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جلسه مشترک معاونین دبیرخانه هیات
حمایت با مسئولین دانشگاه سیستان و
بلوچستان برگزار گردید
جلسه مشترک معاونین دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره با رئیس و جمعی از معاونین دانشگاه
سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه  22مهر
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دبیر خانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره در جلس ه ای که روز چهارشنبه 22
مهرماه با حضور رئیس دانشگاه سیستان و
بلوچستان و معاونین دبیرخانه هیات حمایت
برگزار شد دو طرف در خصوص راه اندازی
کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره و همچنین برگزاری کرسی های
ازاد اندیشی در این دانشگاه به بحث و گفتگو
پرداختند.
بنا به این گزارش دکتر علی رضا بندانی نیاز
امروز کشور برای توسعه علمی را بسط نظریه
و تولید علم دانست و اظهار نمود :دانشگاه
سیستان به دلیل برخورداری از اعضای هیئت
علمی فرهیخته و صاحب نظر ،ظرفیت مناسبی
برای کمک به رشد علمی و توسعه همه جانبه
کشور دارد و امیدواریم با راه اندازی این
کرسی ها که محفل مناسبی برای بارور کردن
پیشرفت علمی کشور است بیش از گذشته در
این زمینه نقش ایفا کنیم.
همچنین در این نشست اسماعیلی رئیس
کمیته دستگاهی ،مسگر معاون گفتمان سازی
و انتظاری معاون آزاد ازاداندیشی دبیرخانه
هیأت حمایت نیز تجربه سایر دانشگاه
های کشور در زمینه اجرای کرسی های
نظریه پردازی و آزاد اندیشی را بیان داشتند
و استفاده از آن را برای دانشگاه سیستان مفید
دانستند.
در پایان جلسه نیز تفاهم نامه همکاری
میان دانشگاه سیستان و هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی به امضا رسید.
برخي از محورهاي همکاري اين تفاهمنامه در
زير اشاره شده است:
* حمايت از برگزاري انواع کرسيها
* حمايت از تحقيقات ،تاليفات و  ...در راستاي
نظريه پردازی ،ایدهپردازی ،نقد و مناظره
* حمايت از تدوين پايان نامه بارويکرد تطبيقي
مبتني بر نظريات اسالمي
* حمايت از برگزاري همايش ،هم انديشي،
ميزگرد وکارگاههاي تخصصي در زمينه توليد
علم و نظريه پردازي
* حمايت از بازنگري در سرفصلهاي حوزه
علوم انساني با رويکرد ديني
* حمايت از تدوين متون درحوزه علوم انساني
با رويکرد دينی
* حمايت از تدوين برنامههاي آموزشي
درحوزه نظريهپردازي و نقد با رويکرد ديني
* حمايت و ترغيب و تشويق انديشمندان
و دانشوران به تدوين پايان نامهها ،مقاالت و
تحقيقات در راستاي رفع نيازمنديهاي کشور
* همکاري در برگزاري کرسي ها و مناظرات
بين المللي با مشارکت طرفين
درشماره آینده می خوانیم:

گفتگو با جناب آقای دکترمحمد رعایایی اردکانی
(سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی

نگاه علمی موجود در کشور نگاه مناظره
و گفتگوی مستقیم نیست

دکتر طهرانچی از مجموعه
برنامه های دانشگاه شهید
بهشتی جهت ترویج زمینه های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره برایمان
می گوید.
دانشگاههای جامع باید در ارتباط با
تعریف ساختار داخلی ،اختیارات الزم
را داشته باشند اگر قرار است کمیته
دستگاهی کرسی های نظریه پردازی به
بهترین شکل فعالیت داشته باشد ،بهتر
است کسی که در راس کار قرار میگیرد
تخصص و مهارت الزم را داشته باشد و
ضروری است دانشگاهها به جای محدود
شدن به آیین نامهها و ساختارهای تعریف
شده ،منعطف برخورد کنند.
مهیا نمودن فضای نقد و نظریه پردازی
و گفتگو در کشور بسیار ضروری است
اما متاسفانه ساختار علم ایران کامال
غیر مستقیم ،تلویزیونی و متکلم وحدهای
است .به عبارت دیگر ساختار علمی
ایران نه رشد یافته ،بلکه متورم است،
چون مبانی ساختارها از پایه و اساس
رشد نکرده است .نگاه علمی موجود در
کشور نگاه مناظره و گفتگوی مستقیم
نیست و برای شکستن این ساختار و
فضا الزم است ابتدا احساس امنیت برای
اعضای هیات علمی و گروههای علمی
ایجاد شود .اگر بخواهیم فضای نقد و
نظریهپردازی در بین گروههای علمی
دانشگاه ایجاد شود و رشد کند ،باید
به طور مثال سیستم ارزشیابی اعضای
هیات علمی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
همچنین ایجاد فضای پژوهشی معطوف
به نظریه پردازی و نوآوری نیز بسیار
با اهمیت است.
دانشجویان دوره دکتری باید در همان
سال اول تحصیل خود اجازه ارائه یک
پروپوزال آموزشی را داشته باشند .به
عنوان مثال تعدادی از واحدهای درسی
دانشجویان ترم اول دکتری کم شود و به
جای آن دانشجو را موظف کرد که یک

موضوع مطالعاتی ارائه دهد .اگر دانشجو
در این مسیر گام بگذارد دیگر از این
مسیر جداناشدنی است.
دانشگاه شهید بهشتی از ابتدای مهرماه،
در مسیر پنج برنامه علمی جامع حرکت
خواهد کرد .یکی از این برنامههای علمی
که بیشتر در حوزه علوم انسانی پیش
خواهد رفت ،با عنوان «حکمرانی صالح»
دنبال می شود .در این برنامه بیشتر
دانشکدههای علوم انسانی ،علوم اجتماعی
و رفتاری با هدف شکلگیری یک رفتار
جمعی برای نظریهپردازی و مناظره و
گفتگو در ارتباط با حمکرانی صالح درگیر
خواهند شد.
ضروری است کمیتهای در ارتباط با
این موضوع شکل گیرد و این کمیته
در کنار کمیته دستگاهی کرسیهای
نظریهپردازی ،به فعالیت بپردازد .به عنوان
مثال در راستای رسیدن به نظریه در
ارتباط با حکمرانی صالح از پایان نامههای
کارشناسی ارشد و دکتری در رابطه با
این موضوع حمایت مناسب انجام شود.
از سال آینده گروههای آموزشی مربوطه
موظف هستند که نیمی از موضوعات
پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
خود را به سمت موضوع حکمرانی صالح
سوق دهند.
تالش ما باید در جهت شناسایی
پتانسیلها و توانایی علمی اعضای هیات
علمی دانشگاه و فراهم کردن فضای
نظریهپردازی باشد ،به همین منظور در
دانشگاه شهید بهشتی طرحی در حال
اقدام است که به واسطه آن ،جنبههای
برجسته پیشینه پژوهشی اعضای هیات
علمی و همچنین یافتن شبکهها و
حلقههای علمی که اساتید دانشگاه در
خارج از دانشگاه با آن ارتباط و پیوند
دارند شناسایی شود.

هشتادمین جلسه شورای علمی
راهبردی هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای
عالی انقالب فرهنگی به ریاست
آیت اهلل علی اکبر رشاد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد
و مناظره این جلسه که روز دوشنبه 13
مهرماه برگزار شد آیت اهلل علی اکبر رشاد
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان
فاجعه منا گفت :انشاءاهلل به حول و
قوه الهی شر حکومت ناصالح و بیلیاقت
آل سعود از سر مسلمین و حرمین شرفین
کم شود .وی افزود :همه آحاد ملت ایران
در این فاجعه عزادار است و پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز یکی از
همکاران خود را از دست داده است .پس
از سخنان آیت اهلل رشاد ،موضوع بررسی
عملکرد کرسیهای تحت پوشش هیأت
حمایت در  6ماه نخست سال جاری در
دستور کار قرار گرفت .در گزارشی که
پیرامون این موضوع ارائه شد ،مواردی
مانند «بررسی طرح نامههای مربوط در
کرسیهای تخصصی»« ،تعیین ارزیاب
جهت بررسی اولیه طرحنامهها»« ،تعیین
داوران اجالسیهها» و «بررسی ساز و کار
تشویق صاحبنظران» مورد اشاره قرار
گرفت .در بخش مربوط به عملکرد هیأت
در نیمه دوم سال جاری؛ «برگزاری 22
پیش اجالسیه در دانشگاههای مختلف
کشور» و «انجام اقدامات گفتمانساز
مانند جلسات مستمر کمیته دانشگاهی»
از اهم موارد مورد اشاره بود .بنا به این
گزارش ،در سرفصل مربوط به پیشنهادها
نیز به منظور بهینهسازی عملکرد هیات
مواردی مانند؛ «یکپارچگی در روش
بررسی طرحها در شورای کرسیها»،
«پرهیز از داوری به جای ارزیابی» و
«استفاده از اساتید مراکز علمی جهت
ارزیابی نظرات ارائه شده از آن مرکز»
مورد توجه قرار گرفته بود .پس از ارائه
این گزارش اعضا به بیان نظرات خود
پرداختند ،که اهم آن به شرح ذیل است:
«تأکید بر بررسی طرحنامهها در کرسیها
پیش از ارائه طرحنامهها به ارزیاب
علمی»« ،دقت در مستندات و ارجاعات
طرحنامههای ارائه شده»« ،حضور صاحب
نظریه در جلسه داوری طرحنامهها به
منظور رفع ابهامات احتمالی»« ،تعیین
معیارهای روشن و عینی به منظور بررسی
دقیق طرحنامهها علمی» « ,استفاده
بیشتر از ظرفیتهای مراکز علمی کشور
مانند دانشگاه پیامنور».
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