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نظامنامه و آیین نامههای
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

مقدمه:

هيات حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نق د و مناظره در هفدهم بهمنماه سال  1382از سوي
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي تاس��يس گردي��د .هدف اصلي از راهاندازي اي��ن هيات ،حمايت از

گسترش كمي و كيفي برگزاري كرسيها در حوزه علوم انساني و معارف ديني و مساعدت موثر به
بسط آزادانديشي و شكلگيري جنبش ملي نقد و نظريهپردازي در ايران است.

هيات حمايت از كرس��يهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره داراي بيس��ت عضو شامل رؤساي

عاليترين مراكز علمي ـ پژوهشي و چند تن از دانشوران برجسته كشور است كه از سوي شوراي
عالي انقالب فرهنگي تعيين گرديدهاند .محل اس��تقرار دبيرخانه هيات حمايت از كرس��يها كه به

مثابه س��ازمان اجرايي هيات فعالي��ت ميكند ،طبق مصوبه مورخ  84/8/1ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي تعيين گرديده است.

الزم به ذكر اس��ت :طبق مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي موسس��ات و مراكز علمي و

پژوهشي كشور با هيات حمايت از كرسيها همكاري ميكنند.

صاحبان نق د و نوآوري علمي و نيز متخصصان عالقمند به مناظره علمي ميتوانند مس��تقيم ًا

و يا از طريق فرهنگستانها ،پژوهشگاهها ،دانشگاهها و انجمنهاي علمي متبوع خود ،جهت ارائه

تحقيقات و نوآوريهايش��ان در عرصههاي نظريهپردازي و نقد و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي
نوآوري در عرصه علوم انساني و معارف ديني اقدام کنند و از مزاياي كرسيها بهرهمن د گردند.

ضمن�� ًا عالقمندان ميتوانند جه��ت ارتباط مداوم با هيات و آگاهي از اخبار و نتايج كرس��يها ،به
پايگاه اطالعرساني هيات به نشاني  www.korsi.irمراجعه نمايند.

نظامنامة هيأت حمايت از كرسيهاي
د و مناظره
نظريهپردازي ،نق 
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فصل اول

كليات

ماده  :1نام

براساس مصوبات جلسات  532 ، 531و  533مورخ  1382/10/9و 1382/10/30و 1382/11/17

ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي« ،هي�أت حمايت از كرس�يهاي نظريهپ�ردازي ،نقد

و مناظره (ويژه علوم انس�اني و معارف دينی)» تش��كيل ميش��و د كه ازاينپس در اين
نظامنامه بهطورخالصه «هيأت» ناميده ميشود.

ماده  :2موضوع فعاليت

موض��وع فعاليت «هيأت» عبارت اس��ت از :تدوين برنامهها ،سياس��تهاي اجرايي ،آييننامهها و
دستورالعملها و فراهمنمودن زمینه الزم براي تحقق اهداف كرسيهاي علمی نظريهپردازي ،نقد
و مناظره در جهت تولي د علم و ترويج آزادانديشي در حوزة علوم انساني و معارف دینی.

ماده  :3محل استقرار

محل اس��تقرار «دبیرخانه هیأت» بر اساس مصوبه جلسه  571مورخ « 84/8/1پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی» ميباشد.

ماده  :4اهداف و سياستها

اهداف و سياستهاي «هيأت» عبارتن د از:

 .1حماي��ت ويژه از مباحثات روش��من د و قابل داوري و تبديل آن به تجربة انباش��ته و جمعبندي

شده،

 .2زمينهسازي ويژه براي نهضت توليد و عرضة نظرية اسالمي در علوم انساني،

 .3علميكردن مجادالت و تخصصيكردن گفتوگوهاي فرهنگي و ايجاد فرصت رسمي و علمي
و قانوني براي عرضه ايدهها و نقد و كالبدشكافي آنها،

 .4نهادينهس��ازي انديش��ه و بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت اخالق و منطق گفتوگو و

نظامنامه و آیین نامههای
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

قانون اساسي،

 .5كاس��تن از تنشه��ا و بحرانهاي فرهنگي و مهار غوغاس��االري ،عوامزدگي و عوامفريبي در

مباحث فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه،

 .6تش��ويق نخب��گان و مراكز علمي كش��ور به ارائه نظريات پژوهش��ي و تولي��د نظريه در علوم
انس��اني با اتكا به مباني اس�لامي به منظور خروج از جزمهاي ترجمهاي و وارداتي و نيز تحجر و

قشريگري،

 .7پاس��خگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطالعرس��اني در مس��ائل علمي و فرهنگي مورد

توجه دانشگاهيان،

 .8شفافس��ازي مح��ل نزاع و ابهام در جبههبندي فك��ري و فرهنگي و جمعبندي علمي مباحث
مهم به منظور رشد فرهنگي جامعه.

فصل دوم

تشكيالتسازماني

ماده : 5

اركان «هيأت» برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به شرح ذيل ميباشد:

الف) دبيرخانه هيأت

ب) گروههاي علمي

ماده  :6هيأت

الف) تركيب اعضاي «هيأت» عبارت است از:

 .1رئيس فرهنگستان علوم (رئيس هيأت)،

 .2رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
 .3دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي،
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 .4رئيس جهاد دانشگاهي،

 .5رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 .6رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
 .7مدیر مرکز مديريت حوزه علميه قم،
 .8رئيس دانشگاه عالمه طباطبائي،

 .9دو نفر از شخصيتهاي علمی یا مدیریتی مرتبط ،به پيشنها د وزير علوم ،تحقيقات و فناوري،

 .10دو نفر از شخصيتهاي علمی یا مدیریتی مرتبط ،به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها،

تبصره :اعضاي بند 10و ، 9هر كدام از بين دو نفر پيش��نهادي با تصويب ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي انتخاب ميشوند.

 .11يك نفر از شخصيتهاي صاحبنظر در زمينه هنر به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر ،

 .12شش نفر از صاحبنظران حوزة علوم انساني و معارف اسالمي با انتخاب شوراي عالي انقالب

فرهنگي ،

تبصره :احكام اعضاي حقيقي را رئيسجمهور صادر ميكند.

ب) جلس��ات عادي هيأت حداقل به صورت ماهيانه تش��كيل ميش��ود و با حضور  8تن از اعضا

رسميت مييابد.

تبصره :هيأت ميتوان د عالوه بر جلسات عادي ،جلسات فوقالعاده نيز تشكيل دهد.
ج) ح د نصاب الزم براي تصويب هر موضوع كسب حداقل  6رأي ميباشد.

د) چنانچه عضوي سه جلسه متوالي غيبت داشته باشد ،اين امر توسط رئيس هيأت به شوراي عالي

انقالب فرهنگي گزارش ميشود تا در خصوص ايشان اتخاذ تصميم شود.

ماده  :7وظايف هيأت و اعضای آن

وظايف هيأت و اعضاي آن به شرح ذيل ميباشد:

الف) تصويب اصول راهبردي براي عمليسازي و تأسيس كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره،

ب) نظارت بر عملكرد دبير ،دبيرخانه و گروههاي علمي،
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ج) استماع و رسيدگي به گزارشهاي رئيس و دبير،

د) انتخاب دبير،

ه (.تأيي د و تصويب پيشنهاد اصالح آييننامه،
و) تصويب برنامه ساليانه هيأت،

ز) تصويب بودجه ساليانه پيشنهادي دبيرخانه،

ح) تصویب ویژگیهای علمی اعضاي هیأت داوران کرسیها،

ط) تصويب سياس��تها و ضوابط تش��ويقي ب��راي ترويج و رون��ق كرس��يهاي نظريهپردازي و
مناظره،

تبصره :هیأت میتوان د بر اس��اس رأی اکثریت مطلق اعض��ا ،برخی از وظایف خود را به صورت
موقت به شورای علمی دبیرخانه واگذار نماید.

ماده  : 8دبير و دبيرخانه

الف) دبير

دبير هيأت براي مدت دو س��ال به پیش��نهاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با رأي
اكثريت مطلق اعضا انتخاب ميشود .انتخاب مج دد ايشان بالمانع است.

تبصره :دبير هيأت در پژوهشگاه مزبور همطراز معاونتهاي آن ميباشد.
ب) شورای علمی دبیرخانه

مس��اعدت کارشناسی به دبیر و دبیرخانه و سایر وظایف مندرج در این اساسنامه را بر عهده دارد و
ساختار و اعضاي آن بر اساس پیشنهاد دبیر به تصویب هیأت میرسد.

ج) دبيرخانه

مديريت اجرايي حمايت از كرس��يهاي نظريهپردازي و مناظره و نيز عمليساختن مصوبات هيأت
به عهدة دبيرخانه ميباشد.

تبصره :دبيرخانه شامل دبير ،گروههاي علمي و عوامل و كاركنان اجرايي و اداري ميباشد.

ماده  : 9وظايف دبير و دبيرخانه
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وظايف دبير و دبيرخانه عبارتند از:

الف) تهيه و تنظيم خطمش��يهاي كالن و سياس��تهاي خر د برنامهاي و اجرايي و پيشنهاد آن به

هيأت جهت تصويب،

ب) هدايت و نظارت بر انجام كرسيها،

ج) تهيه و پيشنها د برنامه و بودجة ساليانه،
د) مديريت گروههاي علمي،

ه( صدور احكام اعضای گروههاي علمي،

و) بررسي صالحیت هیأت داوران هر کرسی،

ز) تهيه ،تنظيم و ارائه هرگونه پيشنها د و طرح جهت هرچهبهتر برگزارشدن كرسيها،
ح) انجام مطالعات الزم در خصوص روششناسي نظريهپردازي و مناظره علمي،

ط) نظرسنجی ،نيازسنجي ،امكانيابي و ...جهت هرچه كاملتر برگزارشدن كرسيها،

ی) ارزيابي علمي كرسيهاي برگزارشده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي بهينهسازي روند اجراي

كرسيها،

ک) هدایت كرسيها و نظارت نزدیک بر نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها،

ل) تنظيم توافقنامهها با دانش��گاهها ،مراكز آموزش عالي ،كانونهاي مطالعاتي ،مراكز تحقيقاتي،
انجمنهاي علمي ،قطبهاي علمي و  ...جهت اجرا و گسترش كرسيها،

م) تهيه و تنظيم گزارش ششماهه جهت ارائه به هيأت و شورای عالی انقالب فرهنگي.

ماده  : 10وظایف شورای علمی دبیرخانه
 .1مساعدت کارشناسی درباره وظایف دبیرخانه،
 .2رسیدگی به امور محوله از سوی هیأت،

 .3بررسی و تأیی د صالحیت هیأت داوران کرسیها،

 .4بررس��ی و تأیید امتیازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضاي کرسیها و مؤسسات برگزارکننده

در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب.

ماده  : 11گروههاي علمي

گروههاي علمي بازوان علمي و كارشناسي دبيرخانه هستند.
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الف) گروههاي علمي بنا به صالحدي د و تصويب هيأت ميتوانند دائمي يا موقت باشند.

ب) تع��دا د گروهها ،عناوين و وظایف آنها بنا به تصمیم وتصويب هيأت تعيين ميگر دد و میتواند

متغیر باشد.

تبصره :گروه های علمی مصوب هیات عبارتن د از :معارف اس�لامی ( ش��امل رش��تههای :فلسفه

اسالمی  ،کالم و الهیات  ،علوم قرآن و حدیث و فقه و اصول ) ،فلسفه ،ادیان و عرفان  ،تاریخ ،
هنر ،علوم تربیتی  ،حقوق  ،زبان و ادبیات فارسی  ،علوم اجتماعی  ،علوم سیاسی  ،روانشناسی ،

مدیریت  ،اقتصاد ،زبانشناسی و . ...

ماده  :12وظايف گروههاي علمي

وظايف گروههاي علمي عبارتند از:
الف) ارائه مشاوره علمي به دبير،

ب) تهيه و تنظيم اولويتهاي علمي كرسيها،

ج) بررسي اوليه طرحها و تقاضاهاي علمي براي ارائه در كرسيها،

د) مطالعه ،بررسي و اظهارنظر در خصوص امور محوله از سوي دبير،

ه( تهيه ،تنظيم و ارائه هرگونه پيشنها د و طرح جهت هرچهبهتر برگزارشدن كرسيها،

و) انجام مطالعات الزم در خصوص روششناسي نظريهپردازي و مناظره علمي،

ز) نگرشنگاري ،نيازسنجي ،امكانيابي و ...جهت هرچه كاملتر برگزارشدن كرسيها،

ح) ارزيابي علمي كرس��يهاي برگزارشده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي بهينهسازي روند اجراي

كرسيها،

ط) حضور در كرسيها و مطالعه نزديك نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها.

ماده 13

اين نظامنامه با سیزده ماده و شش تبصره در مورخ  84/9/14بازنگری و تصویب شد.

13

آييننامة برگزاري كرسيهاي

د و مناظره
نوآوری و نظريهپردازي ،نق 

آييننامة برگزاري كرسيهاي
نوآوری و نظريهپردازي
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ماده یک ،تعاریف

نوآوری :به ارائة روشمند هرگونه نظریه ،ديدگاه ،رويكرد و بحث علمي جديد ،در ساحات و سطوح

مختلف اطالق میشود.

نظريهپ��ردازي :ارائة نظرية علمي جدي د كه محصول مطالعه و پژوهش روش��مند و برخوردار

از وجاهت و س��طح علمي الزم بوده ،داراي مبانی ،فرضیه و دالئل كافي و س��اختار علمي منطقي

باشد.

کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود كه براي ارزيابي

روش��مند و علمي نظريه با پيشنهاد دس��تگاه مجري و تأييد دبیرخانه هيأت حمايت از كرسيهاي
نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.

س��ازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق میشود که درص دد برگزاری

کرسیها میباشد.

ماده دو  ،خطوط مشي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نظريه و مدیریت کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نق د و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،

 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تأسیس هیأت ( مندرج

در نظامنامه هیأت)،

مادة سه ،ویژگیهای صاحبان نوآوری و  نظریه
 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالي حوزوي یا دانشگاهي،

 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
 .4داشتن قدرت تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.
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ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت نوآور و نظريهپرداز جهت برگزاری کرسی

به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نوآوری یا نظریه ،و نیز قابلیت نوآوری و نظریه جهت

طرح در کرسی ،صاحب نوآوری یا نظریه بای د ابتدا طرحنامة مخصوص را تكميل کند .پس از بررسي

طرحنامه از س��وي کمیته داوران و در صورت لزوم بررس��ی دقیق محتواي آن در نشستي متشکل از

ي
کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه ،کرسی برگزار خواه د شد .شايان ذكر است ،برگزاري كرس 

صرف ًا با امضاي دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأيي د دبيرخانة هيأت ممكن خواه د بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیت��ه داوران دربارة هر نظريه بهصورت جداگانه ،به پيش��نها د دس��تگاه مجري و تأييد دبیرخانه

هيأت ،براساس شرايط زير تشكيل خواه د شد:

الف) عضويت حداقل سه و حداكثر پنج تن از صاحبنظران برجسته در رشتة مربوط و برخوردار از
شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد:
 .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

 .2داشتن حداقل يك اثر علمي قابل قبول در موضوع نوآوری یا نظريه،
 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فراین د برگزاری کرسیها.

ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل ميگر دد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد صالحيت نوآور یا نظريهپرداز،
 .2بررسی صالحیت نقادان نظریه،

 .3تأیی د صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوة مدیریت علمی آن،

 .4جمعبندی و ارزیابی نوآوری یا نظریه در زمان برگزاری کرسی،
 .5امتیازدهی.

تبص�رة  :1در ص��ورت لزوم كميته داوران ،از صاحب نوآوری یا نظري��ه و ناقدان آن جهت ارائة

توضيح��ات تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة برگزاري كرس��ي ،دعوت به عمل
 .رکWWW.korsi.ir :
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خواه د آورد.

تبصرة  :2کمیته داوران ميتوان د حین برگزاری كرسي ،بدون هر گونه داوري و قضاوت ،به طرح

سؤاالتي از صاحب نوآوری یانظريه مبادرت نمايد.

تبص�رة  :3وظيف��ة دبير کمیت��ه داوران ،برگزاري نشس��تهاي کمیته ،انج��ام رأيگيري ،تهية
صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواه د بود.

تبصرة  :4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری خواه د بود.

ماده شش  ،نحوة برگزاري كرسيهاي نظريهپردازي
برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواه د بود:

الف) قرائت كالماهلل مجيد،

ب) خيرمقدم ،اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،

ج) دعوت از صاحب نوآوری یانظریه و نيز کمیته داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جايگاه،
د) سخنراني صاحب نوآوری یانظريه در سرفصلهای زير:
 .1تعريف اصطالحات كليدي،
 .2مسالة اصلي،
 .3فرضيه،
 .4مباني،

 .5دالئل،

 .6تفاوت فرضيه با فرضية رقيب،

 .7شرح و تبيين نوآوری یا نظريه،

 .8نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نوآوری یا نظريه.

ه) سخنراني نقّا د اول و دوم در بخشهاي زير:

 .1تبيين روششناسي نق د و منابع و مآخذ،
 .2تبيين صورت مسأله،
 .3تبيين نقاط قوت،
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 .4تبيين نقاط ضعف،

 .5جمعبندي و نتيجهگيري.

و) پاسخ صاحب نوآوری یانظريه به ناقدان براساس بخشهاي زير:
 .1اشكاالت روششناسي،

 .2اشكاالت مربوط به فهم نوآوری یا نظريه،
 .3اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
 .4نتيجهگيري.

حضار،
ز) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي ّ

حضار،
ح) پاسخ نوآور یا نظريهپرداز به پرسشهاي ّ

ط) طرح سؤاالت از سوی کمیته داوران،

ي) پاسخ صاحب نوآوری یانظريه به سؤاالت کمیته داوران،
ك) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.

تبصرة  :1براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران ـ
به کار گرفته خواهد شد و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آییننامه،

حضار ميباشد.
تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي ّ

تبصرة  :2دس��تگاه مجری نس��بت به شناس��ایی و معرفی دو نقا د جهت نقد نوآوری یا نظریه در

کرس��ی به کمیته داوران جهت تأیید ،مبادرت خواهد کرد .ویژگیهای علمی نقادان با ویژگیهای
صاحب نظریه مندرج در ماده سه این آییننامه یکسان خواه د بود.

تبصرة  :3كرس��يها صرف ًا طی دعوت رس��مي و ب��ا حضور جمعي از اس��تادان و فضالي حوزه و

دانش��گاه و نیز دانش��جویان و طالب مقاطع عالی بر حس��ب تخصص یا رشته مربوط به موضوع
حضار منوط به ثبتنام قبلي است.
نظريه برگزار ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي ّ

ماده هفت ،نحوة امتيازدهي

امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواهد گرفت:

يدهند و جمع امتيازات
حض��ار طبق نمونبرگ نظرخواهي معتبر به نظري��ه م 
جم��ع امتيازاتي كه ّ
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کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهد شد:

حضار همراه با نمونبرگ معتبر و امضا ،به دبير کمیته داوران تحويل خواهد شد
 .1معدل امتيازات ّ

و در کنار امتیاز کمیته داوران در صورتجلسه رسمی منعکس خواه د گرديد.

 .2جمع امتياز کمیته داوران براس��اس نمونبرگ نظرخواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا ،نمره

 100خواه د بود.

حضار تنها افرادی ميتوانن د به اظهارنظر در نمونبرگ مبادرت نماين د كه از
تبص�رة  :1از می��ان ّ
شرايط مذكور در تبصره  3ماده شش این آیین نامه برخوردار باشند.

تبصرة  :2مجموع امتيازات از س��وي کمیته داوران تأيي د و در قالب صورتجلس��هاي به امضاي
اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.

 .3از مجموع  100امتياز ،درجة نوآوری یا نظريه به شرح زير از سوي کمیته داوران اعطا خواه د شد:

الف)  90تا  :100عالي
ب)  70تا  :90خوب

ج)  50تا  :70متوسط

د) زير  :50ضعيف

ماده هشت ،نحوة تأيي د و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از س��وي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت صرف ًا براي كرس��يهاي حائز رتبة

عالي ،خوب و متوسط ،در سربرگهاي مخصوص گواهي صادر خواه د نمود.

ب نوآوری یا نظريه حمايت بهعمل خواه د آمد:
 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زیر از صاح 

الف .معرفی رس��می به هیأتهای ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطاي امتیازات

قانونی،

ب .معرفی رس��می به بنی��ا د ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایته��اي مادی و معنوی بنیاد

برابر مقررات،

ج .انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نوآوری یا نظریه در فصلنامه علمی و پایگاه اطالعرسانی هیأت،

د .تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها برگزار خواهد شد.

نظامنامه و آیین نامههای
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تبصرة  : 1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواس��ت کتبی دس��تگاه مجری ،براي تأمین بخشی از
هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواه د نمود.

تبصرة  :2صاحبان نوآوری و نظریه و ناقدان آنان ،بههنگام برگزاري جلس��ات كرسيها در بیان
دیدگاهه��ای خود از آزادي كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و دس��تگاه مجری ،موظف خواهند
بو د جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ مادام که با آییننامه برگزاری کرس��یها منطبق

باش د ـ پيگيري كنند.

تبصرة  :3دبیرخانه هیأت بر اس��اس ارزیابی جداگانه ،از دس��تگاههای مجری که در برگزاری و
مدیریت کرس��ی از امتیاز باالیی برخوردارشده باش��ند ،تقدیر به عمل خواه د آورد و امتیاز مزبور را

جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواه د كرد.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و ده تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت حمایت از کرس��یهای
نظریهپردازی  ،نقد و مناظره رسید.
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ماده یک ،تعاریف

استقراي مست ّدل ،متقن و مستن د مجموعة محاسن و معايب يك مكتب ،نظري ه يا اثر علمي
نقد:
ِ
در مسير ابطال يا تكميل آن نظريه ،با رعايت ادبيات رشتة علمي مربوط و منطق و اخالق نق د كه

از چارچوب نظري و ساختار علمي روشن برخوردار باشد.

کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود كه براي ارزيابي

روش��مند و علمي نظريه با پيشنهاد دس��تگاه مجري و تأييد دبیرخانه هيأت حمايت از كرسيهاي
نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.

س��ازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق میشود که درص دد برگزاری

کرسیها میباشد.

ماده دو ،خطمشيهاي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد و مدیریت کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نق د و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،

 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تاسیس هیأت ( مندرج

در نظامنامه هیأت).

ماده سه ،ویژگیهای صاحبان نقد

 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالي حوزوي یا دانشگاهي،

 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف بر نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
 .4داشتن قدرت نقد ،تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت ناق د و نقد جهت برگزاری کرسی

به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نقد ،و نیز قابلیت نقد جهت طرح در کرسی ،صاحب

نقد ابتدا باید طرحنامة مخصوص را تكميل کند .پس از بررسي طرحنامه از سوي کمیته داوران و
 .رکwww.korsi.ir :
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در صورت لزوم بررس��ی دقیق ،محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری

یا نظریه ،کرس��ی برگزار خواهد شد .شايان ذكر اس��ت ،برگزاري كرسي ،صرف ًا با امضاي دو سوم
اعضاي کمیته داوران و تأييد دبيرخانة هيأت ممكن خواه د بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر نقد ،بهصورت جداگانه ،به پيشنهاد دستگاه مجري و تأيي د دبیرخانه هيأت

براساس شرايط زير تشكيل خواهد شد:

الف) عضويت حداقل  3و حداكثر  5تن از صاحبنظران برجسته رشتة مربوط و برخوردار از شرايط
زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد:
 .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

 .2داشتن حداقل يك اثر علمي قابل قبول در موضوع نوآوری،

 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فراین د برگزاری کرسیها.

ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل ميگر دد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأيي د صالحيت صاحب نقد،
 .2بررسی صالحیت ارزیابان نقد،

 .3تأیی د صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،
 .4جعبندی و ارزیابی نقد در زمان برگزاری کرسی،
 .5امتیازدهی.

تبص�رة  :1در ص��ورت لزوم ،كميته داوران از صاحب نقد و ارزیاب��ان آن ،جهت ارائة توضيحات

تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة برگزاري كرسي ،دعوت به عمل خواهد آورد.

تبصرة  :2کمیته داوران ميتواند حین برگزاری كرسي ،بدون هرگونه داوري و قضاوت ،به طرح

سؤاالتي از صاحبنقد مبادرت نمايد.

تبص�رة  :3وظيف��ة دبير کمیت��ه داوران ،برگزاري نشس��تهاي کمیته ،انج��ام رأيگيري ،تهية
صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواه د بود.

تبصرة  :4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری خواه د بود.
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ماده شش  ،نحوة برگزاري كرسيهاي نقد
برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواه د بود:

الف) قرائت كالماهلل مجيد،

ب) خيرمقدم و اعالم برنامه،

ج) دعوت از صاحب نق د و نيز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در جايگاه،

د) سخنراني صاحبنقد در سرفصلهای زير،
 .1تعريف اصطالحات كليدي،
 .2تبیین روششناسی نقد،

 .3توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،
 .4شرح و تبيين نقد،

 .5بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،

 .6نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نقد.

ه) سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخشهاي زير:
 .1ارزیابی روششناسی نقد،
 .2تبيين نقاط قوت،

 .3تبيين نقاط ضعف،

 .4جمعبندي و نتيجهگيري.

و) پاسخ صاحبنقد به ارزیابان براساس بخشهاي زير:
 .1اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد،
 .2اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
 .3نتيجهگيري.

حضار،
ز) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي ّ

حضار،
ح) پاسخ صاحب نقد به پرسشهاي ّ

ط) طرح سؤاالت کمیته داوران،
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ي) پاسخ صاحبنقد به سؤاالت کمیته داوران،
ك) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.

تبصرة  :1براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران ـ
بهکار گرفته خواهد ش��د و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آییننامه،

حضار ميباشد.
تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي ّ

تبصرة  :2دستگاه مجری به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جهت ارزیابی نقد در کرسی به کمیته

داوران جه��ت تأیید ،مب��ادرت خواه د کرد .ویژگیهای علمی ارزیابان ب��ا ویژگیهای صاحب نقد
مندرج در ماده سه این آییننامه یکسان خواه د بود.

تبص�رة  :3كرس��يها صرف ًا طی دعوت رس��مي و با حضور جمعي از اس��تادان و فضالي حوزه

و دانش��گاه و دانش��جویان مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رش��ته مربوط به موضوع نقد برگزار
حضار منوط به ثبتنام قبلي است.
ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي ّ

ماده هفت  ،نحوة امتيازدهي

امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواهد گرفت:

يدهند طبق نمونبرگ نظرخواهي معتبر و جمع امتيازات کمیته داوران
حضار م 
جمع امتيازاتي كه ّ

به ترتيب زير لحاظ خواهند شد:

حضار همراه با نمونبرگ معتبر و امض��ا ،به دبير کمیته داوران تحويل خواهد
 .1مع��دل امتيازات ّ
گردي د و در صورتجلسه منعکس خواهد شد.

 .2جمع امتياز کمیتة داوران براساس نمونبرگ نظرخواهي معتبر همراه با امضا ،نمرة  100خواه د بود.

حضار تنها افرادی ميتوانند به اظهارنظر در نمونبرگ مبادرت نماين د كه از
تبص�رة  :1از می��ان ّ
شرايط مذكور در تبصرة  3ماده شش این آیین نامه برخوردار باشند.

تبصرة  :2مجموعة امتيازات از س��وي کمیته داوران تأيي د و در قالب صورتجلس��هاي به امضاي
اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواه د رسید.

 .3از مجموع  100امتياز ،درجة نقد به شرح زير از سوي کمیته داوران اعطا خواهد شد:

الف)  90تا  :100عالي
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ب)  70تا  :90خوب

ج)  50تا  :70متوسط

د) زير  :50ضعيف

مادة هشت ،نحوة تأيي د و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت گواهي صرف ًا براي كرسيهاي حائز

رتبة عالي ،خوب و متوسط ،در سربرگهاي مخصوص گواهي صادر خواه د نمود.

ب نقد حمايت بهعمل خواهد آمد:
 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زير از صاح 

الف) معرفی رس��می به هیأتهای ممیزه دانش��گاهها یا مؤسس��ات پژوهش��ی جهت اعطاي

امتیازات قانونی،

ب) معرفی رس��می به بنی��اد ملی نخبگان جهت برخ��ورداری از حمایتهاي مادی و معنوی

بنیاد برابر مقررات،

ج) انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نقد در فصلنامه علمی و پایگاه اطالعرسانی هیأت،

د) تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها برگزار خواه د شد.

تبصرة  :1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواس��ت کتبی دس��تگاه مجری ،براي تأمین بخشی از
هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواه د نمود.

تبصرة  :2صاحبان نق د و ارزیابان ،بههنگام برگزاري جلسات كرسيهاي نق د در بيان دیدگاههای خو د
از آزادي كامل برخوردارن د و دبیرخانه هیأت و دستگاه مجری ،موظف خواهن د بو د جهت تأمین امنیت و

مصونیت قضایی آنان ـ مادام که با آییننامه برگزاری کرسیها منطبق باشد ،پيگيري كنند.

تبصرة  :3دبیرخانه هیأت براس��اس ارزیابی جداگانه  ،از دس��تگاههای مجری که در برگزاری و

مدیریت کرس��ی از امتیاز باالیی برخوردارشده باش��ن د تقدیر به عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را

جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواه د كرد.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و ده تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت حمایت از کرس��یهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره رسید.

آيين نامة برگزاري كرسيهاي مناظره
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ماده یک  ،تعاریف

مناظره :به نقد رو در رو و شفاهي دو صاحبنظر دربارة دو مكتب ،نظريه ،و ...اطالق ميشود كه

از تمامي مختصات نق د علمي برخوردار باشد.

کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود كه براي ارزيابي

روش��من د و علمي نظريه ،با پيش��نهاد دستگاه مجري و تأيي د دبیرخانه هيأت حمايت از كرسيهاي
نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.

س��ازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق میشود که درص دد برگزاری

کرسیها میباشد.

ماده دو ،خطمشيهاي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد ،مناظره و مدیریت کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نق د و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،

 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تأسیس هیأت (مندرج

در نظامنامه هیأت).

ماده سه ،مختصات مناظرهگران

 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالی حوزوي یا دانشگاهي،

 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
 .4داشتن قدرت نقد ،تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت مناظرهگران جهت برگزاری کرسی

به منظور تش��خيص صالحيت علم��ي مناظرهگران ،و نیز قابلیت مباح��ث مناظره جهت طرح در

کرس��ی ،هر دو مناظرهگر یا نمایندگان رس��می آنها باید ابتدا طرحنامة مخصوص را تكميل کنند.
 .ر.كwww.korsi.ir :
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پس از بررس��ي از س��وي کمیته داوران و در صورت لزوم بررس��ی دقیق ،محتواي آن در نشستي
متش��کل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه ،کرس��ی برگزار خواهد شد .شايان ذكر است،
برگزاري كرس��ي ،صرف ًا با امضاي دو س��وم اعضاي کمیته داوران و تأيي د دبيرخانة هيأت ممكن
خواه د بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر مناظره ،بهصورت جداگانه ،به پيش��نهاد دس��تگاه مجري و تأييد دبیرخانه
هیأت  ،بر اساس شرایط زیر تشکیل میشود:

الف) عضويت حداقل  3و حداكثر  5تن از صاحبنظران برجسته رشتة مربوط و برخوردار از شرايط
زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد:

 .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،

 .2داشتن حداقل یک اثر علمی قابل قبول در موضوع مناظره،

 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فراین د برگزاری کرسیها.

ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل ميگر دد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأيي د صالحيت مناظرهگران،
 .2بررسی صالحیت ارزیابان مناظره،

 .3تأیی د صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،
 .4جمعبندی و ارزیابی مباحث مناظره در زمان برگزاری کرسی،
 .5امتیازدهی.

تبصرة  :1در صورت لزوم كميته داوران ،از مناظرهگران یا نمایندگان آنها و نيز از ارزیابان جهت

ارائ��ة توضيحات تكميل��ي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة برگزاري كرس��ي ،دعوت به

عمل خواه د آورد.

تبصرة  :2کمیته داوران ميتواند حین برگزاری كرسي ،بدون هرگونه داوري و قضاوت ،به طرح

سؤاالتي از صاحبنقد مبادرت نمايد.
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تبصرة  :3وظيفة دبير کمیته داوران برگزاري نشستهاي کمیته داوران ،انجام رأيگيري ،تهية
صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواه د بود.

تبصره  : 4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری خواه د بود.

ماده شش  ،نحوة برگزاري كرسيهاي مناظره
برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواه د بود:

الف) قرائت كالماهلل مجيد،

ب) خيرمقدم و اعالم برنامه،

ج) دعوت از مناظره گران و نيز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در جايگاه،
د) سخنراني مناظرهگر اول و دوم در سرفصلهای زير:
 .1تعريف اصطالحات كليدي،

 .2تبیین روششناسی نق د در مناظره،

 .3توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،
 .4شرح و تبيين نقد،

 .5بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،

 .6نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نقد.

ه) مباحثه و بیان اشکاالت و نقدهای متقابل.

و) سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخشهاي زير:
 .1ارزیابی روششناسی نق د در مناظره،
 .2تبيين نقاط قوت،

 .3تبيين نقاط ضعف،

 .4جمعبندي و نتيجهگيري.

ز) پاسخ مناظرهگران به ارزیابان براساس بخشهاي زير:
 .1اشكاالت مربوط به روششناسی نقد در مناظره،
 .2اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
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 .3نتيجهگيري.

حضار،
ح) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي ّ

حضار،
ط) پاسخ مناظرهگران به پرسشهاي ّ

ي) طرح سؤاالت کمیته داوران،

ك) پاسخ مناظرهگران به سؤاالت کمیته داوران،
ل) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.

تبصرة  :1با رای اکثریت اعضاي کمیته داوران ،امکان تغییر در س��رفصلهای بند  1ماده شش
این آییننامه وجو د خواهد داشت.

تبصرة  :2براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داورانـ
بهکار گرفته خواهد ش��د و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آییننامه،

حضار ميباشد.
تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي ّ

تبصرة  :3دس��تگاه نسبت به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جهت ارزیابی مباحث مناظره در کرسی

ب��ه کمیت��ه داوران جهت تأیی د مب��ادرت خواهد ک��رد .ویژگیهای علمی ارزیاب��ان با ویژگیهای
مناظرهگران مندرج در ماده سه این آییننامه یکسان خواه د بود.

تبصرة  :4كرس��يها صرف ًا طی دعوت رس��مي و با حضور جمعي از اس��تادان و فضالي حوزه و

دانشگاه و نیز دانشجویان مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع مناظره برگزار
حضار منوط به ثبتنام قبلي است.
ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي ّ

ماده هفت ،نحوة صدور رأی و امتيازدهي

 .1هیأت داوران با صدور بیانیهای رسمی ،عالوه بر امتیازدهی ،ارزیابی نهایی خو د را درباره مناظره

اعالم خواه د کرد.

 .2امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواه د گرفت:

يدهند و
حضار طبق نمونبرگ نظرخواه��ي معتبر به هریک از مناظرهگران م 
جم��ع امتيازاتي كه ّ

جمع امتيازات کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهد شد:

حضار همراه با نمونبرگ معتبر و امضا ،به دبير کمیته داوران تحويل خواهد
الف) مع ّدل امتيازات ّ
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گردي د و در بیانیه کمیته داوران منعکس خواهد شد.

ب) جمع امتياز کمیته داوران براساس نمونبرگ نظرخواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا ،نمره

 100خواه د بود.

حضار تنها افرادی ميتوانن د به اظهارنظر در نمونبرگ مبادرت نماين د كه از
تبص�رة  :1از می��ان ّ
شرايط مذكور در تبصرة  4ماده  6این آییننامه برخوردار باشند.

تبصرة  :2مجموعة امتيازات از س��وي کمیته داوران تأيي د و در قالب صورتجلس��هاي به امضاي
اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.

 .3از مجموع  100امتياز ،امتیاز علمی مباحث هر مناظرهگر جداگانه به ش��رح زیر از س��وي کمیته

داوران اعطا خواهد شد:
الف)  90تا  :100عالي
ب)  70تا  :90خوب

ج)  50تا  :70متوسط

د) زير  :50ضعيف

ماده هشت ،نحوة تأيي د و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت صرف ًا براي موارد داراي رتبة عالي،

خوب و متوسط ،در سربرگ مخصوص گواهي صادر خواه د نمود.

 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زير از مناظرهگران حمايت به عمل خواهد آمد:

الف) معرفی رس��می به هیأتهای ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطاي امتیازات
قانونی،

ب) انتشار نتایج کرسی در فصلنامه علمی و پایگاه اطالعرسانی هیأت،

ج) تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها برگزار خواه د شد.

تبصرة  :1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواس��ت کتبی دس��تگاه مجری ،براي تأمین بخشی از
هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواه د نمود.

تبص�رة  :2مناظرهگران ،ناقدان و اعضاي کمیتة داوران بههنگام برگزاري جلس��ات كرس��يها

در بي��ان دیدگاههای خود از آزادي كامل برخوردارن د و دبیرخانه هیأت و دس��تگاه مجری ،موظف

خواهند بود جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ مادامکه با آییننامه برگزاری کرس��یها
منطبق باش د ـ پيگيري كنند.

تبصرة  :3دبیرخانه هیأت بر اس��اس ارزیابی جداگانه ،از دس��تگاههای مجری که در برگزاری و
مدیریت کرس��ی از امتیاز باالیی برخوردار ش��ده باشند ،تقدیر به عمل خواه د آورد و امتیاز مزبور را

جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواهد ساخت.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و یازده تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره رسید.

نظامنامة خانه ملی گفت و گوی آزا د
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فصل اول

کلیات

مادة  )1تعریف و جایگاه حقوقی:

براساس مادة واحدة مصوب جلسة  594شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  85/9/7خانة ملی

گفتوگوی آزاد تاسیس میگر دد .خانة ملی گفتوگوی آزا د که پس از این در این اساسنامة خانه
نامیده میش��ود تحت نظر هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره و در چارچوب
این اساسنامه فعالیت خواه د کرد.

مادة  )2موضوع فعالیت:

ـ ایجاد زمینة مناس��ب جهت برگزاری جلس��ات مناظره ،سخنرانی وگفتوگو ،آزا د در عرصة علوم
انسانی و معارف اسالمی در محلهای تعیین شده از سوی خانه.

ماده  )3اهداف و وظائف:

 .1ایج��ا د فرص��ت قانونی و عادالنه برای عرضة علمی و آزادان��ة دیدگاهها و نقدها در حوزة علوم
انسانی و معارف دینی برای همة طیفهای فکری و فرهنگی کشور،

 .2کم��ک ب��ه ایجاد زمینة بروز و ظهور خالقیتها و تواناییه��ای علمی بویژه در زمینة نقد افکار
و آرا،

 .3ایجاد بس��تر علمی مناس��ب برای بهرهبرداری صحیح بخشهای مختلف کشور از دیدگاهها و

نقدهای جدی د علمی.

 .4ترغیب مراکز علمی حوزوی و دانش��گاهی برای برپایی جلس��ات گفتگ��و ،نقد و مناظره علمی

آزاد،

 .5طراحی و برگزاری جلسات گفتگو ،مناظره و سخنرانی.

 .6انتشار و عرضه نتایج گفتگوها ،مناظرهها و نقدهای علمی،
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فصل دوم

ارکان و وظائف آن

مادة )4ارکان:
هیأت امنا،

ب) شورای علمی،
ج) مدیر.

ماده  )5هیأت امنا:

«هیأت أمنای خانه» ،اعضای هیأت حمایت از کرس��یهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره ،به اضافة

دبیر هیأت ،میباشد.

مادة  )6وظایف هیأت امنا:

الف) بررسی و پیشنها د هرگونه اصالح و تغییر در اساسنامة خانه.

ب) بررسی و تصویب خطوط مشی و برنامه و بودجة سالیانة خانه.
ج) عزل و نصب مدیر خانه.

د) نظارت بر عملکرد خانه و ارزیابی فعالیتهای آن.
و) بررسی گزارش ساالنة مالی و تایید آن.

ی) ارائة گزارش ساالنه به شورای عالی انقالب فرهنگی.

مادة  )7شورای علمی:

اعضای «ش��ورای علمی» عبارتن د از :اعضاء ش��ورای علمی دبیرخانة هیات حمایت از کرسیهای

نظریهپردازی ،نقد و مناظره.

مادة  )8وظایف شورای علمی:

الف) بررس��ی و تایید اولیة پیشنویس سیاستها و خطمشیها جهت پیشنهاد به هیات امناء برای

تصویب نهایی.
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ب) بررس��ی ضوابط و آییننامهها و ش��یوهنامههای اجرایی ،جهت پیش��نهاد و به هیأت امناء برای

تصویب.

ج) بررسی و تایی د پیشنویس برنامة سالیانة خانه،

د) بررسی گزارشهای مدیر و هدایت خانة ملی گفتگوی آزاد و نظارت مستمر بر عملکرد آن،

هـ) بررسی و تصویب موارد دیگری که آئیننامهها و ضوابط ،تصویب آن را بر عهدة شورای علمی

قرار داده است.

مادة  )9مدیر:

مدیر خانه ،به مدت  3س��ال از س��وی هی��أت امنا تعیین و با حکم رئیس هی��أت امنا جهت انجام
وظایف زیر منصوب میشود:

ال��ف) تهیه و تنظی��م پیشنویس ضوابط ،آییننامهها و ش��یوهنامههای اجرایی جهت بررس��ی در

شورای علمی و تصویب در هیات امناء،

ب) شناس��ایی و پیش��نهاد اعضای گروههای علمی به شورای علمی و جذب و به کارگیری آنان و

سایر عوامل اجرایی،

ج) تهیة پیشنویس برنامة ساالنه خانه و ارائه جهت بررسی در شورای علمی و تصویب در هیأت

امنا،

د) اجرای برنامة مصوب خانه و ارائة گزارش منظم پیش��رفت کار به ش��ورای علمی و عنداللزوم

هیأتامنا،

هـ) اطالعرسانی مناسب و هنگام در مورد فعالیتهای خانه،

و) امضای مکاتبات و اس��ناد اداری و مالی به ترتیبی که در ضوابط ،آییننامهها و ش��یوهنامههای
مصوب هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره ،مقرر میگر دد.

مادة )10

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

آییننامـه برگزاری جلسـات
خانه ملی گفتـگوی آزا د
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ماده  1ـ تعریف:

گفتگ�و :به هر گونه مباحثه روش��مند و منطقی میان دو یا تع��دا د زیادی از افراد درباره موضوعی
خاص با هدف کسب آگاهی از دیدگاههای یکدیگر و رفع سوءتفاهمات ،گفتگو اطالق میشود.

نقد :به هرگونه تالش روشمن د و منطقی که هدف ازآن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک

نظریه ،مکتب ،وضعیت و  . . .جهت کمک به اصالح و بهبود آن باشد ،نقد اطالق میگر دد.

مناظره :به هرگونه مباحثه رو در رو ،روشمن د و منطقی میان دو صاحبنظر که به گونه ای نقادانه
دیدگاهها و نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش میکشند تا در نهایت دیدگاه برتر
به نحو مسالمتآمیز تفوق یابد ،مناظره گفته میشود.

ماده  2ـ خط مشیهای کلی در برگزاری جلسات:

 .1رعایت استاندادرهای علمی و معتبر در برگزاری جلسات،

 .2التزام به اخالق پسندیده علمی در نق د و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .3پرهیز ار ورود به نزاعهای غیرعلمی در مباحثات،

 .4اهتم��ام به روزآمدی و کارایی مباحث جلس��ات و تحقق اهداف اساس��نامه تاس��یس خانه ملی
گفتگوی آزاد (مندرج در اساسنامه)

ماده  3ـ جلسات گفتگو:

الف) موضوع جلس�ه :موضوع این جلسات براس��اس پیشنها د شورای علمی دبیرخانه هیات و

نیز افراد یا موسس��ات تعیین خواهد ش��د؛ بدین معنا که یک فر د صاحبنظر در زمینههای خاص و

یا ارگانهای خاصی نظیر دانش��گاهها ،موسس��ات علمی ،روزنامهها ،رسانهها و سازمانهای علمی و

غیرعلمی کشور میتوانند موضوعات مور د توجه خو د را جهت برگزاری جلسات پیشنهاد کنند.
ب) نحوه برگزاری جلسات گفتگو:

 .1برای برگزاری جلس��ات گفتگو ،پس از مشخصشدن و تایید نهایی موضوع ،تعدادی از افرادی

ک��ه در زمینه موضوع جلس��ه صاحبنظر هس��تن د و نیز تعداد قابل توجه��ی از افرا د آگاه به موضوع

نظامنامه و آیین نامههای
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

جلسه ـ ترجیح ًا دانشجویان رشتههای مربوط به موضوع و نیز فعاالن اجتماعی در این زمینه ـ در

جلسات حضور خواهند یافت.

 .2ب��ه منظ��ور دادن امکان برابر به تمامی افرا د جهت ش��رکت در جلس��ات و امکانپذیری ایجاد

نظم ،غیر از افرادی که به عنوان صاحبنظر با دعوت مس��تقیم برای شرکت در جلسات فرا خوانده
میش��وند ،افرادی که مایلن د در جلس��ات ش��رکت کنند ،صرف ًا از طریق ثبتن��ام اینترنتی خواهند

توانست ثبتنام کنن د تا به محض اتمام ظرفیت ،به خودی خود فرایند ثبتنام به اتمام برسد.

 .3ش��رکت در جلس��ات برای دانشجویان با ارائه کارت دانش��جویی معتبر و برای فارغالتحصیالن
و نیز فعاالن اجتماعی (در روزنامهها ،مؤسس��ات و ارگانها) از طریق ارائه مدرک تحصیلی ،کارت
معتبر و یا معرفی سازمان مربوط امکانپذیر میباشد.

 .4جلس��ات گفتگو در قالب تفکیک افرا د حاضر در جلس��ه به گروههای چندگانه (پنجگروه) انجام

خواهد پذیرفت؛ به این صورت که:

الف) نیمس��اعت پیش از ش��روع رسمی جلس��ه ،تمامی افراد حاضر فرصت خواهند داشت در یک

آشنایی اجمالی با دیگر افرا د حاضر ،گروههای خو د را تشکیل دهند.

ب) برای هر گروه یک نفر از صاحبنظران که در زمینه موضوع از تخصص الزم برخوردار باشد،
جهت راهنمایی و جمعبندی دیدگاههای گروه معلوم خواه د گردید.

ج) یک نفر مجری جهت راعایت ترتیب طرح نظرات و ایجاد نظم در جلس��ه ،هماهنگی صورتی
جلسه را بر عهده خواهد داشت.

 .5پس از اتمام زمان جلس��ه ،چنانچه  2س��وم حاضران از طریق ارائه رأی با تداوم جلسه در آینده

موافق باشند ،حداکثر تا سه جلسه بحث در موضوع مورد بحث قابل تداوم خواهد بود( .شکلگیری
جلسه سوم بر مبنای رأیگیری در جلسه دوم معلوم خواهد شد).

هـ) شکل صوری جلسه به لحاظ چیدمان

فرآیند برگزاری

ت کالما ...مجید
 .1قرائ 
 .2اعالم شروع جلسه

45

46

نظامنامه و آیین نامههای
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

 .3تفکیک گروههای پنجگانه به همراه مشاور متخصص و قرار گرفتن آنها در جایگاه
 .4طرح موضوع جسله از سوی مجری
 .5شروع بحث از گروه ( 1به ترتیب)

 .6جمعبندی نهایی و اعالم رأی جهت خاتمه یا تداوم جلسه
 .7اعالم ختم جلسه از سوی مجری

ماده  4ـ جلسات نقد:

الف) موضوع جلسه:

شورای علمی دبیرخانه هیات و نیز افراد صاحبنظر یا موسسات علمی و اجرای یکشور (دانشگاهها،
روزنامهها ،حوزههای علمیه ،س��ازمان کالن کش��ور نظیر بانکها و نیز مراکزی نظیر مجلس و ...

) میتوانند موضوعاتی را که از س��وی آنان جمعبندی الزم درخصوص آن صورت گرفته اس��ت،
جهت گذاش��تن در معرض نق د پیشنهاد کنند تا از سوی کمیته نق د و نیز حاضران در جلسات مورد

نقادی قرار گیرد.

ب) نحوه برگزاری جلسه:

 .1ارائ هدهنده موضوع در جلسه ،چنانچه یک فرد باشد ،خود او و چنانچه موسسه یا ارگان خاصی
باش��د ،یک یا دو نفر از افراد حقوقی وابسته به آن س��ازمان (با ارائه گواهی مسئولین نمایندگی از

جانب ارگان متبوع) خواهن د بود.

 .2کمیته نقد متشکل از  3نفر از افراد صاحبنظر در زمینه مربوط خواه د بود که از سوی شورای
علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسیها جهت نق د موضوع تعیین خواهند شد.

 .3حاضران در جلسه از افراد آگاه به موضوع خواهن د بو د که طی فراخوان از طریق اینترنت ثبتنام

خواهن د کرد.

 .4حاضران در جلس��ه میتوانن د موضوع جلس��ه و مباحث مطرح در آن را در جلس��ات نقد کنند و
مورد سؤال قرار دهند.

 .5در صورت تایی د دو س��وم از افرا د حاضر در جلس��ه ،جلس��ه نقد حداکثر تا سه جلسه قابل تداوم

خواه د بود( .شکلگیری جلسه سوم بر مبنای رأیگیری در جلسه دوم معلوم خواهد شد)
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ج)فرآین د برگزاری جلسات نقد:
 .1قرائت کالما ...مجید

 .2خیر مقدم ،اعالم برنامه و زمانبندی مباحث

 .3دعوت از سخنران یا سخنرانان و نیز کمیته نق د جهت قرار گرفتن در جایگاه وش روع جلسه
 .4ارائه سخنرانی توسط ارائ هدهنده طرح
 .5انتقادات کمیته نقد
 .6پاسخ به انتقادات

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

 .9اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

ماده  5ـ جلسات مناظره

الف :موضوع جلسه:

ش��ورای علمی دبیرخان��ه هیت و نیز افراد صاحبنظر یا موسس��ات (دانش��گاهها ،روزنامهها و)...

میتوانن��د موضوع خاصی را که در زمینهای اجتماعی ،علمی ،سیاس��ی ،فرهنگی و  . . .برای آنان
حائز اهمیت است ،پیشنهاد کنند تا ازسوی صاحبنظر و متخصصان مربوط مورد مناظره قرار گیرد.
موضوع پیش��نهادی باید به گونهای باش��د که میان صاحبنظران یا در س��طح جامعه نسبت به آن

چالش وجود داشته باشد.
ب :نحوه برگزاری:

الف) پیشنهادکنندگان موضوع مناظره بای د افرا د مورد نظر جهت انجام مناظره را نیز پیشنهاد کنند؛

در غیر این صورت دبیرخانه هیأت مناظرهکنندگان را شناسایی و معرفی کند.

ب) تمامی دانشجویان و نیز فعاالن اجتماعی با ارائه ارت دانشجویی معتبر و یا کارت فعالیت معتبر

(در روزنامهها و ارگانها) میتوانند در جلسات شرکت کنند.

ج) به تناس��ب ظرفیت جلس��ات و جهت برخورداری افراد از شانس مش��ارکت یکسان ،ثبتنام از
طری��ق اینترن��ت صورت خواهد گرفت ت��ا به محض اتمام ظرفیت معلوم ش��ده ،فرایند ثبتنام به
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نظامنامه و آیین نامههای
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

خو دیخود به پایان برسد.

فرآیند برگزاری جلسات مناظره:

 .1قرائت کالما ...مجید

 .2خیر مقدم ،اعالم برنامه و زمانبندی مباحث

 .3دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه
 .4شروع مناظره

 .5سئواالت حاضرین از طرفین مناظره

 .6جوابگویی به سئواالت از سوی مناظرهکنندگان
 .7اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

م�اده 6ـ این آيیننامه در  6ماده در تاریخ  1385/7/1به تصویب هیات حمایت از کرس��یهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره رسید.

