بسمه تعالي

دانشگاه اصفهان

برنامه اقدام
دستورالعمل شناسايي استعدادهاي نوآوري ،نظريه پردازي ،نقد و مناظره

مقدمه
در راستاي اجرايي سازي رويكرد مركز نظريه پردازي دانشگاه اصفهان و با هدف شناسايي پوياي استعدادها و
قابليت هاي فكري مستعد در چارچوب كرسيهاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره «دستورالعمل شناسائي
استعدادهاي نوآوري ،نظريه پردازي ،نقد و مناظره» در  3ماده در تاريخ  3333/80/26به تصويب نهايي
كميته دستگاهي نظريه پردازي ،نقد و مناظره رسيد و به منظور اجرايي كردن اين دستورالعمل برنامه اقدام
آن با اهداف زير در يازدهمين جلسه كميته دستگاهي نظريه پردازي ،نقد و مناظره مورخ 3331/80/84
تنظيم و تصويب شد.
اجرايي كردن برنامه شناسايي ظرفيتهاي نوآوري و نظريهپردازي و استعدادهاي نهفته.
دعوت و حمايت از صاحبان ايدهها و انديشههاي داراي شايستگي پرورش براي طرح در قالب
كرسيهاي نظريه پردازي
حمايت از برگزاري كرسيهاي نظريه پردازي ،نوآوري ،نقد و مناظره بر اساس ظرفيتهاي شناسايي
شده.

ماده  -1انتظارات از داوطلبين و منتخبين:
 .3-3نقد نظريهها و ايدهها در يك زمينه خاص علوم انساني و اجتماعي
 .2-3ارائهي ايده هاي جديد در نظريه پردازي ،نقد ،مناظره علمي در حيطهي علوم انساني و
اجتماعي
 .3-3مسئله شناسي در حيطه ي مسائل مهم كشور
 .4-3ارائه ي ايده ي كاربردي براي حل مسائل فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي
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ماده  -2تعيين حمايتها
 .3مبلغ اوليه براي تدوين طرح نامه ها براي هر طرح نامه نيم ميليون تا  2ميليون تومان
 .2اجراي طرح نامه ها به عنوان ماموريت تحقيقاتي عضو هيأت علمي براي يك بازه زماني  1ساله
پس از تصويب در كميته ي دستگاهي مشمول حمايت مالي تا سقف  188ميليون ريال براي كل
دوره اجراي طرح قابل اجرا خواهد شد.
 .3تخصيص تا  28درصد از كليه ساالنه ظرفيت پسا دكتري دانشگاه به مجريان طرح نامه ها برابر
درخواست مجري
 .4فراهم سازي امكان و شرايط همكاري با افراد غير دانشگاهي صاحب نظر و خبره خارج از دانشگاه
در صورت ارائه و درخواست از طرف مجري
 .1كاهش  18درصدي بار آموزشي نظريه پردازان
تبصره :1نحوه پرداخت هزينه هاي انجام شده ي مصوب براساس جدول ارائه شده در پيشنهاديه خواهد بود
كه قبالً به تصويب معاونت پژوهش و فناوري رسيده است.

ماده  -3مرجعيت علمي
براي اساتيد برجسته ،مرجعيت علمي هدف گذاري اصلي است.در راستاي اين امر  ،در برنامه ي ماموريت گرا
كردن دانشگاه در نظر است براي اساتيد  ،ماموريت خاص تعريف نمود كه ضمن دستيابي به اين هدف،
شرايط رسيدن به استاد ممتازي فراهم شود.

اين دستورالعمل در  3ماده و  3تبصره در تاريخ  3331/80/84به تصويب نهايي كميته دستگاهي نظريه
پردازي ،نقد و مناظره رسيد و اجراي آن از زمان ابالغ آن ضروري است.
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