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  ادبیات عربیزبان و جلسۀ گروه  ششمینیکصد و 
  
  

اعضاي گروه و حضور با  )29/2/90( مورخ ادبیات عربیزبان و جلسۀ گروه  ششمینیکصد و 
 14اهللا مجید رأس ساعت  اتی از کالمبا تالوت آیوهشگاه علوم انسانی ژرئیس گروه در محل پ

  .آغاز گردید
هـاي   اعضاي گروه تصمیم گرفتند در سال جدید بررسی منابع مهـم رشـته عربـی بـه همـراه کتـاب       

چاپ داخل در دستور کار خود قرار دهند که تعداد و کیفیت کار در جلسـه آینـده اعـالم خواهـد     
دانشگاههاي مختلف کشور انتخاب شـد کـه    داور براي همکاري با گروه از 40در مجموع نام . شد

با توجه به روند کاري در پژوهشگاه، تعداد مورد نظر آن مرکز معرفـی خواهنـد شـد و سـعی شـده      
  .است در انتخاب داوران پوشش دادن تمامی دانشگاههاي کشور مدنظر قرار گیرد

با توجه به اینکه از زمان آغاز کار شوراي جدید گروه عربی زمان زیادي نگذشته است اعضاء هـم  
 . ن را مورد بررسی قرار خواهند دادتوانند داشته باشند ولیکن آ اکنون نظر خاصی راجع به آن نمی

ها باشد و کار بررسی و ارزیـابی   هاي مهم گروه تعیین سرفصل اعضاء تأکید داشتند یکی از اولویت
طـور   و بـه . ها نیـز اولویـت سـوم گـروه باشـد      نین موضوع چاپ کتابدوم باشد، همچ  متون اولویت

دهنـد   هایشان شدند و با توجه به وقتی که اختصاص مـی  جدي خواستار عملی شدن کارها و تصمیم
  .هاي علمی و دانشگاهی در این رشته بشود اي هم عاید محیط امیدوارند نتیجه

میته، دستور از پـیش تعیـین شـده جلسـه تـا      با توجه به درازا کشیده شدن بحث در مورد وظایف ک 
حدي مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و بررسی موضوعات مرتبط با آن به جلسه بعـدي موکـول   

همچنین قرار بود از جناب آقاي دکتر حامد صدقی بـراي حضـور در جلسـه دعـوت شـود کـه       . شد
  .ایشان به علت بعضی از اشتغاالت از عدم حضور خود عذرخواهی کردند

هـاي   در پایان اعضاي گروه براي آشنایی بیشتر با فضاي همکاري در پژوهشگاه و بررسـی اولویـت  
  . اللهی شدند شورا خواستار نشستی با جناب آقاي دکتر آیت

  . پایان یافت 16جلسه در ساعت 
 

  
  


