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

 

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی ـ1

 به که آثاري مجدداً.است گرفته قرار ارزیابی مورد متعددي تألیفات و کتابها و داشته پرباري هاي نشست شورا این تاکنون 
 شورا این اینکه گو.  گیرد قرار ارزیابی مورد هایی نشست چنین در باید شود می تدریس دانشگاهها در درسی کتابهاي عنوان

 .کند می ارسال نیز صاحبنظران براي داوري جهت در را تألیفات موارد از بسیاري در

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

 کمک و درسی کتابهاي باب در که معنی این به.باشد خوب رسید رویه وحدت به تألیفات نقد مسئله در بتوان اگر شاید 
 هاي فرم در موجود پرسشهاي بیشتري دقت با آن اساس بر بتوان تا گیرد قرار شورا تعریف مورد هاي رویه باید آزاد و درسی

 .بکنند هم تفسیر لزوم صورت در و شود داده پاسخ نظرخواهی

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

 اقدامات علمی جامعه به رسانی اطالع زمینه در شاید و باید که آنگونه رسد می نظر به کار، باالي حجم رغم علی متأسفانه 

 تولیدات از بتوان تا باشد بیشتر دانشجویان میان در ویژه به رسانی اطالع این باشد الزم شاید. است نگرفته صورت مشهودي 

 .باشند داشته مشارکت و شوند مطلع شورا این نظرات و 

 چنین به 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

 آنها به نزدیک شعاع درگیر اعضا بیشتر که چرا. است نشده نزدیک مطلوب شرایط به گفت باید شورا این سابقه به توجه با 

 قالب رد شود منتشر و چاپ وسیعی سطح در باید) نقدها( نتایج رسد می نظر به. هستند مطلع شورا این فعالیت جدیف از 
 نقد زمینه در گیري نتیجه بتوان دانشگاهها در ماهانه میزگردها ارائه قالب در شاید دیگر سوي از)موجود نقدنامه

 .گرفت کتاب علمی 


