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 باسمه تعالی

 تعاریفماده یك ( 

 کميته دستگاهی .1

 و، پیگیری ، هماهنگیریزیبرنامهکه  نظراناز مسؤوالن و صاحب متشکل ز مراکز علمیدر برخی ا است ایکمیته

و  ردازی، نقدپهای نظریهارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت از کرسیرا در چترویجی  تخصصی وی هابرگزاری کرسی

 نماید.مناظره در مراکز تحت اشراف خود مدیریت می

لمی هیات عز ، برخورداری امنطقهدر  مرکز علمیمالک هایی از جمله جامعیت  کمیته دستگاهی بر اساستبصره: 

رایه او دبیرخانه  هایو اجرای سیاست با هدف نظارتدر حوزه علوم انسانی، علوم دینی و هنر برجسته های علمی گروهو 

 هد شد.و تشکیل خوا انتخاب به تشخیص هیأت ،در مناطق مختلف کشورها در حوزه برگزاری کرسیمشورت به هیات 

 

 مراکز علمی .2

امه ها از ئین نبه جای عبارت های سازمان مجری، دستگاه و دانشگاه و پژو.هشگاه و موسسات پژوهشی، حوزه در آ

 .مراکز علمی استفاده شود

 

 کميته دستگاهیدبيرخانه  .3

ها و نامه. که بر اساس آیینباشدی مرکز علمی میهای کمیته دستگاهها و برنامهسیاست سازیاجرای برای ساختاری

 پردازد.نسبت به اقدامات اجرایی در جهت اهداف و شرح وظایف کمیته دستگاهی میقوانین هیأت 

 

 ( اهدافیكماده 

 ها، ساماندهی و فرهنگ سازی در راستای عملیاتی نمودن کرسیبسترسازی .1

 هامیان دانشگاهیان و حوزوی ها جهت برگزاری کرسی ایجاد انگیزش در .2

 در مراکز علمیکرسی ها مند نمودن فرایند برگزاری تقویت، تسهیل و نظام .3

 هاجهت برگزاری کرسیعلمی و اجرایی های شناسایی ظرفیت .4

 

 هاسياست( دوماده 

اد علم و آزوسعه تو های آموزشی در راستای تولید ها و کارگاهاندیشیها، هم، نشستهاهمایشو ترغیب دهی جهت .1

 .افزارینبش نرمو رونق ج اندیشی

 .علم و توسعه ها )حوزه علوم انسانی و اسالمی( به سمت تولیددانشگاه و تخصصی های پژوهشیدهی فعالیتجهت .2

از  هیات حمایت هایآئین نامهبر اساس  هامعتبر در مدیریت کرسی اجراییهای علمی و نامهرعایت نصاب .3

 ، نقد و مناظره.پردازیهای نظریهکرسی

 .اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا ، اشخاص و آثارالتزام به  .4
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 .اجتماعی سیاسی ـ ت روزمرهالپرهیز از ورود به نزاع های غیر علمی و مجاد .5

و نامه ظاماهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تاسیس هیات )مندرج در ن .6

 .(، نقد و مناظرهریه پردازیهیات حمایت از کرسی های نظ هاینامهآئین

 

 ارکان کميته دستگاهی به شرح ذیل می باشد. ( سهماده 

 کمیته دستگاهی. 1

 دبیرخانه . 2

 

 ( کميته دستگاهیچهارماده 

 الف( ترکیب اعضای کمیته دستگاهی عبارت است از:

 رییس مرکز علمی .1

 معاون پژوهشی  .2

 های علمیها یا گروهها، پژوهشکدهرؤسای دانشکده .3

 علمی کزمردر  سؤول نهاد نمایندگی ولی فقیهم .4

  .دید رییس مرکز علمی قابلیت کاهش و افزایش داردکه به صالح نفر می باشد 7تعداد اعضای کمیته تبصره : 

 ب( جلسات کمیته دستگاهی حداقل ماهانه برگزار می شود.

 ست.مین تعداد الزم االجرا اها یابد و مصوبات آن بجلسات کمیته با دو سوم از تعداد اعضا رسمیت می ج(

 

 ( وظایف کميته دستگاهی و اعضای آنپنجه دما

 .الف( شرح وظایف رئیس کمیته

 .به مدت دو سال یدستگاه تهیکم یاعضا یصدور حکم برا.1

 هیات.مکاتبه و ارسال طرحنامه های برگزیده به دبیرخانه . 2

 .مدیریت جلسات کمیته. 3

  های مختلف مرکز علمی.حوزه. ابالغ مصوبات کمیته به 4

 علمی. ها در هیات امناء مرکزسیحقوقی از کر -های کالن مادی. تصویب حمایت5

 

 وظایف کميته دستگاهی (ب

 .هاهای اجرایی مراکز علمی در جهت برگزاری کرسیه برنامهرایا .1

 .هاتشویقی برای ترویج کرسیسیاست های  تدوین .2

  .هاسیجه ساالنه برای برگزاری کرتصویب بود .3

 هاری کرسیها برای برگزاها یا پژوهشکدههای تخصصی در دانشکدهها یا کمیتهاندازی کارگروهراه .4
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های رگروهها و کاصالحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیتهبررسی ها و نامهطرح ارزیابی .5

 ارسال نتایج  به دبیرخانه هیأت.و  تخصصی

  .هانظارت بر حسن برگزاری کرسی .6

 .های شش ماه به دبیرخانه هیأتارایةگزارش .7

 علمی. مرکزمرتبط با اسی تخصصی در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر نیازشن .8

و  شکالت جامعهمپردازی و نوآوری در راستای حل اهم ها به سمت نظریهنامهها و پایاندهی رسالهجهت .9

 مهوری اسالمی ایران.نظام ج

 نامه های کرسی های تخصصیبی آثار و طرحماده شش( نحوه ارزیا

اقل سه و حد اقدنظر حداقل سه نفر به عنوان ننامه صاحبتواند ضمن ارزیابی اثر یا طرحکمیته دستگاهی می .1

 .مایدن  پیشنهاد به دبیرخانه هیأتنامه نحوه و شرایط انتخاب داوران و ناقدان، بر اساس آیینر نفر به عنوان داو

 .باشد انه هیأتقالب فرم طرحنامه دبیرخ  بایست درشود میکمیته دستگاهی ارسال میبیرخانه که به دآثاری   .2

)کتاب یا  ثرا 5اقل اعضاء هیئت علمی با مرتبه استادی یا دانشیاران با سوابق علمی عالی مشروط به اینکه حد  .3

ریه یا مزبور نظ ه کمیتهارائه آثار بمقاله( در حوزه مورد مدعا دارا باشند نیاز به تکمیل طرحنامه ندارند و با 

 گیرد.یند قرار میآشان در فرنوآوری

، 3ند شمول بضمن نگارش طرح نامه اساتید م  توانندتبصره: دانشجویان دوره دکتری در قالب دستیار پژوهشی می

 د شود.لمداقجو و گواهی کرسی ترویجی بعنوان مجوز دفاع رساله دانش کرسی ترویجی اثر مزبور را برگزار نمایند

 دبیرخانه کمیته دستگاهی (هفتماده 

 دبیرخانهترکیب الف( 

 کمیته. تایید ریاست یار از سوی ایشان بااالختریاست دبیرخانه بر عهده معاون پژوهشی و یا نماینده تام .1

 دبیرخانه. مسوول کارشناس .2

 وظایف دبيرخانهب( 

 ابالغی کمیته هایاجرای سیاست .1

 هااری کرسیمدیریت اجرای در برگز .2

 مدیریت اجرایی در برگزاری جلسات کمیته   .3

 سازی در مرکز علمیها و گفتمانمدیریت روابط عمومی امر کرسی .4

 ارسال طرحنامه به ارزیابان انتخاب شده، و ارایه نتیجه نهایی به کمیته .5

 تدوین دستور جلسات کمیته .6

 ا در مرکز علمیههای آشنایی با امر کرسیها و کارگاهبرگزاری جلسات، نشست .7

 ها در مرکز به کمیته و هیات.های ماهانه کرسیارایه گزارش .8

 

های هيات حمایت از کرسی دبيرخانه به تصویب یك تبصره ماده و 6این آیين نامه در  (شتهماده 

 رسيد. نظریه پردازی ، نقد و مناظره


