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گفت و گو با جناب آقای
دکترشجاعاحمدوند

نشست هماهنگی نمایندگان شورای عالی
انقالب فرهنگی با روسای دانشگاه ها
به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در
دانشگاه های استان کهگیلوی و بویر احمد
نشست هماهنگی نمایندگان شورای عالی جناب آقای دکتر احمدوند با تشکر از فرصتی که در
انقالب فرهنگی با روسای دانشگاه های استان اختیار ما قراردادید ،مایلم بدانم که دانشگاه عالمه
و مسئولین دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه یاسوج طباطبائی در زمینه کرسی های نظریه پردازی،نقد
برگزار شد.
است؟

و مناظره چه گام هایی برداشته
رئیس
انتظاری
و
اسماعیلی
آقایان
نشست
در این
دانشگاه عالمه طباطبائی درست در مسیر پیشبرد
کمیته های دستگاهی دانشگاه ها با تاکید بر این کرسی ها کارکرده و برنامههای خود را ناظر به
اهمیت نظریه پردازی در سطح اساتید ،تشکیل همان اهداف دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای
کمیته دستگاهی در دانشگاه های استان را به نظریهپردازی ،نق د و مناظره سازماندهی کرده
عنوان ضرورتی اساسی مطرح کرد و ساماندهی ،است .مث ً
ال اطالعرسانی مناسب به استادان و
حمایت و هدایت کرسی های نظریه پردازی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تالش برای همسو
توجه جدی به کرسی های تخصصی را خواستار کردن پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری
شد.
با اولویتهای کرسیها ،پیگیری جدی برگزاری
دیدار نمایندگان دبیرخانه با امام جمعه
کرسیهای ترویجی ،تالش برای تبدیل کرسیهای
یاسوج
ترویجی به مقاله علمی ـ پژوهشی و چاپ در مجله
حمایت
هیات
نمایندگان
چهارشنبه ششم خرداد
دانشکده ،کمک مالی به دانشجویان دورۀ دکتری که
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره با عناوین رساله آنها در راستای نظریهپردازی باشد،
حجت االسالم حسینی امام جمعه یاسوج دیدار دعوت از صاحبان مقاالت علمی – پژوهشی منتخب
کردند.در این نشست حجت االسالم حسینی برای سخنرانی در جلسات نقد ،تأکید بر نقد نظریات،
ضمن حمایت از جریان کرسی های آزاداندیشی کتب و آثار علمی ،تالش برای تأسیس مجالت
در دانشگاه ها اظهار داشت :این حرکت میمون انگلیسی بینالمللی برای انعکاس نتایج کرسیهای
می تواند به ظرفیت سازی در مسیر تعمیق نظریهپردازی ،نقد و بررسی مقاالت پژوهشی
گفتمان انقالب اسالمی در جامعه کمک کند.
چاپشده استادان و برگزاری کرسی ترویجی برای
امام جمعه یاسوج افزود :باید بتوان با جریان دانشجویان دکتری که حرف تازهای در رساله خود
سازی در خصوص کرسی های آزاداندیشی بر زدهاند ،برخی از این اقدامات است
عمق فضای علمی در دانشگاه ها کمک کرد.
آیا دانشگاه توانسته است بین اهداف کرسیها
نشست با معاون پژوهشی سازمان اسناد و و برنامههای دانشگاه ارتباطی برقرار کند تا این
کتابخانه ملی ایران
اقدامات به برنامههایی نهادینه و پایدار تبدیلشده
خسروی
دکتر
در این نشست جناب آقای
نشوند؟

و دستخوش تغییرات مدیریتی
با نمایندگان هیئت حمایت از کرسیهای یکی از اهداف همیشگی معاونت پژوهشی ارتقای
نظریهپردازی،نق د و مناظره دیدار کرد و مقرر سطح کیفی و کمی تولیدات علمی دانشگاه بوده
شد اعضای کمیته دستگاهی سازمان معرفی است .ارتقای جايگاه علمي و ارزشي علوم انساني و
و زمینه جهت انعقاد قراردادهای آزاداندیشی و کاربردی کردن علوم انسانی از اهداف اصلی دانشگاه
کمیته دستگاهی مهیا گردد.
در پرتو برنامه مذکور است .در این جهت برنامههای
دیدار قائم مقام دانشگاه های علمی
عملیاتی و پروژه ها طوری تهیهشدهاند که :اوالً،
کاربردی با نمایندگان دبیرخانه
کرسیهای ترویجی به یک نسبت قابلقبول استاد به
در این جلسه که دکتر مجتبی زاده و مهندس کرسی ،در هر گروه آموزشی هدف گزاری شود .ثانیاً،
مجمع مهمان دبیرخانه هیات حمایت از تالش برای تبدیل کرسی ترویجی به نظریهپردازی
کرسیهای نظریهپردازی،نق د و مناظره بودند صورت گیرد .بنابراین در پاسخ به سؤال شما میتوانم
مقرر شد زمینه های ورود دانشگاه های علمی بگویم که ما سعی کردهایم بامطالعه زیاد ،این اهداف
کاربردی به فضای نقد و مناظره مهیا گردد.
را در برنامه راهبردی خود وارد کنیم و از طریق
نشست تشکل های دانشگاه یاسوج با
تدوین برنامههای عملیاتی و پروژههای مناسب،
نماینده هیات حمایت
کنیم.

بهتدریجآنها را اجرائی
در این نشست فعالین تشکل های انجمن دانشگاه برای رسیدن به اهدافی که در برنامه ترسیم
است؟

اسالمی مستقل دانشجویان و بسیج دانشجویی کردهاید چه گامهای اجرائی برداشته
دیدگاه های خود را در خصوص کرسی های ما چند گام برداشتیم :اول ،تأسیس شورای
آزاداندیشی و نظریه پردازی مطرح کردند.و کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره متشکل
ریاست کمیته های دستگاهی و آزاداندیشی نیز از رئیس دانشگاه ،معاون پژوهشی ،مدیران ذیربط
در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در امور پژوهشی ،نمایندگان دانشکدهها و نماینده
دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیها .سیاست
شورا این است که «كرسيها بايد بومیسازی،
درشماره آینده می خوانیم:
کاربردیسازی و بینالمللیسازی علوم انسانی بومی
گفتگو با جناب آقای دکتر طالبی سرپرست دانشگاه
را در دستور کار خود قرار دهند ».دوم ،در هر دانشکده
اصفهان
یکی از اعضای هیئتعلمی صاحبنظر و برجسته و
موردقبول اکثریت استادان را بهعنوان نماینده آن
دانشکده در شورای کرسیها تعیین و برای آنها
بهطور رسمی از سوی رئیس دانشگاه حکم صادر
شد .سوم ،نمایندگان هر دانشکده برای رسیدن
به دو هدف گفتهشده و در جهت سیاست اعالمی
شورا با رایزنی با سایر استادان اوالً ،برنامههای ساالنه
خود را تدوین و در جلسات کرسیها موردبحث،

معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
بررسی و تصویب قرار میدهند .ثانیاً ،چند عنوان
اولویتدار کالن را که میتواند موضوع نظریهپردازی،
نقد و مناظره باشد و حتی موضوع رساله دکتری
قرار گیرد را استخراج و به شورا اعالم میکنند .ثالثاً،
در روز پژوهش در هر دانشکده نماینده آن دانشکده
در شورای کرسیها یک سخنرانی باهدف معرفی
کرسیهای نظریهپردازی و ترویجی ایراد خواهد کرد.
رابعاً ،نماینده با حضور در جلسه گروه موضوعی را
مطرحو پس از شروع سلسله بحثهایی در مورد آن
بهتدریج استادان را به تأمل واداشته و این تأمالت
منجر به کرسیهای ترویجی برای ارائه فکر نو و بدیع
میشود.
دانشگاه چه فرصتها و امتیازاتی برای صاحبان
است؟

کرسیها در نظر گرفته
دانشگاه در کنار برنامهریزیهای مختلف ،امتیازات
مادی و معنوی متعددی را نیز برای صاحبان
کرسیها در نظر گرفته که برخی از آنها را که
حضور ذهن دارم اشاره میکنم.
 )1چاپ فوری مقاالت برگرفته از کرسیها
 )2پرداخت سریع و خارج از نوبت مطالبات صاحب
کرسی و ناقدان
 )3در نظر گرفتن  2امتیاز پژوهشی کمیته ترفیعات
دانشگاه برای ارائهکننده هر جلسه مقدماتی کرسی
ها در دانشکده ها
 )4اعطای  10امتیاز پژوهانه به صاحب هر کرسی
نظریهپردازی و  4امتیاز به صاحب هر کرسی ترویجی
 )5چاپ کتابهای منتج از کرسی ها از سوی
دانشگاه
 )6اعطای امتیاز خاص (گاهی تا  7امتیاز) به مقاالت
چاپشده در کتاب مجموعه مقاالت کرسیها
 )7پیگیری صدور گواهی ارائه کرسی از سوی
دبیرخانه
 )8پیگیری حمایت دبیرخانه از رساله های دکتری
واجد نوآوری یا نظریهپردازی
 )9پس از برگزاری جلسۀ کرسی ترویجی در
دانشکده ،چکیده طرح در سایت دانشگاه درج
خواهد شد
خیلی از استادان از سازوکار برگزاری و شرایط
کرسیهای ترویجی اطالعی ندارند ،آیا به نظر شما
اساساً میتوان اینها را کرسی نظریهپردازی نامید؟
برگزاری کرسیهای نظریهپردازی ،مستلزم دستیابی
صاحبان کرسیها به استانداردهای علمی است.
دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین
و تجربه ،هم از جانب صاحبان کرسیها و هم
دانشکدههای برگزارکننده است .ازاینرو برگزاری
کرسیهایی تحت عنوان کرسیهای ترویجی پیش
بینی شده است .این کرسیها ،اگرچه ممکن است
از استاندارد الزم در حد کرسیهای نظریهپردازی
برخوردار نباشند اما این کرسیها خود گامهای
مقدماتی برای نهادینهسازی فرهنگ نظریهپردازی
و تمرین صاحبان نظریه برای حضور عالمانه
در کرسیهای علمی است .اهداف برگزاری این
کرسیها عبارت است از :بسط و گسترش فرهنگ
برگزاری کرسیها در مؤسسات علمی ،بسترسازی
تمرین نظریهپردازی ،ایجاد امکان ارائه نظریات،
نقدها و مناظرهها برای آن دسته از صاحبان
اندیشه که اندیشههایشان مستلزم تکمیل ،توسعه
یا بازآفرینی است ،بسط نشاط علمی و اجتهادی و
شجاعت نوآوری ،نقد ،مناظره و نظریهپردازی و نهایتاً
ها.
توانمندسازی دانشکدهها در برگزاری کرسی 
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کرسی آزاد اندیشی با موضوع مبانی تفاوت
درحقوق زنان برگزار شد
این نشست با حضور آقایان دکتر رضا اسالمی عضو
هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
و آقای دکتر فرج ا ...هدایت نیا عضو هیئت علمی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار گردید.
این برنامه با مشارکت بسیج دانشجویی دانشگاه
شهید بهشتی و هیأت حمایت از کرسی های نظریه
پردازی انجام شد.
کرسی آزاد اندیشی با موضوع «فلسف ه فقه
االجتماع»
این کرسی با حضور حجت االسالم و المسلمین
دکتر خسرو پناه و حجت االسالم و المسلمین
دکتر پارسانیا با همکاری معاونت کرسی های آزاد
اندیشی و مرکز جامع علوم اسالمی ولی امر برگزار
شد.
میزگرد دینداری در جهان معاصر برگزار شد
میزگرد «دینداری در جهان معاصر» به همت گروه
فلسفه و دین دانشگاه امیرکبیر با حضورحجت
االسالم عبدالحسین خسروپناه ،دبیر هیات حمایت
و مصطفی ملکیان ،فیلسوف و پژوهشگر اخالق
برگزارشد.
جلسه کرسی علوم رفتاری با حضور اکثریت
اعضا برگزار شد.
در این جلسه طرحنامه «اخالق مداری علمی،
اهداف ،موانع و راهکارها از جناب آقای دکتر بهمن
زمانی و سرکار خانم دکتر افسانه فاطمی » مورد
بررسی قرار گرفت.
دیدار معاون بنیاد ملی نخبگان و اعضای
دبیرخانه
در این دیدار که با حضور معاون فرهنگی بنیاد
ملی نخبگان جناب آقای دکتر الستی  ،جناب آقای
دکتر طالبی مشاور در امور زیربنایی و ساختاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار
شد ،راهکارهای الزم جهت حمایت از نخبگان
علمی  ،تمهیدات الزم جهت برخورداری نخبگان از
تسهیالت بنیاد  ،احراز صاحبان کرسی های موفق
به عنوان نخبه و فعالیت های مشترک بنیاد ملی
نخبگان و دبیرخانه هیات حمایت در خصوص
کرسی های آزاد اندیشی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه شورای علمی راهبردی  11خردادماه
برگزار شد
اعضاي این شورای علمی به بحث در مورد نحوه
همكاري با انجمن تحول علوم انساني پرداختند
وهم چنين در اين جلسه در مورد انتخاب اعضاي
كرسي هنر و معماري در قالب دو كميته «معماري
و شهرسازي» و «هنر» بحث هاي الزم صورت
گرفت.
جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار شد
در این جلسه طرح های ارائه شده به دبیر خانه
هیات توسط اساتید بررسی و ارزیاب های طرح
های مذکور مشخص گردیدند.
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