهمینجلسه یکصدو 

 گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

 
 

: شنبه پنجمورخ  گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی جلسه یازدهمینجلسه یکصدو 
 .دش لیکشت و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی لحم رد 18/12/90

  
 :محور هاي جلسه

  بحث در مورد لیست نهایی کتاب هاي ملی و جهانی گروه: اولمحور 
  1391ولین نشست تخصصی گروه در حوزه بالغت در سال بحث در مورد ا: محور دوم

 بحث در مورد لیست نهایی کتاب هاي ملی و جهانی گروه: محور اول - 1

  
رئیس گروه در این محور از اعضاء خواست تا هر کدام لیست کتاب هاي کمیته تخصصی خود  متقی زادهدکتر 

  .را ارائه دهد و سایر اعضاء در مورد هر لیست نظر دهند
لیست کتاب هاي پیشنهادي خود در حوزه نقد ادبی  مسؤول کمیته نقد ادبی و ادبیات تطبیقی انیدکتر کیتدا در اب

دکتر کیانی معیار اصلی خود در انتخاب این کتا ب ها را پراستفاده بودن آنها در . و ادبیات تطبیقی را مطرح کردند
  .مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی دانست

باید کتاب هاي نقدي  که به نقد نظریات غربی زمینه کتاب هاي نقدي  پیشنهاد دادند که درنیز اجی دکتر میرح
در این زمینه دکتر میرحاجی و دکتر خاقانی دو کتاب در زمینه نقد نظریات غربی .پرداخته اند هم برسی شوند

   .پیشنهاد دادند
  

غت در سال بحث در مورد اولین نشست تخصصی گروه در حوزه بال: محور دوم :محور دوم
1391  

گروه را که در جلسه مدیران گروه هاي  1391در این محور که در پایان جلسه مطرح شد دکتر متقی زاده برنامه سال 
شوراي متون به تصویب رسیده بود براي اعضا قرائت کرد و در مورد یکی اولویت هاي این برنامه یعنی برگزاري 

در این بخش دکتر خاقانی مسؤول بخش بالغت و . حث پرداختنشست در حوزه تخصصی بالغت با اعضاء به ب
عروض سؤاالتی را در مورد میزان توان و امکانات مالی پژوهشگاه و شوراي متون براي این نشست از دکتر متقی 
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زاده کردند و قرار شد در جلسه بعد دکتر متقی زاده گزارشی از توان مالی و امکانات شوراي براي برگزاري این 
  .به اعضا ارائه دهد نشست

دکتر خاقانی همچنین اعالم کردند که دانشگاه اصفهان آمادگی این را دارد که این نشست را در اصفهان پذیرایی 
  . کند

  .قرار شد که در جلسات نخست بعد از عید مفصل تر در مورد این نشست در گروه بحث شود


