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پژوهشگاه علوم  لحم رد 26/2/1392پنجشنبه  خروم اگروه زبان و ادبیات عربی شور )125( مینپنجو  بیست جلسه یکصدو

  .دش رازگرب انسانی و مطالعات فرهنگی
  

  :محورها
  تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید

 ؛گفتگو درباره ي همایش زبان و ادبیات معاصر  -

 دیدار با دکتر آذر شب رئیس کمیته برنامه ریزي گروه زبان و ادبیات عربی وزارت علومو گفتگو در باب همکاري هاي آتی؛ -

 .فرهنگی و بین المللی شهر کتاب  دیدار با آقاي محمد خانی معاون -

  :مصوبات
  نشستی با این محوریت برگزار شود ؛ 92تصمیم بر آن شد که به جاي همایش زبان و ادبیات معاصر سال -
پیش نویس تفاهم نامه اي بین گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و گروه زبان و ادبیات عربی سازمان  -

. سمت با مفاد ذیل تهیه گردد  
بررسی و ارزیابی کتاب هایی که سازمان سمت براي چاپ و نشر إرائه می گردد؛.1  
.و تألیف آن توسط گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون  بررسی نیاز هاي کتاب هاي دانشگاهی.2  
بین گروه زبان و ادبیات عربی شوراي بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و کمیته برنامه ریزي زبان و ادبیات عربی  اي تفاهم نامهپیش نویس -

  .با مفاد ذیل تهیه گردد وزارت علوم
ئیس کمیته ي برنامه ریزي زبان و ادبیات عربی وزارت علوم و پیشنهادایشان و همچنین با توجه به با توجه به نشست اعضاي گروه با ر.1

مأموریتهاي جدید پژوهشگاه علوم انسانی در به روز کردن سرفصل ها مقرر گردید که یکی از وظایف این گروه تهیه و اصالح سرفصل ها ي 
  زبان و ادبیات عربی باشد؛

  پایش گروههاي عربی دانشگاههاي کشور؛ همکاري در ارزیابی و.2
  .پیگیري و تالش براي گنجاندن تافل عربی در امتحانات ورودى کارشناسی ارشد و دکتري زبان و ادبیات عربی .3
ده ري هاي گوناگونی در آینکه با این مؤسسه همکا مقرر گردیددر پی گفتگو با آقاي محمد خانی معاون فرهنگی و بین المللی شهر کتاب  -

  .یرد انجام پذ
 

  
  
 


