
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در موسسه عالي مديريت گزيني كارگروه واژه 3گزارش نشست شماره چکیده 

 (3/9/4391شنبه سهريزي )آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 

 3/9/7391شنبه سه 02تا  71، از ساعت مديريت فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني نشست كارگروه واژهین ومس

اد علیمرادي و مهرداكبر عالم تبريز ، دكتر رهنورداله فرج، دكتر سرشترحمانحسین اعضاي كارگروه: آقايان دكتر  با حضور

اق در ات فاطمه محمودنژاد )نماينده فرهنگستان( ( ودبیر كارگروهفاطمه مستعد ) السادات زاهدي،: دكتر شمسهاو خانم

 ريزي در نیاوران برگزار شد.آموزش و پژوهش مديريت و برنامهساختمان هیات علمي موسسه عالي  3طبقه  جلسات

 

ستان سپاري شده فرهنگگزيني برونهاي واژهاندازي كارگروهنخست خانم محمودنژاد درباره پیشینه راه ،در اين جلسه

هاي پرسش و به دادندتوضیحاتي پیوسته )خانم دكتر زاهدي و آقاي دكتر عالم تبريز( ي تازه و نیز شیوه كار براي اعضا

 .گفتندپاسخ ايشان 

زيرحوزه:  3)در  حوزه مديريت دولتي واژه/ تركیب 136میان از یل پیکرواژگان امسال كارگروه، مبراي تکسپس 

هاي برابرنهادآقاي دكتر رهنورد همراه كه ( مورد 762 مديريت منابع انسانيمورد و  767 سازماندهيمورد،  775 ريزيبرنامه

ه كردفراهم ( Oxford Business Dictionary)از مرجع آنها فارسي يا انگلیسي تعريف در برخي موارد، و  رايج

 هاي ديگر را داشتند و از ديد اعضا مورد تايیدواژه فرهنگستان، آنهايي كه برابرنهاد مصوب كارگروهبا كمک گنج، بودند

با نظر مورد زير نیز  8و  (واژه/ تركیب 07حدود حذف شد )، يا مدخل نبودند ( داشتندgeneralيا كاربرد عمومي ) بود

 به لیست بررسي افزوده شد:اعضا 

Purpose, aim, appraisal, strategy execution, ability, empowerment, source, key 

success factors. 

 

ريزي در برنامهبط با تمورد مر 775ها براي فعالیت سال نخست، تنها البته به سبب بسندگي تعداد واژگان/ تركیب

هاي مورد ديگر به سال 307شد و واژه/ تركیب به فهرست نشست پیشین افزوده  720و سرانجام بررسي  مديريت دولتي

 گزيني،اژههاي مربوطه در يک كاربرگه ودر پايان جلسه براي آشنايي بیشتر اعضا با شیوه پر كردن بخشآينده موكول شد. 

رسي به زبان فا برابرنهاد، تعريف انگلیسي و فارسي همراه با يک جمله مثالي كاربردي administrationبراي واژه 

 تصويب شد.

 


