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 سرآغاز

    ديدار اعضاي انجمن قلم با مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنه اي سرمنشأ بركات خيري در 
جامعه علمي كشور شد. پس ازاين ديدار و نامه جمعي از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه به مقام معظم 

رهبري، ايشان دستور ايجاد سازوكارهايي براي آزادانديشي و نظريه پردازي را صادر كردند. پيرو اين 
هيئت حمايت از كرسي هاينظريه پردازي، نقد و مناظره» را باهدف «دستور، شوراي عالي انقالب فرهنگي 

احصاء نظريات انديشمندان حوزه هاي علوم مختلف و همچنين بحث گسترش و حمايت از اين نظريات، 
 تشكيل داد.

در حوزه علوم كرسي ها، حمايت از گسترش كمي و كيفي برگزاري هيئت اين راه اندازيهدف اصلياز 
 نظريه پردازي جنبش ملي نقد و شكل گيري به بسط آزادانديشي ومؤثرانساني و معارف ديني و مساعدت 

، نقد و مناظره داراي بيست عضوشامل رؤساي كرسي هاينظريه پردازي حمايت از هيئتدر ايران است.
 مراكز علمي  پژوهشي و چند تن از دانشوران برجستهكشور است كه از سوي شوراي عالي عالي ترين

 هيئت سازمان اجرايي به مثابه كه كرسي ها حمايت از هيئت. دبيرخانهگرديده اندانقالب فرهنگي تعيين 
. است و سيزده گروه علمي مشورتي صاحب نظر،شامل يك شوراي علمي مركب از شانزده مي كندفعاليت 

 ي دستگاهيتهكم «همچنين با توجه به پراكندگي مراكز علمي اي كه مي توانند توليد علم را ياري نمايند
 علم با يد مراكز تولهاوديگرها،پژوهشگاه در دانشگاه» نقد و مناظرهپردازي،يه نظرهايي كرسيبرگزار

 ي علمهايي كرسي به برگزارصاحب نظران محققان و يب و ترغيج ترويزه محرك و انگيجادراهبرد ا
 يتشكيل شده اند كه كارهاي اوليه و اجرايي كرسي ها را برعهده دارند. و اسالمي علوم انسانيژهو

كميته دستگاهي و دفترنظريه پردازي و آزادانديشي دانشگاه امام صادق عليه السالم نيز با توجه به 
 تشكيل 93سابقه ي علمي و حضور انديشمندان زيادي در حوزه هاي مختلف در اين دانشگاه در سال 

 گرديد.

  



 
 فصل اول
 هيئت حمايت از كرسي هاينظريه پردازي، نقد و مناظره 
 كميته دستگاهي دانشگاه امام صادق عليه السالم 
 دفترنظريه پردازي و آزادانديشي دانشگاه امام صادق عليه السالم 

  



 
 ي، نقد و مناظرهه پردازينظريهاي كرس حمايت از ئتيهمعرفي 

 از سوي شوراي 1382سال بهمن ماه، نقد و مناظره در هفدهم كرسي هاينظريه پردازي حمايت از هيئت
، حمايت از گسترش كمي و هيئت اين راه اندازي گرديد. هدف اصلياز تأسيسعالي انقالب فرهنگي 

 به بسط آزادانديشي مؤثردر حوزه علوم انساني و معارف ديني و مساعدت كرسي هاكيفي برگزاري 
 در ايران است. نظريه پردازي جنبش ملي نقد و شكل گيريو

 ساختار هيئت حمايت از كرسي هاينظريه پردازي، نقد و مناظره به اين صورت است:

 

 

 



 
 معرفي كميته دستگاهي

 ، نقد و مناظره مستلزم يهاينظريه پردازي و رونق كرسيج ترويز و ني جديت مطلوب ، فعاليجهحصول نت
. از ي باشد ميسرتاسركشور و پژوهشي و مراكز آموزشي علمجانبهدستگاههاي همهياري و هميهمكار

 يهپردازي علم و نظره و توسعيد توليند در فرايتوانند كه مهايي مجموعهيوگستردگي پراكندگيگر ديسو
 مجموعهين عملكرد ايت فعاليكسان سازي و لزوم يند مشاركت فعال نمانرم افزاري و جنبش ينقد ، نوآور

 علم را يد و مراكز تولدستگاه ها نقد و مناظره در يهپردازي، نظريهاي كرسي برگزاريته كمها،ايجاد
 نقد و مناظره يهپردازي، نظريهاي كرسي برگزارگاهي دستنامهكميته آيينازاين رو ساخته است. يضرور

 يب و ترغيج ترويزه محرك و انگيجاد علم با راهبرد ايد مراكز تولها،پژوهشگاههاوديگردر دانشگاه
 تدوين گرديده است. ي و اسالمي علوم انسانيژه وي علميهاي كرسي به برگزارصاحب نظرانمحققان و 

 ي دستگاهيته كميف يك ) تعرماده

 ، برنامه ريزي كه ي ـ پژوهشنظرانمراكزعلمي و صاحبمسئوالن از ي است متشكل از برخكميته اي
 هيئت و مقررات ين  را در چهارچوب قوانيجي ـ تروي علميهاي كرسي و برگزاريگيري ، پيهماهنگ

. ينمايد ميريت نقد و مناظره در مراكز تحت اشراف خود مديهپردازي، نظريهاي از كرسيتحما

 دو ) اهداف ماده

 ي علميهاي نمودن كرسياتي عملي در راستافرهنگ سازي و ي ساماندهي،بسترساز .1
 ي علميهاي كرسي توانا در برگزاري و فضاليان در دانشجويزش انگيجادا .2
 و يقاتي ، تحقي پژوهشدستگاه هاي در يكرسي ها برگزارمندنمودنفرايند و نظاميل تسهيت،تقو .3

 يآموزش
 و ي تخصصهاي گروهي، ـ پژوهشي علمفعاليت هاي بالقوه و بالفعل يتهاي ظرفييشناسا .4

 و نقد . ي داوري، علميهاي كرسينخبگان در برگزار

 ها سه ) سياستماده

 و يد تولي در راستاي آموزشهاي و كارگاهها،همانديشيها نشستيشها، همايب و ترغدهيجهت .1
 نرم افزاري و رونق جنبش آزادانديشيتوسعه علم و 

) به سمت ي و اسالمحوزهعلومانساني (ها دانشگاهي و تخصصي پژوهشيتهاي فعالدهيجهت .2
 و توسعه  علم يدتول



 
 بر اساس ي كرسيريت و مديه معتبر در ارائه نظري و فني علميتنصابنامه هايتحفظ بر رعا .3

 كرسي هاينظريه پردازي از يت حمانظامنامه هايهيئت
 در نقد و نقل آرا ، اشخاص و آثار ي علميدهالتزام به اخالق پسند .4
 ي ـ اجتماعياسي و مجادالت روزمره سنزاع هايغيرعلمي از ورود به يزپره .5
 (مندرج در تأسيسهيئت از اهداف يكي تحقق حداقل يز و نيه نظريي و كاراياهتمام به روزآمد .6

) هيئتنظامنامه 

 يته كميب چهار ) تركماده

. مي باشد نفر 7 و حداكثر 5 يته كمي) حداقل تعداد اعضابنديك

 خواهد شد: يل تشكير از افراد زيته كمي دو)  شورابند

 ي مركز علميا دانشگاه، پژوهشگاه و ييسر .1
 يمعاون پژوهش .2
 مراكز ي علمهاي گروهها،پژوهشكدههايا دانشكدهي نفر از رؤسا4حداكثر  .3
 دانشگاه ها در يندگيولي فقيه نهاد نمامسئول .4

 ييننامه، آين از مراكز تحت شمول اي در برخيندگيولي فقيه نمايگاه ـ در صورت عدم وجود جا1تبصره

 آن مجموعه حذف خواهد شد. يته كميب از تركييادشده حقوقيگاه      جا

 ي نشود، رؤسايل تشكي مركز علميا دانشگاه، پژوهشگاه و يك در يته كمدرصورتي كه ـ 2تبصره
 و ي علميرانگروه هاي مدي، معاون آموزشي، معاون پژوهشيب را با تركيتهاي كميتوانند مييادشدهواحدها

 يهاي كرسگزاري داده و بريل تشكيندبيرخانههيئت در چهارچوب مقررات و قوانيصالح افراد ذيگرد
. يند نمايگيري پيرخانههيئت را با نظارت دبيعلم

 پنج ) ساختار ماده

 يته كميسرئ .1

. يشانمي باشد ايندهتام االختيار نمايا و ي مركز علميا دانشگاه، پژوهشگاه و ييس بر عهده ريته كمرياست

 يته كمبيرد .2

 خواهد بود. ي مركز علميا دانشگاه، پژوهشگاه و ي بر عهده معاون پژوهشيته كمدبيري



 
 يت شش ) نحوه فعالماده

 است. يته كميمات امور ، تابع تصميگر مصوبات و ديب تصويند جلسات، فراي برگزارنحوه

 يف هفت)  شرح وظاماده

 يها كرسي علم و برگزاريد تولهادرراستاي دستگاهيي اجراهاي برنامهيب و تصويينتع .1
 ، نقد و مناظره ي ، نوآوريهپردازي نظريهاي كرسيج تروي برايقي تشوهاي سامانهيجادا .2
 دستگاه مربوطه يهاي كرسي برگزاري بودجه ساالنه برايبتصو .3
 هاي كرسي برگزاري براهاياپژوهشكده ها در دانشكدهي تخصصيتههاي كمهايا كارگروهاندازيراه .4
 هاي و كارگروهيتهها از طرف كميشنهادي داوران و ناقدان پيهطرحنامه هاوصالحيت اوليبررس .5

 يتخصص
 كرسي هاينظريه پردازي از يت حمايرخانههيئت به دبيابيها ارزيجارسال نتا .6
 و ناظر حسن اجرا ي ناظر علميين مربوطه ( تعهاي دستگاهيهاي كرسينظارت بر حسن برگزار .7

 (
 يرخانههيئت حداكثر شش ماه به دبي زمانايبافاصله دورهارائه ي گزارشهاي .8
 مربوطه ي مرتبط با دستگاه علمي و اسالمي در حوزه علوم انساني تخصصي شناسيازن .9

 حل اهم مشكالت ي در راستاي و نوآوريهپردازي به سمت نظرهاوپاياننامهها رسالهدهيجهت .10
جامعه و نظام ج. ا. ا. 

 از يت حمايرخانههيئت دبيب بند به تصو24 تبصره و 2 ماده و 8 در ينآيين نامه هشت)  اماده
. يد، نقد و مناظره رسكرسي هاينظريه پردازي
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  دستياران پژوهشي اساتيدوه نامهيش

، عليه السالم در  دانشگاه امام صادق »آزادانديشي و دفترنظريه پردازي  «يت و شروع فعاليلبا تشك
 و اء دانشگاه احصيهيئت علمي اعضانقدهاي و نوآوري ها اول نظرات، وهله ي گرفته شد تا در يمتصم

 و در نقش اتيد جهت كمك به اسي منظور افرادين اي برگزار شود. براآن ها مربوط به ي هايهاجالس
. انتخاب شده اند موضوع باشند، ين اي  براي كتبيتأييديه كه از طرف استاد مربوطه داراي پژوهشياردست

: عهده دارند بر ي اصلچندوظيفه افراد در كل ينا

 يكي مربوط و همراه با مستندات الكترونبرگه هاي استاد در يهثبت نظر .1

) استاد را ينوآوريا  نقد و يا ( يه نظر،يشان اي با مراجعه به استاد محترم و با همكاريار مرحله دستين ادر
 يل مستندات مربوط به آن را به فاي تمامدستيار پژوهشي موظف است. مي كننددر فرم مربوطه ثبت 

/نقد ي نظر/نوآوري كل اثر كه حاوحتماً بود يل مقاله فاقد فايا كرده (اگر كتاب يل تبديكيالكترون
 كند.دفتر ارسال يميل به ابرگه هايپرشده اسكن شود) و به همراه مي باشد

 يه اولات گرفتن و انجام اصالحيلتحو .2

 دستيار پژوهشي به يه است و جهت اصالح اولانجام شده) ي نقد و نوآوريا( يه نظريابي مرحله ارزين ادر
 ي را بررسيابان ارزموردنظر اصالحات يد همراه استاد محترم بادستيار پژوهشي داده خواهد شد و يلتحو

. ماينددفتر ارسال نيميل اي را برايل دوباره فاپس از تكميل و  تغييرات و اصالحات الزم را انجامو

 يي نهااتانجام اصالح .3

 ين استاد محترم آخري با همكاراستموظف دستيار پژوهشي ) ي نقد و نوآوريا( ينظريه از نقد و داورپس
 نمايد.دفتر ارسال يميل را به ايل و فاكند را اعمال موردنظراصالحات 
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 حمايت
 داراي رتبه عالي، خوب و متوسط، در  موارد صرفاً براييئت داوران، دبيرخانه هيته. پس از اعطاي امتياز از سوي كم1

.  نمودسربرگ مخصوص گواهي صادر خواهد

 آمد:  خواهدگران حمايت به عمله  به شرح زير از مناظري، هر كرسياز امتيين. پس از تع2

 ي، قانونيازات امت اعطاي جهتي مؤسسات پژوهشييادانشگاه هايزه مميئت هاي به هي رسمي معرفالف)

 يئت،هياطالع رسانيگاه و پاي در فصلنامه علمي كرسيجانتشار نتاب)

 خواهد شد. ي ها برگزار از كرسيت حمايئت اهداف هي خاصكه در راستاي در جشنواره اير تقدج)

 ي كرسي برگزارينه از هزي بخش تأمين برايي، دستگاه مجري در صورت درخواست كتبيئت،هيرخانه: دب1تبصره 
 .مساعدت خواهد نمود

 خود از يدگاه هاي در بيان دي هاكرس جلسات داوران بههنگام برگزارييته: مناظرهگران، ناقدان و اعضاي كم2تبصره 
يي  قضايت و مصونيت امنين موظف خواهند بود جهت تأمي، و دستگاه مجريئتهيرخانه آزادي كامل برخوردارند و دب

 منطبق باشد پيگيري كنند. ي هاكرسي برگزاريين نامه  مادام كه با آآنان

 ياز از امتي كرسيريت و مدي در برگزاري كه مجري جداگانه، از دستگاه هايابي بر اساس ارزيئتهيرخانه: دب3تبصره 
  خواهد منعكسي اثر به مراجع قانونيب مزبور را جهت ترتياز خواهد آورد و امت عمل بهير برخوردار شده باشند، تقدييباال

ساخت. 

يه پردازي و همچنين حمايت از نظرجهت  ترويج يئت حمايت صورت خواهد گرفت، هيت هايي كه توسط حماعالوه بر 
ير دادن احكام صادره تأثيئت رئيسه دانشگاه مبني بر هي شود تا با تصويب مانديشمندان و پژوهشگران دانشگاه پيشنهاد 

يه پردازان، بر ترفيع اساتيد موافقت شود تا به اين شكل گامي در نظريد و اساتاز شوراي عالي انقالب فرهنگي براي 
 يشي برداشته شود.آزادانديه پردازي و نظرجهت گسترش 

ي شوند م صادر "يه پردازينظري هايكرس"ي شود كه احكام صادره از شوراي عالي انقالب فرهنگي كه براي مپيشنهاد 
 ين گردد.مع معادل امتياز مقاله ترويجي براي اساتيد "يشيآزاداندي هايكرس "معادل امتياز مقاله پژوهشي و احكام براي 
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