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مصاحبه با دکتر هوشنگ طالبی سرپرست دانشگاه اصفهان
برگزاری جلسه پیش کرسی «واقع گرایی
در علوم انسانی اسالمی»
به همت هیأت حمایت از کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره و پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،جلسه پیش کرسی «واقع
گرایی در علوم انسانی اسالمی» با ارائه ابراهیم
دادجوی عضو هیات علمی گروه معرفت
شناسی ،در روز یکشنبه  24خرداد سال جاری
از ساعت  17الی  19در پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی ،برگزار می شود.
این جلسه با داوری اساتیدی همچون :خسرو
باقری ،حسین کلباسی ،عبداهلل نصری و ناقدانی
همچون :حسین سوزنچی ،علیرضا پیروزمند،
علیرضا قائمی نیا و حمیدرضا شاکرین همراه
خواهد بود.
همکاری جهاد دانشگاهی و دبیرخانه
هیات حمایت
در جلسه ای که بین نمایندگان سازمان جهاد
دانشگاهی و اعضای دبیرخانه هیات حمایت از
کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره برگزار
شد ،راههای همکاری دو طرف بررسی شد.
در این جلسه که روز دوشنبه  18خرداد در
محل دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره برگزار شد ،مقرر
گردید شرایط جهت انعقاد قرارداد آماده گردد
و طرفین در جریان فرآیند کار به طور کامل
قرار گیرند.
امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه
تربیت مدرس و هیات حمایت
دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه های پیشرو در
زمینه کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره
بعد از شناختن اعضای کمیته دستگاهی خود،
بر سر امضای تفاهمنامهای مشترک با دبیرخانه
هیات به توافق رسیدند و مقرر شد طی
جلسه ای دو طرفه این تفاهمنامه امضا گردد.
دانشگاه هنر تهران اعضای کمیته
دستگاهی خود را اعالم کرد
اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه هنر تهران
با حکم دکتر غالمرضا اکرمی ریاست دانشگاه
مشخص گردید.
اعالم اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه
شاهد
در پی سلسله جلساتی که با حضور معاونت
پژوهشی دانشگاه شاهد سر کار خانم
دکترکیاساالری و آقای مصطفی اسماعیلی
ریاست کمیته های دستگاهی،برگزار گردید.
اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه معرفی شدند.

گزارشی از عملکرد کمیته های
دستگاهی دانشگاه اصفهان

 .1اهداف و برنامههای کمیته دستگاهی به
منظور توسعه و ترویج زمینههای نظریه پردازی،
نوآوری و نقد در دانشگاه:
با فعال شدن کمیته دستگاهی و تشکیل
جلسات منظم و مستمر آن در دانشگاه اصفهان
راهبردهای فعال کردن این کمیته تنظیم و
برای این طرح برنامهها پیش میرود .یکی از
این برنامههاي برای مثال آشنايي اعضاي هيأت
ی با مبحث و اهداف نظريهپردازي بوده تا هر
علم 
چه بیشتر به توسعه و ترويج نظريهپردازي منتج
شود .مشروح اين برنامهها به شرح ذيل است:
برنامه مسابقات مناظره :
• تشکيل کميته  :جهت اجراي طرح ملي
مسابقات مناظره  ،كميتهای متشكل از سه نفر
شامل رئيس مركز نظريهپردازي(دكتر رباني)،
معاون فرهنگي_اجتماعي(دكترشانظري) ،يك
نفر به معرفي مسئول نهاد مقام معظم رهبري
(دكتر تقوي) با محوريت معاونت فرهنگي
تشكيل میشود .مجوز این مناظرهها با هيأت
نظارت است.
ی با
برنامه آشنايي اعضاي هيأت علم 
نظريهپردازي :
• ارسال پيام علمي :مطالب علمی مربوط
به نظريهپردازي مانند معرفي كتاب به صورت
پيامهاي كوتاه از طريق سيستم پيام اتوماسيون
اداري براي اعضاي هيأت علمي ،توسط مركز
نظريهپردازي دانشگاه ارسال ميشود.
• تهيه کتاب :مجموعه كتابهاي نظريهپردازي
با محورهاي تسهيل نظريهپردازي ،شناسایی
شخصيتهاي نظريهپرداز  ،و  ...تهيه و در اختيار
متقاضيان و دانشكدهها قرار میگيرد.
• انتشار گاهنامه :گاهنامه نظريهپردازي ،نقد
و مناظره جهت آشنايي بيشتر اعضاي هيأت
علمیبا نظريهپردازي به صورت گاهنامه منتشر
میشود.
• برگزاري کارگاه :كارگاههاي آشنايي با
نظريهپردازي براي اعضاي هيأت علمیعالقهمند
برگزار میشود.
• فرهنگ سازي جهت ترویج نظریه
پردازی ،نقد و مناظره :از طریق به نمایش
گذاشتن فیلمهای برگزاری مناظره ،تهیه و در
اختيار كميته دانشكده قرار میگیرد.
• انجام مصاحبه و انتشار آن :مصاحبه با
درشماره آینده می خوانیم:
صاحب نظران و متخصصين نظريهپردازي انجام
گفتگو با جناب آقای آیت اهلل دکتر احمد بهشتی و برای آشنايي دانشگاهيان با نظريهپردازي
رئیس کرسی علوم عقلی
منتشر میشود.
 .2اقدامات کالن صورت گرفته به منظور توسعه
و ترویج زمینههای نظریه پردازی ،نوآوری و نقد
در دانشگاه:
اقدامات کالن جهت ترويج و توسعه نظريهپردازي
در سطح دانشگاه صورت گرفته است .برخی از
این اقدامات در قالب تدوين شيوه نامهها و

آييننامههای مربوط به نظريهپردازي بوده است
 .اقدامات به شرح ذيل میباشد:
• تدوين شيوه نامهي تشويقي برگزاري
كرسيهاي نظريهپردازي در حوزه معاونت
پژوهشي دانشگاه؛
• تعیین امتیاز برای کرسیها در آیین نامه ترفیع
هیأت علمیتوسط هیأت رئیسه دانشگاه؛
• پيشبيني بودجه براي برگزاري كرسيهاي
نظريهپردازي در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه؛
• تدوين آييننامه كشف استعدادها؛
• تصويب آييننامههاي داخلي مربوط به
كرسيهاي ترويجي؛
• تصويب آييننامه گروههای مطالعات مقدماتي
نظريهپردازي ،نقد و مناظره؛
• پيشنهاد آييننامه حمايت ايده و نظريه در
رشتههاي فني و مهندسي؛
• ايجاد كميتههاي دانشكدهاي؛
• تصویب جایگزینی برگزاري كرسيها بجاي
مقاله جهت پايان نامههاي دكتري در هیأت
رئیسه دانشگاه.
 .3اقدامات دانشگاه جهت برقراری ارتباط فی
مابین برنامههای دانشگاه و اهداف هیات حمایت
از کرسیها نظریه پردازی ،نقد و مناظره برای
جلوگیری از اثرات سوء تغییرات مدیریتی:
دانشگاه با نظاممند کردن فعالیتهای
نظريهپردازي ،تعیین فرآيند علمی فعالیتها،
ی يک
عدم کمیگرايي در برونداد علم 
کرسی میتواند زمینه حمايت از کرسيهاي
نظريهپردازي ،نقد و مناظره را در برنامههاي
دانشگاه برقرار کند .به این ترتیب فعالیت کمیته
دستگاهی در راستای فعالیتهای علمیدانشگاه
قرار میگیرد.
 .4فرصت ها و امتیازات دانشگاه برای صاحبان
کرسیها:
دانشگاه اصفهان با تدوين شيوهنامهي تشويقي
برگزاري كرسيهاي نظريهپردازي در حوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه؛ پيشبيني بودجه
براي برگزاري كرسيهاي نظريهپردازي در حوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه؛ و تدوين آييننامه
كشف استعدادها  ،سعي کرده است فرصتهای
مناسبي را براي نظريهپردازان فراهم نمايد.
پیشنهاداتی برای تقویت رابطه دانشگاه با هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و
مناظره:
شرکت و حضور فعال اعضاي هيات حمايت
از کرسيها ،در جلسههاي نظريهپردازي که
در دبیرخانه مرکزی برگزار میشود .حضور
مسئولین هیات حمایت در دانشگاهها ،بعنوان
نمونه حضور حجت االسالم و المسلمين دكتر
علياکبر رشاد و دبير کميته دستگاهي در
دانشگاه اصفهان که البته ثمرات خوبی در اصالح
فعالیت کمیته دستگاهی داشته است.

کرسی ترویجی مبانی انسان شناسی
الگوی اسالمی پیشرفت
کرسی ترویجی با موضوع «مبانی انسانشناسی
الگوی اسالمی پیشرفت» از سلسله کرسی های
ترویجی گروه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت با حضور
اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
در این کرسی ترویجی حجت االسالم و
المسلمین محمد جواد رودگر به عنوان ارائه
دهنده و حجج اسالم مهدی عبداللهی و محمد
تقی سهرابی فر نیز به عنوان ناقد حضور داشتند.
کرسی ترویجی مبانی جهان شناختی
الگوی اسالمی پیشرفت
کرسی ترویجی با موضوع مبانی جهان شناختی
الگوی اسالمی پیشرفت از سلسله کرسی های
ترویجی گروه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت با حضور
اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می
شود.
در این کرسی ترویجی حجت االسالم و
المسلمین قاسم ترخان به عنوان ارائه دهنده و
حجج اسالم و المسلمین محمد حسن قدردان
قراملکی و محمد جعفری هرندی نیز به عنوان
ناقد حضور خواهند داشت.
برگزاری نشست «درآمدی برفرآیند
مسئله شناسی فرهنگی از رویکرد
سیاست گذاری»
با همکاری معاونت کرسی های آزاد اندیشی
نشست «درآمدی برفرآیند مسئله شناسی
فرهنگی از رویکرد سیاست گذاری» در دانشگاه
امام صادق(ع) برگزار شد.
برگزاری پيش اجالسيه «منطق گفتمان
قرآن كريم»
با همكاري هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه
پردازي ،نقد و مناظره شوراي عالی انقالب
فرهنگي و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پيش
اجالسيه «منطق گفتمان قرآن كريم» برگزارشد.
اين جلسه به نقد نظريه «منطق و زبان گفتمان
قرآن :عرفي ـ فراعرفي» كه توسط حجت
االسالم و المسلمين محمدباقر سعيدي روشن
دانشيار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ارائه مي شد؛ اختصاص داشت.
برگزاری کرسی مناظره «نقش موضوع در
استنباط احکام»
کرسی مناظره «نقش موضوع در استنباط
احکام» در سالن شهید مطهری دانشگاه امام
صادق (ع) برگزار شد.

مدیر مسئول :عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :مصطفی اسماعیلی
مدیر اجرایی :علی اکبر مسگر
نشریه خبری ((ایده)) به صورت هفتگی توسط هیات
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره منتشر
می شود،منتظر دریافت اخبار شما جهت درج در این نشریه و
همچنین پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
شماره تماس021-66976648 :
eideh.pub@gmail.com

