
 انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي مدیریت گروه محترم ریاست سخنان

  

 چیست؟ شورا گذشته هاي فعالیت از شما ارزیابی ـ1

 و متفاوت ماهیت و مختلف ازگروه اي مجموعه به توجه با را انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي هاي فعالیت 
 لزوم و بررسی و نقد بستر و فرهنگ مالحظه. است ارزیابی قابل نیز نظام صورت به شورا فعالیت پشتیبانی نحوه نیز

 اختصاصی و عمومی شرایط ساختن فراهم به مشروط به را ارزیابی علمی هاي گروه و افراد توجیه و آشناسازي
 .است موضوع

 .شود می ارزیابی مثبت نسبتاً شورا هاي فعالیت شرایط، به توجه با مجموعاً 

 چیست؟ شورا وظایف و فعالیت ارتقاء هاي راه شما نظر به ـ2 

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ذیربط مجاري شورا هاي فعالیت بخشیدن رسمیت      .1 

 شورا هاي فعالیت از پشتیبانی جهت تدارکاتی و مالی منابع تأمین      .2

 ها بررسی نتایج نمودن بخش اثر جهت بررسی و نقد حرفه تدارك و تأمین      .3 

 .شورا عمومی هاي فعالیت استمرار جهت علمی هاي گروه نیاز مورد بودجه و برنامه تنظیم      .4 

 ؟کنید می ارزیابی چگونه جامعه سطح در علمی نقد جریان ارتقاء در را شورا نقش ـ3 

 محسوسی تأثیر علمی جامعه در ذیربط، اطالعاتی هاي بانک تهیه و مستندسازي و گذشته هاي فعالیت به توجه با 
 نفوذ و تأثیر و بخشی عمومیت حیث از لیکن. است بوده تخصصی هاي گروه هاي فعالیت به مشروط عمدتاً که داشته

 سطح در متخصص افراد و علمی هاي گروه ها،  دانشکده با ارتباطی شبکه توسعه نیازمند بررسی و نقد جریان
 .است علمی هاي انجمن و ها  دانشگاه

 

 



 دستیابی جهت یابد؟ دست کتب علمی نقد در ملی سطح در مناسبی علمی جایگاه به توانسته شورا آیا ـ4 
 نمایید؟ می پیشنهاد راهکارهایی چه جایگاهی چنین به

 با شورا علیم جایگاه هنوز موضوعات، پیچیدگی و ها تخصص تنوع و موضوع حساسیت و اهمیت به توجه با 
 اصل رسالت به توجه. است شده خالصه دوم سوال در جایگاه احراز کارهاي راه. است نشده احراز الزم گستردگی

 .است شوار ارتقا مشخص کار راه توسعه، پنجم برنامه قانون در مقرر تکالیف و شورا


