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 :چکیده گزارش جلسه

  .دکتر ولوي  طرح تألیف کتابی با عنوان روش شناسی و روش تحقیق در تاریخ را به گروه پیشنهاد کردند  - 1
  .با عنوان سند پژوهی ؛ روش شناسی و تحقیق را به گروه پیشنهاد دادند دکتر نورایی طرح تألیف کتابی - 2
دکتر نورایی داوري هاي کتب جهانی زیر را به گروه تحویل دادند و مقرر شد مقاالت آن ها را در ماه آینده  - 3

.ارسال نمایند
  /What is history today-ژولیت گاردینر

  /The houses of history-آننا گرین
-Making of the modern near East/ M.E.Yapp  

  مطالعه تاریخ اثر برمی بلک ترجمه دکتر محمد تقی ایمان پور -
  : ، جناب آقاي دکتر حسینی  و آقاي مقیسه به جلسه تشریف آوردند که مطالب زیر مطرح شد  17ساعت  - 4
  درصد کتب درسی را مورد ارزیابی 80این گروه : آقاي دکتر آئینه وند پس از معرفی اعضاي گروه فرمودند -
  گروه تاریخ به بررسی کتب مرجع و غیر درسی. درصد بقیه هم در دست بررسی قرار میگیرد 20قرار داده است  
  . نیز پرداخته است در ضمن گروه در نظر دارد متون قدیمی راتصحیح نماید تا کار ارزیابی گروه کامل تر شود 

گروه تاریخ یکی از پرپیشین ترین : ر از رئیس محترم و اعضاي گروه فرمودند ضمن تشک: آقاي دکتر حسینی -
گروه هاي شورا می باشد  که بخش عمده آن به

  ایشان فرمودند. زحمات دکتر آئینه وند مربوط می باشد 
ن گروه روش شناسی  هم تازه تأسیس شده است که هماهنگی الزمی بین ای. گروه وجود دارد  13در حال حاضر  

گروه ها وجود ندارد البته هماهنگ کردن

  از این رو قرار شد چرخشی در گروه ها . گروه ها مشکل است 
  . باشد تا با مسایل هر گروه آشنا شده و وحدت و هماهنگی بین گروه ها ایجاد شود

  تب جهانی تأسیس مؤسسه اي با عنوان نقد متون ایده جالبی می باشد که ک: آقاي دکتر آئینه وند فرمودند -



  . به زبان انگلیسی که مبناي علمی و دین زدایی دارد در سطح بین المللی نقد شود 
  بین متون درسی ، تألیفات و کتب غیر درسی اولویت بندي انجام شود تا : آقاي دکتر بهرامی فرمودند -

  . به این ترتیب بررسی شوند و باز نگري مجدد سر فصل ها به این کار کمک می کند 
دکتر حسینی باید حلقه داوران را افزایش داده ارتباط داوران موجب می شود حجم ارتباط با داوران گسترده شود -

  .اعضاي گروه داور معرفی نمایند
  دکتر نورایی با برگزاري نشست هاي منطقه اي براي معرفی شورا ، هر شش ماه یکبار بدین صورت که-
  با این کار نیروهاي جدید معرفی و جذب میشوند و کار . ورا بپردازد یکی از اعضا در آن منطقه به معرفی ش 
  نقد در کل کشور تقویت می شود  

از . کارهاي انجام شده خروجی ندارد  باید نامه نگاري به مؤلف و انتشارات جدي گرفته شود : دکتر حسینی -
مؤلف در جلسات دعوت شود و همچنین پاسخ به

  .انجام گیرد سؤاالت فرم به طور کامل 
دکتر بهرامی کتاب هاي هر گروه به صورت تخصصی در حوزه هاي تخصصی نقد شود تا نتایج بهتري داشته باشد -

همچنین سازمان دهی رشته ها بر حسب

  تخصص اعضا و تأیید بر تخصصی شدن رشته ها کمک زیادي
  . به کار نقد می کند 

روي سایت قرار گیرد که امکان نقد PDF االت به صورتو جزوه هاي مق  CDدکتر صفاران نسخه هاي مجازي-
آنها نیز فراهم  شود و برگزاري

  جلسات نقد با حضور نویسندگان و قراردادن صورت جلسات آن برروي سایت 
  .موجب می شود راهکارهاي جدیدي ارئه شود

از امتیازات کتاب کم دکتر جودکی فرم داوري داراي نواقص است و طوري طراحی شده که با پاسخ به سؤاالت 
می شود مثال داشتن جدول ، نمودار و غیره در

  . کتاب هاي تاریخ ضرورتی ندارد 
نقد مجله در جاي دیگري . پژوهشی برداریم مقاالت را به روز کنیم ـدکتر حسینی باید گامی به سمت مقاالت علمی 

در حال انجام است بنابراین ما باید خود

  نقد کنیم و داوري مقاالت نقد پژوهشی را ـمقاالت علمی 
و همچنین همکاري با انجمن هاي تاریخی و . به اعضا گروه سپرده شود که با شیونامه نقد و داوري آشنا هستند 

برگزاري کارگاه هاي نقد در دانشگاه هاي



  .مختلف باعث تقویت حلقه داوران می شود 
ما از لحاظ . باشد که در اولین فرصت چاپ می شوند آقاي دکتر حسینی فرمودند بحث مهم دیگر نقد نامه ها می

شکلی نقد نامه را سامان داده ایم ولی از لحاظ

  . نقدهاي سه صفحه اي علمی نیستند . علمی قابل دفاع نیستند
باید از لحاظ محتوایی با دقت بیشتري . مطالب که داوران ارائه می دهند به طور کلی در فرم جمع بندي نمی آید 

  . ود انجام ش
  .شیوه نامه نقد از لحاظ محتوایی تهیه شود تا داوران بر اساس آن شیوه نامه نقد نماید: دکتر بهرامی 

متون درسی در اولویت هستند اما بعضی کتب درسی نیستند ولی مخاطب زیادي : در پایان دکتر حسینی فرمودند 
دارند  جز استثناءات هستند بنابراین این

  در مورد فرم داوري ، این فرم کتب هم باید نقد شود
عنوان از کتب معارف را مورد بررسی  17گروه تاریخ . در جلسات گروه مطرح شود تا اشکالت آن نیز رفع شود  

قرار داده است کتب تاریخی از دیگر انتشارات

   .نیز استخراج شده و مورد بررسی قرار کیرد 


