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  .برگزار شد شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانیدر محل 
 

  :محورهاي جلسه
  تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید

  گزارش خانم دکتر مشکین فام از روند کارگاه ترجمه: محور اول
  بحث در مورد پیش نویس نشست بالغت: محور دوم
  بحث در مورد پیش نویس نشست ادبیات  معاصر: محور سوم

  
  فام از روند کارگاه ترجمهگزارش خانم دکتر مشکین : محور اول

  . خانم دکتر مشکین فام گزارشی از عملیاتی کردن این کارگاه ارائه دادند
  :محورهاي سخنرانی استادان مدعو و مدرس در کارگاه

  تغییرات در ترجمه:خانم دکتر زرکوب
  معادل یابی براي ساخت هاي دستوري و واژگانی:آقاي دکتر ناظمیان
ساعد درخواست کرده اند براي روز  6: هاي ترجمه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تئوري: خانم دکتر فرحزاد

  )ساعت اول روز اول 6(اول
  تطبیق نظریات خانم دکتر فرحزاد: دکتر مشکین فام

  .استاد به صورت هماهنگ صحبت کنند 4مقرر شد 
  دکتر فرحزاد، دکتر مشکین فام: روز اول
  کوبدکتر ناظمیان خانم دکتر زر: روز دوم

  .مقرر شد جمیع محورها و جزئیات محتوایی کارگاه در جلسه بعد نهایی شود
 

  بالغت پیش نویس نشست: محور دوم



  :پیشنهادات اعضا در مورد این نشست
جمع کردن بین بالغت قدیم و بالغت جدید در یک کارگاه سخت است و بهتر است به بالغت : دکتر متقی زاده
  .جدید بپردازیم
  و دکتر مقدسی هم معتقد بودند که موضوعات نشست زیاد است دکتر میرزایی

  :مقرر شد
  شست تخصصی آسیب شناسی حوزه آموزش بالغتن: عنوان نهایی

  نشست مختص به بالغت باشد و عروض نباشد
  آقاي دکتر خاقانی و دکتر مصلوح: ، روز دومروش هاي تدریس بالغت: روز اول .نشست در دو روز برگزار شود

  میزگرد، جمع بندي و بحث آزاد: آخر روز اولساعت  2
  :مدعوین

  دکتر قهرمانی از بوشهر: سخنران پیشنهادي: علم بدیع
  دکتر فاضلی: علم بیان

  :...علم معانی
  مقرر شد دکتر خاقانی موارد تصویب شده را در فرمت جدید طراحی کند
مصلوح نکند دکتر مشکین فام با وزارت مقرر شد اگر در صورتی که پژوهشگاه پشتیبانی مالی از دعوت دکتر 

  .هماهنگی کند تا هزینه سفر ایشان از طرف وزارت پرداخت شود
  بحث در مورد پیش نویس نشست ادبیات معاصر: محور سوم

دکتر میرزایی پیشنویس این نشست را به اعضا ارائه دادند و مقرر شد تا در جلسه آینده مفصل در مورد این نشست 
  .بحث شود

 


