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پیشگفتار

از   1382 سال  بهمن ماه  هفدهم  در  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی،  كرسی  های  از  حمایت  هیأت 
سوی شورای عالی انقالب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت 
از گسترش كمی و كیفی برگزاری كرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به 

است. ایران  در  نظریه پردازی  و  نقد  ملی  جنبش  شكل گیری  و  آزاداندیشی  بسط 
رؤسای  شامل  عضو  بیست  دارای  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی،  كرسی های  از  حمایت  هیأت 
عالی ترین مراكز علمیـ  پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته كشور است كه از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی تعیین گردیده اند. دبیرخانه هیات حمایت از كرسی ها كه به مثابه سازمان اجرایی 
هیات فعالیت می كند، شامل یك شورای علمی-راهبردی مركب از رئیس، دبیر هیأت، معاونین 

دبیرخانه، رؤسای كمیسیون ها و نواب ایشان می باشد.
الزم به ذكر است: طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی موسسات و مراكز علمی و پژوهشی 

از كرسی ها همكاری می كنند. با هیات حمایت  كشور 
صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان عالقمند به مناظره علمی می توانند مستقیمًا و یا 
ارائه  از طریق فرهنگستان ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت 
تحقیقات و نوآوری های  خود در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی 

نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی اقدام كنند و از مزایای كرسی ها بهره مند گردند.
تهیه  كرسی ها  برگزاری  اصلی  آیین نامه های  و  هیات  با  بیشتر  آشنایی  انگیزه  با  رو،  كتابچه پیش 
گردیده و در پایان هر سال جهت درج اطالعات جدید تجدید چاپ خواهد شد. ضمنًا عالقمندان 
از اخبار و نتایج كرسی ها، به پایگاه اطالع رسانی  ارتباط مداوم با هیات و آگاهی  می توانند جهت 

هیات به نشانی                                                         مراجعه نمایند.

دبیرخانه هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
دی ماه ۱395

www.farhangoelm.ir
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بسماهللالرحمنالرحیم

فرزندان  و برادران  عزیز؛

كه   می خواهم   دانشگاه   و  حوزه   در  همفكرانتان   و  شما  از  و  موافقم   شما  نامه1   مضمون   همه   با 
این  ایده ها را تا لحظه  عملی شدن  و ثمردادن، هر چند درازمدت، تعقیب  كنید، نه  مأیوس  و نه  
شتابزده، اما باید این  راه  را كه  راه  شكوفایی  و خالقیت  است  به  هر قیمت  پیمود. این  انقالب  باید 
بماند و برنامه  تاریخی  و جهانی  خویش  را به  بار نشاند و همین كه  این  عزم  و بیداری  و خودآگاهی  در 
نسل  دوم  حوزه  و دانشگاه  نیز بیدار شده  است ، همین كه  این  نسل  از افراط  و تفریط رنج  می برد و 
راه  ترقی  و تكامل  را نه  در »جمود و تحجر« و نه  در »خودباختگی  و تقلید«، بلكه  در نشاط  اجتهادی  
ضمن   در  مناظره   و  نظریه پردازی   شجاعت   كه   می خواهد  و  می داند  دینی   و  علمی   فكر  تولید  و 
وفاداری  به  اصول  و اخالق  و منطق  در حوزه  و دانشگاه، بیدار شود و اراده  كرده  است  كه  سؤاالت  و 
شبهات  را بی پاسخ  نگذارد، خود، فی نفسه  یك  پیروزی  و دستاورد است  و باید آن  را گرامی  داشت  
و آن گاه  كه  نخبگان  ما نقطه  تعادل  میان  »هرج  ومرج« و »دیكتاتوری« را شناسایی  و تثبیت  كنند، 
دوران  جدید آغاز شده  است. آری، نباید از »آزادی« ترسید و از »مناظره« گریخت  و »نقد و انتقاد« 
را به  كاالی  قاچاق  و یا امری  تشریفاتی تبدیل  كرد؛ چنانكه  نباید به  جای  »مناظره« به  »جدال  و 
روز كه  سهم   لغزید. آن   به  »دام  هتاكی  و مسئولیت  گریزی«   به  جای  »آزادی«،  و  آمد  گرفتار  مدارا« 
»آزادی«، سهم  »اخالق« و سهم  »منطق«، همه  یكجا و در كنار یكدیگر ادا شود، آغاز روند خالقیت  
و دینی« در  نرم افزار علمی   »تولید  كلید جنبش   و  این  جامعه  است   بالنده  دینی  در  تفكر  و  علمی  
كلیه  علوم  و معارف  دانشگاهی  و حوزوی  زده  شده  است. بی شك  آزادی خواهی  و مطالبه فرصتی  
برای  اندیشیدن  و بیان  اندیشه  توام  با رعایت  »ادب  استفاده  از آزادی«، یك  مطالبه   اسالمی  است  

)1( در این نامه، جمعی از دانش آموختگان حوزه علمیه مورخ 1831/11/31 ضمن بیان نیاز كشور به آزاداندیشی، ایجاد یك حركت علمی را 
پیشنهاد نمودند.
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و »آزادی  تفكر، قلم  و بیان« نه  یك  شعار تبلیغاتی  بلكه  از اهداف  اصلی  انقالب  اسالمی  است  و من  
عمیقًا متأسفم  كه  برخی  میان  مرداب  »سكوت  و جمود« با گرداب  »هرزه گویی  و كفرگویی« طریق  
سومی  نمی شناسند و گمان  می كنند كه  برای  پرهیز از هر یك  از این  دو، باید به  دام  دیگری  افتاد. 
»فرهنگ   هم   و  جمود«  و  سرجنبانیدن   و  خفقان   »فرهنگ   هم   تا  آمد  اسالمی   انقالب   حال آن كه  
آزادی  بی مهار و خودخواهانه  غربی« را نقد و اصالح  كند و فضایی  بسازد كه  در آن »آزادی  بیان«، 
مقید به  »منطق  و اخالق  و حقوق  معنوی  و مادی  دیگران« و نه  به  هیچ  چیز دیگری، تبدیل  به  
فرهنگ  اجتماعی  و حكومتی  گردد و حریت  و تعادل  و عقالنیت  و انصاف، سكه  رایج  شود تا همه  
اندیشه ها در همه  حوزه ها، فعال  و برانگیخته  گردند و »زاد و ولد فرهنگی« كه  به  تعبیر روایات  پیامبر 
و  نخبگان   ثانوی   عادت   است،  عقول«  و  آرا  »تضارب   محصول   ایشان)ع(،  بیت   اهل  و  اكرم)ص( 
اندیشه  وران  گردد؛ به ویژه كه  فرهنگ  اسالمی  و تمدن  اسالمی  همواره  در مصاف  با معضالت  جدید و 
نیز در چالش  با مكاتب  و تمدن های  دیگر، شكفته  است  و پاسخ  به  شبهه  نیز بدون  شناخت  شبهه، 
سیاست زدایی،  دنبال   به   گروهی   و  سیاست زدگی   دنبال   به   گروهی   متأسفانه   اما  است.  ناممكن  
در  تا  گرداب  وار می خواهند  تالطم   یا  به  سكوت  مرداب گونه   را  كشور  فرهنگی   تبدیل  فضای   دائمًا 
این  بلبشو فقط  صاحبان  قدرت  و ثروت  و تریبون  بتوانند تأثیرگذار و جریان ساز باشند و سطح  تفكر 
اجتماعی  را پایین  آورده  و همه  فرصت  ملی  را هدر دهند و اعصاب  ملت  را بفرسایند و درگیری های  
غلط  و منحط  قبیله ای  یا فرهنگ  فاسد بیگانه  را رواج  دهند و در نتیجه  صاحبان  خرد و احساس، 
ساكت  و مسكوت  بمانند و صاحبدالن  و خردمندان، بركنار و درحاشیه  مانده  و منزوی، خسته  و 
فراموش  شوند. در چنین  فضایی، جامعه  به  جلو نخواهد رفت  و دعواها، تكراری  و ثابت  و سطحی  
و نازل  می گردد، هیچ  فكری  تولید و حرف  تازه ای  گفته  نمی شود، عده ای  مدام  خود را تكرار می كنند 
و عده ای  دیگر تنها غرب  را ترجمه  می كنند و جامعه  و حكومت  نیز كه  تابع  نخبگان  خویشند، دچار 
جمعی،  عقل   بیداركردن   برای   كرده اید،  توجه   خود  نامه   در  چنانكه   می شوند.  عقبگرد  و  انفعال  
چاره ای  جز مشاوره  و مناظره  نیست  و بدون  فضای  انتقادی  سالم  و بدون  آزادی  بیان  و گفتگوی  
آزاد با »حمایت  حكومت  اسالمی« و »هدایت  علما و صاحبنظران«، تولید علم  و اندیشه  دینی  و در 
نتیجه، تمدن  سازی  و جامعه پردازی، ناممكن  یا بسیار مشكل  خواهد بود. برای  عالج  بیماری ها 
چارچوب   در  بیان   آزادی   كه   است   همین   راه،  بهترین   نیز  فرهنگی   هرج ومرج   مهار  و  هتاكی ها  و 
قانون  و تولید نظریه  در چارچوب  اسالم، حمایت  و نهادینه  شود. به  نظر می رسد كه  هر سه  روش  
به  سئواالت   پاسخ   نظریه  پردازی« 2. »كرسی های   1. »كرسی های   یعنی  تشكیل   پیشنهادی  شما 
كه   است   خوب   و  باشند  معقول   و  عملی   روش هایی   مناظره«،  و  نقد  3. »كرسی های   شبهات«  و 
حمایت  و مدیریت  شوند، به نحوی كه  هر چه  بیشتر مجال  علم گسترش  یافته  و فضا بر دكان داران  

و فریبكاران  و راهزنان  راه  علم  و دین، تنگ تر شود.
ارزش  عمومی  در حوزه  و دانشگاه  شود و در قلمروهای   به  یك   باید »تولید نظریه  و فكر«، تبدیل  

گوناگون  عقل  نظری  و عملی، از نظریه سازان، تقدیر به  عمل  آید و به  نوآوران، جایزه  داده  شود و 
سخنانشان  شنیده  شود تا دیگران  نیز به  خالقیت  و اجتهاد، تشویق  شوند. باید ایده ها در چارچوب  
اسالم،  جهان   تا  دهند  مصاف   و  كنند  رقابت   یكدیگر  با  اسالمی   رشد  جهت   در  و  اخالق   و  منطق  
بار دیگر دست   را دارد،  ایران  به  رتبه ای  جهانی  كه  استحقاق  آن   اعاده  هویت  و عزت  كند و ملت  
یابد. من  بر پیشنهاد می افزایم  كه  این  ایده،  چه  در قالب  »مناظره های  قانونمند و توأم  با امكان  
داوری« و با حضور »هیأت های  داوری  علمی« و چه  در قالب  تمهید »فرصت  برای  نظریه سازان« 
و سپس  »نقد و بررسی« ایده  آنان  توسط  نخبگان  فن  و در محضر وجدان  علمی  حوزه  و دانشگاه ، 
تنها محدود به  برخی  قلمروهای  فكر دینی  یا علوم  انسانی  و اجتماعی  نیز نماند؛ بلكه  در كلیه  علوم  
و رشته های  نظری  و عملی  )حتی  علوم  پایه  و علوم  كاربردی  و...( و در جهت  حمایت  از كاشفان  
البته   و  آید  پدید  فضایی  چنین   نیز  صنایع   و  فنون   در  و  علوم   این   در  نظریه سازان   و  مخترعان   و 
برای  آن كه  ضریب  »علمی  بودن« این  نظریات  و مناظرات، پایین  نیاید و پخته گویی  شود و سطح  
گفت  وگوها نازل  و عوامانه  و تبلیغاتی  نشود، باید تمهیداتی  اندیشید و قواعدی  نوشت. اینجانب  
با چنین  طرح هایی  همواره  موافق  بوده ام  و از آن  حمایت  خواهم  كرد و از شورای  محترم  مدیریت  
حوزه  علمیه  قم  می خواهم  تا با اطالع  و مساعدت  »مراجع  بزرگوار و محترم« و با همكاری  و مشاركت  
»اساتید و محققین  برجسته  حوزه«، برای  بالندگی  بیشتر فقه  و اصول  و فلسفه  و كالم  و تفسیر و 
سایر موضوعات  تحقیق  و تألیف  دینی و نیز فعال كردن  »نهضت  پاسخ  به  سؤاالت  نظری  و عملی  
جامعه«، تدارك  چنین  فرصتی  را ببینند. از شورای  محترم  انقالب  فرهنگی  و به ویژه  ریاست  محترم  
آن  نیز می خواهم  كه  این  ایده  را در اولویت  دستور كار شورا، برای  رشد كلیه  علوم  دانشگاهی  و نقد 
متون  ترجمه ای  و آغاز »دوران  خالقیت  و تولید« در عرصه  علوم  و فنون  و صنایع  و به ویژه  رشته های  
به  تدریج  فراهم  گردد و  بزرگ   كار  این   برای   تا زمینه   نیز معارف  اسالمی  قرار دهند  انسانی  و  علوم  
دانشگاه های  ما بار دیگر در صف  مقدم  تمدن سازی  اسالمی  و رشد علوم  و تولید فناوری  و فرهنگ، 
جمله   از  و  حوزوی   و  دانشگاهی   فضالی  پیشنهادی   طرح های   از  نهاد  دو  هر  بی شك   گیرند.  قرار 
سؤاالت«،  به   »پاسخ   جنبش   مسأله،  جوانب   همه   رعایت   با  تا  كرد  خواهند  استفاده   شما،  طرح  
»مناظرات  علمی« و »نظریه پردازی  روشمند« را در كلیه  قلمروهای  علمی  حوزه  و دانشگاه، نهادینه  
از  پیش   تا  و  نشده   اداری   فرسایش   دچار  ایده،  این   اجرای   مراحل   كه   امیدوارم   كنند.  تشویق   و 

بیست وپنجمین  سالگرد انقالب، نخستین  ثمرات  مهم  آن  آشكار شده  باشد.

و اهلل المستعان.
  اهلل

ً
  و السالم  علیكم  و رحمْه

1381/11/16                                                                                                               
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كرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره نظامنامههیأتحمایتاز
)ویژهعلومانسانیومعارفدینی(

فصل اول: كلیات

ماده ۱: نام
براساس مصوبات جلسات 531 ، 532 و 533 مورخ 1382/10/9 و1382/10/30 و 1382/11/17 
)ویژه  و مناظره  نقد  نظریه پردازی،  كرسی های  از  ، »هیأت حمایت  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
خالصه  به  طور  نظامنامه  این  در  پس  این   از  كه  می شود  تشكیل  دینی(«  معارف  و  انسانی  علوم 

می شود. نامیده  »هیأت« 

ماده 2: موضوع فعالیت
و  آیین نامه ها  اجرایی،  برنامه ها، سیاست های  تدوین  از:  فعالیت »هیأت« عبارت است  موضوع 
دستورالعمل ها و فراهم نمودن زمینه الزم برای تحقق اهداف كرسی های علمی نظریه پردازی، نقد 

و مناظره در جهت تولید علم و ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی.
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ماده 3: محل استقرار
در حال حاضر محل استقرار »دبیرخانه هیأت« در ساختمان شماره 2 شورای عالی انقالب فرهنگی 
)تلفن:  می باشد.  نهم  طبقه   ،436 شماره  طالقانی،  و  ولیعصر  خیابان  تقاطع  تهران،  در  واقع 

 )1591814313 كدپستی:   ،  66976648

ماده 4: اهداف و سیاست ها
اهداف و سیاست های »هیأت« عبارتند از:

انباشته و جمع بندی  از مباحثات روشمند و قابل داوری و تبدیل آن به تجربه  1. حمایت ویژه 
شده،

2. زمینه سازی ویژه برای نهضت تولید و عرضه نظریه اسالمی در علوم انسانی،
3. علمی كردن مجادالت و تخصصی كردن گفت وگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و 

قانونی برای عرضه ایده ها و نقد و كالبد شكافی آن ها،
و  و منطق گفت وگو  رعایت اخالق  با  آرای علمی  تبادل  امكان  و  بیان  و  اندیشه  نهادینه سازی   .4

اساسی، قانون 
5. كاستن از تنش ها و بحران های فرهنگی و مهار غوغاساالری، عوام زدگی و عوام فریبی در مباحث 

فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه،
6. تشویق نخبگان و مراكز علمی كشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با 

اتكا به مبانی اسالمی به منظور خروج از جزم های ترجمه ای و وارداتی و نیز تحجر و قشری گری،
7. پاسخگویی به نیازهای فكری و معرفتی و اطالع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی مورد توجه 

دانشگاهیان،
ابهام در جبهه بندی فكری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث  8. شفاف سازی محل نزاع و 

مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه.

فصل دوم: تشكیالت سازمانی

ماده 5
اركان »هیأت« برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

الف( دبیرخانه هیأت
ب( كمیسیون  های علمی

ماده 6: هیأت
الف( تركیب اعضای »هیأت« عبارت است از:

1. رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی )رئیس هیأت(،
2. رئیس فرهنگستان علوم، 

3. دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی،
4. رئیس جهاد دانشگاهی،

5. رئیس دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،
6. رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

7. مدیر مركز مدیریت حوزه علمیه قم،
8. رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی،

9. دو نفر از شخصیت های علمی یا مدیریتی مرتبط، به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،
10. دو نفر از شخصیت های علمی یا مدیریتی مرتبط، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
تبصره: اعضای بند 10و9 ، هر كدام از بین دو نفر پیشنهادی با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 

انتخاب می شوند.
11. یك نفر از شخصیت های صاحب نظر در زمینه هنر به پیشنهاد رئیس فرهنگستان هنر،

12. شش نفر از صاحب نظران حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی با انتخاب شورای عالی انقالب 
فرهنگی ،

تبصره: احكام اعضای حقیقی را رئیس جمهور صادر می كند.
اعضا  از  تن   8 حضور  با  و  می شود  تشكیل  ماهیانه  صورت  به  حداقل  هیأت  عادی  جلسات  ب( 

می یابد. رسمیت 
تبصره: هیأت می تواند عالوه بر جلسات عادی، جلسات فوق العاده نیز تشكیل دهد.

ج( حد نصاب الزم برای تصویب هر موضوع كسب حداقل 6 رأی می باشد.
د( چنانچه عضوی سه جلسه متوالی غیبت داشته باشد، این امر توسط رئیس هیأت به شورای 

عالی انقالب فرهنگی گزارش می شود تا در خصوص ایشان اتخاذ تصمیم شود.

ماده 7: وظایف هیأت و اعضای آن
وظایف هیأت و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

الف( تصویب اصول راهبردی برای عملی سازی و تأسیس كرسی های نظریه پردازی و مناظره،
ب( نظارت بر عملكرد دبیر، دبیرخانه و كمیسیون  های علمی،

ج( استماع و رسیدگی به گزارش های رئیس و دبیر،
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د( انتخاب دبیر،
ه .( تأیید و تصویب پیشنهاد اصالح آیین نامه،

و( تصویب برنامه سالیانه هیأت،
ز( تصویب بودجه سالیانه پیشنهادی دبیرخانه،

ح( تصویب ویژگی های علمی اعضای شورای داوران كرسی ها،
ط( تصویب سیاست ها و ضوابط تشویقی برای ترویج و رونق كرسی های نظریه پردازی و مناظره،

ی( اعالم رسمی نظریه، نوآوری و نقد موفق،
تبصره: هیأت می تواند بر اساس رأی اكثریت مطلق اعضا، برخی از وظایف خود را به صورت موقت 

به شورای علمی-راهبردی دبیرخانه واگذار نماید.

اركان هیأت

ماده 8 : دبیر و دبیرخانه
الف( دبیر

انتخاب  اعضا  مطلق  اكثریت  رأی  با  و  هیأت  رئیس  پیشنهاد  به  سال   2 مدت  برای  هیأت  دبیر 
است. بالمانع  ایشان  مجدد  انتخاب  می شود. 

تبصره: دبیر هیأت در پژوهشگاه مزبور همطراز معاونت های آن می باشد.

ب( شورای علمی-راهبردی دبیرخانه
مساعدت كارشناسی به دبیر و دبیرخانه و سایر وظایف مندرج در این اساسنامه را بر عهده دارد و 

ساختار و اعضای1 آن بر اساس پیشنهاد دبیر به تصویب هیأت می رسد.

ج( دبیرخانه
مدیریت اجرایی حمایت از كرسی های نظر یه پردازی و مناظره و نیز عملی ساختن مصوبات هیأت 

به عهده دبیرخانه می باشد.
تبصره: دبیرخانه شامل دبیر، كمیسیون های علمی و عوامل و كاركنان اجرایی و اداری می باشد.

ماده 9 : وظایف دبیر و دبیرخانه
وظایف دبیر و دبیرخانه عبارتند از:

الف( تهیه و تنظیم خط مشی های كالن و سیاست های خرد برنامه ای و اجرایی و پیشنهاد آن به 
هیأت جهت تصویب،

ب( هدایت و نظارت بر انجام كرسی ها،
ج( تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه،

د( مدیریت كمیسیون  های علمی،
ه ( صدور احكام اعضای كمیسیون  های علمی،

و( بررسی صالحیت هیأت داوران هر كرسی،
ز( تهیه، تنظیم و ارائه هرگونه پیشنهاد و طرح جهت هرچه  بهتر برگزارشدن كرسی ها،

ح( انجام مطالعات الزم در خصوص روش شناسی نظریه پردازی و مناظره علمی،
ط( نظرسنجی، نیازسنجی، امكان یابی و... جهت هرچه كامل تر برگزارشدن كرسی ها،

ی( ارزیابی علمی كرسی های برگزارشده و ارائه پیشنهادات تكمیلی برای بهینه سازی روند اجرای 
كرسی ها،

ک( هدایت كرسی ها و نظارت نزدیک بر نحوه اجرا و كیفیت علمی آن ها،
ل( تنظیم توافق نامه ها با دانشگاه ها، مراكز آموزش عالی، كانون های مطالعاتی، مراكز تحقیقاتی، 

انجمن های علمی، قطب های علمی و ... جهت اجرا و گسترش كرسی ها،
م( تهیه و تنظیم گزارش شش ماهه جهت ارائه به هیأت و شورای عالی انقالب فرهنگی.

ماده ۱0 : وظایف شورای علمی-راهبردی دبیرخانه
1. مساعدت كارشناسی درباره وظایف دبیرخانه،

2. رسیدگی به امور محوله از سوی هیأت،
3. بررسی و تأیید صالحیت هیأت داوران كرسی ها،

4. بررسی و تأیید امتیازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضای كرسی ها و مؤسسات برگزاركننده در 
چارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب. 

 )1(  براساس ماده 8 نظامنامه هیأت، مصوب جلسه مورخ 48/9/41، شورای علمی- راهبردی دبیرخانه براساس ساختار و شرایط زیر تشكیل 
می شود:

اعضای شورای علمی-راهبردی، شامل شخصیت های حقوقی و حقیقی می گردد كه شخصیت های حقوقی عبارتند از:
   1. ریاست هیأت، 

  2. رئیس و معاونین دبیرخانه هیأت،
  3. رؤسای كرسی های علمی و نواب آن ها.

تبصره: شخصیت های حقیقی و معاونین دانشگاه ها به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورای علمی- راهبردی دعوت می شوند.

شخصیت های حقیقی بر اساس معیارهای زیر به مدت دو سال انتخاب خواهند شد:
1.   برخورداری از توانایی علمی و كارشناسی مورد نیاز،

2.   بهره مندی از وجاهت علمی الزم و ارتباطات فعال با دانشگاه ها و مراكز و شخصیت های علمی در رشته مورد نظر،
3.   داشتن عقیده و عالقه به اهداف هیأت،

4.   داشتن فراغت الزم برای حضور منظم در جلسات و تصدی گروه های علمی ـ مشورتی ذی ربط در دبیرخانه.
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ماده ۱۱ : كمیسیون  های علمی
كمیسیون  های علمی بازوان علمی و كارشناسی دبیرخانه هستند.

الف( كمیسیون  های علمی بنا به صالحدید و تصویب هیأت می توانند دائمی یا موقت باشند.
ب( تعداد كمیسیون ها1، عناوین و وظایف آن ها بنا به تصمیم وتصویب هیأت تعیین می گردد و 

باشد. متغیر  می تواند 

ماده ۱2: وظایف كمیسیون  های علمی
وظایف كمیسیون  های علمی عبارتند از:

الف( ارائه مشاوره علمی به دبیر،
ب( تهیه و تنظیم اولویت های علمی كرسی ها،

ج( بررسی اولیه طرح ها و تقاضاهای علمی برای ارائه در كرسی ها،
د( مطالعه، بررسی و اظهارنظر در خصوص امور محوله از سوی دبیر،

ه ( تهیه، تنظیم و ارائه هرگونه پیشنهاد و طرح جهت هرچه بهتر برگزارشدن كرسی ها،
و( انجام مطالعات الزم در خصوص روش شناسی نظریه پردازی و مناظره علمی،

ز( نگرشنگاری، نیازسنجی، امكان یابی و... جهت هر چه كامل تر برگزارشدن كرسی ها،
ح( ارزیابی علمی كرسی های برگزارشده و ارائه پیشنهادات تكمیلی برای بهینه سازی روند اجرای 

كرسی ها ،
ط( حضور در كرسی ها و مطالعه نزدیك نحوه اجرا و كیفیت علمی آن ها.

ماده ۱3
این نظامنامه با سیزده ماده و پنج تبصره در مورخ 84/9/14 بازنگری و تصویب شد.

)1(  كمیسیون  های علمی و رشته های ذی ربط
1(     علوم عقلی )شامل حوزه های فلسفه، فلسفه دین، كالم، عرفان، معرفت شناسی، فلسفه های مضاف(

2(     علوم نقلی )شامل حوزه های علوم قرآنی و حدیث، فقه و اصول، ادبیات عرب، ادبیات فارسی و زبان شناسی(
3(     علوم اجتماعی )شامل حوزه های تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن، حقوق، علوم اجتماعی و ارتباطات، مدیریت، 

مطالعات زنان و خانواده( 
4(     علوم رفتاری )شامل حوزه های تعلیم و تربیت، اخالق، روان شناسی(

5(     هنر و معماری )شامل حوزه های هنر، معماری، شهرسازی(
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كرسیهای آشناییبادبیرخانههیأتحمایتاز
نظریهپردازی،نقدومناظره

رئوس فعالیت های جاری دبیرخانه

1. كارشناسی و آماده سازی دستور جلسات هیأت،
2. برگزاری شورای علمی-راهبردی دبیرخانه با حضور صاحب نظران برجسته كشور،

سوی  از  كرسی ها  به  هیأت  و  داوران  شورای  مشترك  امتیازات  اعطای  برنامه  تحقق  پیگیری   .3
ممیزه، هیأت های 

4. رایزنی گسترده با موسسات معتبر علمی كشور به منظور ارتقای كّمی و كیفی، برگزاری كرسی ها در 
برنامه های كوتاه مدت و درازمدت،

5. تالش  رسانه ای جهت تبیین ضرورت و استانداردسازی كرسی ها،
6. نظارت كالن بر برگزاری كرسی ها به منظور ارتقای كیفّیت و نیز اعطای امتیاز و كمک هزینه طبق 

آیین نامه،
7. اخذ و جمع بندی گزارشات مربوط به برگزاری كرسی های معتبر در سراسر كشور.
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برنامه های ویژه دبیرخانه

و  حلقه ها  ساماندهی  جمله:  از  هیأت  دبیرخانه  نهایی  تشكیالت  سازماندهی  و  طراحی   .1
تجهیز، و  مكان  تهیه  نیز  و  علمی  كمیسیون  های 

2. تأسیس فصلنامه علمی به منظور انتشار منظم نتایج كرسی های حائز امتیاز برتر،
3. طراحی و راه اندازی پایگاه اطالع رسانی،

4. زمینه سازی و حمایت از برگزاری كرسی های بین المللی ) نقد فعال نظریه های مطرح جهانی(،
5. حمایت از تأسیس انجمن های نقد در كشور،
6. زمینه سازی تأسیس انجمن ملی نقد ایران،

7. حمایت از تاسیس »خانه ملی گفتگوی آزاد«،
8. برگزاری كارگاه های علمی روش شناسی پژوهش، نوآوری، نقد و مناظره،

9. طراحی و راه اندازی سامانه مجازی هیأت حمایت از كرسی ها. 
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كمبرآنها كلیحا كرسیها،فوائد،آثاروخطمشیهای انواع

انواع كرسی ها

كرسی ها به دو دسته تقسیم می گردد:
الف( كرسی های تخصصی كه عبارتند از:

به نشست های علمی اطالق می شود كه صاحب نظران، در چند جلسه، در حضور شورای داوران 
و كمیته ناقدان، به ارائه مدعیات علمی خود كه قباًل در قالب طرحنامه نظریه، نوآوری یا نقد به 
دبیرخانه هیأت ارائه كرده اند، می پردازند. این جلسات در قالب پیش اجالسیه و اجالسیه و با سه 

عنوان برگزار می شوند: 
كرسی نظریه پردازی  •          

كرسی نوآوری   •          
كرسی نقد  •          

پیش اجالسیه و اجالسیه نهائی: به جلسه ای تخصصی،  مركب از صاحب نظر)طرح(،  شورای 
برگزاری  مقررات  و  ضوابط  طبق  كه  شود  می  اطالق  علمی  ناظران  و  ناقدان  كمیته  داوران،  



35 کمبرآنها انواعکرسیها،فوائد،آثاروخطمشیهایکلیحا 34

به صورت  و  مراكز علمی  در  ها  اجالسیه  پردازند. پیش  ارزیابی طرح ها می  و  نقد  به  اجالسیه ها، 
عمومی برگزار می شوند، در پایان دفاعیات صاحب نظر، نسبت به نقدهای مطرح شده، اصالحاتی 
توسط شورای داوری مطرح می شود. در صورتی كه این اصالحات، بنیادی نباشد و امكان داوری 
نهایی و نمره دهی در جلسه آتی فراهم باشد، جلسه بعد با عنوان اجالسیه نهائی تشكیل خواهد 
شد و نوع مدعای علمی )نظریه، نوآوری و نقد( و درجه آن )عالی، خوب، متوسط و ضعیف( تعیین 
می شود و به تناسب درجه، مشمول حمایت های مصوب خواهند شد. در غیر اینصورت یا طرح رد 

می شود و یا تا انجام اصالحات الزم، پیش اجالسیه تكرار می شود. 

ب( كرسی های ترویجی
یا  خود  نظر  از  دفاع  برای  صاحب نظر  نشده(  یا  شده  )چاپ  مكتوب  متن  ارائه  با  علمی  نشستی 
نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمی دو صاحب نظر رقیب دارای متن مكتوب در 
مدعای علمی كه بدون داوری و بر اساس اخالق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ 
»گفتگو و نقد« ، تقویت فضای عقالنی، ترویج و بررسی دیدگاه های مختلف و گفتمان سازی علمی، 

توسط مراكز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می گردد :
• عرضه و نقد دیدگاه  علمی: به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطالق می گردد كه با هدف 
تبیین و معرفی نظریه یا مكتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت 

پرداخته و نهایتا اصالح و بهبود آن را دنبال می كند.
• مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحب نظر اطالق می شود 
كه به گونه ای نقادانه، دیدگاه ها و نظرات یكدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می كشند.

فوائد و آثار كلی مترتب بر برگزاری كرسی ها
1. ایجاد فرصت شایسته برای طرح نظریات و نقدهای جدید در فضاهای علمی و تخصصی،
2. ایجاد زمینه نقد عالمانه و منصفانه دیدگاه ها و نظریات نو از سوی جامعه علمی مربوط، 

در  تخصصی  مباحث  طرح  و  علم  ساحت  از  سیاسی  سوءاستفاده های  زمینه های  برخی  رفع   .3
عمومی،  اذهان  تشویش  یا  و  عقیدتی  تزلزل  ایجاد  قصد  به  عمومی  محافل 

4. ایجاد زمینه الزم برای گسترش فرهنگ نقد و نوآوری در كشور،
5. كمك به رفع برخی گره ها و تقابالت علمی میان طیف های فكری كشور )به ویژه در مناظره ها(،

6. كمك به حل مسائل و معضالت علمی و گسترش مرزهای دانش و معرفت در قلمرو مباحث قابل 
طرح در كرسی ها، و نیز شناخت نقص ها و كاستی های علمی و مدیریتی در عرصه پژوهش،

7. حمایت معنوی، تشویق و تكریم شخصیت های علمی ناقد و نظریه پرداز،

و  ناشناخته  علمی  استعدادهای  شناسایی  امكان  ایجاد  و  ظرفیت ها  شفاف سازی  به  كمك   .8
جدید، نظریه های  و  نوآوری ها 

9. خارج ساختن پژوهش از انزوا و حاشیه، و ایجاد زمینه جدی شدن آن در ساختار كالن مدیریتی 
كشور،

10. كمك به استانداردسازی روش های پژوهش، ارتقای كیفیت پروژه های تحقیقی و شفاف سازی 
خاستگاه ها و مراجع علمی،

11. فراهم سازی فرصت های مناسب برای بهره برداری از دستاوردهای علمی در كشور،
12. افزایش رونق و نشاط علمی در كشور.

خط مشی های كلی حاكم بر برگزاری كرسی ها
1. رعایت مراتب و شئونات علمی،

2. رعایت آزادی بیان، عدالت و اخالق علمی در بیان دیدگاهها، نقدها و داوری ها،
3. رعایت شخصیت و كرامت صاحبان نوآوری، نظریه پردازی، نقد و مناظره،

4. پرهیز از سطحی نگری و عوام زدگی در برگزاری كرسی ها از قبیل: دقت در دعوت حّضار و نحوه 
نتایج،  اعالم 

5. اجتناب از سیاست زدگی و جناح گرایی.

خط مشی های كلی حاكم بر حمایت ها
1. اجتناب از تمركز  گرایی در اجرا، ضمن رعایت صالحیت و توانایی مؤسسات برگزار كننده،

برگزاری  امكان  كه  دینی  معارف  و  هنر  انسانی،  علوم  گرایش های  و  رشته ها  تمامی  به  عنایت   .2
است، متّصور  آن ها  در  كرسی ها 

3. تالش برای تشویق و فرهنگ سازی جهت نهادینه كردن برگزاری كرسی ها و ایجاد انگیزه در میان 
نخبگان علمی كشور،

4. اهتمام به بسترسازی جهت استمرار و ماندگاری كرسی ها در كشور،
از  كرسی ها  نتایج  برخورداری  و  پژوهشی  عالی  و مؤسسات  ایجاد هماهنگی میان دانشگاه ها   .5

قانونی. ضمانت های 

حمایت ها
تقسیم  ترویجی  كرسی های  از  و حمایت  كرسی های تخصصی  از  حمایت ها در دو دسته حمایت 

می شود:
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۱. حمایت از كرسی های تخصصی 
مدعاهای علمی كه با تشكیل اجالسیه 1 رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری 
تعیین رتبه شده و امتیاز كافی كسب می كنند، برحسب مورد، از حمایت های زیر برخوردار می گردند:

الف( حمایت های حقوقی و مالی:
جشنوارۀ   ، ازپژوهشگران  حمایت  صندوق  نخبگان،  بنیاد  به  مكتوب  اثر  و  صاحب نظر  1.معرفی 
و  ملی  جشنواره های  دیگر  و  سال،  كتاب  جشنوارۀ  حوزه،  جشنوارۀ  خوارزمی،  فارابی،جشنوارۀ 

. و...  كتاب  و خانه  خارجی 
2.هماهنگی الزم برای محاسبه و اعمال امتیاز ارتقاء مرتبه علمی در مركز مربوطه طبق آیین نامۀ 

وزارت علوم.
3.پرداخت مبلغ مصوبات اهدایی از سوی دبیرخانه.

ب( حمایت های علمی:
1.تألیف مجموعۀ مقاالت در نقد و شرح نظریه و نظر و نقد موفق .

2.تشكیل جلسات و میز گرد های شرح و نقد با حضور یا در غیاب صاحب نظر.

3.تمهید كاربردی كردن نظریه و اثر بخشی آن، در شؤون كشور،  حسب مورد.
4.هدایت رساله های علمی دكتری در جهت شرح ، تفصیل، ارزیابی، نقد و كاربردی كردن ابداعات، 

نظرات و  نظریه های
دفاع شده.

5.تأمین امكانات مادی الزم در جهت تكمیل تحقیق، ازسوی محقق.
6.ادامه نقدهای تفصیلی از سوی ناقدان مختلف به انحاء گوناگون.

ج( حمایت های ترویجی و اجتماعی:
1.انتشار گزارش نامۀ علمی رسمی اجالسیۀ ارزیابی و دفاع به عنوان كتاب كرسی.

2.انعكاس خبری مناسب در مورد جریان برگزاری و نتایج علمی آن.
3.انتشار نظریه ، نوآوری و نقد در پایگاه اطالع رسانی هیأت حمایت.

4.ترغیب مؤسسات و شخصیت ها به برگزاری جشن و اعطاء هدایا به محقق صاحب نظر.
5.پیگیری آموزشی كردن نظرات، نقدها و نظریه های موفق و مرجع در متون درسی .

به  خارج،  و  داخل  در  نظریه ها  با  مرتبط  علمی  حوزه ی  متخصصان  به  پیوسته  رسانی  6.اطالع 

نظریه. تكامل  و  توسعه  منظور 
7.رونمایی از اثر حاوی نظریه، نظر و نقد موفق، در محیط ها و مجامع مناسب.

8.سعی در تبدیل یافته های نظریه های موفق به صورت فناوری، برحسب اقتضاء.
9.ترجمۀ یافته های نظریه های موفق به زبان های خارجی )به ویژه عربی و انگلیسی(.

10.اجرایی كردن مقدمات شركت صاحب كرسی برای ارائه  مقاله در كنفرانس های بین المللی.

تذكر:
پاره ای از موارد یاد شده، از سوی دبیرخانه هیأت حمایت انجام می پذیرد و برخی دیگر توسط 

نهادها و سازمان های مسئول و مرتبط.

2. حمایت از كرسی های ترویجی
بر اساس بند 14 از ماده 6 )فعالیت های پژوهشی و فناوری( جدول شماره 3-1 و بند 15 از ماده 
6، جدول 3-2 آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره كنندگان 

جلسات كرسی ها گواهی صادر می شود. 
پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی كرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود. 

ماده 6 -جدول 3-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری بند 14 و جدول 3-2 بند15

بر اساس بند 8 از ماده 4 )فعالیت های فرهنگی- تربیتی و اجتماعی( جدول شماره 1 آیین نامه 
ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات كرسی ها گواهی صادر می 

شود. 

موضوعردیف
 حداكثر امتیاز در

 واحد كار یا
نیم سال

 حداكثر
 امتیاز در هر

موضوع

 حداقل امتیاز الزم
در هر دوره ارتقا

14
كرسی های 

نظریه 
پردازی

2 تا ١4. ارائه كرسیهای علمی  ترویجی

نتایــج و  دســتاوردها   ارائــه 
از برگرفتــه  پژوهشــی   علمــی 
در پــردازی  نظریــه   كرســیهای 
میزگردهــای و   همایش هــا 
مراكــز علمــی ملــی و بیــن المللــی

4

)1( اشاره به خط مشی های كلی حاكم در حمایت از مدعاهای علمی با دفاع موفق و پس از برگزاری اجالسیه دارد كه به صورت ماده الحاقی 
به آیین نامه جلسه چهارم شورای علمی-راهبردی مورخ 8831/3/61 كه در هفتمین جلسه این شورا مورخ 8831/6/7 به تصویب رسید.
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پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی كرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود. 

 ماده 4-جدول 1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی  بند8

موضوعردیف
 حداكثر امتیاز
 در واحد كار یا

نیم سال

 حداكثر
 امتیاز در هر

موضوع

 حداقل امتیاز الزم
در هر دوره ارتقا

 طراحی و مشاركت فعاالنه در برگزاری8

كرسیهای نقد و نظریه پردازی با تأیید مرجع ذی صالح
26 تا 4
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كرسیهاینوآوری،نظریهپردازی،نقد آییننامههایبرگزاری

***

كرسیهاینوآوریونظریهپردازی آییننامهبرگزاری

ماده ۱: تعاریف
بر »مبنا«  )یا مدعاهای( منسجِم مبتنی  )یاگزاره های( حاوی مدعا  گزاره  از:  عبارت است  نظریه۱: 

)1( طبقه  بندی نظریه:
نظریه  ها، به لحاظ  های گوناگون قابل تقسیم  وطبقه  بندی  اند، از جمله:

1ـ    به لحاظ »ارزش گذاری قدسی« و نسبتی كه با دین دارد، به دو گروه: »دینی«/الهوتی، و »سكوالر«/ناسوتی.
2ـ    از حیث »گونه  شناسی معرفتی«، و»روش  شناسی« تولید، به سه دسته  ی: فلسفی، علمی، و دینی؛ یا عقلی ، تجربی، و نقلی.

3ـ    به لحاظ »گستره  ی كاركرد« و تاثیر، به سه طبقه بشرح زیر :
           1( نظریه  ی گسترده، یا »ابرنظریه«: ابرنظریه را به نظریه  ی كالنی اطالق می  كنیم كه مشتمل بر چندین نظریه  ی »نیم  گسترده« و »خرده-

نظریه« بوده، و از كاربرد وسیعی در رشته   های نظری ویا رسته  های عملی گوناگون)فرارشته  ای یا بینارشته  ای( برخوردار باشد.
           2(  نظریه  ی نیم  گسترده:  نظریه  ی نیم  گسترده را به نظریه  ای اطالق می  كنیم كه مشتمل بر چندین »خرده  نظریه« بوده و دارای كاربرد 

چشم گیری در رشته  ی نظری یا رسته  ی كاربردی معینی باشد.
           3(  نظریه  ی غیر گسترده یا »خرده  نظریه«: خرده  نظریه را به نظریه  ای اطالق می  كنیم كه دارای كاربرد محدود در زمینه  های نظری یا 

عملی محدود باشد.
           4- در روزگار ما برخی دانشگاهیان نظریه  ها را به لحاظ گستره  ی نفوذ جغرافیای نخبگانی و بر حسب میزان ارجاعات و كاربرد آن در آثار 

دیگران تقسیم می  كنند؛ در این صورت می  توان نظریه  ها را، دست كم به دو سطح، طبقه  بندی  كرد:
          1( مـلی: شناخته و مورد ارجاع در میان اصحاب معرفت و متخصصان فقط یک كشور.

          2( فراملی یا جهانی: شناخته و مورد ارجاع در میان اصحاب معرفت ملل مختلف.
•   تعریف فرانظریه:

هر نظریه  یا علمی، بمثابه یک »نگره« یا دستگاه نظری، برساخته بر/و برخاسته از »پیش  پذیرفته  ها«یی ا ست. از انباشت دستگاه وار این پیش  
پذیرفته  ها، دستگاه های معرفتی تكّون  بخش علم  ها و نظریه  ها پدید می  آید؛ این گونه پیش  پذیرفته  ها را »مبادی« نظریه  یا علم می  نامیم، 

و دستگاه نظری زاینده  ی علم  ها و نظریه  ها را، »فراعلم« و »فرانظریه« )شاید معادل paradigm ( می  خوانیم.
)برگرفته از كتاب علم دینی/ گفتار دوم/ علی  اكبر رشاد(
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)یا مبانِی( مشخص، برآمده از »منطق« مناسب، متكی بر »دلیل« )یا دالیل( و مؤِیدات موّجه، كه 
پذیرش آن موجب دگرگونی در یک قلمرو »علمیـ  معرفتی« یا »عملیـ  معیشتی« می گردد. یک نظریۀ 
كامل و كارآمد، باید از ویژگی هایی از قبیل عناصر زیر برخوردار باشد: 1ـ شفافیت مفهوم شناختی، 
2ـ مسأله ی اصلی مشخص، 3ـ اركان و اجزاء منسجم، 4ـ برخورداری از ملزومات روش شناسانه، 5ـ 
پیش انگاره ها و مبانی  روشن و متقن، 6ـ دالیل و شواهد محكم و مقاوم، 7ـ قدرت بر نقد و ابطال 

نظریه های رقیب و معارض، 8ـ تعمیم پذیری كافی، 9ـ نتایج نظری و كاربردی درخور.

نو،  گفتمان  )تولید  نظری  و  علمی  ابداع  هرگونه  از  است  عبارت  االعم،  بالمعنی  نوآوری  نوآوری: 
دانش جدید، روش جدید، نظریه  ی نو، مطلب ابداعی مادون نظریه؛ و نیز نقد در طراز هر كدام از 

پیشگفته( سطوح 
از  نازل تر  كه  علمی  نوآوردۀ  هر  به  كرسی ها(  از  حمایت  هیأت  اصطالح  )در  األخص  بالمعنی  نوآوری 

می گردد.  اطالق  باشد،  نظریه 
پیش اجالسیه و اجالسیه: به جلسه ای تخصصی،  مركب از صاحب نظر)طرح(،  شورای داوران،  
كمیته ناقدان و ناظران علمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجالسیه ها، به 

نقد و ارزیابی طرح ها می پردازند. 
به  پردازی  نظریه  و  نوآوری  قالب طرحنامه1  را در  كه مدعای علمی خود  افرادی  به  صاحب نظر: 

اند. كرده  را اخذ  برگزاری كرسی  ارائه و مجوز  دبیرخانه هیأت 
ناقدان: افرادی كه مدعای علمی صاحب نظر را براساس مبانی و مؤلفه های  علمی به شیوه ای 

منطقی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند.
ارزیابی  برای  كه  از خبرگان علمی در حوزه ا ی خاص اطالق می شود  به مجمعی  شورای داوران: 

تعیین می شوند. تأیید دبیرخانه هیأت،  و  مركز علمی  پیشنهاد  با  نظریه  و علمی  روشمند 
مركز علمی: به مراكز علمی معتبری اطالق می شود كه درصدد برگزاری كرسی ها می باشند.

ماده 2: خطوط مشی كلی در برگزاری كرسی ها
1.   تحفظ بر رعایت نصابنامه های علمی و فنی معتبر در ارائه نظریه و مدیریت كرسی،

2.   التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار،
3.   رعایت شخصیت و كرامت صاحبان نوآوری، نظریه پردازی، نقد و مناظره،

4.   پرهیز از ورود به نزاع های غیرعلمی و مجادالت روزمره اجتماعی،
5.   پرهیز از سطحی نگری و عوام زدگی در برگزاری كرسی ها از قبیل: دقت در دعوت حّضار و نحوه 

اعالم نتایج،

6.   اهتمام به روزآمدی و كارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یكی از اهداف تأسیس هیأت ) مندرج 
در نظامنامه هیأت(،

ماده 3: ویژگی های صاحبان نظر 
1. داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی حوزوی یا دانشگاهی،

2. برخورداری از اثر علمی و رشته تحصیلی یا تحقیقاتی مرتبط با موضوع كرسی،
3. آشنایی و اشراف به نظریات و دیدگاه های مطرح در زمینه موضوع مورد بحث،

4. داشتن قدرت تجزیه و تحلیل علمی در رشته مورد بحث.

ماده 4: نحوه احراز صالحیت صاحب نظر جهت برگزاری كرسی
در  نظریه جهت طرح  و  نوآوری  قابلیت  نیز  و  نظر،  به منظور تشخیص صالحیت علمی صاحبان 
كرسی، صاحب نظر باید ابتدا طرحنامه مخصوص1 را تكمیل كند. پس از بررسی طرحنامه از سوی 
از شورای داوران  لزوم بررسی دقیق محتوای آن در نشستی متشكل  شورای داوران و در صورت 
و صاحب نظر، كرسی برگزار خواهد شد. شایان ذكر است، برگزاری كرسی  صرفًا با امضای دو سوم 

تأیید دبیرخانه هیأت ممكن خواهد بود. اعضای شورای داوران و 

ماده 5: تركیب و نحوه تشكیل و فعالیت شورای داوران
شورای داوران درباره هر نظریه به صورت جداگانه، به پیشنهاد مركز علمی و تأیید دبیرخانه هیأت، 

براساس شرایط زیر تشكیل خواهد شد:
الف( عضویت حداقل سه و حداكثر پنج تن از صاحب نظران برجسته در رشته مربوط و برخوردار از 

شرایط زیر كه از میان اعضا یك نفر به عنوان دبیر با رأی اكثریت انتخاب خواهد شد: 
1. داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

2. داشتن حداقل یك اثر علمی قابل قبول در موضوع نوآوری یا نظریه،
3. برخورداری از صالحیت های اخالقی الزم و غیرذی نفع بودن،

4. داشتن آشنایی كافی با ضوابط و فرایند برگزاری كرسی ها.
ب( جلسات شورای داوران برای بررسی موارد زیر و با حضور اكثریت اعضا تشكیل می گردد:

1. بررسی و تصویب طرحنامه و تأیید صالحیت صاحب نظر،
2. بررسی صالحیت ناقدان نظریه،

3.  تأیید صالحیت مدیر كرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،

www.farhangoelm.ir)1( رک:www.farhangoelm.ir)1(  برای مشاهده كلیه طرحنامه ها  رک:
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4.  جمع بندی و ارزیابی نوآوری یا نظریه در زمان برگزاری كرسی،
5.  امتیازدهی.

تبصره ۱: در صورت لزوم شورای داوران، از صاحب نظر و ناقدان آن جهت ارائه توضیحات تكمیلی 
درباره طرحنامه و توجیه درخصوص نحوه برگزاری كرسی، دعوت به عمل خواهد آورد.

تبصره 2: شورای داوران می تواند حین برگزاری كرسی، بدون هر گونه داوری و قضاوت، به طرح 
نماید. از صاحب نظر مبادرت  سؤاالتی 

تهیه  رأی گیری،  انجام  شورا،  نشست های  برگزاری  داوران،  شورای  دبیر  وظیفه   :3 تبصره 
بود. خواهد  مصوبات  ابالغ  و  صورتجلسات 

تبصره 4: پرداخت حقوق مادی اعضای شورای داوران بر عهده مركز علمی خواهد بود.

ماده 6: نحوه برگزاری كرسی ها ی نظریه پردازی
برنامه جلسات كرسی ها به شرح زیر خواهد بود:

الف( قرائت كالم اهلل مجید،
ب( خیرمقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،

ج( دعوت از صاحب نظر و  نیز شورای داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه،
د( ارائه صاحب نظر در سرفصل های زیر:

1. تعریف اصطالحات كلیدی،
2. مساله اصلی،

3. فرضیه،
4. مبانی،
5. دالئل،

6. تفاوت فرضیه با فرضیه رقیب،
7. شرح و تبیین نوآوری یا نظریه، 

8. نتیجه گیری و اعالم آثار و نتایج نوآوری یا نظریه. 
ه (نقد ناقدان در بخش های زیر:

1. تبیین روش شناسی نقد و منابع و مآخذ،
2. تبیین صورت مسأله،

3. تبیین نقاط قوت،
4. تبیین نقاط ضعف،

5. جمع بندی و نتیجه گیری.
و( پاسخ صاحب نظر به ناقدان براساس بخش های زیر:

1. اشكاالت روش شناسی،
2. اشكاالت مربوط به فهم نوآوری یا نظریه،

3. اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
4. نتیجه گیری.

ز( طرح پرسش كتبی یا شفاهی از سوی حّضار،
ح( پاسخ صاحب نظر به پرسش های حّضار،

ط( طرح سؤاالت از سوی شورای داوران،
ی( پاسخ صاحب نظر به سؤاالت شورای داوران،

ك( اعالم پایان جلسه از سوی مدیر كرسی.
ـ به كار  از تأیید شورای داوران  ـ پس  برای اداره كرسی مدیر توانایی از سوی مركز علمی  تبصره ۱: 
آیین نامه،  این  شش  ماده  به  مربوط  ضوابط  اجرای  و  تبیین  مدیر،  وظیفه  و  شد  خواهد  گرفته 

می باشد. حّضار  كتبی  سؤاالت  اعالم  و  وقت  نگهداری  و  تنظیم 
تبصره 2: مركز علمی می تواند هنگام ارائه طرحنامه نسبت به شناسایی و معرفی ناقدان جهت نقد 
طرحنامه نوآوری یا نظریه در كرسی به دبیرخانه جهت بررسی و تأیید، مبادرت نماید. ویژگی های 

علمی ناقدان با ویژگی های صاحب نظر مندرج در ماده سه این آیین نامه یكسان خواهد بود.
تبصره 3: كرسی ها صرفًا طی دعوت رسمی و با حضور جمعی از استادان و فضالی حوزه و دانشگاه 
و نیز دانشجویان و طالب مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع نظریه برگزار 

می شوند و امكان طرح سؤاالت كتبی یا شفاهی حّضار منوط به ثبت نام قبلی است.

ماده 7:  نحوه امتیازدهی
امتیازدهی كرسی ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

امتیازات  به نظریه می دهند و جمع  امتیازاتی كه حّضار طبق نمون برگ نظرخواهی معتبر  جمع 
ترتیب زیر لحاظ خواهد شد: شورای داوران به 

1. معدل امتیازات حّضار همراه با نمون برگ معتبر و امضا، به دبیر شورای داوران تحویل خواهد 
شد و در كنار امتیاز شورای داوران در صورتجلسه رسمی منعكس خواهد گردید.

معتبر  و  محرمانه  نظر خواهی  نمون برگ  براساس  داوران  شورای  سوی  از  اعالمی  امتیاز  جمع   .2
بود. خواهد   100 نمره  امضا،  با  همراه 

از  كه  نمایند  مبادرت  نمون برگ  در  اظهارنظر  به  می توانند  افرادی  تنها  حّضار،  میان  از   :۱ تبصره 
باشند. برخوردار  نامه  آیین  این  شش  ماده   3 تبصره  در  مذكور  شرایط 

امضای  به  صورتجلسه ای  قالب  در  و  تأیید  داوران  شورای  سوی  از  امتیازات  مجموع   :2 تبصره 
رسید. خواهد  مزبور  شورای  اعضای  اكثریت 
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3. از مجموع 100 امتیاز، درجه نوآوری یا نظریه به شرح زیر از سوی شورای داوران اعطا خواهد شد:
الف( 90 تا 100: عالی
ب( 70 تا 90: خوب

ج( 50 تا 70: متوسط
د( زیر 50: ضعیف

ماده 8: نحوه تأیید و حمایت از سوی هیأت
1. پس از اعطای امتیاز از سوی شورای داوری و اعالم رسمی هیأت، دبیرخانه صرفًا برای كرسی های 

حائز رتبه عالی، خوب و متوسط، در سربرگ های مخصوص گواهی صادر خواهد نمود.
2. پس از تعیین امتیاز هر كرسی، به شرح زیر از صاحب نظر حمایت به عمل خواهد آمد:

الف. معرفی رسمی به هیأت های ممیزه دانشگاه ها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطای امتیازات 
قانونی،

ب. معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایت های مادی و معنوی بنیاد 
مقررات، برابر 

ج. انتشار نتایج كرسی یا مقاله صاحب نظر در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع رسانی هیأت،
د. تقدیر در جشنواره ای خاص كه در راستای اهداف هیأت حمایت از كرسی ها برگزار خواهد شد.

از هزینه  تأمین بخشی  برای  كتبی مركز علمی،  دبیرخانه هیأت، در صورت درخواست   :  ۱ تبصره 
نمود.  خواهد  مساعدت  كرسی  برگزاری 

تبصره 2: صاحبان نظر و ناقدان آنان، به هنگام برگزاری جلسات كرسی ها در بیان دیدگاه های خود 
از آزادی كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و مركز علمی، موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت 

و مصونیت قضایی آنان ـ  مادام كه با آیین نامه برگزاری كرسی ها منطبق باشد ـ پیگیری كنند. 
تبصره 3: دبیرخانه هیأت بر اساس ارزیابی جداگانه، از مراكز علمی كه در برگزاری و مدیریت كرسی 
از امتیاز باالیی برخوردارشده باشند، تقدیر به عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به 

مراجع قانونی1 منعكس خواهد كرد.

ماده 9
این آیین نامه در 9 ماده و 12  تبصره در تاریخ 84/9/28 به تصویب هیأت حمایت از كرسی های 

نظریه پردازی ، نقد و مناظره رسید.

)1( سازمان ها و نهادهایی كه در بخش حمایت از كرسی های تخصصی و ترویجی، مورد اشاره واقع شد.
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كرسیهاینقد آییننامهبرگزاری

ماده ۱: تعاریف
نقد: استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مكتب، نظریه یا اثر علمی 
در مسیر ابطال یا تكمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد كه 

از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.
پیش اجالسیه و اجالسیه: به جلسه ای تخصصی،  مركب از صاحب نظر)طرح(،  شورای داوران،  
كمیته ناقدان و ناظران علمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجالسیه ها، به 

نقد و ارزیابی طرح ها می پردازند.
صاحب نظر: به افرادی كه مدعای علمی خود را در قالب طرحنامه1 نقد به دبیرخانه هیأت ارائه و 

مجوز برگزاری كرسی را اخذ كرده اند.
را براساس مبانی و مؤلفه های علمی به شیوه ای  افرادی كه مدعای علمی صاحب نظر  ناقدان: 

منطقی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند.
ارزیابی  برای  كه  از خبرگان علمی در حوزه ا ی خاص اطالق می شود  به مجمعی  شورای داوران: 

www.farhangoelm.ir)1(  برای مشاهده كلیه طرحنامه ها  رک:
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تعیین می شوند. تأیید دبیرخانه هیأت،  و  مركز علمی  پیشنهاد  با  نظریه  و علمی  روشمند 
مركز علمی: به مراكز علمی معتبری اطالق می شود كه درصدد برگزاری كرسی ها می باشند.

ماده 2: خطوط مشی كلی در برگزاری كرسی ها
1.   تحفظ بر رعایت نصابنامه های علمی و فنی معتبر در ارائه نظریه و مدیریت كرسی،

2.   التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار،
3.   رعایت شخصیت و كرامت صاحبان نوآوری، نظریه پردازی، نقد و مناظره،

4.   پرهیز از ورود به نزاع های غیرعلمی و مجادالت روزمره اجتماعی،
5.   پرهیز از سطحی نگری و عوام زدگی در برگزاری كرسی ها از قبیل: دقت در دعوت حّضار و نحوه 

اعالم نتایج،
6.   اهتمام به روزآمدی و كارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یكی از اهداف تأسیس هیأت ) مندرج 

در نظامنامه هیأت(،

ماده 3: ویژگی های صاحبان نظر 
1. داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی حوزوی یا دانشگاهی،

2. برخورداری از اثر علمی و رشته تحصیلی یا تحقیقاتی مرتبط با موضوع كرسی،
3. آشنایی و اشراف به نظریات و دیدگاه های مطرح در زمینه موضوع مورد بحث،

4. داشتن قدرت تجزیه و تحلیل علمی در رشته مورد بحث.

ماده 4: نحوه احراز صالحیت صاحب نظر جهت برگزاری كرسی
كرسی،  در  طرح  جهت  نقد  قابلیت  نیز  و  نظر،  صاحبان  علمی  صالحیت  تشخیص  منظور  به 
سوی  از  طرحنامه  بررسی  از  پس  كند.  تكمیل  را  نقد  مخصوص  طرحنامه1  ابتدا  باید  صاحب نظر 
از شورای داوران  لزوم بررسی دقیق محتوای آن در نشستی متشكل  شورای داوران و در صورت 
و صاحب نظر، كرسی برگزار خواهد شد. شایان ذكر است، برگزاری كرسی  صرفًا با امضای دو سوم 

بود. خواهد  ممكن  هیأت  دبیرخانه  تأیید  و  داوران  شورای  اعضای 

ماده 5: تركیب و نحوه تشكیل و فعالیت شورای داوران
شورای داوران درباره هر نظریه به صورت جداگانه، به پیشنهاد مركز علمی و تأیید دبیرخانه هیأت، 

براساس شرایط زیر تشكیل خواهد شد:
الف( عضویت حداقل سه و حداكثر پنج تن از صاحب نظران برجسته در رشته مربوط و برخوردار از 

شرایط زیر كه از میان اعضا یك نفر به عنوان دبیر با رأی اكثریت انتخاب خواهد شد: 
1. داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

2. داشتن حداقل یك اثر علمی قابل قبول در موضوع نقد،
3. برخورداری از صالحیت های اخالقی الزم و غیرذی نفع بودن،

4. داشتن آشنایی كافی با ضوابط و فرایند برگزاری كرسی ها.
ب( جلسات شورای داوران برای بررسی موارد زیر و با حضور اكثریت اعضا تشكیل می گردد:

1. بررسی و تصویب طرحنامه و تأیید صالحیت صاحب نظر،
2. بررسی صالحیت ناقدان نظریه،

3. تأیید صالحیت مدیر كرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،
4. جمع بندی و ارزیابی نقد ارائه شده در زمان برگزاری كرسی،

5. امتیازدهی.
تبصره ۱: در صورت لزوم شورای داوران، از صاحب نظر و ناقدان آن جهت ارائه توضیحات تكمیلی 

درباره طرحنامه و توجیه درخصوص نحوه برگزاری كرسی، دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره 2: شورای داوران می تواند حین برگزاری كرسی، بدون هر گونه داوری و قضاوت، به طرح 

نماید. از صاحب نظر مبادرت  سؤاالتی 
تهیه  رأی گیری،  انجام  شورا،  نشست های  برگزاری  داوران،  شورای  دبیر  وظیفه   :3 تبصره 

بود. خواهد  مصوبات  ابالغ  و  صورتجلسات 
تبصره 4: پرداخت حقوق مادی اعضای شورای داوران بر عهده مركز علمی خواهد بود.

ماده 6: نحوه برگزاری كرسی ها ی نقد
برنامه جلسات كرسی ها به شرح زیر خواهد بود:

الف( قرائت كالم اهلل مجید،
ب( خیرمقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،

ج( دعوت از صاحب نظر و  نیز شورای داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه،
د( ارائه صاحب نظر در سرفصل های زیر:

1. تعریف اصطالحات كلیدی،
2. تبیین روش شناسی نقد،

3. توضیح مسأله اصلی و موضوع نقد،
4. شرح و تبیین نقد،

5. بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،
6. نتیجه گیری و اعالم آثار و نقد. www.farhangoelm.ir)1( رک:
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ه (نقد ناقدان در بخش های زیر:
1. ارزیابی روش شناسی نقد،

2. تبیین نقاط قوت،
3. تبیین نقاط ضعف،

4. جمع بندی و نتیجه گیری.
و( پاسخ صاحب نظر به ناقدان براساس بخش های زیر:

1. اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد،
2. اشكاالت مربوط به نقاط ضعف ،

3. نتیجه گیری.
ز( طرح پرسش كتبی یا شفاهی از سوی حّضار،

ح( پاسخ صاحب نظر به پرسش های حّضار،
ط( طرح سؤاالت از سوی شورای داوران،

ی( پاسخ صاحب نظر به سؤاالت شورای داوران،
ك( اعالم پایان جلسه از سوی مدیر كرسی.

ـ به كار  از تأیید شورای داوران  ـ پس  تبصره ۱: برای اداره كرسی مدیر توانایی از سوی مركز علمی 
آیین نامه،  این  شش  ماده  به  مربوط  ضوابط  اجرای  و  تبیین  مدیر،  وظیفه  و  شد  خواهد  گرفته 

می باشد. حّضار  كتبی  سؤاالت  اعالم  و  وقت  نگهداری  و  تنظیم 
تبصره 2: مركز علمی می تواند هنگام ارائه طرحنامه نسبت به شناسایی و معرفی ناقدان جهت 
نقد طرحنامه نقد در كرسی به دبیرخانه جهت بررسی و تأیید، مبادرت نماید. ویژگی های علمی 

ناقدان با ویژگی های صاحب نظر مندرج در ماده سه این آیین نامه یكسان خواهد بود.
تبصره 3: كرسی ها صرفًا طی دعوت رسمی و با حضور جمعی از استادان و فضالی حوزه و دانشگاه 
و نیز دانشجویان و طالب مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع نظریه برگزار 

می شوند و امكان طرح سؤاالت كتبی یا شفاهی حّضار منوط به ثبت نام قبلی است.

ماده 7:  نحوه امتیازدهی
امتیازدهی كرسی ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

امتیازات  به نظریه می دهند و جمع  امتیازاتی كه حّضار طبق نمون برگ نظرخواهی معتبر  جمع 
ترتیب زیر لحاظ خواهد شد: شورای داوران به 

1. معدل امتیازات حّضار همراه با نمون برگ معتبر و امضا، به دبیر شورای داوران تحویل خواهد 
شد و در كنار امتیاز شورای داوران در صورتجلسه رسمی منعكس خواهد گردید.

معتبر  و  محرمانه  نظر خواهی  نمون برگ  براساس  داوران  شورای  سوی  از  اعالمی  امتیاز  جمع   .2

بود. خواهد   100 نمره  امضا،  با  همراه 
از  كه  نمایند  مبادرت  نمون برگ  در  اظهارنظر  به  می توانند  افرادی  تنها  حّضار،  میان  از   :۱ تبصره 

باشند. برخوردار  نامه  آیین  این  شش  ماده   3 تبصره  در  مذكور  شرایط 
امضای  به  صورتجلسه ای  قالب  در  و  تأیید  داوران  شورای  سوی  از  امتیازات  مجموع   :2 تبصره 

رسید. خواهد  مزبور  شورای  اعضای  اكثریت 
3. از مجموع 100 امتیاز، درجه نقد به شرح زیر از سوی شورای داوران اعطا خواهد شد:

الف( 90 تا 100: عالی
ب( 70 تا 90: خوب

ج( 50 تا 70: متوسط
د( زیر 50: ضعیف

ماده 8: نحوه تأیید و حمایت از سوی هیأت
1. پس از اعطای امتیاز از سوی شورای داوری و اعالم رسمی هیأت، دبیرخانه صرفًا برای كرسی های 

حائز رتبه عالی، خوب و متوسط، در سربرگ های مخصوص گواهی صادر خواهد نمود.
2. پس از تعیین امتیاز هر كرسی، به شرح زیر از صاحب نظر حمایت به عمل خواهد آمد:

الف. معرفی رسمی به هیأت های ممیزه دانشگاه ها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطای امتیازات 
قانونی،

ب. معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایت های مادی و معنوی بنیاد 
مقررات، برابر 

ج. انتشار نتایج كرسی یا مقاله صاحب نظر در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع رسانی هیأت،
د. تقدیر در جشنواره ای خاص كه در راستای اهداف هیأت حمایت از كرسی ها برگزار خواهد شد.

از هزینه  تأمین بخشی  برای  كتبی مركز علمی،  : دبیرخانه هیأت، در صورت درخواست   ۱ تبصره 
نمود.  خواهد  مساعدت  كرسی  برگزاری 

تبصره 2: صاحبان نظر و ناقدان آنان، به هنگام برگزاری جلسات كرسی ها در بیان دیدگاه های خود 
از آزادی كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و مركز علمی، موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت 

و مصونیت قضایی آنان ـ  مادام كه با آیین نامه برگزاری كرسی ها منطبق باشد ـ پیگیری كنند. 
تبصره 3: دبیرخانه هیأت بر اساس ارزیابی جداگانه، از مراكز علمی كه در برگزاری و مدیریت كرسی 
از امتیاز باالیی برخوردارشده باشند، تقدیر به عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به 

مراجع قانونی1 منعكس خواهد كرد.

)1( سازمان ها و نهادهایی كه در بخش حمایت از كرسی های تخصصی و ترویجی، مورد اشاره واقع شد.
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كرسیهایترویجی آییننامهبرگزاری
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی 

و غیردولتی )مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شورای عالی انقالب( 

فصل اول: كلیات

ماده ۱: تعریف
كرسی ترویجی: نشستی علمی با ارائه متن مكتوب )چاپ شده یا نشده( صاحب نظر برای دفاع 
یا مباحثۀ علمی دو صاحب نظر رقیب دارای  ناقدان  یا  ناقد  یا نظر غیر به همراه نقد  از نظر خود 
متن مكتوب در مدعای علمی كه بدون داوری و بر اساس اخالق، منطق علمی و آزادی بیان با 
هدف بسط فرهنگ »گفتگو و نقد« ، تقویت فضای عقالنی، ترویج و بررسی دیدگاه های مختلف و 

گفتمان سازی علمی، توسط مراكز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می گردد :

•   عرضه و نقد دیدگاه  علمی: به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطالق می گردد كه با هدف 
تبیین و معرفی نظریه یا مكتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت 

پرداخته و نهایتا اصالح و بهبود آن را دنبال می كند.

ماده 9
این آیین نامه در 9 ماده و 12 تبصره در تاریخ 84/9/28 به تصویب هیأت حمایت از كرسی های 

نظریه پردازی ، نقد و مناظره رسید.
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•   مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحب نظر اطالق می شود 
كه به گونه ای نقادانه، دیدگاه ها و نظرات یكدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می كشند.

ماده 2: اهداف و خط مشی ها
1.   بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در مراكز علمی اعم از دانشگاه ها، حوزه ها و پژوهشگاه ها،

2.   بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و مناظرات علمی،
3.   ایجاد امكان ارائه نظریات، نقدها و مناظره ها برای آن دسته از صاحبان اندیشه كه اندیشه-

هایشان مستلزم تكمیل ، توسعه یا بازآفرینی است،
4.   گسترش فضای عقالنیت و نهادینه سازی فرهنگ تضارب آراء،

5.   بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری، نقد و مناظره،
6.   توانمندسازی مراكز علمی در برگزاری كرسی ها.

خط  مشی های كلی در برگزاری جلسات:
1.   مسئولیت تشخیص ارزشمندی متن علمی ارائه شده توسط صاحب نظر و طرفین مناظره برای 
طرح در قالب كرسی های ترویجی و نیز نظارت بر فرآیند برگزاری، طبق شرح وظائف بر عهده كمیته 
دستگاهی است. برای آن دسته از مراكز علمی كه كمیته دستگاهی1 ندارند، تأیید برگزاری كرسی و 

موارد فوق الذكر بر عهده دبیرخانه است.
2.   رعایت استاندارد های علمی و معتبر در برگزاری جلسات، 

3.   سرلوحه قراردادن سه اصل اخالق، منطق و آزادی بیان در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار،
4.   پرهیز از ورود به نزاع های غیرعلمی و شخصی در مباحثات،

5.   رعایت الزامات اجرایی از قبیل: 
         •  اطالع رسانی كرسی ها از طریق اعالم عمومی توسط مجری،

         • برگزاری علنی و ایجاد امكان حضور عالقه مندان اعم از صاحب نظران، طالب و دانشجویان،
         • بهره گیری از فضایی مناسب با ظرفیت میزبانی جمع قابل توجهی از عالقه مندان،

از طریق  با حضور اساتید و متخصصان  از كرسی ها فقط  تأیید دبیرخانه هیأت، برخی  با  تبصره: 
شركت  و  عمومی  اعالن  به  نیاز  و  می شود  برگزار  علمی  مراكز  به  رسانی  اطالع  و  نامه  دعوت  ارسال 

نمی باشد. طالب  و  دانشجویان 

فصل دوم: اركان و وظایف

ماده 3: كرسی عرضه و نقد دیدگاه  علمی
كرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی دارای سه ركن زیر است: 

1.    صاحب نظر
2.   حداقل یک ناقد

3.   مدیر جلسه

الف( شرایط اختصاصی كرسی عرضه و نقد دیدگاه  علمی: 
1.   افراد صاحب نظر، مراكز آموزشی یا مؤسسات علمی و اجرایی، باید متن مكتوب دیدگاهی كه در 

خصوص آن به جمع بندی الزم رسیده اند را جهت عرضه و نقد پیشنهاد كنند.
2.   ارائه دهنده الزم است اثر مكتوب )چاپ شده یا نشده( دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای 

ناقد یا ناقدان ارسال كند.
3.   دیدگاه ارائه دهنده در جلسه، توسط ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار می گیرد. 

تبصره 1 : دانشجویان مستعد و توانمند دوره دكتری با تاییدیه كمیسیون   علمی مربوطه می توانند 
از قالب كرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی استفاده كنند. 

ب( فرآیند برگزاری كرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :
1.    قرائت كالم ا... مجید،

2.   خیر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،
3.   دعوت از ارائه دهنده و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه، 

4.   ارائه دیدگاه علمی توسط صاحب نظر،
5.   نقد ناقد یا ناقدان،

6.   پاسخ به نقدها،
7.   نقدهای حاضرین،

8.   پاسخ به نقدهای حاضرین،
9.   جمع بندی علمی جلسه، 

ماده 4: كرسی مناظره علمی
كرسی مناظره علمی دارای دو ركن زیر است: 

1.   دو صاحب نظر

)1( كمیته ای است در برخی از مراكز علمی متشكل از مسؤوالن و صاحب نظران كه برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری كرسی  های 
تخصصی و ترویجی را در چارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت از كرسی  های نظریه  پردازی، نقد و مناظره در مراكز تحت اشراف خود مدیریت 

می  نماید. نحوه تشكیل كمیته و سایر مقررات در آیین نامه كمیته های دستگاهی قابل مالحظه است.
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2.    مدیر جلسه

الف( شرایط اختصاصی كرسی مناظره علمی: 
1.   هر یک از طرفین باید اثر مكتوب )چاپ شده یا نشده( دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای 

طرف مقابل ارسال كنند.
2.   شایسته است طرفین این نوع كرسی جهت انجام مناظره با رعایت دو اصل زیر پیشنهاد شوند:

          1.   هم طرازی طرفین مناظره،
         2.   تخصص در موضوع و مدعای علمی،

ب( فرآیند برگزاری كرسی مناظره  علمی:
1.   قرائت كالم ا.. مجید،

2.   خیر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،
3.    دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه، 

4.   شروع مناظره، 
5.   سؤاالت حاضرین از طرفین مناظره، 

6.    جوابگویی به سؤاالت از سوی مناظره كنندگان،
7.   جمع بندی علمی جلسه،

فصل سوم: اقدامات اجرایی

ماده 5: ثبت و مستندسازی
1.   مجری موظف به ثبت جریان كرسی و ارائه گزارش كرسی طبق اسناد درخواستی می باشد.

2.   مجری موظف است اثر متن پیاده شده كرسی ترویجی را به دبیرخانه ارائه دهد.
3.   مجری موظف است صوت یا فیلم جلسه )با كیفیت عالی( را به دبیرخانه ارائه دهد.

4.   تبلیغات محیطی قبل از برگزاری كرسی بصورت پوستر و در زمان برگزاری كرسی جهت گفتمان 
سازی و تقویت فضای نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.

ماده 6: 
بر اساس بند 14 از ماده 6 )فعالیت های پژوهشی و فناوری( جدول شماره 3-1 و بند 15 از ماده 
6، جدول 3-2 آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره كنندگان 

جلسات كرسی ها گواهی صادر می شود. 

1.   پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی كرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود. 

 

ماده 6 -جدول 3-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری بند 14 و جدول 3-2 بند15

ماده 7:
 بر اساس بند 8 از ماده 4 )فعالیت های فرهنگی- تربیتی و اجتماعی( جدول شماره 1 آیین نامه 
ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات كرسی ها گواهی صادر می 

شود. 
1.   پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی كرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود. 

  ماده 4-جدول 1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی  بند8

ماده 8:
 این آیین نامه در سه فصل، هشت ماده و دو تبصره در تاریخ 10 /8/ 95 به تصویب مجمع هیأت 

حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره رسید.

موضوعردیف
 حداكثر امتیاز در

 واحد كار یا
نیم سال

 حداكثر
 امتیاز در هر

موضوع

 حداقل امتیاز الزم
در هر دوره ارتقا

14
كرسی های 

نظریه 
پردازی

2 تا ١4. ارائه كرسیهای علمی  ترویجی

نتایــج و  دســتاوردها   ارائــه 
از برگرفتــه  پژوهشــی   علمــی 
در پــردازی  نظریــه   كرســیهای 
میزگردهــای و   همایش هــا 
مراكــز علمــی ملــی و بیــن المللــی

4

موضوعردیف
 حداكثر امتیاز
 در واحد كار یا

نیم سال

 حداكثر
 امتیاز در هر

موضوع

 حداقل امتیاز الزم
در هر دوره ارتقا

 طراحی و مشاركت فعاالنه در برگزاری8

كرسیهای نقد و نظریه پردازی با تأیید مرجع ذی صالح
26 تا 4
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گویآزاد گفتو نظامنامهخانهملی

فصل اول: كلیات

ماده ۱: تعریف و جایگاه حقوقی
براساس ماده واحده مصوب جلسه 594 شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ 85/9/7 خانه 
ملی گفت و گوی آزاد تأسیس می گردد. خانه ملی گفت و گوی آزاد كه پس از این در این اساسنامه 
در  و  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی،  كرسی های  از  حمایت  هیأت  نظر  تحت  می شود  نامیده  خانه 

كرد. فعالیت خواهد  اساسنامه  این  چارچوب 

ماده 2: موضوع فعالیت
علوم  عرصه  در  آزاد  گفت وگوی  و  سخنرانی  مناظره،  جلسات  برگزاری  برای  مناسب  زمینه  ایجاد 

خانه. سوی  از  شده  تعیین  محل های  در  اسالمی  معارف  و  انسانی 

ماده 3: اهداف و وظایف 
علوم  حوزه  در  نقدها  و  دیدگاه ها  آزادانه  و  علمی  عرضه  برای  عادالنه  و  قانونی  فرصت  ایجاد     .1
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كشور، در  فرهنگی  و  فكری  طیف های  تمامی  برای  دینی  معارف  و  انسانی 
2.   كمک به ایجاد زمینه بروز و ظهور خالقیت ها و توانایی های علمی به ویژه در زمینه نقد افكار 

و آرا، 
از دیدگاه ها و  3.   ایجاد بستر علمی مناسب برای بهره برداری صحیح بخش های مختلف كشور 

علمی، جدید  نقدهای 
4.   ترغیب مراكز علمی حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری جلسات گفتگو، نقد و مناظره علمی آزاد،

5.   طراحی و برگزاری جلسات گفتگو، مناظره و سخنرانی،
6.   انتشار و عرضه نتایج گفتگوها، مناظره ها و نقدهای علمی.

فصل دوم: اركان و وظایف

ماده 4: اركان
الف ( هیأت امناء،

ب ( شورای علمی،
ج ( مدیر.

ماده 5: هیأت امناء
»هیأت امنای خانه«، اعضای هیأت حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، به اضافه 

دبیر هیأت  می باشد.«

ماده 6: وظایف هیأت امنا
الف ( بررسی و پیشنهاد هرگونه اصالح و تغییر اساسنامه به شورای عالی انقالب فرهنگی،

ب ( تهیه و تصویب خط مشی ها و برنامه های بلند مدت،
ج ( نصب و عزل مدیر خانه،

د ( نظارت بر عملكرد خانه و ارزیابی فعالیت های آن،
هـ ( بررسی گزارش های ساالنه مالی و تأیید آن،

و ( تصویب برنامه و بودجه ساالنه خانه،
ز ( ارائه گزارش ساالنه به شورای عالی انقالب فرهنگی

ماده 7: شورای علمی
هیأت  دبیرخانه  علمی-راهبردی  شورای  اعضاء  از:  است  عبارت  علمی«  »شورای  اعضای  تركیب 

و مناظره. نقد  پردازی،  نظریه  از كرسی های  حمایت 

ماده 8: وظایف شورای علمی
الف ( بررسی و تأیید اولیه پیش نویس سیاست ها و خط مشی ها جهت پیشنهاد به هیأت امناء 

نهایی. برای تصویب 
برای  امناء  هیأت  به  پیشنهاد  جهت  اجرایی  شیوه نامه های  و  آیین نامه ها  ضوابط،  بررسی   ) ب 

نهایی، تصویب 
ج ( بررسی و تأیید پیش نویس برنامه ساالنه خانه،

د ( بررسی گزارش های مدیر و هدایت خانه ملی گفت وگوی آزاد و نظارت مستمر بر عملكرد آن،
هـ ( بررسی و تصویب مواردی كه آیین نامه ها و ضوابط دیگر تصویب آن را بر عهده شورای علمی 

قرار داده است.

ماده 9: مدیر
مدیر خانه، به مدت 3 سال از سوی هیأت امنا تعیین و با حكم رئیس هیأت امنا جهت انجام 

می شود: منصوب  زیر  وظایف 
الف ( تهیه و تنظیم پیش نویس ضوابط، آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی جهت بررسی در 

شورای علمی و تصویب هیأت امنا،
ب ( شناسایی و پیشنهاد اعضای گروه های علمی به شورای علمی و جذب و به كارگیری آنان و 

اجرایی، عوامل  سایر 
ج ( تهیه پیش نویس برنامه ساالنه خانه جهت بررسی در شورای علمی و تصویب هیأت امنا،

د ( اجرای برنامه مصوب خانه و ارائه گزارش منظم پیشرفت كار به شورای علمی و عنداللزوم هیأت 
امناء،

ه ( اطالع رسانی مناسب و به هنگام در مورد فعالیت های خانه،
و ( امضای مكاتبات و اسناد اداری و مالی كه در چارچوب ضوابط، آیین نامه ها و شیوه نامه های 

مصوب هیأت حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، مقرر می گردد.

ماده ۱0
این اساسنامه با ده ماده در مورخ 1385/9/6 به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.



67 آييننامهها

گفتگویآزاد آییننامهبرگزاریجلساتخانهملی

ماده ۱: تعریف
موضوعی  درباره  افراد  از  زیادی  تعداد  یا  دو  میان  منطقی  و  روشمند  مباحثه  گونه  هر  به  گفتگو: 

می شود. اطالق  تفاهمات،  سوء  رفع  و  دیگر  دیدگاه های  از  آگاهی  كسب  هدف  با  خاص 
نقد: استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مكتب، نظریه یا اثر علمی 
در مسیر ابطال یا تكمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد كه 

از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.
به  كه  و منطقی میان دو صاحب نظر اطالق می شود  رو، روش مند  رو در  به مباحثه ای  مناظره: 
گونه ای نقادانه، دیدگاه ها و نظرات یكدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می كشند، تا در 

نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیز تفوق یابد.

ماده 2: خط مشی های كلی در برگزاری جلسات
1.   رعایت استانداردهای علمی و معتبر در برگزاری جلسات،

2.   التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آراء، اشخاص و آثار،
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3.   پرهیز از ورود به نزاع های غیر علمی در مباحثات،
تاسیس  اهداف مندرج در اساسنامه  راستای تحقق  كارآیی كرسی در  و  روزآمدی  به  اهتمام     .4

اساسنامه(. در  )مندرج  آزاد  گفتگوی  ملی  خانه 

ماده 3: جلسات گفتگو
الف( موضوع جلسه: موضوع این جلسات براساس پیشنهاد شورای علمی-راهبردی دبیرخانه 
هیأت و نیز افراد یا موسسات تعیین خواهد شد؛ بدین معنا كه یک فرد صاحب نظر در زمینه های 
خاص و یا ارگان های خاصی نظیر دانشگاه ها، موسسات علمی، روزنامه ها، رسانه ها و سازمان های 
علمی و غیرعلمی كشور می توانند موضوعات مورد توجه خود را جهت برگزاری جلسات پیشنهاد 

كنند.

ب( نحوه برگزاری جلسات گفتگو:
1.   برای برگزاری جلسات گفتگو، پس از مشخص شدن و تایید نهایی موضوع، تعدادی از افرادی 
آگاه به موضوع  از افراد  كه در زمینه موضوع جلسه، صاحب نظر هستند و نیز تعداد قابل توجهی 
جلسه ترجیحا دانشجویان رشته های مربوط به موضوع و نیز فعاالن اجتماعی در این زمینه-در 

جلسات حضور خواهند یافت.
ایجاد  امكان پذیری  و  افراد جهت شركت در جلسات  به تمامی  برابر  امكان  2.   به منظور دادن 
نظم، غیر از افرادی كه به عنوان صاحب نظر با دعوت مستقیم برای شركت در جلسات فراخوانده 
اینترنتی خواهند  نام  ثبت  از طریق  كنند، صرفا  مایلند در جلسات شركت  كه  افرادی  می شوند، 
توانست، ثبت نام كنند تا به محض اتمام ظرفیت، به خودی خود فرایند ثبت نام به اتمام برسد.

3.   شركت در جلسات برای دانشجویان با ارائه كارت دانشجویی معتبر و برای فارغ التحصیالن 
ارائه مدرک تحصیلی، كارت  از طریق  ارگان ها(  نیز فعاالن اجتماعی )در روزنامه ها، موسسات و  و 

معتبر و یا معرفی سازمان مربوط امكان پذیر می باشد.
4.   جلسات گفتگو در قالب تفكیک افراد حاضر در جلسه به گروه های چندگانه )پنجگانه( انجام 

خواهد پذیرفت؛ به این صورت كه:
الف( نیم ساعت پیش از شروع رسمی جلسه، تمامی افراد حاضر فرصت خواهند داشت در یک 

آشنایی اجمالی با دیگر افراد حاضر، گروه های خود را تشكیل دهند.
ب( برای هرگروه یک نفر از صاحب نظران كه در زمینه موضوع از تخصص الزم برخوردار باشد، جهت 

راهنمایی و جمع بندی دیدگاه های گروه معلوم خواهد گردید.
ج( یک نفر مجری جهت رعایت ترتیب طرح نظرات و ایجاد نظم در جلسه، هماهنگی جلسه را بر 

عهده خواهد داشت.
5.   پس از اتمام زمان جلسه، چنانچه 2 سوم حاضران از طریق ارائه رای با تداوم جلسه در آینده 
موافق باشند، حداكثر تا سه جلسه بحث در موضوع بحث قابل تداوم خواهد بود. )شكل گیری 

جلسه سوم بر مبنای رای گیری در جلسه دوم معلوم خواهد شد.(

ج( فرایند برگزاری:
1.   قرائت كالم ا... مجید

2.   اعالم شروع جلسه 
3.   تفكیک گروه های پنجگانه به همراه مشاور متخصص و قرار گرفتن آن ها در جایگاه

4.   طرح موضوع جلسه از سوی مجری
5.   شروع بحث از گروه 1 )به ترتیب(

6.   جمع بندی نهایی و اعالم رای جهت خاتمه یا تداوم جلسه
7.   اعالم ختم جلسه از سوی مجری

ماده 4: جلسات نقد
الف( موضوع جلسه:

یا موسسات علمی و اجرای یک  افراد صاحب نظر  نیز  شورای علمی-راهبردی دبیرخانه هیأت و 
كشور )دانشگاه ها، روزنامه ها، حوزه های علمیه، سازمان های كالن كشور نظیر بانک ها و نیز مراكزی 
نظیر مجلس و...( می توانند موضوعاتی را كه از سوی آنان جمع بندی الزم درخصوص آن صورت 
گرفته است، جهت گذاشتن در معرض نقد پیشنهاد كنند تا از سوی كمیته نقد و نیز حاضران در 

جلسات مورد نقادی قرار گیرد.

ب( نحوه برگزاری جلسه:
ارگان  یا  موسسه  چنانچه  و  او  خود  باشد،  فرد  یک  چنانچه  جلسه،  در  موضوع  دهنده  ارائه     .1
خاصی باشد، یک یا دو نفر از افراد حقوقی وابسته به آن سازمان )با ارائه گواهی مسئولین نمایندگی 

از جانب ارگان متبوع( خواهند بود.
سوی  از  كه  بود  خواهد  مربوط  زمینه  در  صاحب نظر  افراد  از  نفر   3 از  متشكل  ناقدان  كمیته     .2
خواهند  تعیین  موضوع  نقد  جهت  كرسی ها  از  حمایت  هیأت  دبیرخانه  علمی-راهبردی  شورای 

شد.
3.   حاضران در جلسه از افراد آگاه به موضع خواهند بود كه طی فراخوان از طریق اینترنت ثبت 

كرد. نام خواهند 



71 آييننامهها 70

4.   حاضران در جلسه می توانند موضوع جلسه و مباحث مطرح در آن را در جلسات نقد كنند و 
مورد سوال قرار دهند.

5.   در صورت تایید دو سوم از افراد حاضر در جلسه، جلسه نقد حداكثر تا سه جلسه قابل تداوم 
خواهد بود )شكل گیری جلسه سوم بر مبنای رای گیری در جلسه دوم معلوم خواهد شد(

ج( فرآیند برگزاری جلسات نقد:
1.   قرائت كالم ا... مجید

2.   خیر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث
3.   دعوت از صاحب نظر یا صاحب نظران و نیز كمیته ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه شروع 

جلسه
4.   ارائه طرح توسط صاحب نظر

5.   انتقادات كمیته ناقدان
6.   پاسخ به انتقادات كمیته ناقدان

7.   انتقادات حاضران )شنوندگان(
8.   پاسخ به انتقادات حضار

9.   اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

ماده5: جلسات مناظره
الف: موضوع جلسه:

شورای علمی-راهبردی دبیرخانه هیأت و نیز افراد صاحب نظر یا موسسات )دانشگاه ها، روزنامه ها 
را كه در زمینه ای اجتماعی، علمی، سیاسی، فرهنگی و... برای  و...( می توانند موضوع خاصی 
آنان حائز اهمیت است، پیشنهاد كنند تا از سوی صاحب نظر و متخصصان مربوط مورد مناظره 
جامعه  سطح  در  یا  صاحب نظران  میان  كه  باشد  ای  گونه  به  باید  پیشنهادی  موضوع  گیرد.  قرار 

نسبت به آن چالش وجود داشته باشد.

ب: نحوه برگزاری:
1(   پیشنهادكنندگان موضوع مناظره باید افراد مورد نظر جهت انجام مناظره را نیز پیشنهاد كنند؛ 

در غیر این صورت دبیرخانه هیأت مناظره كنندگان را شناسایی و معرفی كند. 
یا كارت فعالیت  و  ارائه كارت دانشجویی معتبر  با  نیز فعاالن اجتماعی  و  2(   تمامی دانشجویان 

كنند. شركت  جلسات  در  توانند  می  ارگان ها(  و  روزنامه ها  )در  معتبر 
3(   به تناسب ظرفیت جلسات و جهت برخورداری افراد از شانس مشاركت یكسان، ثبت نام از 

به  نام  ثبت  فرآیند  اتمام ظرفیت معلوم شده،  به محض  تا  گرفت  اینترنت صورت خواهد  طریق 
برسد. پایان  به  خودی خود 

ج: فرآیند برگزاری جلسات مناظره:
1.   قرائت كالم ا... مجید

2.   خیرمقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث
3.   دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه

4.   شروع مناظره
5.   سواالت حاضرین از طرفین مناظره

6.   جوابگویی به سواالت از سوی مناظره كنندگان
7.   اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

ماده 6: این آیین نامه در 6 ماده در تاریخ 1385/7/1 به تصویب هیأت حمایت از كرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره رسید.
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كمیسیونهایعلمی سازمان،آییننامهوشرحوظائف
هیأتحمایتازكرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره

مقدمه:
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  مصوب  نامه های  آیین  و  نظامنامه   12 و   11 مادۀ  اساس  بر 
و  دفاع  ارزیابی،  و  نقد  "اجالسیه های  برگزاری  فرآیند  علمی  مراجع  هیأت،  علمی  كمیسیون  های 
داوری" دربارۀ نظرات و نظریه ها و نقدهای مطرح شده تحت نظارت كمیسیون  های علمی هیأت 
عضویت  با  علمی  كمیسیون    هر  هستند.  آن  دبیرخانۀ  و  هیأت  كارشناسی  بازوان  نیز  و  حمایت، 
و  علمی  كمیسیون  های  از  یكی  موضوعی  حوزۀ  متخصصان  و  صاحب نظران  از  تن  هفت  حداقل 
و  تشكیل  حوزه،  آن  نام  صاحب  و  صالحیت  صاحب  علمی  شخصیت های  از  یكی  ریاست  تحت 

می كنند. فعالیت  مندرج،  وظائف  چارچوب  در  و  نامه  آیین  این  طبق 

ماده  ۱: تعاریف
كمیسیون   علمی: مسندی است علمی، متشكل از صاحب نظران و متخصصان كه در یک حوزۀ 

تخصصی به پیشنهاد دبیرخانه و با تایید شورای علمی-راهبردی دبیرخانه فعالیت می كنند. 
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اجالسیه: به جلسه ای رسمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاری كرسی ها، جهت 
نقد، ارزیابی، دفاع و داوری نظریه ها تشكیل می شود.

ارزیابی  برای  كه  از خبرگان علمی در حوزه ا ی خاص اطالق می شود  به مجمعی  شورای داوران: 
تعیین می شوند. تأیید دبیرخانه هیأت،  و  مركز علمی  پیشنهاد  با  نظریه  و علمی  روشمند 

را براساس مبانی و مؤلفه های علمی به شیوه ای  ناقدان: افرادی كه مدعای علمی صاحب نظر 
منطقی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند.

بر  مبتنی  )یا مدعاهای( منسجِم  )یاگزاره های( حاوی مدعا  گزاره  از  عبارت است  پردازی:  نظریه 
مؤِیدات  و  )یا دالیل(  بر »دلیل«  از »منطق« مناسب، متكی  برآمده  مبانِی( مشخص،  )یا  »مبنا« 
موّجه، كه پذیرش آن موجب دگرگونی در یک قلمرو »علمی ـ معرفتی« یا »عملی ـ معیشتی« می-

گردد. یک نظریۀ كامل و كارآمد، باید از ویژگی هایی از قبیل عناصر زیر برخوردار باشد: 1ـ شفافیت 
مفهوم شناختی، 2ـ مسأله ی اصلی مشخص، 3ـ اركان و اجزاء منسجم، 4ـ برخورداری از ملزومات 
7ـ  مقاوم،  و  محكم  شواهد  و  دالیل  6ـ  متقن،  و  روشن  مبانی   و  پیش انگاره ها  5ـ  روش شناسانه، 
قدرت بر نقد و ابطال نظریه های رقیب و معارض، 8ـ تعمیم پذیری كافی، 9ـ نتایج نظری و كاربردی 

درخور.
نو،  گفتمان  )تولید  نظری  و  علمی  ابداع  هرگونه  از  است  عبارت  االعم،  بالمعنی  نوآوری  نوآوری: 
دانش جدید، روش جدید، نظریه ی نو، مطلب ابداعی مادون نظریه؛ و نیز نقد در طراز هر كدام از 

پیشگفته( سطوح 
نوآوری بالمعنی األخص )در اصطالح هیأت حمایت از كرسی ها( به هر نوآورده ی علمی كه نازل تر از 

باشد، اطالق می گردد. نظریه 
نقد: استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مكتب، نظریه یا اثر علمی 
در مسیر ابطال یا تكمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد كه 

از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.
به  كه  و منطقی میان دو صاحب نظر اطالق می شود  رو، روش مند  رو در  به مباحثه ای  مناظره: 
می كشند. چالش  به  خاص  علمی  مدعای  درباره  را  یكدیگر  نظرات  و  دیدگاه ها  نقادانه،  گونه ای 

ماده  2: اهداف
برای كمیسیون  های علمی می توان دو هدف اصلی احصا نمود:

و  ارزشیابی  نقد،  اجالسیه های  برگزاری  روند  علمی  سطح  ارتقاء  و  تخصصی  كیفیت  تضمین   -1
كرسی ها. از  حمایت  هیأت  به  واصله  علمی  طرح های  داوری 

هیأت  با  صاحب نظر  متخصصان  و  عالمان  ارتباط  گسترش  برای  مناسب  بستر  آمدن  پدید   -2
كرسی ها. از  حمایت 

ماده  3: وظایف
شرح وظایف كمیسیون  های علمی، بر اساس ماده 12 نظامنامه مصوب به شرح ذیل است :

1.   نظارت بر روند و فرآیند برگزاری اجالسیه های نقد، ارزشیابی دفاع و داوری نظریه ها، نظرات و 
نقدهای  علمی.

2.   شناسایی و ترغیب و جلب نظر صاحب نظران و ناقدان برای بهره برداری از فرصت كرسی ها.
و  دفاع  ارزشیابی،  نقد،  اجالسیۀ  برگزاری  جهت  واصله  طرح های  محتوای  اجمالی  وارسی     .3

داوری.
4.   بررسی و تأیید صالحیت علمی اعضاء شورای داوری و اعضای كمیته ناقدان پیشنهادی .

5.   تعیین داوران و ناقدان صالح برای اجالسیه های غیر وابسته به مراكز علمی، با تفویض اختیار 
از سوی شورای علمی-راهبردی دبیرخانه. 

6.   تعیین دبیر شورای داوری )از بین اعضای شورای داوری(. 
7.   استماع گزارش برگزاری اجالسیه ها و ارزیابی علمی فرآیند آن،

8.   پیشنهاد چگونگی حمایت از طرح های علمی، در موارد خاص،
9.   ارائۀ مشاورۀ علمی به دبیرخانه، و مجمع هیأت، 

10.   تهیه و تدوین اولویت های علمی حوزۀ كمیسیون   علمی مربوط.

ماده  4: اركان
هر یک از كمیسیون  های علمی دارای اركان زیر است:

۱- رئیس: رئیس كمیسیون عهده دار وظایف زیر است:
یا ناپیوسته در  1-1( شناسایی و جذب متخصصین و استادان برجسته برای عضویت پیوسته و 

علمی، كمیسیون   
1-2( تشكیل و ادارۀ جلسات كمیسیون    ها،

1-3( ارائۀ مشاوره علمی به دبیر و دبیرخانه،
1-4( تنظیم اولویت های علمی طرح های واصله به كمیسیون ، جهت طرح و تصویب.

1-5( نظر دهی اولویت طرحنامه های علمی كمیسیون ، جهت طرح و تصویب.
2 - نائب رئیس: یكی از اعضای كمیسیون   علمی، با صالحیت علمی الزم كه به پیشنهاد رئیس و 
به تائید اعضای كمیسیون رسیده و می تواند در جلساتی كه رئیس به دالیلی شركت نمی كند به 

جای ایشان حضور داشته باشد.
3- دبیر: فرد دارای صالحیت علمی و مدیریتی جهت برنامه ریزی و رسیدگی به مسائل كمیسیون   
علمی كه رئیس كمیسیون را در ایفای وظایف خود یاری می كند. دبیر به پیشنهاد رئیس دبیرخانه 

و توافق با رئیس كمیسیون انتخاب می شود.
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4- كارشناس: یكی از كاركنان حوزه معاونت علمی كه مقدمات برگزاری جلسات و تنظیم صورت 
جلسات و كلیه هماهنگی های اداری را با هماهنگی رئیس كمیسیون انجام می دهد. 

5- اعضای پیوسته: صاحب نظران عضو كمیسیون  های علمی هستند كه به حكم رئیس هیأت 
تعیین گردیده و حضور اكثریت آن ها برای رسمیت یافتن جلسه كمیسیون   علمی ضروری است.

علمی  كمیسیون    جلسات  به  مورد  حسب  و  عنداللزوم  كه  صاحب نظرانی  وابسته:  اعضای   -6
داشت. خواهند  علمی  همكاری  كمیسیون  برنامه های  در  یا  می شوند  دعوت 

ماده  5: نحوۀ فعالیت
و  ضرورت  طبق  نیز  و  كمیسیون  اعضای  اجماع  حسب  علمی،  كمیسیون  های  از  یک  هر  فعالیت 
با دعوت مكتوب  یا ماهانه  روز  كاری مشخص می شود. جلسات كمیسیون، هر 15  اولویت های 
توسط  نیز  آن  كار  دستور  و  می گردد  برگزار  پیوسته،  اعضای  حضور  با  و  كمیسیون  رییس  توسط 

می شود. تنظیم  كمیسیون  رییس  تأیید  با  و  آماده  دبیر  مشورت  با  كارشناس 

ماده 6:  شرایط و چگونگی انتخاب رئیس و اعضای كمیسیون  های علمی
یا  استادی  مرتبه  دارای  صاحب نظران  میان  از  باید  علمی  كمیسیون  های  پیوسته  اعضای   -1
مدرس سطوح عالی ، دانشیاری یا مدرس خارج با عدم ركود علمی )دارای كارنامه علمی قوی( و یا 

باشند. موفق  كرسی  اجالسیه  دارای 
ركود  عدم  با  صالحیت  صاحب  استادیاران  مزبور،  شرایط  دارای  افراد  نبود  صورت  در  تبصره۱:   
علمی)دارای كارنامه علمی قوی(، پس از تایید اعضای كمیسیون مربوط و ارائه دالیل توجیهی به 

تایید پذیرفتنی است. از اخذ  شورای علمی-راهبردی دبیرخانه و پس 
2-اعضای اولیه كمیسیون   علمی توسط دبیر و تایید شورای علمی-راهبردی دبیرخانه و پس از 
رایزنی با مراكز علمی و صاحب نظران حوزه های علمی و در ادامه با پیشنهاد كرسی مربوطه و تائید 

شورای علمی دبیرخانه انتخاب می شوند.
پیوسته  عضو  عنوان  به  علمی  كمیسیون    دو  از  بیش  در  توانند  نمی  اعضاء  از  یک  هیچ  تبصره2: 

باشند. داشته  حضور 
تصویب  از  پس  دبیر،  پیشنهاد  به  شرایط  دارای  متخصصان  از  یكی  كمیسیون ها،   اداره  برای   -3

كمیسیون منصوب می شود. رییس  به عنوان  رییس هیأت،  تایید  با  و  اعضا 
عضو  شود،  انتخاب  پیوسته  اعضای  از  خارج  افراد  از  كمیسیون  رییس  كه  صورتی  در  تبصره3: 

گردد. می  قلمداد  كمیسیون  پیوسته 
از طرف رئیس هیأت و به مدت 3 سال صادر  4- حكم رییس كمیسیون و اعضای كمیسیون ها 

شود. می 

تبصره4: انتخاب مجدد رییس و اعضای كمیسیون بالمانع است.
با  نفر  مراكز، حداكثر دو  این  در  گروه علمی  از هر  مراكز مختلف علمی،  از  گیری  بهره  به منظور   -5

شوند. عضو  كمیسیون  یک  در  توانند  می  علمی،  متفاوت  گرایش 
آن  به  نسبت  و  مطرح  دبیرخانه  علمی-راهبردی  شورای  در  موضوع  خاص  موارد  در  تبصره5: 

شد.  خواهد  گیری  تصمیم 
6- در كمیسیون هایی كه پراكندگی رشته های زیرمجموعه آن ها در مراكز علمی زیاد نباشد و یا افراد 
دارای شرائط در یک مركز علمی متمركز باشند،  حداكثر تا پنجاه درصد اعضا می تواند از یک مركز 

علمی انتخاب شوند.
تمام وقت  به صورت  علمی  مركز  آن  با  كه  گفته می شود  به كسی  علمی  مركز  عضو یک  تبصره6: 

نماید. می  همكاری 
تعداد  كه  مواردی  در  است،  نفر   11 حداكثر  و   7 حداقل  كمیسیون ها،  پیوسته  اعضای  تعداد   -7
رئیس  باشد،  بیشتر  نیروهای  كننده  ایجاب  كمیسیون،  یك  نوآوری  مظان  در  و  اصلی  حوزه های 
كمیسیون پس از دریافت نظر اعضا، نسبت به حضور فعال و الزم افراد پیشنهادی حوزه مربوطه، 

اقامه دلیل و اخذ مجوز می كند. راهبردی دبیرخانه  برای شورای علمی-  به صورت موردی 

1388/3/16به  مورخ  علمی-راهبردی  شورای  جلسه  چهارمین  در   5 ماده  تا  نامه  آیین  »این 
رسید.« تصویب 

»ماده 6 این آیین نامه، در 7 بند و 6تبصره در جلسه 80 هیأت به تصویب رسید«
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كمیتهدستگاهی آییننامه
كرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره

فصل اول: كلیات
ماده ۱: تعاریف

كمیته ای است در برخی از مراكز علمی متشكل از مسؤوالن و صاحب نظران كه  كمیته دستگاهی: 
برنامه ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری كرسی های تخصصی و ترویجی را در چارچوب قوانین و 
مقررات هیأت حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در مراكز تحت اشراف خود مدیریت 

می نماید.
تبصره: كمیته دستگاهی بر اساس مالک هایی از جمله جامعیت مركز علمی در منطقه، برخورداری 
از هیأت علمی و كمیسیون  های علمی برجسته در حوزه علوم انسانی، علوم دینی و هنر با هدف 
در  كرسی ها  برگزاری  حوزه  در  هیأت  به  مشورت  ارائه  و  دبیرخانه  سیاست های  اجرای  و  نظارت 

مناطق مختلف كشور، به تشخیص هیأت انتخاب و تشكیل خواهد شد.
و  سیاست ها  اجرای سازی  برای  ساختاری  مناظره:  و  نقد  نظریه پردازی،  كرسی های  دبیرخانه 
برنامه های كمیته دستگاهی مركز علمی می باشد. كه بر اساس آیین نامه ها و قوانین هیأت نسبت 
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به اقدامات اجرایی در جهت اهداف و شرح وظایف كمیته دستگاهی می پردازد.

ماده 2: اهداف
1.   بسترسازی، ساماندهی و فرهنگ سازی در راستای عملیاتی نمودن كرسی  ها

2.   ایجاد انگیزش در میان مراكز علمی جهت برگزاری كرسی  ها
3.   تقویت، تسهیل و نظام  مند نمودن فرایند برگزاری كرسی ها در مراكز علمی

4.   شناسایی ظرفیت  های علمی و اجرایی جهت برگزاری كرسی  ها

ماده 3: سیاست ها
1.   جهت  دهی و ترغیب همایش  ها، نشست  ها، هم اندیشی ها و كارگاه های آموزشی در راستای 

تولید و توسعه علم و آزاد اندیشی و رونق جنبش نرم افزاری
2.   جهت دهی فعالیت های پژوهشی و تخصصی دانشگاه ها )حوزه علوم انسانی و اسالمی( به سمت 

تولید و توسعه علم
نامه های  آیین  اساس  بر  كرسی ها  مدیریت  در  معتبر  اجرایی  و  علمی  نصابنامه های  رعایت     .3

مناظره. و  نقد  پردازی،  نظریه  كرسی های  از  حمایت  هیأت 
4.   التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا ، اشخاص و آثار

5.   پرهیز از ورود به نزاع های غیر علمی و مجادالت روزمره سیاسی ـ اجتماعی
6.   اهتمام به روزآمدی و كارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یكی از اهداف تاسیس هیأت )مندرج در 

نظامنامه و آیین نامه های هیأت حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره(

فصل دوم: اركان و وظائف

ماده 4: 
اركان كمیته دستگاهی به شرح ذیل می باشد.

الف( كمیته دستگاهی
ب( دبیرخانه 

ماده 5: كمیته دستگاهی
الف( تركیب اعضای كمیته دستگاهی عبارت است از:

1.   رییس مركز علمی،
2.   معاون پژوهشی،

3.   رؤسای دانشكده ها، پژوهشكده ها یا گروه های علمی،
4.   مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه در مركز علمی،

تبصره : حداقل تعداد اعضای كمیته 7 نفر می باشد. 
ب( جلسات كمیته دستگاهی حداقل ماهانه برگزار می شود.

ج( جلسات كمیته با دو سوم از تعداد اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با همین تعداد الزم 
است. االجرا 

ماده 6: وظایف كمیته دستگاهی و اعضای آن
الف( شرح وظایف رئیس كمیته

1.   صدور حكم برای اعضای كمیته دستگاهی به مدت دو سال
2.   مكاتبه و ارسال طرحنامه های برگزیده به دبیرخانه 

3.   مدیریت جلسات كمیته 

ب(وظایف كمیته دستگاهی
1.   ارائه برنامه های اجرایی مراكز علمی در جهت برگزاری كرسی ها،

2.   تدوین سیاست های تشویقی برای ترویج كرسی ها،
3.   تصویب بودجه ساالنه برای برگزاری كرسی ها،

4.  راه اندازی كارگروه ها یا كمیته های تخصصی در دانشكده ها یا پژوهشكده ها برای برگزاری كرسی-
ها،

5.   ارزیابی طرحنامه ها و بررسی صالحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف كمیته ها و كارگروه-
های تخصصی و ارسال نتایج  به دبیرخانه هیأت، 

6.   نظارت بر حسن برگزاری كرسی ها،
7.  ارایهگزارش های شش ماهه به دبیرخانه هیأت،

8.   نیازشناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر مرتبط با مركز علمی،
9.   جهت دهی رساله ها و پایان نامه ها به سمت نظریه پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشكالت 

جامعه و نظام جمهوری اسالمی ایران.

ماده 7: دبیرخانه كمیته دستگاهی
الف( تركیب دبیرخانه

تایید  با  ایشان  سوی  از  تام االختیار  نماینده  یا  و  پژوهشی  معاون  عهده  بر  دبیرخانه  ریاست     .1
كمیته. ریاست 
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2.   كارشناس دبیرخانه
 

ب( وظایف دبیرخانه
1.   اجرای سیاست های ابالغی كمیته

2.   مدیریت اجرایی در برگزاری كرسی ها
3.   مدیریت اجرایی در برگزاری جلسات كمیته  

4.   مدیریت روابط عمومی در امر كرسی ها و گفتمان سازی در مركز علمی
5.   ارسال طرحنامه به ارزیابان انتخاب شده، و ارائه نتیجه نهایی به كمیته

6.   تدوین دستور جلسات كمیته
7.   برگزاری جلسات، نشست ها و كارگاه های آشنایی با امر كرسی ها در مركز علمی

8.   ارائه گزارش های ماهانه كرسی ها در مركز به كمیته و هیأت.

ماده 8
نظریه  كرسی های  از  حمایت  هیأت  دبیرخانه  تصویب  به  تبصره  یک  و  ماده   8 در  نامه  آیین  این 

رسید. مناظره  و  نقد   ، پردازی 
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آییننامۀاهداف،اختیاراتوشرحوظایف
كرسیها كمیتهناقدان شورایداوریو

مقدمه
به منظور سنجش میزان اعتبار یك ادعای علمی و تعیین مرتبه و امتیاز آن،  گروهی از صاحب نظران 
و اندیشمندان یك حوزه تخصصی و گرایش علمی، از سوی كمیسیون  علمی مربوط در دبیرخانه 
هیأت، به عنوان ناقدان و داوران برگزیده می شوند تا بر اساس ضوابط تعریف شده به ایفای نقش 

بپردازند.

ماده ۱: تعاریف
ارزیابی  برای  كه  می شود  اطالق  خاص  حوزه ا ی  در  علمی  خبرگان  از  مجمعی  به  داوری:  شورای 

می شوند. تعیین  هیأت،  دبیرخانه  تأیید  و  علمی  مركز  پیشنهاد  با  نظریه  علمی  و  روشمند 
كمیته ناقدان: افرادی كه مدعای علمی صاحب نظر را براساس مبانی و مؤلفه های  علمی به شیوه 

ای منطقی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند.
پردازی  نظریه  كرسی های  از  حمایت  هیأت  نامه های  آیین  و  نظامنامه  تعاریف،  مرجع  تبصره: 
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باشد. می  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  مصوب 
كمیسیون  های علمی: مسندی است علمی، متشكل از صاحب نظران و متخصصان كه در یک 
می  فعالیت  دبیرخانه  علمی-راهبردی  شورای  تایید  با  و  دبیرخانه  پیشنهاد  به  تخصصی  حوزۀ 

كنند.
پیش اجالسیه: به جلسه ای تخصصی، مركب از صاحب نظر)طرح(، شورای داوران، كمیته ناقدان 
ارزیابی  و ناظران علمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجالسیه ها، به نقد و 

طرح ها می پردازند.
اجالسیه: به جلسه ای رسمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاری كرسی ها، جهت 

نقد، ارزیابی، دفاع و داوری نظریه ها تشكیل می شود.
تبصره: تفاوت پیش اجالسیه و اجالسیه در آن است كه در پیش اجالسیه، داوری نهایی و تعیین 

درجه مدعای علمی صورت نمی گیرد.

ماده 2: اهداف
اهداف اصلی تشكیل شورای داوری و كمیته ناقدان به ترتیب عبارتند از:

   1-   تضمین وجاهت علمی و ارزیابی دقیق و با كیفیت كرسی واجالسیه آن
   2-   بررسی همه جانبه و نقادی طرح تحقیقاتی و علمی مورد ادعا

ماده 3: تركیب
   1-   شورای داوری از حیث تعداد حداقل سه و حداكثر پنج نفر می باشد.)به جز در موارد خاص 

كه قابل افزایش می  باشد.(
 2-   داشتن رتبه علمی استادی برای اكثریت )نصف باضافه یک( اعضا الزامیست. مگر در مواردی 
كه به تشخیص كمیسیون  علمی مربوط و تایید شورای علمی-راهبردی دبیرخانه، داوری با رتبه 

دانشیاری واجد رزومه علمی قوی و قابلیت علمی ویژه باشد.
تبصره : با حضور نصف باضافه یک اعضای شورای داوری اجالسیه كرسی رسمیت می یابد.

طبق تبصره الحاقی جلسه 25 شورای علمی-راهبردی دبیرخانه: مقرر گردید تركیب شورای داوری 
در اجالسیه های كرسی نظریه پردازی با توجه به ابعاد موضوع تا 7 نفر انتخاب و حضور 3 نفر از آنان 

در اجالسیه ها به صورت ثابت الزامی می باشد.
مقررگردید تركیب شورای داوری در اجالسیه های كرسی نوآوری و نقد با توجه به ابعاد موضوع تا 5 

نفر انتخاب ولی حضور 3 نفر از آنان در اجالسیه ها به صورت ثابت الزامی می باشد
 3-   تركیب كمیته ناقدان از نظر تعداد حداقل سه و حداكثر پنج نفر می باشد.

4-   در تركیب كمیته ناقدان داشتن رتبه علمی حداقل دانشیاری برای اكثریت اعضا )نصف باضافه 

تایید شورای علمی- و  به تشخیص كمیسیون  علمی مربوط  الزامیست. مگر در مواردی كه  یک( 
راهبردی دبیرخانه فرد ناقد دارای رزومه علمی قوی و توانمندی نقادی باالیی داشته باشد كه در 

آن صورت با رتبه استاد یاری نیز می تواند ناقد اجالسیه كرسی باشد.
تبصره: در جلسه 25شورای علمی-راهبردی دبیرخانه :مقرر گردید كمیته ناقدان با توجه به ابعاد 

موضوع در هر سه نوع اجالسیه حداقل 3 و حداكثر 5 نفر در جلسات حضور داشته باشند.
تبصره2: در صورتی كه افرادی از نظر صاحب طرح، به دلیل غرض ورزی و اختالف شخصی با ایشان، 

و یا منافع و اغراض نباید در تركیب ناقدان و یا داوران قرار گیرند، رعایت خواسته وی ضروری است.
5-   در صورتی كه پس از اعالم نتیجه و یا در فرایند دفاع و داوری، بر اساس اسناد و مدارك دخالت 
اغراضی نفیا و اثباتا محرز گردد، كمیسیون مربوطه الزم است نسبت به جایگزینی افراد و برگزاری 

مجدد نشست اقدام نماید.

ماده 4: اختیارات
1-   امتیاز و حكم شورای داوری در ارزشیابی اجالسیه كرسی و نظریه نافذ است و هیچ مرجعی حق 
نقض حكم را ندارد  جز در موارد خاص با تشخیص شورای علمی-راهبردی دبیر خانه تجدید نظر 

صورت می گیرد.
 2-   شورای داوری در طرح پرسش های ایضاحی و ارائه نظرات راهبردی در اجالسیه كرسی آزاد 

است .
 3-   نحوه امتیاز دهی به طرح های با اجالسیه موفق، شورای داوری پس از اقدام به شور به صورت 
از آن معدل  ارائه و پس  به نماینده دبیرخانه  را  امتیاز  برگه  و  امتیاز دهی كرده  به  اقدام  محرمانه 

نمرات اعالم می گردد. )الحاقی جلسه 25شورای علمی-راهبردی دبیرخانه(
 4-    اعضای كمیته ناقدان با لحاظ منطق علمی و اخالق نقد در طرح آزاد سواالت و استفاده از هر 

شیوه ای در نقد مدعا مختار است .

ماده 5: شرح وظایف شورای داوری
 1-   مطالعه طرح ارجاع شده از سوی كمیسیون  علمی به منظور آمادگی و آگاهی دقیق و ارزیابی از 

محتوای طرحنامه ومقاله پیوست.
 2-   شركت در اجالسیه پیش كرسی و گفتگو پیرامون مدعا و اعالم نظر مكتوب در خصوص قابلیت 

علمی طرح و ارائه توصیه های الزم به صاحب نظر.
3-   نظارت علمی و فراگیر بر روند برگزاری اجالسیه كرسی.

 4-   ارائه پیشنهادات علمی به صاحب نظر و دبیرخانه به منظور تكمیل اثر بخش نظریه و یا نقد 
و ...
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تبصره: شورای داوری می تواند بنابه صالحدید از صاحب نظر جهت حضور در جلسۀ داوری دعوت 
بعمل آورد.

ماده 6: شرح وظایف اعضای شورای داوری
1-   مشاركت فعال و تمام وقت در جلسه پیش كرسی

2-   ایفای نقش اثر بخش در فرایند برگزاری اجالسیه كرسی.
3-   مشاركت فعال در جلسه امتیاز دهی و ارزشیابی كرسی.

4-   راز داری و تحفظ بر رای نهایی جلسه كرسی.

ماده 7: شرح وظایف اعضای كمیته ناقدان
 1-   مطالعه و بررسی طرح مورد ادعا پیش از برگزاری اجالسیه به منظور ارزیابی و آگاهی دقیق از 

محتوای طرحنامه و طرح مدعی.
2-   مشاركت فعال و تمام وقت در اجالسیه كرسی.

3-   التزام به نقد علمی و روشمند طرح مورد ادعا بر پایۀ منطق نقادی و اخالق.
4-   اعالم نظر مكتوب در خصوص ابهامات و اشكاالت وارد بر طرح.

5-   همكاری و مساعدت با دبیرخانه هیأت حمایت جهت  تكمیل اسناد تحقیقاتی علمی

آیین نامۀ شورای داوری و كمیته ناقدان اجالسیه ها در جلسه یازدهم شورای علمی-راهبردی در 
مورخ 88/8/2 به تصویب رسید.
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