
 انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي اجتماعی علوم گروه محترم عضو سخنان

 

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی   .1

 که جایی تا( هم کنون تا و است مفید و خوب انسانی، علوم کتب و متون بررسی شوراي امدن وجود به فکر اصل 

 کنم می آرزو را نهاد این تعالی و کار تداوم و اند کرده همکاري خود فکري توانایی حد در همه) دارم اطالع من 

 چیست؟ شورا وظایف و فعالیت ارتقاء هاي راه شما نظر به   .2 

 هاي جریان بسیاري متولی تواند می) ملی سطح در0انسانی علوم پژوهشگاه از بخشی عنوان به متون بررسی شوراي 
 حمایت و بحث علمی اجتماعی یابی سازمان و تشکیل از یونسکو که است دهه چند بلکه و سالها مثالً. شود سودمند

 ولی بگیرد شکل جوش خود باید رسمی غیر تشکل چنین چند و. نگرفته شکل درستی به جامعه در هنوز که کند می
 .باشند جریانی چنین حامی و مشوق توانند می پژوهشگاه و متون بررسی شوراي

 کنید؟ می ارزیابی چگونه جامعه سطح ئر علمی نقد جریان ارتقاء در را شورا نقد   .3 

 علوم در البته) پردازي نظریه(علم تولید در کمتر ما که این شاید. است سودمندي و ارزشمند بسیار کار متون نقد  

 زیادي جمعی و فردي دالیل که است جامعه در نقد نهاد گیري شکل علوم ایم، نداشته درخشندگی چندان انسانی 

 .باشد نقد ارتقاء براي خوبی بستر و محرك بتواند شاید بگیرد شکل علمی اجتماع اگر بازهم. دارد

 به دستیابی جهت یابد؟ دست کتب نقد در ملی سطح در مناسبی علمی جایگاه به توانسته شورا آیا   .4 

 نمایید؟ می پیشنهاد کاریهایی راه چه جایگاهی چنین

  کافی آگهی ها دانشگاه علمی هیأت اعضاء ویژه به و همکاران بسیاري پژوهشگاه و ور کار از همه این با. بلی

  رسانی اطالع دیگر سازوکار هر یا نشریه طی) ها کتاب معرفی داوري، ، نقد(شورا کار حاصلی بی خوب. ندارند

 است خوب شود داده بازتاب اخالقی و پسندیده صورتی به چنان ها، کتاب بررسی و نقد ویژه به. شود بیشتري


