
 انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي فارسی ادبیات و زبان وهگر محترم عضو سخنان

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی ـ1

 درسی متون بررسی و نقد در زیادي حد تا تأسیس ابتداي از دانشگاهی درس متون بررسی شوراي رسد می نظر به 
 جامعه و ناشران مؤلفان اختیار در کافی حد به بررسیها این نتیجه رسد می نظر به اما است، داشته خوبی موفقیتهاي
 .است نشده معرفی است، بایسته چنانکه بررسی شوراي کارهاي بازتاب واقع در.است نشده قرارداده دانشگاهی

 چیست؟ شورا وظایف و فعالیت ارتقاء هاي راه شما نظر به ـ2 

 مقطعی دعوت با و شورا رسمی عضو عنوان به پژوهشی نهادهاي سایر و حوزوي دانشگاهی، صاحبنظران از دعوت 

 و استادان طرحهاي از است مفید شورا وظایف پیشبرد در آنها هاي دیدگاه از مندي بهره و جلسات اي پاره در 

 آنها انتشار و تدوین و تحقیق در صاحبنظران

 کنید؟ می ارزیابی چگونه جامعه سطح در علمی نقد جریان ارتقاء در را شورا نقش ـ3 

 هاي رشته برجسته استادان مستقیم عضویت و کشور دانشگاههاي کلیه با شورا مطلوب بسیار ارتباط به توجه با 

 و ها میزگرد تشکیل به متون بررسی بر عالوه شورا فعالیت از قسمتی استا شایسته متون، بررسی شوراي در دانشگاهی
 غیر مخاطبان و دانشجویی محیط به ادبی نقد جریان طریق این از تا یابد تخصیص نظر و نقد تخصصی سمینارهاي
 .کند پیدا سرایت نیز دانشگاهی

 جهت یابد؟ دست کتب علمی نقفد در ملی سطح در مناسبی علمی جایگاه به توانسته شورا آیا ـ4 
 نمایید؟ می پیشنهاد راهکارهایی چه جایگاهی چنین به دستیابی

 به توجه با رسد می نظر به اما است؛ متوقع شورا از بیشتري انتظارات شورا، ساله چند متداوم فعالیت به توجه با البته 
 در سخنرانیها.گردد محقق شورا اهداف از بسیاري آینده در پژوهشگاه، محترم ریاست پیگیریهاي و حمایتها

 و تألیفی آثار نقد دانشگاهها نیاز مورد تخصصی کتابهاي تدوین تخصصی، میزگرد جهانی، هاي نظریه نقد خصوص

 مشارکت جلی. سخنرانیها و میزگردها حاصل وتألیف استخراج و مترجمان و مؤلفان حضور با گروهها در اي ترجمه 

 .متون بررسی شوراي جلسات و نقد هاي حوزه در تهران دانشگاههاي ویژه به کشور دانشگاههاي 


