
 انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي اقتصاد گروه محترم اعضاء از یکی سخنان

 

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی   .1

 و است گردیده تهیه و تدوین کامل طور به گذشته در اقتصاد گروه متون بررسی شوراي گذشته هاي فعالیت 
 است مشخص انها در. کرده فعالیت تقریباً نقدنامه و اقتصاد فرهنگ جلد دو به توجه با ضمناً. است شده نیز گزارش

 .است موجود دبیرخانه در شده رسیده نتیجه به و شده داوري کتب آثار اینکه ضمن

 

 دانید؟ می چه را شورا وظایف و فعالیت ارتقاء هاي راه   .2 

 و نقضی اگر ناشران به گزارش ارسال - سابقه با و خبره داوران انتخاب شده، داوري هاي کتاب انتخاب در دقت
 .باشد داشته وجود جدي انتقادي

 

 براي ملی سطح در مناسبی علمی جایگه به توانسته شورا آیا و جامعه در علمی نقد جریان ارتقاء در شورا نقش   .3 
 یابد؟ دست کتب علمی نقد

 خوب اقتصاددانان از و اعضا بیرون از داوران درصد 95 که آنجا از و است شده شناخته تقریباً متون بررسی شوراي 
 .بود خواهد مفید انتقاد کتب سطح ارتقاء در و باشد کرده باز را خود جایگاه باید اند شده انتخاب کشور

 

 بگویید؟ مختصر طور به را گروه شده برگزار همایش پیش نتایج   .4

 3 براي را ساز جریان و اندیشه و فکر صاحب افراد مقدمف مصباحی آقاي جناب اینکه به توجه با. بود خوب خیلی
 دروس از عضی در اسالمی مباحث گنجاندن به نیاز و سازي بومی مبحث بودند، نموده دعوت  گذشته همایش پیش
 .است افتاده جا بودند هم توجهی قابل تعداد که همایش در کنندگان شرکت میان در خوبی به اقتصاد رشته

 در مناسب جریانی تواند می پذیرد انجام دفعه 2 یا یک سالیانه منظم صورت به آن طرح حتی مباحث این چنانچه 
 نیازهاي توانست خواهد جریان این اهللا انشاء که آورد وجود به اقتصاد رشته علمی هیأت محترم اعضاء میان

 .دهد پاسخ هم را رشته این سازي نوین و سازي بومی


