
 انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي شناسی باستان و تاریخ گروه محترم عضو سخنان

 

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی ـ1

 المللی بین و ملی سطح دو در و شود  می و شده تنظیم که گروهها ساالنه هاي برنامه به توجه با خصوصاً است، خوب 

 .است تقدیر قابل و شایسته بسیار کار دهد می قرار بررسی و نقد مورد را انسانی علوم متون و منابع 

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

 افزاري نرم ابعاد در است الزم مربوطه هاي رشته تنوع و انسانی علوم کتب و متون باالي حجم و گستره به باتوجه 

 جدید درسی منابع و متون شناسائی در نیز آینده سال براي قبلی شده تنظیم هاي برنامه بر عالوه افزاري سخت و 

 .آید عمل به الزم بررسی و نقد تا شود می تالش یافته انتشار تازه و 

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

 خوب اقبال با شده انجام هاي بررسی و نقدها متون، شوراي گروههاي و اساتید طرفی بی و استقالل به توجه با 

 .باشد داشته جامعه علمی نقد جریان در مهمی نقش تواند می شورا این لهذا. است شده مواجه علمی مراکز ناشرو 

 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

 نیز و دانشگاهی و علمی مراکز توجهات به توان می شورا مناسب علمی جایگاه و مهم تأثیرات از خوشبختانه 

 طرفی از و نمود اشاره شورا نقد و علمی دیدگاههاي به توجه با آثارشان بازنگري و کنترل و مربوطه اساتید 

 انعکاس و نقدها انتشار در نیز و داده توسعه را علمی روند این بایست می مناسب شورا جایگاه به دستیابی براي 

 عملیاتی را مناسب اقدامات دانشگاهی و علمی مراکز دیگر و انسانی علوم کتب اندرکاران دست و مؤلفان به آن بهتر 
 .نمود

 


