
 ماده یک، تعاریف

  .شود به ارائة روشمند ھرگونه نظریه، ديدگاه، رويكرد و بحث علمي جديد، در ساحات و سطوح مختلف اطالق می : نوآوری

ارائة نظرية علمي جديد كه محصول مطالعه و پژوھش روشمند و برخوردار از وجاھت و سطح علمي الزم بوده، : پردازي نظريه
  .دالئل كافي و ساختار علمي منطقي باشدداراي مبانی، فرضیه و 

شود كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پیشنھاد  ي خاص اطالق مي ا به مجمعي از خبرگان علمي در حوزه: کمیته داوران
  .شوند پردازي، نقد و مناظره، تعیین مي ھاي نظريه دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت حمايت از كرسي

  .باشد ھا می شود که درصدد برگزاری کرسی به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق می:یسازمان مجر

   

  ھا ماده دو ، خطوط مشي کلی در برگزاری کرسی

  ھاي علمي و فني معتبر در ارائة نظريه و مدیریت کرسی، تحفظ بر رعايت نصابنامه. 1

  خاص و آثار،اش  آرا،  التزام به اخالق پسنديدة علمي در نقد و نقل. 2

  ھاي غیرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي، پرھیز از ورود به نزاع. 3

  ،)مندرج در نظامنامه ھیأت( اھتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اھداف تأسیس ھیأت . 4

   

  نظریه   ھای صاحبان نوآوری و مادة سه، ویژگی

  حوزوي یا دانشگاھي،داشتن تحصیالت یا مطالعات عالي . 1

  برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصیلي يا تحقیقاتي مرتبط با موضوع کرسی،. 2

  ھاي مطرح در زمینة موضوع مورد بحث، آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاه. 3

  .داشتن قدرت تجزيه و تحلیل علمي در رشتة مورد بحث. 4

   

  پرداز جھت برگزاری کرسی يهنظر  ماده چھار، نحوة احراز صالحیت نوآور و

به منظور تشخیص صالحیت علمي صاحبان نوآوری یا نظریه، و نیز قابلیت نوآوری و نظریه جھت طرح در کرسی، صاحب نوآوری یا 
پس از بررسي طرحنامه از سوي کمیته داوران و در صورت لزوم بررسی دقیق . را تكمیل کند [1]نظریه باید ابتدا طرحنامة مخصوص

شايان ذكر است، برگزاري . محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه، کرسی برگزار خواھد شد
ً با امضاي دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأيید دبیرخانة ھ  كرسي   .یأت ممكن خواھد بودصرفا

   

  ماده پنج، تركیب و نحوة تشكیل و فعالیت کمیته داوران

صورت جداگانه، به پیشنھاد دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت، براساس شرايط زير تشكیل  کمیته داوران دربارة ھر نظريه به
  :خواھد شد



ر رشتة مربوط و برخوردار از شرايط زير كه از میان اعضا يك نفر نظران برجسته د عضويت حداقل سه و حداكثر پنج تن از صاحب) الف
  : به عنوان دبیر با رأی اکثریت انتخاب خواھد شد

  داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاھی یا حوزوی،. 1

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

  نفع بودن، م و غیرذيھاي اخالقي الز برخورداري از صالحیت.3

  .ھا داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسی.4

  :گردد جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكیل مي   )ب

  پرداز، بررسي و تصويب طرحنامه و تأيید صالحیت نوآور یا نظريه.1

  بررسی صالحیت نقادان نظریه،. 2

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

  بندی و ارزیابی نوآوری یا نظریه در زمان برگزاری کرسی، جمع .4

  .امتیازدھی .5

نظريه و ناقدان آن جھت ارائة توضیحات تكمیلي دربارة طرحنامه و توجیه    در صورت لزوم كمیته داوران، از صاحب نوآوری یا: 1تبصرة 
  .گزاري كرسي، دعوت به عمل خواھد آورددرخصوص نحوة بر

نظريه  تواند حین برگزاری كرسي، بدون ھر گونه داوري و قضاوت، به طرح سؤاالتي از صاحب نوآوری یا  کمیته داوران مي: 2تبصرة 
  .مبادرت نمايد

  .و ابالغ مصوبات خواھد بودگیري، تھیة صورتجلسات  ھاي کمیته، انجام رأي وظیفة دبیر کمیته داوران، برگزاري نشست: 3تبصرة 

  .پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عھده دستگاه مجری خواھد بود:4تبصرة 

   

  پردازي ي نظريه ھا نحوة برگزاري كرسي   ماده شش،

  :ھا به شرح زير خواھد بود برنامة جلسات كرسي

  هللا مجید، قرائت كالم) الف

  مباحث،خیرمقدم، اعالم برنامه و زمانبندی ) ب

  نیز کمیته داوران و ناقدان جھت قرار گرفتن در جايگاه،   نظریه و دعوت از صاحب نوآوری یا ) ج

  :ھای زير نظريه در سرفصل سخنراني صاحب نوآوری یا ) د

  تعريف اصطالحات كلیدي،. 1

  مسالة اصلي،. 2

  فرضیه،. 3



  مباني،. 4

  دالئل،. 5

  تفاوت فرضیه با فرضیة رقیب،. 6

  بیین نوآوری یا نظريه، شرح و ت. 7

  . گیري و اعالم آثار و نتايج نوآوری یا نظريه نتیجه. 8

  :ھاي زير سخنراني نقّاد اول و دوم در بخش)  ھ

  شناسي نقد و منابع و مآخذ، تبیین روش. 1

  تبیین صورت مسأله،. 2

  تبیین نقاط قوت،. 3

  تبیین نقاط ضعف،. 4

  .گیري بندي و نتیجه جمع. 5

  :ھاي زير نظريه به ناقدان براساس بخش نوآوری یا  پاسخ صاحب) و

  شناسي، اشكاالت روش. 1

  اشكاالت مربوط به فھم نوآوری یا نظريه،. 2

  اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،. 3

  .گیري نتیجه. 4

  طرح پرسش كتبي يا شفاھي از سوي حضّار،) ز

  ھاي حضّار، پرداز به پرسش پاسخ نوآور یا نظريه) ح

  ت از سوی کمیته داوران،طرح سؤاال) ط

  نظريه به سؤاالت کمیته داوران، پاسخ صاحب نوآوری یا ) ي

  .اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی) ك

براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران ـ به کار گرفته خواھد شد و وظیفة : 1تبصرة 
  .باشد نامه، تنظیم و نگھداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حضّار مي مربوط به ماده شش این آیین مدير، تبیین و اجرای ضوابط

دستگاه مجری نسبت به شناسایی و معرفی دو نقاد جھت نقد نوآوری یا نظریه در کرسی به کمیته داوران جھت تأیید، : 2تبصرة 
  .نامه یکسان خواھد بود ب نظریه مندرج در ماده سه این آیینھای صاح ھای علمی نقادان با ویژگی ویژگی. مبادرت خواھد کرد

ً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و فضالي حوزه و دانشگاه و نیز دانشجویان و طالب  كرسي: 3تبصرة  ھا صرفا
ا شفاھي حضّار شوند و امکان طرح سؤاالت كتبي ي مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع نظريه برگزار مي

  .نام قبلي است منوط به ثبت



   

  نحوة امتیازدھي   ماده ھفت،

  :ھا به شرح زير صورت خواھد گرفت امتیازدھي كرسي

دھند و جمع امتیازات کمیته داوران به ترتیب زير لحاظ  برگ نظرخواھي معتبر به نظريه مي جمع امتیازاتي كه حضّار طبق نمون
  :خواھد شد

برگ معتبر و امضا، به دبیر کمیته داوران تحويل خواھد شد و در کنار امتیاز کمیته داوران در  حضّار ھمراه با نمونمعدل امتیازات . 1
  .صورتجلسه رسمی منعکس خواھد گرديد

  .خواھد بود 100خواھي محرمانه و معتبر ھمراه با امضا، نمره  برگ نظر جمع امتیاز کمیته داوران براساس نمون. 2

ماده شش  3برگ مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصره  توانند به اظھارنظر در نمون میان حضّار تنھا افرادی مياز : 1تبصرة 
  .این آیین نامه برخوردار باشند

اي به امضاي اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواھد  مجموع امتیازات از سوي کمیته داوران تأيید و در قالب صورتجلسه: 2تبصرة 
  .رسید

  :امتیاز، درجة نوآوری یا نظريه به شرح زير از سوي کمیته داوران اعطا خواھد شد 100از مجموع . 3

  عالي: 100تا  90) الف

  خوب: 90تا  70) ب

  متوسط: 70تا  50) ج

  ضعیف: 50زير ) د

   

  ماده ھشت، نحوة تأيید و حمايت از سوی ھیأت

ً براي كرسيپس از اعطاي امتیاز از سوي کمیته داوران، . 1 ھاي حائز رتبة عالي، خوب و متوسط، در  دبیرخانه ھیأت صرفا
  .ھاي مخصوص گواھي صادر خواھد نمود سربرگ

  :عمل خواھد آمد نوآوری یا نظريه حمايت به  پس از تعیین امتیاز ھر کرسی، به شرح زیر از صاحب. 2

  جھت اعطاي امتیازات قانونی، ھای ممیزه دانشگاھھا یا مؤسسات پژوھشی معرفی رسمی به ھیأت. الف

  ھاي مادی و معنوی بنیاد برابر مقررات، معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جھت برخورداری از حمایت. ب

  رسانی ھیأت، انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نوآوری یا نظریه در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع. ج

  .ھا برگزار خواھد شد اھداف ھیأت حمایت از کرسیای خاص که در راستای  تقدیر در جشنواره. د

دبیرخانه ھیأت، در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری، براي تأمین بخشی از ھزینه برگزاری کرسی مساعدت :  1تبصرة 
  . خواھد نمود

خود از آزادي كامل  ھا در بیان دیدگاھھای ھنگام برگزاري جلسات كرسي صاحبان نوآوری و نظریه و ناقدان آنان، به: 2تبصرة 
نامه  مادام که با آیین  برخوردارند و دبیرخانه ھیأت و دستگاه مجری، موظف خواھند بود جھت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ

  . ھا منطبق باشد ـ پیگیري كنند برگزاری کرسی



زاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی دبیرخانه ھیأت بر اساس ارزیابی جداگانه، از دستگاھھای مجری که در برگ: 3تبصرة 
  .برخوردارشده باشند، تقدیر به عمل خواھد آورد و امتیاز مزبور را جھت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواھد كرد

   

  ماده نه

  .نقد و مناظره رسیدپردازی ،  ھای نظریه به تصویب ھیأت حمایت از کرسی 28/9/84تبصره در تاریخ    نامه در نه ماده و ده این آیین

   

  
   

   

  ھاي نقد كرسي نامة برگزاري آيین

   

  ماده یک، تعاریف

ّل، متقن و مستند مجموعة محاسن و معايب يك مكتب، نظريه: نقد يا اثر علمي در مسیر ابطال يا تكمیل آن   استقرايِ مستد
  .نظري و ساختار علمي روشن برخوردار باشدنظريه، با رعايت ادبیات رشتة علمي مربوط و منطق و اخالق نقد كه از چارچوب 

شود كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پیشنھاد  ي خاص اطالق مي ا به مجمعي از خبرگان علمي در حوزه: کمیته داوران
  .شوند پردازي، نقد و مناظره، تعیین مي ھاي نظريه دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت حمايت از كرسي

  .باشد ھا می شود که درصدد برگزاری کرسی به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق می:جریسازمان م

   

  ھا ھاي کلی در برگزاری کرسی مشي ماده دو، خط

  ھاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد و مدیریت کرسی، تحفظ بر رعايت نصابنامه. 1

  شخاص و آثار،ا  آرا،  التزام به اخالق پسنديدة علمي در نقد و نقل. 2

  ھاي غیرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي، پرھیز از ورود به نزاع. 3

  ).مندرج در نظامنامه ھیأت( اھتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اھداف تاسیس ھیأت . 4

   

  ھای صاحبان نقد ماده سه، ویژگی

  نشگاھي،داشتن تحصیالت یا مطالعات عالي حوزوي یا دا. 1

  برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصیلي يا تحقیقاتي مرتبط با موضوع کرسی،. 2

  ھاي مطرح در زمینة موضوع مورد بحث، آشنايي و اشراف بر نظريات و ديدگاه. 3



  .داشتن قدرت نقد، تجزيه و تحلیل علمي در رشتة مورد بحث. 4

   

  برگزاری کرسیماده چھار، نحوة احراز صالحیت ناقد و نقد جھت 

به منظور تشخیص صالحیت علمي صاحبان نقد، و نیز قابلیت نقد جھت طرح در کرسی، صاحب نقد ابتدا باید طرحنامة 
لزوم بررسی دقیق، محتواي آن در نشستي پس از بررسي طرحنامه از سوي کمیته داوران و در صورت . تكمیل کند را[1]مخصوص

ً با امضاي  شايان ذكر است، برگزاري كرسي. متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه، کرسی برگزار خواھد شد ، صرفا
  .دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأيید دبیرخانة ھیأت ممكن خواھد بود

   

  ته داورانماده پنج، تركیب و نحوة تشكیل و فعالیت کمی

صورت جداگانه، به پیشنھاد دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت براساس شرايط زير تشكیل  کمیته داوران دربارة ھر نقد، به
  :خواھد شد

نظران برجسته رشتة مربوط و برخوردار از شرايط زير كه از میان اعضا يك نفر به  تن از صاحب 5و حداكثر  3عضويت حداقل ) الف
  : یر با رأی اکثریت انتخاب خواھد شدعنوان دب

  داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاھی یا حوزوی،  . 1

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

  نفع بودن، ھاي اخالقي الزم و غیرذي برخورداري از صالحیت. 3

  .ھا داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسی. 4

  :گردد جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكیل مي) ب

  بررسي و تصويب طرحنامه و تأيید صالحیت صاحب نقد،. 1

  بررسی صالحیت ارزیابان نقد،. 2

  تأیید صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،. 3

  کرسی،بندی و ارزیابی نقد در زمان برگزاری  جع. 4

  .امتیازدھی. 5

نقد و ارزیابان آن، جھت ارائة توضیحات تكمیلي دربارة طرحنامه و توجیه درخصوص    در صورت لزوم، كمیته داوران از صاحب: 1تبصرة 
  .نحوة برگزاري كرسي، دعوت به عمل خواھد آورد

  .نقد مبادرت نمايد ت، به طرح سؤاالتي از صاحبتواند حین برگزاری كرسي، بدون ھرگونه داوري و قضاو کمیته داوران مي: 2تبصرة 

  .گیري، تھیة صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواھد بود ھاي کمیته، انجام رأي وظیفة دبیر کمیته داوران، برگزاري نشست: 3تبصرة 

  .پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عھده دستگاه مجری خواھد بود: 4تبصرة 

   

  ي نقد ھا اري كرسينحوة برگز   ماده شش،



  :ھا به شرح زير خواھد بود برنامة جلسات كرسي

  هللا مجید، قرائت كالم) الف

  خیرمقدم و اعالم برنامه،) ب

  نیز کمیته داوران و ارزیابان جھت قرارگرفتن در جايگاه،  نقد و  دعوت از صاحب) ج

  ھای زير، نقد در سرفصل سخنراني صاحب) د

  تعريف اصطالحات كلیدي،. 1

  شناسی نقد، تبیین روش. 2

  توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،. 3

  شرح و تبیین نقد،. 4

  بیان تفاوت نقد با نقدھای قبلی، . 5

  . گیري و اعالم آثار و نتايج نقد نتیجه. 6

  :ھاي زير سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخش(  ھ

  شناسی نقد، ارزیابی روش. 1

  تبیین نقاط قوت،. 2

  ضعف،تبیین نقاط . 3

  .گیري بندي و نتیجه جمع. 4

  :ھاي زير نقد به ارزیابان براساس بخش پاسخ صاحب) و

  اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد،. 1

  اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،. 2

  .گیري نتیجه. 3

  طرح پرسش كتبي يا شفاھي از سوي حضّار،) ز

  ھاي حضّار، پاسخ صاحب نقد به پرسش) ح

  داوران،طرح سؤاالت کمیته ) ط

  نقد به سؤاالت کمیته داوران، پاسخ صاحب) ي

  .اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی) ك

کار گرفته خواھد شد و وظیفة  براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران ـ به: 1تبصرة 
  .باشد امه، تنظیم و نگھداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حضّار مين مدير، تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آیین



دستگاه مجری به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جھت ارزیابی نقد در کرسی به کمیته داوران جھت تأیید، مبادرت : 2تبصرة 
  .یکسان خواھد بودنامه  ھای صاحب نقد مندرج در ماده سه این آیین ھای علمی ارزیابان با ویژگی ویژگی. خواھد کرد

ً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و فضالي حوزه و دانشگاه و دانشجویان مقاطع عالی بر  كرسي: 3تبصرة  ھا صرفا
نام قبلي  شوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاھي حضّار منوط به ثبت حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع نقد برگزار مي

  .است

   

  نحوة امتیازدھي   ماده ھفت،

  :ھا به شرح زير صورت خواھد گرفت امتیازدھي كرسي

  :برگ نظرخواھي معتبر و جمع امتیازات کمیته داوران به ترتیب زير لحاظ خواھند شد دھند طبق نمون جمع امتیازاتي كه حضّار مي

يل خواھد گرديد و در صورتجلسه منعکس خواھد برگ معتبر و امضا، به دبیر کمیته داوران تحو معدل امتیازات حضّار ھمراه با نمون.1
  .شد

  .خواھد بود 100خواھي معتبر ھمراه با امضا، نمرة  برگ نظر جمع امتیاز کمیتة داوران براساس نمون.2

ش ماده ش 3برگ مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصرة  توانند به اظھارنظر در نمون از میان حضّار تنھا افرادی مي: 1تبصرة 
  .آیین نامه برخوردار باشند   این

اي به امضاي اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواھد  مجموعة امتیازات از سوي کمیته داوران تأيید و در قالب صورتجلسه: 2تبصرة 
  .رسید

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

  عالي: 100تا  90) الف

  خوب: 90تا  70) ب

  متوسط: 70تا  50) ج

  ضعیف: 50زير ) د

   

  مادة ھشت، نحوة تأيید و حمايت از سوی ھیأت

ً براي كرسي. 1 ھاي حائز رتبة عالي، خوب و متوسط، در  پس از اعطاي امتیاز از سوي کمیته داوران، دبیرخانه ھیأت گواھي صرفا
  .ھاي مخصوص گواھي صادر خواھد نمود سربرگ

  :عمل خواھد آمد نقد حمايت به  تعیین امتیاز ھر کرسی، به شرح زير از صاحبپس از . 2

  ھای ممیزه دانشگاھھا یا مؤسسات پژوھشی جھت اعطاي امتیازات قانونی، معرفی رسمی به ھیأت) الف

  ھاي مادی و معنوی بنیاد برابر مقررات، معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جھت برخورداری از حمایت) ب

  رسانی ھیأت، نتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نقد در فصلنامه علمی و پایگاه اطالعا) ج

  .ھا برگزار خواھد شد ای خاص که در راستای اھداف ھیأت حمایت از کرسی تقدیر در جشنواره) د



سی مساعدت دبیرخانه ھیأت، در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری، براي تأمین بخشی از ھزینه برگزاری کر: 1تبصرة 
  . خواھد نمود

ھاي نقد در بیان دیدگاھھای خود از آزادي كامل برخوردارند و  ھنگام برگزاري جلسات كرسي صاحبان نقد و ارزیابان، به: 2تبصرة 
نامه برگزاری  دبیرخانه ھیأت و دستگاه مجری، موظف خواھند بود جھت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ مادام که با آیین

  .ھا منطبق باشد، پیگیري كنند یکرس

دبیرخانه ھیأت براساس ارزیابی جداگانه ، از دستگاھھای مجری که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی : 3تبصرة 
  .برخوردارشده باشند تقدیر به عمل خواھد آورد و امتیاز مزبور را جھت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواھد كرد

   

  هماده ن

  .پردازی، نقد و مناظره رسید ھای نظریه به تصویب ھیأت حمایت از کرسی 28/9/84نامه در نه ماده و ده تبصره در تاریخ  این آیین

    

   

  ھاي مناظره كرسي آيین نامة برگزاري

   

  ماده یک ، تعاریف

شود كه از تمامي مختصات نقد علمي  مياطالق ... نظر دربارة دو مكتب، نظريه، و شفاھي دو صاحب   به نقد رو در رو و: مناظره
  .برخوردار باشد

شود كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه، با پیشنھاد  ي خاص اطالق مي ا به مجمعي از خبرگان علمي در حوزه: کمیته داوران
  .ندشو پردازي، نقد و مناظره، تعیین مي ھاي نظريه دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت حمايت از كرسي

  .باشد ھا می شود که درصدد برگزاری کرسی به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق می:سازمان مجری

   

  ھا ھاي کلی در برگزاری کرسی مشي ماده دو، خط

  ھاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد، مناظره و مدیریت کرسی، تحفظ بر رعايت نصابنامه. 1

  اشخاص و آثار،  آرا،  در نقد و نقلالتزام به اخالق پسنديدة علمي . 2

  ھاي غیرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي، پرھیز از ورود به نزاع. 3

  ).مندرج در نظامنامه ھیأت(اھتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اھداف تأسیس ھیأت . 4

   

  گران ماده سه، مختصات مناظره

  مطالعات عالی حوزوي یا دانشگاھي،داشتن تحصیالت یا . 1

  برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصیلي يا تحقیقاتي مرتبط با موضوع کرسی،. 2



  ھاي مطرح در زمینة موضوع مورد بحث، آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاه. 3

  .داشتن قدرت نقد، تجزيه و تحلیل علمي در رشتة مورد بحث. 4

   

  گران جھت برگزاری کرسی الحیت مناظرهماده چھار، نحوة احراز ص

گر یا نمایندگان  گران، و نیز قابلیت مباحث مناظره جھت طرح در کرسی، ھر دو مناظره به منظور تشخیص صالحیت علمي مناظره
پس از بررسي از سوي کمیته داوران و در صورت لزوم بررسی دقیق، . ا تكمیل کنندر [1]رسمی آنھا باید ابتدا طرحنامة مخصوص

شايان ذكر است، برگزاري . محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه، کرسی برگزار خواھد شد
ً با امضاي دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأيید دبیرخانة ھیأت ممك كرسي   .ن خواھد بود، صرفا

   

  ماده پنج، تركیب و نحوة تشكیل و فعالیت کمیته داوران

صورت جداگانه، به پیشنھاد دستگاه مجري و تأيید دبیرخانه ھیأت ، بر اساس شرایط زیر تشکیل  کمیته داوران دربارة ھر مناظره، به
  : شود می

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

  داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاھی یا حوزوی،. 1

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

  ودن،نفع ب ھاي اخالقي الزم و غیرذي برخورداري از صالحیت. 3

  .ھا داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسی. 4

  :گردد جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا تشكیل مي) ب

  گران، بررسي و تصويب طرحنامه و تأيید صالحیت مناظره. 1

  بررسی صالحیت ارزیابان مناظره،. 2

  عیین نحوه مدیریت علمی آن،تأیید صالحیت مدیر کرسی و ت. 3

  بندی و ارزیابی مباحث مناظره در زمان برگزاری کرسی، جمع. 4

  .امتیازدھی. 5

گران یا نمایندگان آنھا و نیز از ارزیابان جھت ارائة توضیحات تكمیلي دربارة طرحنامه  در صورت لزوم كمیته داوران، از مناظره: 1تبصرة 
  .، دعوت به عمل خواھد آوردو توجیه درخصوص نحوة برگزاري كرسي

  .نقد مبادرت نمايد تواند حین برگزاری كرسي، بدون ھرگونه داوري و قضاوت، به طرح سؤاالتي از صاحب کمیته داوران مي: 2تبصرة 

خواھد گیري، تھیة صورتجلسات و ابالغ مصوبات  ھاي کمیته داوران، انجام رأي وظیفة دبیر کمیته داوران برگزاري نشست:3تبصرة 
  .بود

  .پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عھده دستگاه مجری خواھد بود: 4تبصره 



   

  ي مناظره ھا نحوة برگزاري كرسي   ماده شش،

  :ھا به شرح زير خواھد بود برنامة جلسات كرسي

  هللا مجید، قرائت كالم) الف

  خیرمقدم و اعالم برنامه،) ب

  کمیته داوران و ارزیابان جھت قرارگرفتن در جايگاه،نیز   دعوت از مناظره گران و) ج

  :ھای زير گر اول و دوم در سرفصل سخنراني مناظره) د

  تعريف اصطالحات كلیدي،. 1

  شناسی نقد در مناظره، تبیین روش. 2

  توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،. 3

  شرح و تبیین نقد،. 4

  بیان تفاوت نقد با نقدھای قبلی، . 5

  . ري و اعالم آثار و نتايج نقدگی نتیجه. 6

  . مباحثه و بیان اشکاالت و نقدھای متقابل)  ھ

  :ھاي زير سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخش) و

  شناسی نقد در مناظره، ارزیابی روش. 1

  تبیین نقاط قوت،. 2

  تبیین نقاط ضعف،. 3

  .گیري بندي و نتیجه جمع. 4

  :ھاي زير بخش گران به ارزیابان براساس پاسخ مناظره) ز

  شناسی نقد در مناظره، اشكاالت مربوط به روش. 1

  اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،. 2

  .گیري نتیجه. 3

  طرح پرسش كتبي يا شفاھي از سوي حضّار،) ح

  ھاي حضّار، گران به پرسش پاسخ مناظره) ط

  طرح سؤاالت کمیته داوران،) ي



  گران به سؤاالت کمیته داوران، پاسخ مناظره) ك

  .اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی) ل

  .نامه وجود خواھد داشت ماده شش این آیین 1ھای بند  با رای اکثریت اعضاي کمیته داوران، امکان تغییر در سرفصل: 1تبصرة 

شد و وظیفة  کار گرفته خواھد ـ به براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از تأیید کمیته داوران: 2  تبصرة
  .باشد نامه، تنظیم و نگھداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حضّار مي مدير، تبیین و اجرای ضوابط مربوط به ماده شش این آیین

دستگاه نسبت به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جھت ارزیابی مباحث مناظره در کرسی به کمیته داوران جھت تأیید : 3تبصرة 
  .نامه یکسان خواھد بود گران مندرج در ماده سه این آیین ھای مناظره ھای علمی ارزیابان با ویژگی یویژگ. مبادرت خواھد کرد

ً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و فضالي حوزه و دانشگاه و نیز دانشجویان مقاطع  كرسي: 4تبصرة  ھا صرفا
شوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاھي حضّار منوط به  عالی بر حسب تخصص یا رشته مربوط به موضوع مناظره برگزار مي

  .نام قبلي است ثبت

   

  ماده ھفت، نحوة صدور رأی و امتیازدھي

  .ای رسمی، عالوه بر امتیازدھی، ارزیابی نھایی خود را درباره مناظره اعالم خواھد کرد ھیأت داوران با صدور بیانیه. 1

  :خواھد گرفت ھا به شرح زير صورت امتیازدھي كرسي. 2

دھند و جمع امتیازات کمیته داوران به ترتیب  گران مي برگ نظرخواھي معتبر به ھریک از مناظره جمع امتیازاتي كه حضّار طبق نمون
  :زير لحاظ خواھد شد

ّل امتیازات حضّار ھمراه با نمون) الف نیه کمیته داوران برگ معتبر و امضا، به دبیر کمیته داوران تحويل خواھد گرديد و در بیا معد
  .منعکس خواھد شد

  .خواھد بود 100خواھي محرمانه و معتبر ھمراه با امضا، نمره  برگ نظر جمع امتیاز کمیته داوران براساس نمون) ب

  این 6ماده  4برگ مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصرة  توانند به اظھارنظر در نمون از میان حضّار تنھا افرادی مي: 1تبصرة 
  .نامه برخوردار باشند آیین

اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواھد   اي به امضاي مجموعة امتیازات از سوي کمیته داوران تأيید و در قالب صورتجلسه: 2تبصرة 
  .رسید

  :شدگر جداگانه به شرح زیر از سوي کمیته داوران اعطا خواھد  امتیاز، امتیاز علمی مباحث ھر مناظره 100از مجموع . 3

  عالي: 100تا  90) الف

  خوب: 90تا  70) ب

  متوسط: 70تا  50) ج

  ضعیف: 50زير ) د

   

  ماده ھشت، نحوة تأيید و حمايت از سوی ھیأت



ً براي موارد داراي رتبة عالي، خوب و متوسط، در سربرگ . 1 پس از اعطاي امتیاز از سوي کمیته داوران، دبیرخانه ھیأت صرفا
  .نمودمخصوص گواھي صادر خواھد 

  :گران حمايت به عمل خواھد آمد پس از تعیین امتیاز ھر کرسی، به شرح زير از مناظره. 2

  ھای ممیزه دانشگاھھا یا مؤسسات پژوھشی جھت اعطاي امتیازات قانونی، معرفی رسمی به ھیأت) الف

  رسانی ھیأت، انتشار نتایج کرسی در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع) ب

  .ھا برگزار خواھد شد ای خاص که در راستای اھداف ھیأت حمایت از کرسی جشنوارهتقدیر در ) ج

دبیرخانه ھیأت، در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری، براي تأمین بخشی از ھزینه برگزاری کرسی مساعدت : 1تبصرة 
  . خواھد نمود

ھا در بیان دیدگاھھای خود از آزادي كامل  ھنگام برگزاري جلسات كرسي گران، ناقدان و اعضاي کمیتة داوران به مناظره: 2تبصرة 
نامه  که با آیین  مادام برخوردارند و دبیرخانه ھیأت و دستگاه مجری، موظف خواھند بود جھت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ

  . ق باشد ـ پیگیري كنندھا منطب برگزاری کرسی

دبیرخانه ھیأت بر اساس ارزیابی جداگانه، از دستگاھھای مجری که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی : 3تبصرة 
  .برخوردار شده باشند، تقدیر به عمل خواھد آورد و امتیاز مزبور را جھت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس خواھد ساخت

   

  ماده نه

  .پردازی، نقد و مناظره رسید ھای نظریه به تصویب ھیأت حمایت از کرسی 28/9/84نامه در نه ماده و یازده تبصره در تاریخ  ن آیینای

 


