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  : محورهاي جلسه

  گزارشی از روند پی گیري هماهنگی با داوران: محور اول
  گزارشی از روند کارگاه ترجمه توسط خانم دکتر مشکین فام: محور دوم
  بحث در مورد اجرایی کردن نشست تخصصی بالغت: محور سوم

 
در این محور هر کدام از اعضا گزارشی از پی گیري روند هماهنگی با داوران تعیین شده در جلسه قبل، : محور اول
  :ارائه دادند

  :کمیته تاریخ ادبیات و متون معاصر
  ، رضا ناظمیان2و  1متون نظم و نثر معاصر : ملی

  .داوران پذیرفته اند فقط دکتر رجائی هنوز خبر داده نشده است
  گنجی موافقت گرفته شدهخانم 
  .هم موافقت کرده دانشگاه سبزوار میرزاحسین آقاي 

  الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی إلی محمود درویش: در جهانی
  با دکتر روشنفکر صحبت شده است: هم 

  کتر سلیمی صحبت شدبا د
  :دکتر مقدسی :ادبیات میانه کمیته

  المملوکی و العثمانی از جهانگیر امیريتاریخ األدب العربی فی العصرین : ملی
  و عسکر ملی تماس گرفته شددکتر دادخواه 

  األدب العربی من االنحدار إلی االزدهار
  هماهنگ شد و دکتر طاهرنیا و دکتر امیري براي جهانی

  خانم دکتر مشکین فام: ترجمه: کمیته 



  ملی 
  فارسی، حافظ نصیريروش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به 

  خانم دکتر زرکوب
  آقاي ناظمیان عالمه

  کارگاه روش ترجمه، فقهی زاده
  دکتر طهماسبی از دانشگاه تهران

  )رشته انگلیسی (خانم دکتر غالمی تربیت معلم
  .تماس گرفته شد

  کمیته بالغت تا چند روز آینده خبر داده می شود از طرف دکتر خاقانی
  دکتر کیانی: األدب المقارنکمیته 

  مشکالت و آفاق، عبده عبود 
  دکتر خلیل پروینی

  دکترمیرقادري
  ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقاره بهار و شوقی، امین مقدسی: و کتب ملی

  دکتر نظري منظم ، همدان
  دکتر شکوه السادات حسینی بهشتی

  تماس گرفته شد 
  خانم دکتر قادري: کمیته مهارت هاي زبانی

  هماهنگ شد: حیدري دکتر: کتاب نتکلم
  دکتر نجاریان هماهنگ شد

  :لغۀ االعالم دراسۀ تطبیقیه: کتاب
  هماهنگ نشد: دکتر عفت پور با 

  هماهنگ شد:دکتر فکري
  دکتر رسولی غایب بودند: کمیته تاریخ ادبیات و متون قدیم

  
  :دستور جلسه دوم

  در مورد کارگاه ترجمه گزارش دکتر مشکین فام



  موافقت را با همکاري اعالم کردهدانشگاه الزهرا 
  .استاد مدعو خارجی باشد

  .ساعت در دو روز 16
  استاد 4: مدعوین

  :استاد گروه عربی 3نفر مطالعات ترجمه و  1
  دکتر به آفرین از مطالعات ترجمهخانم 

  ن ،قطعی، دکتر ناظمیاخانم دکتر زرکوب
  .دکتر سیدي و دکتر اصغري و استاد بیدج نتیجه بیان شود

  :اهداف
  دانش افزایی استادان ترجمه رشته زبان و ادبیات عربی

  »کارگاه نقد ترجمه عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی معاصر« : عنوان
  مکان پژوهشگاه

  شهریور 16و  15زمان 
  بحث در مورد نشست بالغت :محور سوم

  1391/آبانماه:زمان اجراي نشست
قدیم و جدید و اینکه جدید چه کاستی هایی را از قدیم برطرف کرده و تفاوت میان بالغت : چهارچوب کار

  دیگري
  آموزش بالغت عربی

  پژوهشگاه: محل
  استادان بالغت: اعضاء

از اهداف، محورها و بحث شود و آقاي دکتر خاقانی پیشنویسی  نشستمقرر شد در جلسه بعد مفصل در مورد این 
  . تهیه خواهند کردمدعوین 

 
   


