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 ارزیابی شما از فعالیت هاي گذشته شورا چگونه است؟     -1

  .تر است خوب است، کمی محدد و منجز عمل کند توفیق آمیز     

 یست؟چ 1390برنامه کمیته هاي تخصصی در سال    -2 

نقد کتب . کتاب جهانی اعالم شد 7کتاب ملی و  17عنوان کتاب توسط اعضاي گروه که از این بین  24معرفی    
هاي معتبر جهان اسالم ارائه متون معتبر اسالمی در قالب  فارش نقشهس. خواهد رسیدنامه تاریخ به چاپ  در ویژه علمی

هاي دکتري در حوزه تاریخ  نامه سنجی پایان درسی، کیفیت  ، داوري و نقد متون و کتب جدید لوح فشرده، بررسی
 باشد هاي گروه تاریخ می ترین نامه از مهم

 راه هاي ارتقاء فعالیت و وظایف شورا؟    - 3

  هاي کاربر ها و نهاد مدون، جلسات جدي و اعالم نتایج روشن و اعالم فعالیت براي سازمان برنامۀ 

نقش شورا در ارتقاء جریان نقد علمی در جامعه چقدر بوده و آیا شورا توانسته به جاسگاه علمی  - 4 
 د علمی کتب دست یابد؟مناسب در سطح ملی براي نق

 .درصد موفق بوده است 65تا  60نظر من  به 

 هاي برگزار شده؟ نتایج پیش همایش - 5

ریزان نظام آموزشی  از مسئولین وزارت علوم، برنامه. همایشی را برگزار کرد پیش 90تاریخ در اردیبهشت ماه  گروه
هاي گروه  اي از پیشنهاد جا خالصه در این. ل تاریخ توجه شودهاي اه کشور انتظار دارد به دیدة متخصصان و دغدغه

 .شود اعالم می

 تأکید بر هویت بخشی تاریخ و تمدن اسالم و ایران 

 ها متخصصان در حوزة آموزش تاریخ در مدارس و دانشگاه جلوگیري از تدریس و حضور غیر 



 هایی است که باید همواره  شناسی و هنر از ضرورت نهاي باستا اي به ویژه در حوزه توسعه علوم سیاسی رشته
 .مورد توجه و تأکید قرار گیرد

 هاي تاریخی با مشارکت  دهی به برنامه گذاري و جهت تأسیس یا تقویت شوراي عالی تاریخ براي سیاست
 استادان تاریخ


