آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی
ماده - 6جدول  -1-3امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی ،فناوری بند 14
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

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

مهر 1395
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

فصل اول :کلیات
ماده  – 1تعریف:
آن دسته از کرسیهای بدون داوری که مبتنی بر اخالق  ،منطق و آزادی در جهت بسط فرهنگ "گفتگو و نقود" بوا
هدف ترویج و بررسی ایدههای علمی و گفتمان سازی فضای عقالنی است که در مراکز علمی و آم زشوی برگوزار
میش د که در دو قالب اجرا میگردد:
 عرضه و نقد دیدگاه های علمی :به هرگ نه تالش ن آورانه ،روشمند و منطقی کوه هودف ازآن ارزیوابی و
سنجش نقاط ضعف و ق ت یک نظریه ،مکتب ،ایده ،بینش و جریان و  ..جهت کمک به اصالح و بهب د آن
باشد ،عرضه و نقد ایده علمی اطالق میگردد.
 مناظره علمی  :به هرگ نه مباحثه رو در رو ،روشمند و منطقی میوان دو صواحبنظر کوه بوه گ نوهای نقادانوه
دیدگاهها و نظریات یکدیگر را درباره م ض ع خاصی به چالش می کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو
مسالمت آمیز تف ق یابد ،مناظره گفته می ش د.
ماده  - 2اهداف و خط مشی ها
 .1بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در م سسات علمی اعم از دانشگاه ها ،ح زه ها و پژوهشگاه ها
 .2بسترسازی تمرین نظریه پردازی ،نقد و مناظرات علمی
 .3ایجاد امکان ارایه نظریات ،نقدها و مناظرهها برای آن دسته از صاحبان اندیشه کوه اندیشوههایشوان مسوتلز
تکمیل ،ت سعه یا بازآفرینی است .
 .4گسترش فضای عقالنیت و فرهنگ تضارب آراء
 .5بسط نشاط علمی ،شجاعت ن آوری ،نقد و مناظره
 .6ت انمندسازی م سسات علمی در برگزاری کرسیها.

خط مشی های کلی در برگزاری جلسات:
 .1لزو تأیید م ض عات و صاحب نظران پیشنهادی ،قبل از برگزاری ت سط هیأت حمایت از کرسی ها،
 .2رعایت استاندارد های علمی و معتبر در برگزاری جلسات،
 .3سرل حه قراردادن سه اصل اخالق ،منطق و آزادی در نقد و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .4پرهیز از ورود به نزاعهای غیرعلمی و شخصی در مباحثات،
 .5رعایت الزامات اجرایی از قبیل:
 اطالع رسانی کرسیها از طریق اعال عم می ت سط مجری،
 برگزاری علنی و ایجاد امکان حض ر عالقمندان اعم از صاحب نظران ،طالب و دانشج یان،

 بهره گیری از فضای مناسبی که ظرفیت میزبانی جمع قابل ت جهی از عالقمندان را دارا باشد.
تبصره :با تایید دبیرخانه هیات حمایت کرسی ها ،برخی از کرسی ها فقط با حض ر اسواتید و متخصصوان از طریوق
ارسال دع ت نامه و اطالع رسانی به مراکز علمی برگزار میش د و نیاز به اعوالن عمو می و شورکت دانشوج یان و
طالب نمی باشد.

فصل دوم :ارکان و وظایف
ماده  -3کرسی عرضه و نقد دیدگاه های علمی
کرسی عرضه و نقد دیدگاه های علمی دارای سه رکن زیر است:
.1

صاحب کرسی

 .2حداقل یک ناقد
.3

مدیر جلسه

الف) شرایط اختصاصی عرضه و نقد دیدگاه های علمی:
 .1مراکز آم زشی ،افراد صاحبنظر یا م سسات علمی و اجرایی ،باید م ض عاتی را که در خصو ص طورح آن
به جمع بندی الز رسیده اند ،جهت در معرض نقد گذاشتن ،بررسی و پیشنهاد کنند.
 .2ارائه دهنده باید اثری مکت ب از دیدگاه علمی خ د را قبل از جلسه برای ناقد یا ناقدان ارسال کند.
 .3نظر ارائه دهنده م ض ع در جلسه ت سط ناقدین و حاضرین م رد نقد و سؤال قرار میگیرد.
تبصره  : 1کرسی های عرضه و نقد دیدگاه های علمی که مقدمه کرسی های تخصصی می باشوند نیواز بوه سوه
ناقد یا سه فر ارزیابی ناقدان دارد.
تبصره  : 2دانشج یان مستعد و ت انمند تحصیالت تکمیلی دکتری با تاییدیه گروه علموی مربو ط موی ت اننود از
قالب کرسی ف ق استفاده کنند.
ماده  – 4کرسی های علمی مناظره
کرسی مناظره علمی دارای دو رکن زیر است:
 .1دو صاحب نظر
.2

مدیر جلسه

الف :شرایط اختصاصی کرسی مناظره:
 .1افراد صاحب نظر یا م سسات علمی باید م ض عاتی را که در زمینه های اجتمواعی ،علموی ،فرهنگوی و ..
برای آنان حائز اهمیت است ،به ص رت مکت ب پیشنهاد کنند تا از س ی صاحبنظران و متخصصان مرب طوه
م رد مناظره عالمانه قرار گیرد.

 .2شایسته است افراد م رد نظر جهت انجا مناظره را با رعایت دو اصل زیر پیشنهاد ش ند؛
أ .همطرازی طرفین مناظره
ب .تخصص در م ض ع
ب) فرآیند برگزاری کرسی مناظره علمی:
 .1قرائت کال ا ..مجید
 .2خیر مقد  ،اعال برنامه و زمانبندی مباحث
.3

دع ت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه

 .4شروع مناظره
 .5سئ االت حاضرین از طرفین مناظره
.6

ج ابگ یی به سئ االت از س ی مناظره کنندگان

 .7اعال خاتمه جلسه از س ی مدیر

ج) فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه های علمی :
. .1قرائت کال ا ...مجید
.2

خیر مقد  ،اعال برنامه و زمانبندی مباحث

.3

دع ت از سخنران و نیز ناقدین جهت قرار گرفتن در جایگاه وشروع جلسه

.4

ارائه سخنرانی ت سط ارائه دهنده طرح

 .5نقد ناقد یا ناقدین
 .6پاسخ به نقدها
.7

نقدهای حاضرین

 .8پاسخ به نقدهای حاضرین
.9

اعال خاتمه کرسی از س ی مدیر جلسه

تبصره :در م سسات و مراکز آم زشی و پژوهشی که کمیته دستگاهی تشکیل شده است ،تما وظوایف و اختیوارات
دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره از طریق کمیته دستگاهی هدایت و مودیریت موی
ش د و کمیته مزب ر باید تمامی اقدامات را به این نهاد به ص رت کتبی اطالع دهد.

فصل سوم :اقدامات اجرایی
ماده  ) 6ثبت و مستندسازی
 .1مجری م ظف به ثبت جریان کرسی و ارایه گزارش کرسی طبق اسناد درخ استی می باشد.

 .2مجری م ظف است اثر متن پیاده شده کرسی ترویجی را به دبیرخانه ارائه دهد.
 .3مجری م ظف است ص ت یا فیلم جلسه (با کیفیت عالی) را به دبیرخانه ارائه دهد.
 .4تبلیغات محیطی قبل از برگزاری کرسی بص رت پ ستر و در زمان برگزاری کرسی بص رت برن شته جهوت
گفتمان سازی و ترویج فضای نقد و تضارب آراء ص رت پذیرد( .استفاده از آر و آدرس تارنموای هیوات
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره)
ماده  )7صدور گ اهی کرسی ترویجی
 .1پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات ،گ اهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر می ش د.
ردیف

موضوع
 .1ارائه کرسیهای علمی ترویجی

14

کرسی های ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته
نظریه پردازی از کرسیهای نظریه پردازی در همایش ها و
میزگردهای مراکز علمی ملی و بین المللی

حداکثر امتیاز در حداکثر امتیاز حداقل امتیاز الزم
واحد کار یا نیم سال در هر موضوع در هر دوره ارتقا
 ٢تا 4
4

ماده  )8بر اساس بند  8از ماده ( 4فعاليت های فرهنگی -تربيتی و اجتماعی) جدول شماره  1آیين نامه ارتقاا
مرتبه اعضای برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات کرسیها گواهی صادر می شود.
ماده  )9این آیين نامه در سه فصل ،نه ماده و چهار تبصره در تااری  95 /8/ 10باه تصاوی
حمایت از کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره رسيد.

مجما هياات

