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  باسمه تعالی

  )110(دهمینو  جلسه یکصد

 گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

 لحم رد 27/11/1390 :رخوم  گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون )110( دهمینجلسه یکصدو 

  .دش لیکشت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز شد

  :محور هاي جلسه

  گروه 1391بحث در مورد  برنامه سال : محور اول

  1391معرفی کتاب هاي ملی  و جهانی در گروه زبان و ادبیات عربی براي سال : محور دوم

  گروه 1391بحث در مورد  برنامه سال : محور اول

در این محور ابتدا دکتر متقی زاده خالصه اي از برنامه پیشنهادي برخی از اعضا که قبال به گروه داده شده بود، 

  . ندارائه داد

  :مباحث اصلی این برنامه عبارت بود از

 ارتباط مستمر با مدیران گروه ها و اعضاي هیئت علمی  

  جهانینقد کتاب هاي ملی و  

 برگزاري دو کارگاه  

 برگزاري دو نشست تخصصی در حوزه کتاب هاي پر استفاده  
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 برگزاري جلسات هماهنگی با کمیته برنامه ریزي درسی گروه عربی وزارت علوم  

 همکاري با دو مرکز انتشاراتی بزرگ سمت و نشر دانشگاهی  

این پیشنهادات به . پیشنهادات خود را ارائه دادندهر کدام از اعضاء بعد از ارائه این برنامه توسط دکتر متقی زاده 

  :شرح زیر است

   .عالوه بر دو نشر سمت و نشر دانشگاهی باید ارتباط با ناشران فعال دانشگاهی هم وجود داشته باشد -

  همایش نقد کتاب هاي درسی -

یا جلسات نقد سامانه پیامک در بحث انتشار کتاب  -2خبرنامه و بازتاب نقد در آنها   -1:اطالع رسانی -

  بانک اطالعاتی در زمینه تالیف کتاب هاي عربی -4کتاب 

یا اجراي پایانامه هایی در زمینه نقد کتاب هاي تالیف  اجراي طرح هاي پژوهشی در زمینه نقد کتاب ها -

  .شده در ادبیات عربی از قدیم تا معاصر

  .ند ارتباط با مراکز دانشگاهی نشر کشورهاي عربی که کتاب هاي خوبی دار -

سازماندهی در زمینه ترجمه مثل مرکز مطالعات ترجمه عالمه طباطبائی ، یا مرکز  يارتباط با مراکز -

 .اتدر سازمان فرهنگ ارتباطترجمه 

  .بهتر است در هر سال دو کارگاه یک سمینار و چهار نشست نقد کتاب باشد  -

  .ضرورت ایجاد یک بانک اطالعاتی  -

  برگزاري جلسات نقد کتاب هاي عربیارتباط با خانه کتاب براي  -

                        )   رئیس گروه(دکتر عیسی متقی زادهارتباط با برنامه ریزان درسی عربی آموزش و پرورش -

  دکتر فرامرز میرزایی


