
 باسمه تعالی

  )112( دوازدهمینجلسه یکصدو 
 گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

 
در 31/1/1391مورخ  گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی دوازدهمینجلسه یکصدو 

 .برگزار شد پژوهشگاه علوم انسانیمحل 

 
  :محور هاي جلسه

  تعیین دو کتاب ملی و جهانی در هر کمیته و تعیین داور براي ارسال به داور: محور اول
  )دکتر کیانی(ادبیات تطبیقی و نقد ادبی  کمیته

  به ترتیب :لمقارن مشکالت و آفاق، عبده عبوداألدب ا: کتاب جهانی
  دکتر خلیل پروینی: داور

  دکترمیرقادري
  ، دانشگاه بوشهردکتر قهرمانی مقبل

  ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقاره بهار و شوقی، امین مقدسی:  کتاب ملی
  دکتر نظري منظم ، همدان

  دکتر شکوه السادات حسینی بهشتی
 

  )دکتر خاقانی(کمیته بالغت و عروض
  ،)خلیفه شوشتري( الجامع فی العروض العربی بین النظریۀ و التطبیق

   صاحب علی اکبري دانشگاه سبزوار دکتر
  آزاد جنوب.دکتر اباذر عباچی

  دکتر یحیی معروف
  خانم دکتر فقیه مرزبان دانشگاه الزهراء

  العربی و الفارسیعروض الخلیل بن احمد الفراهیدي فی األدبین 
  دکتر قهرمانی مقبل

  دکتر مهدي مسبوق، دانشگاه بوعلی
  
 



  دکتر میرحاجی: کمیته تخصصی صرف و نحو
  ، احمد پاشا زانوس1صرف 

  دکتر نوروزي دانشگاه فردوسی مشهد
  دکتر میمندي دانشگاه یزد

  دکتر غالمعباس رضایی دانشگاه تهران
  دکتر میرلوحی دانشگاه اصفهان

  ترجمه دکتر طهماسبی و دکتر اصغري: الغائبالنحو 
  دکتر خلیفه شوشتري

 دکتر ابن الرسول

  
  )دکتر امین مقدسی(کمیته تخصصی تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر دوره میانه

  تاریخ األدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی از جهانگیر امیري
  دکتر ایروانی زاده

  دکتر حیدري از یاسوج
  دادخواهدکتر 

  األدب العربی من االنحدار إلی االزدهار
  دکتر طاهر نیا

  دکتر عسکري
  دکتر امیري

 
  )دکتر فاطمه قادري( کمیته تخصصی مهارت هاي زبانی

  )جلد 3()انتشارات تونس( الکتاب األساسی فی تعلیم اللغۀ العربیۀ لغیر الناطقین بها
  دکتر اشکوري

  دکتر فکري
  دکتر نجاریان

  )اسحاق رحمانی(الکتابۀ العربیۀالمنهج فی 
  خانم دکتر ابوعلی از الزهراء

  )فالورجان(دکتر نجاریان



  )پژوهشگاه علوم انسانی( خانم دکتر عرفت پور
 

  )دکتر بتول مشکین فام( کمیته تخصصی ترجمه
  روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی، حافظ نصیري

  خانم دکتر زرکوب
  ناظمیان عالمهاي آق

  دکتر معروف
  کارگاه روش ترجمه، فقهی زاده
  دکتر طهماسبی از دانشگاه تهران

  )رشته انگلیسی (خانم دکتر غالمی تربیت معلم
 دانشگاه عالمه گروه زبان انگلیسی دکتر مالنظر

  
  )دکتر رسولی(یخ ادبیات و متون نظم و نثر قدیمکمیته تار

  )جهانی()األدب القدیم و األدب الجدید(  الجامع فی تاریخ األدب العربی
  خانم دکتر رستم پور

  دکتر رسولی
  

  : محور دوم
  91کارگاه هاي سالعملیاتی کردن یکی از 

  .ترجمه بحث شد ر این محور در مورد بر گزاري کارگاهد
  .در دانشگاه هایی برگزار شود که رشته مترجمی عربی دارند ین فام پیشنهاد دادند که این کارگاهخانم دکتر مشک
  »داستانی معاصر عربی به فارسی با تکیه بر متون ه نقد ترجمهکارگا« : عنوان تایید شده

  خانم دکتر مشکین فام: مجري
  شهریور 16و  15چهارشنبه و پنجشنبه  .نیمه دوم شهریور ماه، یک روز و نیم: زمان اجراي طرح
  توسط دکتر مشکین فام میل خواهد شد به بنده: اهداف و محورها

 اساتید و دانشجویان ارشد و دکتري: مشارکت کنندگان

ضمن تبریک سال جدید و  در ابتداي جلسه دکتر متقی زادهقبل از وارد شدن به محورهاي جلسه و دستور جلسه 
آرزوي پیشرفت در تمام زمینه هاي ملی از اعضاء خواست تا همچنان در زمینه ارتباط و اطالع رسانی گروه عربی 



واست تا براي جلسه بعد به اعضاي گروه خود و شوراي متون به سایر گروه هاي عربی کشور فعال باشند و از اعضا خ
  .حداقل یک دانشگاه دیگر اطالع رسانی شود تا مشخصات و رزومه علمی خود را براي شورا ارسال نمایند

 
 

  )دکتر فرامرز میرزایی و دکتر حسین ابویسانی( تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر معاصر
  ، رضا ناظمیان2و  1متون نظم و نثر معاصر 

  آقاي دکتر جوانرودي، دانشگاه پیام نور جوانرود و پاوه
  گنجیانخانم دکتر 

  دکتر حسین میرزا تربیت معلم سبزوار
  الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی إلی محمود درویش

  دکتر رجائی
  )کرمانشاه(دکتر سلیمی

  دکتر روشنفکر
  .مقرر شد تا اعضاي گروه که مسؤولیت کمیته هاي هشت گانه را برعهده دارند با داوران تماس بگیرند

  


