
 انسانی معلو کتب و متون بررسی شوراي فارسی ادبیات و زبان گروه محترم عضو سخنان

 

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی ـ1

 سرگذاشته پشت را تفکیک قابل دوره دو فارسی ادبیات و زبان حوزه در انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي 

 چون مباحثی آن از پس اما. است متون نقد و بررسی بر تکیه است 1387 ـ 1386 سال حدود تا که نخست دوره.است
 علوم مسائل بررسی و نقد هاي نشست ادبیات، آینده طراحی موجود، وضعیت بررسی و نقد ادبیات، مستخدمه مسائل
 .بخشید گروه این به اي تازه چهره اي رشته بین و انسانی

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

 گروه در پروژه شکل به دانشگاهی نیاز مورد متون نگارش تصویب ـ1: است الزم پیشنهاد چند فعالیتها ارتقاي براي 

 شناخت در کالن تحقیقات ـ3 کشور دانشگاهها در ها نشست برگزاري راه از دانشگاه با تعامل هاي فرصت ایجاد ـ2 

 از گیري بهره براي جهانی تعامل فرصت ایجاد ـ4 انسانی علوم کتب و متون حوزه در دانشگاهها آینده نیازهاي 

 (گروهها بین تجربه تبادل( گروههاي دیگر با مشترك هاي نشست ـ5 جهانی هاي تجربه

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

 متون، بررسی و نقد در آنها توان از گیري بهره و ها نشست در کشور مختلف دانشگاههاي استادان حضور سبب به 

 .است شده مبارك رخداد چند ساز زمینه شورا 

 دستیابی جهت یابد؟ دست کتب علمی نقد در ملی سطح در مناسبی علمی جایگاه به توانسته شورا آیا ـ4 

 نمایید؟ می پیشنهاد راهکارهایی چه جایگاهی چنین به

 تأثیر این و است یافته پژوهشگاهها و دانشگاهها و علم اهالی میان در خوبی جایگاه و پایگاه شورا، خوشبختانه 

 غیر و حضوري شیوه به دانشگاهها استادان توان از گیري بهره نیز و دانشگاهها و استادان با فعال تعامل محصول 

 .است مرجع یک عنوان به و مثبت نگاهی مجموعه این به نظران صاحب ئگاه امروز. است حضوري

 


