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  هيأت حمايت از كرسي هاي  دبيرخانه
 نظريه پردازي، نقد و مناظره

  

  1387آذرماه 

  



               
 

٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 
  

  
 پيشگفتار

 به استانداردهاي علمي ها كرسيانمستلزم دستيابي صاحب هاي نظريه پردازي ، نقد و مناظره رسي كبرگزاري

نيازمند پردازي، نقد و مناظره است؛ دستيابي به اين استانداردها خود هاي نظريهمصوب هيأت حمايت از كرسي

 ه است؛ از اين رو برگزاري كرسيهاي برگزار كنندها و هم دستگاه هم از جانب صاحبان كرسي، تمرين و تجريه

 الزم د اگر چه ممكن است از استاندار،هابيني شده است، اين كرسيي پيشهاي ترويجهايي تحت عنوان كرسي

هاي دستگاهي،  هاي علمي برخوردار نباشند اما با تبعيت از مقررات تعيين شده توسط كميتهبراي برگزاري كرسي

فرهنگ نظريه پردازي ، نقد و مناظره علمي و تمرين تجربه صاحبان انديشه و  نهادينه سازي گامي است در جهت

  .نظر براي حضور عالمانه و مقتدرانه در كرسي هاي علمي 

  

  كليات: فصل اول
  ماده يك 

  هاي ترويجيكرسيتعريف 

و از حداقل د موسسات علمي اعم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برگزار مي شو كه توسط ييهان دسته از كرسيبه آ

گردد برخوردار بوده ولي حايز استاندارد الزم  مشخص مي اين مراكزهاي دستگاهينصاب تشكيل كه توسط كميته

  .شودهاي ترويجي گفته ميهاي علمي نيست كرسيجهت قرار گرفتن در شمار كرسي

  



               
 

٣

  اهداف) ماده دو 

   انشگاه ها و پژوهشگاه ها  و گسترش فرهنگ برگزاري كرسي ها در موسسات علمي اعم از دطبس .1

  بسترسازي تمرين نظريه پردازي، نقد و مناظرات علمي  .2

، هايشان مستلزم تكميلها براي آن دسته از صاحبان انديشه كه انديشهامكان ارايه نظريات، نقدها و مناظرهايجاد  .3

 .توسعه يا بازآفريني است 

 .ه و نظريه پردازي بسط نشاط علمي و اجتهادي و شجاعت نوآوري، نقد، مناظر .4

 .هاها در برگزاري كرسيتوانمندسازي دستگاه .5

 .هاي علمي  برگزاري كرسيدحفظ سطح و استاندار .6

  

  ي ترويجيها كرسيبرگزاري  فرايند:دومفصل 
   ارايه درخواست و تصويب ) سومماده 

 دستگاهي نامه كرسي بايد به صورت كتبي به كميتههاي ترويجي همراه با طرحدرخواست برگزاري كرسي .١

 .مربوطه ارايه گردد

كميته دستگاهي پس از دريافت درخواست موظف به بررسي امكان برگزاري طي حداكثر يك ماه از تاريخ ثبت  .٢

 .باشددرخواست مي

ف به برگزاري كرسي حداكثر تا مدت سه ماه پس ستگاهي موظ، كميته ددر صورت تصويب كرسي پيشنهادي .٣

 .باشدنامه پيشنهادي مياز تصويب طرح

 كميته دستگاهي موظف است علت عدم پذيرش را مستدل ،نامه پيشنهاديـ در صورت عدم تصويب طرح تبصره

 .به داليل علمي به پيشنهاد دهنده ارايه دهد



               
 

٤

 ساختار برگزاري )  چهارمماده

 : است ازعبارتترويجي كرسيساختار  .1

  صاحب كرسي. 1/1

  دو نفر ناقد. 2/1

 .مدير برگزاري. 3/1

 .باشدهاي ترويجي فاقد داوري ميكرسي .2

پاسخ نيز هاي حاضران  موظف است افزون بر پاسخگويي به انتقادات ناقدان به پرسشصاحب كرسي .3

 .گويد

 .استمدير موظف به مديريت پرسش و پاسخ حاضران از صاحب كرسي  .4

  نحوه برگزاري ) پنجماده 

 .هاي ترويجي به عهده كميته دستگاهي استتنظيم برنامه برگزاري كرسي .١

 .ها اطالع رساني شود اعالم عمومي در داخل دستگاههاي ترويجي بايد از طريقبرگزاري كرسي .٢

 .هاي ترويجي علني بوده و شركت عالقمندان در آن آزاد خواهد بودبرگزاري كرسي .٣

هاي ترويجي بايد در مكاني برگزار شود كه امكان ميزباني از عالقمندان در آن وجود داشته ي كرسيبرگزار .٤

 .باشد

  ثبت و مستندسازي ) ششماده 

 .كميته دستگاهي موظف به ثبت جريان كرسي و انتشار آن در قالب يك جزوه است .1

 .باشندرخانه هيأت ميهاي دستگاهي موظف به ارايه گزارش برگزاري و جزوه كرسي به دبيكميته .2

 .هاي ترويجي استهاي اسنادي برگزاري كرسيدبيرخانه موظف به نگهداري پرونده .3

  



               
 

٥

  هاي ترويجيحمايت از كرسي ) تفهماده 

نامه حمايت از  مندرج در آيين،هاهاي معنوي و حقوقي از كرسيهاي ترويجي مشمول حمايتكرسي .١

 .ها خواهند بودكرسي

 .هاي ترويجي نداردمايت مادي از كرسيهيأت تعهدي در قبال ح .٢

  

اين آيين نامه در دو فصل ، هشت ماده و بيست و دو بند و  در يك تبصره در  ) هشتماده 

  . به تصويب دبيرخانه رسيد 1/3/87تاريخ 

 

 


