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پيشگفتار

هيات حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره در هفدهم بهمنماه
سال  1382از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي تاسيس گرديد .هدف اصلي
از راهاندازي اين هيات ،حمايت از گسترش كمي و كيفي برگزاري كرسيها
در حوزه علوم انساني و معارف ديني و مساعدت موثر به بسط آزادانديشي و
شكلگيري جنبش ملي نقد و نظريهپردازي در ايران است.
هيات حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره داراي بيست عضو
شامل رؤساي عاليترين مراكز علمي ـ پژوهشي و چند تن از دانشوران برجسته
كشور است كه از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين گرديدهاند .دبيرخانه
هيات حمايت از كرسيها كه بهمثابه سازمان اجرايي هيات فعاليت ميكند،
شامل يك شوراي علمي مركب از شانزده صاحبنظر و سيزده گروه علمي ـ
مشورتي ميباشد.
الزم به ذكر است :طبق مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي موسسات و
مراكز علمي و پژوهشي كشور با هيات حمايت از كرسيها همكاري ميكنند.
صاحبان نقد و نوآوري علمي و نيز متخصصان عالقمند به مناظره علمي
ميتوانند مستقيماً و يا از طريق فرهنگستانها ،پژوهشگاهها ،دانشگاهها و
انجمنهاي علمي متبوع خود ،جهت ارائه تحقيقات و نوآوريهايشان در
عرصههاي نظريهپردازي و نقد و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي نوآوري در
عرصه علوم انساني و معارف ديني اقدام کنند و از مزاياي كرسيها بهرهمند
گردند.
كتابچه پيش رو ،با انگيزه آشنايي بيشتر با هيات و آييننامههاي اصلي
برگزاري كرسيها تهيه گرديده و در پايان هر سال جهت درج اطالعات جديد
تجديد چاپ خواهد شد .ضمناً عالقمندان ميتوانند جهت ارتباط مداوم با
هيات و آگاهي از اخبار و نتايج كرسيها ،به پايگاه اطالعرساني هيات به نشاني
 www.korsnewsi.irمراجعه نمايند.
ت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره
دبيرخانه هيا 
شهریور ماه 1385
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پاسخ حكيمانه مقام معظم رهبري

به نامه جمعي از دانشآموختگان حوزه
دربارة ضرورت آزادانديشي،
نقد و نوآوري علمي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن و برادران عزيز
فرزندا 
1
با همه مضمون نامة  شما موافقم و از شما و همفكرانتان در حوزه و دانشگاه
ميخواهم كه اين ايدهها را تا لحظة عمليشدن و ثمردادن ،هر چند درازمدت،
تعقيب كنيد ،نه مأيوس و نه شتابزده ،اما بايد اين راه را كه راه شكوفايي و
خالقيت است به هر قيمت پيمود .اين انقالب بايد بماند و برنامة تاريخي و
جهاني خويش را به بار نشاند و همينكه اين عزم و بيداري و خودآگاهي در
نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است ،همينكه اين نسل از افراط
و تفريط رنج ميبرد و راه ترقي و تكامل را نه در «جمود و تحجر» و نه در
«خودباختگي و تقليد» ،بلكه در نشاط اجتهادي و توليد فكر علمي و ديني
ميداند و ميخواهد كه شجاعت نظريهپردازي و مناظره در ضمن وفاداري به
اصول و اخالق و منطق در حوزه و دانشگاه ،بيدار شود و اراده كرده است كه
سؤاالت و شبهات را بيپاسخ نگذارد ،خود ،فينفسه يك پيروزي و دستاورد
است و بايد آن را گرامي داشت و آنگاهكه نخبگان ما نقطة تعادل ميان
«هرجومرج» و «ديكتاتوري» را شناسايي و تثبيت كنند ،دوران جديد آغاز
شده است .آري ،نبايد از «آزادي» ترسيد و از «مناظره» گريخت و «نقد و
انتقاد» را به كاالي قاچاق و يا امري تشريفاتي تبديل كرد؛ چنانكه نبايد به
جاي «مناظره» به «جدال و مدارا» گرفتار آمد و به جاي «آزادي» ،به «دام
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 .1در اين نامه ،جمعي از دانشآموختگان حوزه علميه ضمن بيان نياز كشور به آزادانديشي ،ايجاد يك حركت
علمي را پيشنهاد نمودند.

هتاكي و مسئوليتگريزي» لغزيد .آن روز كه سهم «آزادي» ،سهم «اخالق» و
سهم «منطق» ،همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود ،آغاز روند خالقيت علمي
و تفكر بالندة ديني در اين جامعه است و كليد جنبش «توليد نرمافزار علمي
و ديني» در كلية علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است .بيشك
آزاديخواهي و مطالبة فرصتي براي انديشيدن و بيان انديشه توام با رعايت
«ادب استفاده از آزادي» ،يك مطالبه اسالمي است و «آزادي تفكر ،قلم و
بيان» نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقالب اسالمي است و من
عميقاً متأسفم كه برخي ميان مرداب «سكوت و جمود» با گرداب «هرزهگويي
و كفرگويي» طريق سومي نميشناسند و گمان ميكنند كه براي پرهيز از
هر يك از اين دو ،بايد به دام ديگري افتاد .حالآنكه انقالب اسالمي آمد تا
هم «فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادي بيمهار
و خودخواهانه غربي» را نقد و اصالح كند و فضايي بسازد كه در آن «آزادي
بيان» ،مقيد به «منطق و اخالق و حقوق معنوي و مادي ديگران» و نه به هيچ
چيز ديگري ،تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حريت و تعادل و
عقالنيت و انصاف ،سكة رايج شود تا همة انديشهها در همة حوزهها ،فعال و
برانگيخته گردند و «زاد و ولد فرهنگي» كه به تعبير روايات پيامبر اكرم(ص) و
اهل بيت ايشان(ع) ،محصول «تضارب آرا و عقول» است ،عادت ثانوي نخبگان
و انديشهوران گردد؛ بهويژهكه فرهنگ اسالمي و تمدن اسالمي همواره در
مصاف با معضالت جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاي ديگر ،شكفته
است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه ،ناممكن است .اما متأسفانه
گروهي به دنبال سياستزدگي و گروهي به دنبال سياستزدايي ،دائماً تبديل
فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مردابگونه يا تالطم گردابوار ميخواهند
تا در اين بلبشو فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون بتوانند تأثيرگذار و
جريانساز باشند و سطح تفكر اجتماعي را پايين آورده و همة فرصت ملي را
هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيريهاي غلط و منحط قبيلهاي
يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس،
ساكت و مسكوت بمانند و صاحبدالن و خردمندان ،بركنار و درحاشيهمانده و
منزوي ،خسته و فراموش شوند .در چنين فضايي ،جامعه به جلو نخواهد رفت
و دعواها ،تكراري و ثابت و سطحي و نازل ميگردد ،هيچ فكري توليد و حرف
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تازهاي گفته نميشود ،عدهاي مدام خود را تكرار ميكنند و عدهاي ديگر تنها
غرب را ترجمه ميكنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويشند ،دچار
انفعال و عقبگرد ميشوند .چنانكه در نامة خود توجه كردهايد ،براي بيداركردن
عقل جمعي ،چارهاي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم
و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با «حمايت حكومت اسالمي» و «هدايت
علما و صاحبنظران» ،توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه ،تمدنسازي و
جامعهپردازي ،ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود .براي عالج بيماريها و
هتاكيها و مهار هرجومرج فرهنگي نيز بهترين راه ،همين است كه آزادي بيان
در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسالم ،حمايت و نهادينه شود.
به نظر ميرسد كه هر سه روش پيشنهادي شما يعني تشكيل « .1كرسيهاي
نظريهپردازي» « .2كرسيهاي پاسخ به سئواالت و شبهات» « .3كرسيهاي
نقد و مناظره» ،روش هايي عملي و معقول باشند و خوب است كه حمايت و
مديريت شوند ،بهنحويكه هر چه بيشتر مجال علم گسترش يافته و فضا بر
ن و راهزنان راه علم و دين ،تنگتر شود.
دكانداران و فريبكارا 
بايد «توليد نظريه و فكر» ،تبديل به يك ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه
شود و در قلمروهاي گوناگون عقل نظري و عملي ،از نظريهسازان ،تقدير به
عمل آيد و به نوآوران ،جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز
به خالقيت و اجتهاد ،تشويق شوند .بايد ايدهها در چارچوب منطق و اخالق و در
جهت رشد اسالمي با يكديگر رقابت كنند و مصاف دهند تا جهان اسالم ،اعادة
هويت و عزت كند و ملت ايران به رتبهاي جهاني كه استحقاق آن را دارد ،بار
ديگر دست يابد .من بر پيشنهاد ميافزايم كه اين ايده ،چه در قالب «مناظرههاي
قانونمند و توأم با امكان داوري» و با حضور «هيأتهاي داوري علمي» و چه
در قالب تمهيد «فرصت براي نظريهسازان» و سپس «نقد و بررسي» ايده آنان
توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه ،تنها محدود به
برخي قلمروهاي فكر ديني يا علوم انساني و اجتماعي نيز نماند؛ بلكه در كليه
علوم و رشتههاي نظري و عملي (حتي علوم پايه و علوم كاربردي و )...و در جهت
حمايت از كاشفان و مخترعان و نظريهسازان در اين علوم و در فنون و صنايع
نيز چنين فضايي پديد آيد و البته براي آنكه ضريب «علمي بودن» اين نظريات
و مناظرات ،پايين نيايد و پختهگويي شود و سطح گفتوگوها نازل و عوامانه
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و تبليغاتي نشود ،بايد تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت .اينجانب با چنين
طرحهايي همواره موافق بودهام و از آن حمايت خواهم كرد و از شوراي محترم
مديريت حوزه علميه قم ميخواهم تا با اطالع و مساعدت «مراجع بزرگوار و
محترم» و با همكاري و مشاركت «اساتيد و محققين برجستة حوزه» ،براي
بالندگي بيشتر فقه و اصول و فلسفه و كالم و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و
تأليف ديني و نيز فعالكردن «نهضت پاسخ به سؤاالت نظري و عملي جامعه»،
تدارك چنين فرصتي را ببينند .از شوراي محترم انقالب فرهنگي و بهويژه
رياست محترم آن نيز ميخواهم كه اين ايده را در اولويت دستور كار شورا،
براي رشد كليه علوم دانشگاهي و نقد متون ترجمهاي و آغاز «دوران خالقيت
و توليد» در عرصة علوم و فنون و صنايع و بهويژه رشتههاي علوم انساني و نيز
معارف اسالمي قرار دهند تا زمينه براي اين كار بزرگ به تدريج فراهم گردد و
دانشگاههاي ما بار ديگر در صف مقدم تمدنسازي اسالمي و رشد علوم و توليد
فناوري و فرهنگ ،قرار گيرند .بيشك هر دو نهاد از طرحهاي پيشنهادي فضالی
دانشگاهي و حوزوي و از جمله طرح شما ،استفاده خواهند كرد تا با رعايت همة
جوانب مسأله ،جنبش «پاسخ به سؤاالت»« ،مناظرات علمي» و «نظريهپردازي
روشمند» را در كلية قلمروهاي علمي حوزه و دانشگاه ،نهادينه و تشويق كنند.
اميدوارم كه مراحل اجراي اين ايده ،دچار فرسايش اداري نشده و تا پيش از
بيستوپنجمين سالگرد انقالب ،نخستين ثمرات مهم آن آشكار شده باشد.
و اهلل المستعان.
و السال م عليكم و رحم ًْه اهلل
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نظامنامة

هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي،
نقد و مناظره

(ويژه علوم انساني و معارف ديني)
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فصل اول

ماده  :1نام

كليات

براساس مصوبات جلسات  532 ، 531و  533مورخ 1382/10/9
و 1382/10/30و  1382/11/17شوراي عالي انقالب فرهنگي « ،هيأت حمايت
از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره (ويژه علوم انساني و معارف دينی)»
تشكيل ميشود كه ازاينپس در اين نظامنامه بهطورخالصه «هيأت» ناميده
ميشود.

ماده  :2موضوع فعاليت

موضوع فعاليت «هيأت» عبارت است از :تدوين برنامهها ،سياستهاي
اجرايي ،آييننامهها و دستورالعملها و فراهمنمودن زمینه الزم براي تحقق
اهداف كرسيهاي علمی نظريهپردازي ،نقد و مناظره در جهت توليد علم و
ترويج آزادانديشي در حوزة علوم انساني و معارف دینی.

ماده  :3محل استقرار

در حال حاضر محل استقرار «دبیرخانه هیأت» در ساختمان شماره  2شورای
عالی انقالب فرهنگی واقع در تهران ،تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی ،شماره
 ،436طبقه نهم ميباشد( .تلفن – 66976648 :کدپستی)1591814313 :

ماده  :4اهداف و سياستها

اهداف و سياستهاي «هيأت» عبارتند از:
 .1حمايت ويژه از مباحثات روشمند و قابل داوري و تبديل آن به تجربة
انباشته و جمعبندي شده،
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 .2زمينهسازي ويژه براي نهضت توليد و عرضة نظرية اسالمي در علوم انساني،
 .3علميكردن مجادالت و تخصصيكردن گفتوگوهاي فرهنگي و ايجاد
فرصت رسمي و علمي و قانوني براي عرضه ايدهها و نقد و كالبدشكافي آنها،
 .4نهادينهسازي انديشه و بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت اخالق
و منطق گفتوگو و قانون اساسي،
 .5كاستن از تنشها و بحرانهاي فرهنگي و مهار غوغاساالري ،عوامزدگي
و عوامفريبي در مباحث فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه،
 .6تشويق نخبگان و مراكز علمي كشور به ارائه نظريات پژوهشي و توليد
نظريه در علوم انساني با اتكا به مباني اسالمي به منظور خروج از جزمهاي
ترجمهاي و وارداتي و نيز تحجر و قشريگري،
 .7پاسخگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطالعرساني در مسائل علمي
و فرهنگي مورد توجه دانشگاهيان،
 .8شفافسازي محل نزاع و ابهام در جبههبندي فكري و فرهنگي و
جمعبندي علمي مباحث مهم به منظور رشد فرهنگي جامعه.
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فصل دوم

تشكيالت سازماني

ماده 5

اركان «هيأت» برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به شرح ذيل ميباشد:
الف) دبيرخانه هيأت
ب) گروههاي علمي و مشورتي

ماده  :6هيأت

الف) تركيب اعضاي «هيأت» عبارت است از:
 .1رئيس فرهنگستان علوم (رئيس هيأت)،
 .2رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
 .3دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي،
 .4رئيس جهاد دانشگاهي،
 .5رئيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،
 .6رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
 .7مدیر مرکز مديريت حوزه علميه قم،
 .8رئيس دانشگاه عالمه طباطبائي،
 .9دو نفر از شخصيتهاي علمی یا مدیریتی مرتبط ،به پيشنهاد وزير علوم،
تحقيقات و فناوري،
 .10دو نفر از شخصيتهاي علمی یا مدیریتی مرتبط ،به پيشنهاد وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاهها،
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تبصره :اعضاي بند 10و ، 9هر كدام از بين دو نفر پيشنهادي با تصويب
شوراي عالي انقالب فرهنگي انتخاب ميشوند.
 .11يك نفر از شخصيتهاي صاحبنظر در زمينه هنر به پيشنهاد رئيس
فرهنگستان هنر ،
 .12شش نفر از صاحبنظران حوزة علوم انساني و معارف اسالمي با انتخاب
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،
تبصره :احكام اعضاي حقيقي را رئيسجمهور صادر ميكند.
ب) جلسات عادي هيأت حداقل به صورت ماهيانه تشكيل ميشود و با
حضور  8تن از اعضا رسميت مييابد.
تبصره :هيأت ميتواند عالوه بر جلسات عادي ،جلسات فوقالعاده نيز
تشكيل دهد.
ج) حد نصاب الزم براي تصويب هر موضوع كسب حداقل  6رأي ميباشد.
د) چنانچه عضوي سه جلسه متوالي غيبت داشته باشد ،اين امر توسط
رئيس هيأت به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش ميشود تا در خصوص
ايشان اتخاذ تصميم شود.

ماده  :7وظايف هيأت و اعضای آن

وظايف هيأت و اعضاي آن به شرح ذيل ميباشد:

الف) تصويب اصول راهبردي براي عمليسازي و تأسيس كرسيهاي
نظريهپردازي و مناظره،
ب) نظارت بر عملكرد دبير ،دبيرخانه و گروههاي علمي ـ مشورتي،
ج) استماع و رسيدگي به گزارشهاي رئيس و دبير،
د) انتخاب دبير،
ه (.تأييد و تصويب پيشنهاد اصالح آييننامه،
و) تصويب برنامه ساليانه هيأت،
ز) تصويب بودجه ساليانه پيشنهادي دبيرخانه،
ح) تصویب ویژگیهای علمی اعضاي هیأت داوران کرسیها،
ط) تصويب سياستها و ضوابط تشويقي براي ترويج و رونق كرسيهاي
نظريهپردازي و مناظره،
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تبصره :هیأت میتواند بر اساس رأی اکثریت مطلق اعضا ،برخی از وظایف
خود را به صورت موقت به شورای علمی دبیرخانه واگذار نماید.

ماده  : 8دبير و دبيرخانه
الف) دبير

دبير هيأت براي مدت دو سال به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی و با رأي اكثريت مطلق اعضا انتخاب ميشود .انتخاب مجدد
ايشان بالمانع است.
تبصره :دبير هيأت در پژوهشگاه مزبور همطراز معاونتهاي آن ميباشد.

ب) شورای علمی دبیرخانه

مساعدت کارشناسی به دبیر و دبیرخانه و سایر وظایف مندرج در این
اساسنامه را بر عهده دارد و ساختار و اعضاي آن بر اساس پیشنهاد دبیر به
تصویب هیأت میرسد.

ج) دبيرخانه

مديريت اجرايي حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره و نيز
عمليساختن مصوبات هيأت به عهدة دبيرخانه ميباشد.
تبصره :دبيرخانه شامل دبير ،گروههاي علمي مشورتي و عوامل و كاركنان
اجرايي و اداري ميباشد.

ماده  : 9وظايف دبير و دبيرخانه

وظايف دبير و دبيرخانه عبارتند از:
الف) تهيه و تنظيم خطمشيهاي كالن و سياستهاي خرد برنامهاي و
اجرايي و پيشنهاد آن به هيأت جهت تصويب،
ب) هدايت و نظارت بر انجام كرسيها،
ج) تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجة ساليانه،
د) مديريت گروههاي علمي ـ مشورتي،
ه( صدور احكام اعضای گروههاي علمي ـ مشورتي،
و) بررسي صالحیت هیأت داوران هر کرسی،
ز) تهيه ،تنظيم و ارائه هرگونه پيشنهاد و طرح جهت هرچهبهتر برگزارشدن كرسيها،
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ح) انجام مطالعات الزم در خصوص روششناسي نظريهپردازي و مناظره علمي،
ط) نظرسنجی ،نيازسنجي ،امكانيابي و ...جهت هرچهكاملتر برگزارشدن كرسيها،
ی) ارزيابي علمي كرسيهاي برگزارشده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي
بهينهسازي روند اجراي كرسيها،
ک) هدایت كرسيها و نظارت نزدیک بر نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها،
ل) تنظيم توافقنامهها با دانشگاهها ،مراكز آموزش عالي ،كانونهاي
مطالعاتي ،مراكز تحقيقاتي ،انجمنهاي علمي ،قطبهاي علمي و  ...جهت اجرا
و گسترش كرسيها،
م) تهيه و تنظيم گزارش ششماهه جهت ارائه به هيأت و شورای عالی
انقالب فرهنگي.

ماده  : 10وظایف شورای علمی دبیرخانه

 .1مساعدت کارشناسی درباره وظایف دبیرخانه،
 .2رسیدگی به امور محوله از سوی هیأت،
 .3بررسی و تأیید صالحیت هیأت داوران کرسیها،
 .4بررسی و تأیید امتیازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضاي کرسیها و
مؤسسات برگزارکننده در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب.

ماده  : 11گروههاي علمي ـ مشورتي

گروههاي علمي ـ مشورتي بازوان علمي و كارشناسي دبيرخانه هستند.
الف) گروههاي علمي ـ مشورتي بنا به صالحديد و تصويب هيأت ميتوانند
دائمي يا موقت باشند.
ب) تعداد گروهها ،عناوين و وظایف آنها بنا به تصمیم وتصويب هيأت تعيين
ميگردد و میتواند متغیر باشد.

ماده  :12وظايف گروههاي علمي ـ مشورتي

وظايف گروههاي علمي ـ مشورتي عبارتند از:
الف) ارائه مشاوره علمي به دبير،
ب) تهيه و تنظيم اولويتهاي علمي كرسيها،
ج) بررسي اوليه طرحها و تقاضاهاي علمي براي ارائه در كرسيها،
د) مطالعه ،بررسي و اظهارنظر در خصوص امور محوله از سوي دبير،
ه) تهيه ،تنظيم و ارائه هرگونه پيشنهاد و طرح جهت هرچهبهتر برگزارشدن كرسيها،
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و) انجام مطالعات الزم در خصوص روششناسي نظريهپردازي و مناظره علمي،
ز) نگرشنگاري ،نيازسنجي ،امكانيابي و ...جهت هرچه كاملتر برگزارشدن كرسيها،
ح) ارزيابي علمي كرسيهاي برگزارشده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي
بهينهسازي روند اجراي كرسيها،
ط) حضور در كرسيها و مطالعه نزديك نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها.

ماده 13

اين نظامنامه با سیزده ماده و پنج تبصره در مورخ  84/9/14بازنگری و
تصویب شد.
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22

آشنایی با دبيرخانه هیأت حمایت از

کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره

23

24

رئوس فعالیتهای جاری دبیرخانه

 .1کارشناسی و آمادهسازی دستور جلسات هیأت،
 .2راهاندازی شورای علمی دبیرخانه با حضور صاحبنظران برجسته کشور،
 .3پیگیری تحقق برنامه اعطاي امتیازات مشترك كميتههاي داوران و
هیأت به کرسیها از سوی هيأتهاي مميزه،
كمي و
 .4رایزنی گسترده با موسسات معتبر علمی کشور به منظور ارتقای ّ
كيفي ،برگزاري كرسيها در برنامههاي كوتاهمدت و درازمدت،
 .5تالش رسانهاي جهت تبيين ضرورت و استانداردسازی کرسیها،
كيفيت و نیز اعطاي
 .6نظارت کالن بر برگزاری کرسیها به منظور ارتقاي
ّ
امتیاز و کمکهزینه طبق آییننامه،
 .7اخذ و جمعبندی گزارشات مربوط به برگزاری کرسیهای معتبر در
سراسر کشور.

برنامههای ویژه دبیرخانه

 .1طراحی و سازماندهی تشکیالت نهایی دبیرخانه هیأت از جمله :ساماندهی
حلقهها و گروههای علمي ـ مشورتی و نیز تهیه مکان و تجهیز،
 .2تأسیس فصلنامه علمی به منظور انتشار منظم نتایج کرسیهای حائز
امتیاز برتر،
 .3طراحی و راهاندازی پایگاه اطالعرسانی،
 .4زمینهسازی و حمایت از برگزاری کرسیهای بینالمللی ( نقد فعال
نظریههای مطرح جهاني)،
 .5حمایت از تأسیس انجمنهای نقد در کشور،
 .6زمینهسازی تأسیس انجمن ملی نقد ایران،
 .7حمایت از تاسیس «خانه ملی گفتگوی آزاد»،
 .8برگزاری کارگاههای علمی روششناسی پژوهش ،نوآوری ،نقد و مناظره.
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ساختار و اعضای شورای علمی دبیرخانه

براساس ماده هشت نظامنامه هیأت ،مصوب جلسه مورخ  ،84/9/14شورای
علمی دبیرخانه بر اساس وظایف ،ساختار و شرایط زیر تشکیل میگردد:

وظایف

 .1مساعدت کارشناسانه به دبیرخانه درباره وظایف آن،
 .2رسیدگی به امور محوله از سوی هیأت،
 .3بررسی و تأیید صالحیت هیأت داوران کرسیها،
 .4بررسی و تأیید امتیازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضاي کرسیها و
مؤسسات برگزارکننده در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب.

شرایط اعضا

شخصیتهای حقیقی بر اساس معیارهای زیر به مدت دو سال انتخاب
خواهند شد:
ـ برخورداری از توانایی علمی و کارشناسی مورد نیاز،
ـ بهرهمندی از وجاهت علمي الزم و ارتباطات فعال با دانشگاهها و مراکز و
شخصیتهای علمی در رشته مورد نظر،
ـ داشتن عقیده و عالقه به اهداف هیأت،
ـ داشتن فراغت الزم برای حضور منظم در جلسات و تصدی گروههاي
علمي ـ مشورتي ذیربط در دبیرخانه.

ساختار و ترکیب

الف) شخصیتهای حقوقی
 .1ریاست هیأت،
 .2ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
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 .3دبیر و رئيس دبيرخانه هيأت.
ب) شخصیتهای حقیقی ،با تخصصهای زیر
 .4معارف اسالمی ( شامل رشتههای :فلسفه اسالمی ،کالم و الهیات ،علوم
قرآن و حدیث و فقه و اصول )
 .5فلسفه
 .6ادیان و عرفان
 .7تاریخ
  .8هنر
 .9علوم تربیتی
 .10حقوق
 .11زبان و ادبیات فارسی
 .12علوم اجتماعی
 .13علوم سیاسی
 .14روانشناسی
 .15مدیریت
  .16اقتصاد

آشنایی با گروههای علمی ـ مشورتي دبیرخانه

بر اساس ماده یازده نظامنامه هیأت ،گروههای علمی ـ مشورتي هیات بر
اساس وظایف و ترکیب زیر فعالیت ميكنند:
وظايف گروههاي علمي ـ مشورتي
ـ ارائه مشاوره علمي به دبير،
ـ تهيه و تنظيم اولويتهاي علمي كرسيها،
ـ بررسي اوليه طرحها و تقاضاهاي علمي براي ارائه در كرسيها،
ـ مطالعه ،بررسي و اظهارنظر در خصوص امور محوله از سوي دبير،
ـ تهيه ،تنظيم و ارائه هرگونه پيشنهاد و طرح جهت هرچهبهتر برگزارشدن كرسيها،
ـ انجام مطالعات الزم در خصوص روششناسي ،نظريهپردازي و مناظره علمي،
ـ نگرشنگاري ،نيازسنجي ،امكانيابي و ...جهت هرچهكاملتر برگزارشدن
كرسيها،
ـ ارزيابي علمي كرسيهاي برگزارشده و ارائه پيشنهادات تكميلي براي
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بهينهسازي روند اجراي كرسيها،
ـ حضور در كرسيها و مطالعه نزديك نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها.
ترکیب موقت گروههای علمی ـ مشورتی
 .1علوم عقلی (شامل حوزه های فلسفه ،فلسفه دین ،کالم ،عرفان ،معرفت
شناسی ،فلسفه های مضاف)
 .2علوم نقلی (شامل حوزه های علوم قرآنی و حدیث ،فقه و اصول ،ادبیات
عرب ،ادبیات فارسی و زبان شناسی)
 .3علوم اجتماعی (شامل حوزه های تاریخ ،جغرافیا ،اقتصاد ،علوم سیاسی،
فرهنگ و تمدن ،حقوق ،علوم اجتماعی و ارتباطات ،مدیریت ،مطالعات زنان و
خانواده)
 .4علوم رفتاری (شامل حوزه های تعلیم و تربیت ،اخالق ،روان شناسی)
 .5هنر و معماری (شامل حوزه های هنر ،معماری ،شهرسازی)
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فوائد ،آثار و خطمشيها

در ارتباط  با کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره
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فوائد و آثار كلي مترتب بر برگزاري كرسيها

 .1ايجاد فرصت شايسته براي طرح نظريات و نقدهاي جديد در فضاهاي
علمي و تخصصي،
 .2ايجاد زمينه نقد عالمانه و منصفانة ديدگاهها و نظريات نو از سوي جامعة
علمي مربوط،
 .3رفع برخي زمينههاي سوءاستفادههاي سياسي از ساحت علم و طرح
مباحث تخصصي در محافل عمومي به قصد ايجاد تزلزل عقيدتي و يا تشويش
اذهان عمومي،
 .4ايجاد زمينه الزم براي گسترش فرهنگ نقد و نوآوري در كشور،
 .5كمك به رفع برخي گرهها و تقابالت علمي ميان طيفهاي فكري كشور
(بهويژه در مناظرهها)،
 .6كمك به حل مسائل و معضالت علمي و گسترش مرزهاي دانش و
معرفت در قلمرو مباحث قابل طرح در كرسيها ،و نيز شناخت نقصها و
كاستيهاي علمي و مديريتي در عرصه پژوهش،
 .7حمايت معنوي ،تشويق و تكريم شخصيتهاي علمي نقاد و نظريهپرداز،
 .8كمك به شفافسازي ظرفيتها و ايجاد امكان شناسايي استعدادهاي
علمي ناشناخته و نوآوريها و نظريههاي جديد،
 .9خارجساختن پژوهش از انزوا و حاشيه ،و ايجاد  زمينة جديشدن آن در
ساختار كالن مديريتي كشور،
 .10كمك به استانداردسازي روشهاي پژوهش ،ارتقاي كيفيت پروژههاي
تحقيقي و شفافسازي خاستگاهها و مراجع علمي،
 .11فراهمسازي فرصتهاي مناسب براي بهرهبرداري از دستاوردهاي علمي
در كشور،
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 .12افزايش رونق و نشاط علمي در كشور.

خطمشيهاي حاكم بر برگزاري كرسيها

 .1رعايت مراتب و شئونات علمي،
 .2رعايت آزادي بيان ،عدالت و اخالق علمي در بيان ديدگاهها ،نقدها و
داوريها،
 .3رعايت شخصيت و كرامت صاحبان نوآوري ،نظريهپردازي ،نقد و مناظره،
 .4پرهيز از سطحينگري و عوامزدگي در برگزاري كرسيها از قبيل :دقت
در دعوت حضّ ار و نحوة اعالم نتايج،
 .5اجتناب از سياستزدگي و جناحگرايي.

خطمشيهاي كلي حاكم بر حمايتها

 .1اجتناب از تمركزگرايي در اجرا ،ضمن رعايت صالحيت و توانايي
مؤسسات برگزاركننده،
 .2عنايت به تمامي رشتهها و گرايشهاي علوم انساني ،هنر و معارف ديني
متصور است،
كه امكان برگزاري كرسيها در آنها ّ
 .3تالش براي تشويق و فرهنگسازي جهت نهادينهكردن برگزاري كرسيها
و ايجاد انگیزه در ميان نخبگان علمي كشور،
 .4اهتمام به بسترسازي جهت استمرار و ماندگاري كرسيها در كشور،
 .5ايجاد هماهنگي ميان دانشگاهها و مؤسسات عالي پژوهشي و برخورداري
نتايج كرسيها از ضمانتهاي قانوني.
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آييننامههای برگزاری کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره
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آييننامة برگزاري كرسيهاي نوآوری و نظريهپردازي
ماده یک ،تعاریف

نوآوری :به ارائة روشمند هرگونه نظریه ،ديدگاه ،رويكرد و بحث علمي جديد،
در ساحات و سطوح مختلف اطالق میشود.
نظريهپردازي :ارائة نظرية علمي جديد كه محصول مطالعه و پژوهش روشمند
و برخوردار از وجاهت و سطح علمي الزم بوده ،داراي مبانی ،فرضیه و دالئل كافي
و ساختار علمي منطقي باشد.
کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود
كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پيشنهاد دستگاه مجري و تأييد دبیرخانه
هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.
سازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق میشود که
درصدد برگزاری کرسیها میباشد.

ماده دو  ،خطوط مشي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نظريه و مدیریت کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نقد و نقل  آرا  ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،
 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف
تأسیس هیأت ( مندرج در نظامنامه هیأت)،
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مادة سه ،ویژگیهای صاحبان نوآوری و نظریه

 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالي حوزوي یا دانشگاهي،
 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
 .4داشتن قدرت تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت نوآور و نظريهپرداز جهت
برگزاری کرسی

به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نوآوری یا نظریه ،و نیز قابلیت
نوآوری و نظریه جهت طرح در کرسی ،صاحب نوآوری یا نظریه باید ابتدا طرحنامة
مخصوص 1را تكميل کند .پس از بررسي طرحنامه از سوي کمیته داوران و در
صورت لزوم بررسی دقیق محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و
صاحب نوآوری یا نظریه ،کرسی برگزار خواهد شد .شايان ذكر است ،برگزاري
كرسي صرفاً با امضاي دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأييد دبيرخانة هيأت ممكن
خواهد بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر نظريه بهصورت جداگانه ،به پيشنهاد دستگاه مجري
و تأييد دبیرخانه هيأت ،براساس شرايط زير تشكيل خواهد شد:
الف) عضويت حداقل سه و حداكثر پنج تن از صاحبنظران برجسته در رشتة
مربوط و برخوردار از شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی
اکثریت انتخاب خواهد شد:
 .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،
 .2داشتن حداقل يك اثر علمي قابل قبول در موضوع نوآوری یا نظريه،
 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسیها.
ب)  جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا
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تشكيل ميگردد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد صالحيت نوآور یا نظريهپرداز،
 .2بررسی صالحیت نقادان نظریه،
  .3تأیید صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوة مدیریت علمی آن،
  .4جمعبندی و ارزیابی نوآوری یا نظریه در زمان برگزاری کرسی،
  .5امتیازدهی.
تبصرة  :1در صورت لزوم كميته داوران ،از صاحب نوآوری یا نظريه و ناقدان
آن جهت ارائة توضيحات تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة
برگزاري كرسي ،دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصرة  :2کمیته داوران ميتواند حین برگزاری كرسي ،بدون هر گونه داوري
و قضاوت ،به طرح سؤاالتي از صاحب نوآوری یانظريه مبادرت نمايد.
تبصرة  :3وظيفة دبير کمیته داوران ،برگزاري نشستهاي کمیته ،انجام
رأيگيري ،تهية صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد بود.
تبصرة  :4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری
خواهد بود.

ماده شش ،نحوة برگزاري كرسيهاي نظريهپردازي

برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواهد بود:
الف) قرائت كالماهلل مجيد،
ب) خيرمقدم ،اعالم برنامه و زمانبندی مباحث،
ج) دعوت از صاحب نوآوری یانظریه و  نيز کمیته داوران و ناقدان جهت قرار
گرفتن در جايگاه،
د) سخنراني صاحب نوآوری یانظريه در سرفصلهای زير:
 .1تعريف اصطالحات كليدي،
 .2مسالة اصلي،
 .3فرضيه،
 .4مباني،
 .5دالئل،
 .6تفاوت فرضيه با فرضية رقيب،
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 .7شرح و تبيين نوآوری یا نظريه،
 .8نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نوآوری یا نظريه.
ه( سخنراني نقّاد اول و دوم در بخشهاي زير:
 .1تبيين روششناسي نقد و منابع و مآخذ،
 .2تبيين صورت مسأله،
 .3تبيين نقاط قوت،
 .4تبيين نقاط ضعف،
 .5جمعبندي و نتيجهگيري.
و) پاسخ صاحب نوآوری یانظريه به ناقدان براساس بخشهاي زير:
 .1اشكاالت روششناسي،
 .2اشكاالت مربوط به فهم نوآوری یا نظريه،
 .3اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
 .4نتيجهگيري.
ز) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حضّ ار،
ح) پاسخ نوآور یا نظريهپرداز به پرسشهاي حضّ ار،
ط) طرح سؤاالت از سوی کمیته داوران،
ي) پاسخ صاحب نوآوری یانظريه به سؤاالت کمیته داوران،
ك) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.
تبصرة  :1براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از
تأیید کمیته داوران ـ به کار گرفته خواهد شد و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای
ضوابط مربوط به ماده شش این آییننامه ،تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت
كتبي حضّ ار ميباشد.
تبصرة  :2دستگاه مجری نسبت به شناسایی و معرفی دو نقاد جهت نقد
نوآوری یا نظریه در کرسی به کمیته داوران جهت تأیید ،مبادرت خواهد کرد.
ویژگیهای علمی نقادان با ویژگیهای صاحب نظریه مندرج در ماده سه این
آییننامه یکسان خواهد بود.
تبصرة  :3كرسيها صرفاً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و
فضالي حوزه و دانشگاه و نیز دانشجویان و طالب مقاطع عالی بر حسب تخصص
یا رشته مربوط به موضوع نظريه برگزار ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا
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شفاهي حضّ ار منوط به ثبتنام قبلي است.

ماده هفت ،نحوة امتيازدهي

امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواهد گرفت:
جمع امتيازاتي كه حضّ ار طبق نمونبرگ نظرخواهي معتبر به نظريه ميدهند
و جمع امتيازات کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهد شد:
 .1معدل امتيازات حضّ ار همراه با نمونبرگ معتبر و امضا ،به دبير کمیته
داوران تحويل خواهد شد و در کنار امتیاز کمیته داوران در صورتجلسه رسمی
منعکس خواهد گرديد.
 .2جمع امتياز کمیته داوران براساس نمونبرگ نظرخواهي محرمانه و معتبر
همراه با امضا ،نمره  100خواهد بود.
تبصرة  :1از میان حضّ ار تنها افرادی ميتوانند به اظهارنظر در نمونبرگ
مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصره  3ماده شش این آیین نامه برخوردار
باشند.
تبصرة  :2مجموع امتيازات از سوي کمیته داوران تأييد و در قالب
صورتجلسهاي به امضاي اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.
 .3از مجموع  100امتياز ،درجة نوآوری یا نظريه به شرح زير از سوي کمیته
داوران اعطا خواهد شد:
الف)  90تا  :100عالي
ب)  70تا  :90خوب
ج)  50تا  :70متوسط
د) زير  :50ضعيف

ماده هشت ،نحوة تأييد و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت صرفاً براي
كرسيهاي حائز رتبة عالي ،خوب و متوسط ،در سربرگهاي مخصوص گواهي
صادر خواهد نمود.
 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زیر از صاحب نوآوری یا نظريه
حمايت بهعمل خواهد آمد:
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الف .معرفی رسمی به هیأتهای ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت
اعطاي امتیازات قانونی،
ب .معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایتهاي مادی
و معنوی بنیاد برابر مقررات،
ج .انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نوآوری یا نظریه در فصلنامه علمی و
پایگاه اطالعرسانی هیأت،
د .تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها
برگزار خواهد شد.
تبصرة  : 1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری ،براي
تأمین بخشی از هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواهد نمود.
تبصرة  :2صاحبان نوآوری و نظریه و ناقدان آنان ،بههنگام برگزاري جلسات
كرسيها در بیان دیدگاههای خود از آزادي كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و
دستگاه مجری ،موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ
مادام که با آییننامه برگزاری کرسیها منطبق باشد ـ پيگيري كنند.
تبصرة  :3دبیرخانه هیأت بر اساس ارزیابی جداگانه ،از دستگاههای مجری
که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی برخوردارشده باشند ،تقدیر به
عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس
خواهد كرد.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و ده  تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی  ،نقد و مناظره رسید.
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آييننامة برگزاري كرسيهاي نقد
ماده یک ،تعاریف

مستدل ،متقن و مستند مجموعة محاسن و معايب يك مكتب،
نقد :استقرايِ
ّ
نظريه يا اثر علمي در مسير ابطال يا تكميل آن نظريه ،با رعايت ادبيات رشتة
علمي مربوط و منطق و اخالق نقد كه از چارچوب نظري و ساختار علمي روشن
برخوردار باشد.
کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود
كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پيشنهاد دستگاه مجري و تأييد دبیرخانه
هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.
سازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق میشود که درصدد
برگزاری کرسیها میباشد.

ماده دو ،خطمشيهاي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد و مدیریت
کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نقد و نقل  آرا  ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،
 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف
تاسیس هیأت ( مندرج در نظامنامه هیأت).

ماده سه ،ویژگیهای صاحبان نقد

 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالي حوزوي یا دانشگاهي،
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 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف بر نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
 .4داشتن قدرت نقد ،تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت ناقد و نقد جهت برگزاری
کرسی

به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نقد ،و نیز قابلیت نقد جهت طرح
در کرسی ،صاحب نقد ابتدا باید طرحنامة مخصوص 1را تكميل کند .پس از بررسي
طرحنامه از سوي کمیته داوران و در صورت لزوم بررسی دقیق ،محتواي آن در
نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه ،کرسی برگزار خواهد
شد .شايان ذكر است ،برگزاري كرسي ،صرفاً با امضاي دو سوم اعضاي کمیته
داوران و تأييد دبيرخانة هيأت ممكن خواهد بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر نقد ،بهصورت جداگانه ،به پيشنهاد دستگاه مجري و
تأييد دبیرخانه هيأت براساس شرايط زير تشكيل خواهد شد:
الف) عضويت حداقل  3و حداكثر  5تن از صاحبنظران برجسته رشتة مربوط
و برخوردار از شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت
انتخاب خواهد شد:
  .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،
 .2داشتن حداقل يك اثر علمي قابل قبول در موضوع نوآوری،
 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسیها.
ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا
تشكيل ميگردد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد صالحيت صاحب نقد،
 .2بررسی صالحیت ارزیابان نقد،
 .3تأیید صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،
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 .4جعبندی و ارزیابی نقد در زمان برگزاری کرسی،
 .5امتیازدهی.
تبصرة  :1در صورت لزوم ،كميته داوران از صاحب نقد و ارزیابان آن ،جهت
ارائة توضيحات تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة برگزاري كرسي،
دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصرة  :2کمیته داوران ميتواند حین برگزاری كرسي ،بدون هرگونه داوري
و قضاوت ،به طرح سؤاالتي از صاحبنقد مبادرت نمايد.
تبصرة  :3وظيفة دبير کمیته داوران ،برگزاري نشستهاي کمیته ،انجام
رأيگيري ،تهية صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد بود.
تبصرة  :4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری
خواهد بود.

ماده شش ،نحوة برگزاري كرسيهاي نقد

برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواهد بود:
الف) قرائت كالماهلل مجيد،
ب) خيرمقدم و اعالم برنامه،
ب نقد و  نيز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در جايگاه،
ج) دعوت از صاح 
د) سخنراني صاحبنقد در سرفصلهای زير،
 .1تعريف اصطالحات كليدي،
 .2تبیین روششناسی نقد،
 .3توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،
 .4شرح و تبيين نقد،
 .5بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،
 .6نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نقد.
ه( سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخشهاي زير:
 .1ارزیابی روششناسی نقد،
 .2تبيين نقاط قوت،
 .3تبيين نقاط ضعف،
 .4جمعبندي و نتيجهگيري.
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و) پاسخ صاحبنقد به ارزیابان براساس بخشهاي زير:
 .1اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد،
 .2اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
 .3نتيجهگيري.
ز) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حضّ ار،
ح) پاسخ صاحب نقد به پرسشهاي حضّ ار،
ط) طرح سؤاالت کمیته داوران،
ي) پاسخ صاحبنقد به سؤاالت کمیته داوران،
ك) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.
تبصرة  :1براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از
تأیید کمیته داوران ـ بهکار گرفته خواهد شد و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای
ضوابط مربوط به ماده شش این آییننامه ،تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت
كتبي حضّ ار ميباشد.
تبصرة  :2دستگاه مجری به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جهت ارزیابی نقد
در کرسی به کمیته داوران جهت تأیید ،مبادرت خواهد کرد .ویژگیهای علمی
ارزیابان با ویژگیهای صاحب نقد مندرج در ماده سه این آییننامه یکسان خواهد
بود.
تبصرة  :3كرسيها صرفاً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان
و فضالي حوزه و دانشگاه و دانشجویان مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته
مربوط به موضوع نقد برگزار ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي حضّ ار
منوط به ثبتنام قبلي است.

ماده هفت ،نحوة امتيازدهي

امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواهد گرفت:
جمع امتيازاتي كه حضّ ار ميدهند طبق نمونبرگ نظرخواهي معتبر و جمع
امتيازات کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهند شد:
 .1معدل امتيازات حضّ ار همراه با نمونبرگ معتبر و امضا ،به دبير کمیته
داوران تحويل خواهد گرديد و در صورتجلسه منعکس خواهد شد.
 .2جمع امتياز کمیتة داوران براساس نمونبرگ نظرخواهي معتبر همراه با
امضا ،نمرة  100خواهد بود.
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تبصرة  :1از میان حضّ ار تنها افرادی ميتوانند به اظهارنظر در نمونبرگ
مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصرة  3ماده شش این  آیین نامه برخوردار
باشند.
تبصرة  :2مجموعة امتيازات از سوي کمیته داوران تأييد و در قالب
صورتجلسهاي به امضاي اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.
 .3از مجموع  100امتياز ،درجة نقد به شرح زير از سوي کمیته داوران اعطا
خواهد شد:
الف)  90تا  :100عالي
ب)  70تا  :90خوب
ج)  50تا  :70متوسط
د) زير  :50ضعيف

مادة هشت ،نحوة تأييد و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت گواهي صرفاً

براي كرسيهاي حائز رتبة عالي ،خوب و متوسط ،در سربرگهاي مخصوص
گواهي صادر خواهد نمود.
 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زير از صاحب نقد حمايت بهعمل
خواهد آمد:
الف) معرفی رسمی به هیأتهای ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت
اعطاي امتیازات قانونی،
ب) معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداری از حمایتهاي مادی
و معنوی بنیاد برابر مقررات،
ج) انتشار نتایج کرسی یا مقاله صاحب نقد در فصلنامه علمی و پایگاه
اطالعرسانی هیأت،
د) تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها
برگزار خواهد شد.
تبصرة  :1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری ،براي
تأمین بخشی از هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواهد نمود.
تبصرة  :2صاحبان نقد و ارزیابان ،بههنگام برگزاري جلسات كرسيهاي نقد
در بيان دیدگاههای خود از آزادي كامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت و دستگاه
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مجری ،موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی آنان ـ مادام که
با آییننامه برگزاری کرسیها منطبق باشد ،پيگيري كنند.
تبصرة  :3دبیرخانه هیأت براساس ارزیابی جداگانه  ،از دستگاههای مجری
که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی برخوردارشده باشند تقدیر به
عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس
خواهد كرد.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و ده تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره رسید.
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آيين نامة برگزاري كرسيهاي مناظره
ماده یک  ،تعاریف

مناظره :به نقد رو در رو و  شفاهي دو صاحبنظر دربارة دو مكتب ،نظريه ،و...
اطالق ميشود كه از تمامي مختصات نقد علمي برخوردار باشد.
کمیته داوران :به مجمعي از خبرگان علمي در حوزهاي خاص اطالق ميشود
كه براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه ،با پيشنهاد دستگاه مجري و تأييد دبیرخانه
هيأت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي ،نقد و مناظره ،تعيين ميشوند.
سازمان مجری :به دانشگاه یا مؤسسه علمی معتبری اطالق میشود که درصدد
برگزاری کرسیها میباشد.

ماده دو ،خطمشيهاي کلی در برگزاری کرسیها

 .1تحفظ بر رعايت نصابنامههاي علمي و فني معتبر در ارائة نقد ،مناظره و
مدیریت کرسی،
 .2التزام به اخالق پسنديدة علمي در نقد و نقل  آرا  ،اشخاص و آثار،
 .3پرهيز از ورود به نزاعهاي غيرعلمي و مجادالت روزمرة اجتماعي،
 .4اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف
تأسیس هیأت (مندرج در نظامنامه هیأت).

ماده سه ،مختصات مناظرهگران

 .1داشتن تحصيالت یا مطالعات عالی حوزوي یا دانشگاهي،
 .2برخورداری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع کرسی،
 .3آشنايي و اشراف به نظريات و ديدگاههاي مطرح در زمينة موضوع مورد بحث،
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 .4داشتن قدرت نقد ،تجزيه و تحليل علمي در رشتة مورد بحث.

ماده چهار ،نحوة احراز صالحيت مناظرهگران جهت برگزاری
کرسی

به منظور تشخيص صالحيت علمي مناظرهگران ،و نیز قابلیت مباحث مناظره
جهت طرح در کرسی ،هر دو مناظرهگر یا نمایندگان رسمی آنها باید ابتدا طرحنامة
مخصوص 1را تكميل کنند .پس از بررسي از سوي کمیته داوران و در صورت لزوم
بررسی دقیق ،محتواي آن در نشستي متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا
نظریه ،کرسی برگزار خواهد شد .شايان ذكر است ،برگزاري كرسي ،صرفاً با امضاي
دو سوم اعضاي کمیته داوران و تأييد دبيرخانة هيأت ممكن خواهد بود.

ماده پنج ،تركيب و نحوة تشكيل و فعاليت کمیته داوران

کمیته داوران دربارة هر مناظره ،بهصورت جداگانه ،به پيشنهاد دستگاه مجري
و تأييد دبیرخانه هیأت  ،بر اساس شرایط زیر تشکیل میشود:
الف) عضويت حداقل  3و حداكثر  5تن از صاحبنظران برجسته رشتة مربوط
و برخوردار از شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت
انتخاب خواهد شد:
 .1داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی،
 .2داشتن حداقل یک اثر علمی قابل قبول در موضوع مناظره،
 .3برخورداري از صالحيتهاي اخالقي الزم و غيرذينفع بودن،
 .4داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسیها.
ب) جلسات کمیته داوران براي بررسي موارد زير و با حضور اكثريت اعضا
تشكيل ميگردد:
 .1بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد صالحيت مناظرهگران،
 .2بررسی صالحیت ارزیابان مناظره،
 .3تأیید صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوه مدیریت علمی آن،
 .4جمعبندی و ارزیابی مباحث مناظره در زمان برگزاری کرسی،
 .5امتیازدهی.
تبصرة  :1در صورت لزوم كميته داوران ،از مناظرهگران یا نمایندگان آنها و نيز
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از ارزیابان جهت ارائة توضيحات تكميلي دربارة طرحنامه و توجيه درخصوص نحوة
برگزاري كرسي ،دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصرة  :2کمیته داوران ميتواند حین برگزاری كرسي ،بدون هرگونه داوري و
قضاوت ،به طرح سؤاالتي از صاحبنقد مبادرت نمايد.
تبصرة  :3وظيفة دبير کمیته داوران برگزاري نشستهاي کمیته داوران ،انجام
رأيگيري ،تهية صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد بود.
تبصره  : 4پرداخت حقوق مادی اعضاي کمیته داوران بر عهده دستگاه مجری
خواهد بود.

ماده شش ،نحوة برگزاري كرسيهاي مناظره

برنامة جلسات كرسيها به شرح زير خواهد بود:
الف) قرائت كالماهلل مجيد،
ب) خيرمقدم و اعالم برنامه،
ج) دعوت از مناظره گران و  نيز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در
جايگاه،
د) سخنراني مناظرهگر اول و دوم در سرفصلهای زير:
 .1تعريف اصطالحات كليدي،
 .2تبیین روششناسی نقد در مناظره،
 .3توصیف مسالة اصلي و موضوع نقد،
 .4شرح و تبيين نقد،
 .5بیان تفاوت نقد با نقدهای قبلی،
 .6نتيجهگيري و اعالم آثار و نتايج نقد.
ه( مباحثه و بیان اشکاالت و نقدهای متقابل.
و) سخنراني ارزیاب اول و دوم در بخشهاي زير:
 .1ارزیابی روششناسی نقد در مناظره،
 .2تبيين نقاط قوت،
 .3تبيين نقاط ضعف،
 .4جمعبندي و نتيجهگيري.
ز) پاسخ مناظرهگران به ارزیابان براساس بخشهاي زير:
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 .1اشكاالت مربوط به روششناسی نقد در مناظره،
 .2اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
 .3نتيجهگيري.
ح) طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حضّ ار،
ط) پاسخ مناظرهگران به پرسشهاي حضّ ار،
ي) طرح سؤاالت کمیته داوران،
ك) پاسخ مناظرهگران به سؤاالت کمیته داوران،
ل) اعالم پايان جلسه از سوي مدیر کرسی.
تبصرة  :1با رای اکثریت اعضاي کمیته داوران ،امکان تغییر در سرفصلهای
بند  1ماده شش این آییننامه وجود خواهد داشت.
تبصرة  :2براي ادارة كرسي مدیر توانایی از سوی دستگاه مجری ـ پس از
تأیید کمیته داورانـ بهکار گرفته خواهد شد و وظيفة مدير ،تبیین و اجرای ضوابط
مربوط به ماده شش این آییننامه ،تنظیم و نگهداري وقت و اعالم سؤاالت كتبي
حضّ ار ميباشد.

تبصرة  :3دستگاه نسبت به شناسایی و معرفی دو ارزیاب جهت ارزیابی
مباحث مناظره در کرسی به کمیته داوران جهت تأیید مبادرت خواهد کرد.
ویژگیهای علمی ارزیابان با ویژگیهای مناظرهگران مندرج در ماده سه این
آییننامه یکسان خواهد بود.
تبصرة  :4كرسيها صرفاً طی دعوت رسمي و با حضور جمعي از استادان و
فضالي حوزه و دانشگاه و نیز دانشجویان مقاطع عالی بر حسب تخصص یا رشته
مربوط به موضوع مناظره برگزار ميشوند و امکان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي
حضّ ار منوط به ثبتنام قبلي است.

ماده هفت ،نحوة صدور رأی و امتيازدهي

 .1هیأت داوران با صدور بیانیهای رسمی ،عالوه بر امتیازدهی ،ارزیابی نهایی
خود را درباره مناظره اعالم خواهد کرد.
 .2امتيازدهي كرسيها به شرح زير صورت خواهد گرفت:
جمع امتيازاتي كه حضّ ار طبق نمونبرگ نظرخواهي معتبر به هریک  از
مناظرهگران ميدهند و جمع امتيازات کمیته داوران به ترتيب زير لحاظ خواهد
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شد:

معدل امتيازات حضّ ار همراه با نمونبرگ معتبر و امضا ،به دبير کمیته
الف) ّ
داوران تحويل خواهد گرديد و در بیانیه کمیته داوران منعکس خواهد شد.
ب) جمع امتياز کمیته داوران براساس نمونبرگ نظرخواهي محرمانه و معتبر
همراه با امضا ،نمره  100خواهد بود.
تبصرة  :1از میان حضّ ار تنها افرادی ميتوانند به اظهارنظر در نمونبرگ
مبادرت نمايند كه از شرايط مذكور در تبصرة  4ماده  6این  آییننامه برخوردار
باشند.
تبصرة  :2مجموعة امتيازات از سوي کمیته داوران تأييد و در قالب
صورتجلسهاي به امضاي  اکثریت اعضاي کمیته مزبور خواهد رسید.
 .3از مجموع  100امتياز ،امتیاز علمی مباحث هر مناظرهگر جداگانه به شرح
زیر از سوي کمیته داوران اعطا خواهد شد:
الف)  90تا  :100عالي
ب)  70تا  :90خوب
ج)  50تا  :70متوسط
د) زير  :50ضعيف

ماده هشت ،نحوة تأييد و حمايت از سوی هیأت

 .1پس از اعطاي امتياز از سوي کمیته داوران ،دبيرخانه هیأت صرفاً براي
موارد داراي رتبة عالي ،خوب و متوسط ،در سربرگ مخصوص گواهي صادر خواهد
نمود.
 .2پس از تعیین امتیاز هر کرسی ،به شرح زير از مناظرهگران حمايت به عمل
خواهد آمد:
الف) معرفی رسمی به هیأتهای ممیزه دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی جهت
اعطاي امتیازات قانونی،
ب) انتشار نتایج کرسی در فصلنامه علمی و پایگاه اطالعرسانی هیأت،
ج) تقدیر در جشنوارهای خاص که در راستای اهداف هیأت حمایت از کرسیها
برگزار خواهد شد.
تبصرة  :1دبیرخانه هیأت ،در صورت درخواست کتبی دستگاه مجری ،براي
تأمین بخشی از هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواهد نمود.
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تبصرة  :2مناظرهگران ،ناقدان و اعضاي کمیتة داوران بههنگام برگزاري
جلسات كرسيها در بيان دیدگاههای خود از آزادي كامل برخوردارند و دبیرخانه
هیأت و دستگاه مجری ،موظف خواهند بود جهت تأمین امنیت و مصونیت قضایی
آنان ـ مادامکه با آییننامه برگزاری کرسیها منطبق باشد ـ پيگيري كنند.
تبصرة  :3دبیرخانه هیأت بر اساس ارزیابی جداگانه ،از دستگاههای مجری
که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی برخوردار شده باشند ،تقدیر به
عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی منعکس
خواهد ساخت.

ماده نه

این آییننامه در نه ماده و یازده تبصره در تاریخ  84/9/28به تصویب هیأت
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره رسید.
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نحوه ارتباط با هيات

تلفن دبيرخانه هيات  :تلفن      021 - 66976648 :
آدرس دبيرخانه :تهران ،تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی ،شماره  ،436طبقه نهم
کدپستی1591814313 :
ايميل موقتheiatehemayat@gmail.com :
پايگاه اطالعرساني      www.korsinews.ir :
توجه :لطفا جهت سهولت و سرعت در برقراري ارتباط ،پيامها و درخواستهاي خود
را از طريق ايميل دبيرخانه ارسال فرماييد.
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