آیین نامه کمیته دستگاهی
برگزاری کرسی های نظریهپردازی ،نقد و مناظره

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

آذر ماه 7831

باسمه تعالي
پيشگفتار
حصول نتیجه مطلوب  ،فعالیت جدی و نیز ترویج و رونق کرسیهای نظریه پردازی  ،نقد و مناظره مستلزم همکاری
و همیاری همهجانبه دستگاههای علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی سرتاسرکشور میباشد .از سوی دیگر پراکندگی
وگستردگی مجموعههایی که میتوانند در فرایند تولید و توسعه علم و نظریهپردازی  ،نقد  ،نوآوری و جنبش نرم افزاری
مشارکت فعال نمایند و لزوم یکسان سازی فعالیت عملکرد این مجموعهها ،ایجاد کمیته برگزاری کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره در دستگاه ها و مراکز تولید علم را ضروری ساخته است .از این رو آییننامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی-

های نظریهپردازی ،نقد و مناظره در دانشگاهها ،پژوهشگاهها و دیگر مراکز تولید علم با راهبرد ایجاد محرک و انگیزه ترويج و
ترغيب محققان و صاحب نظران به برگزاري كرسيهاي علمي ويژه علوم انساني و اسالمي تدوین گردیده است.
ماده يك ) تعريف كميته دستگاهي
کمیته ای است متشکل از برخی از مسؤوالن و صاحبنظران مراکز علمی ـ پژوهشی که برنامه ریزی  ،هماهنگی  ،پیگیری و
برگزاری کرسیهای علمی ـ ترویجی را در چهارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و
مناظره در مراکز تحت اشراف خود مدیریت مینماید.
ماده دو ) اهداف
.1

بسترسازی ،ساماندهی و فرهنگ سازی در راستای عملیاتی نمودن کرسیهای علمی

 .2ایجاد انگیزش در دانشجویان و فضالی توانا در برگزاری کرسیهای علمی
 .3تقویت ،تسهیل و نظاممند نمودن فرایند برگزاری کرسی ها در دستگاهها ی پژوهشی  ،تحقیقاتی و آموزشی
 .4شناسایی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فعالیت های علمی ـ پژوهشی ،گروههای تخصصی و نخبگان در برگزاری کرسی-
های علمی ،داوری و نقد .
ماده سه ) سياستها
 .1جهتدهی و ترغیب همایشها ،نشستها ،هماندیشیها و کارگاههای آموزشی در راستای تولید و توسعه علم و آزاد
اندیشی و رونق جنبش نرم افزاری
 .2جهتدهی فعالیتهای پژوهشی و تخصصی دانشگاهها (حوزه علوم انسانی و اسالمی) به سمت تولید و توسعه علم
 .3تحفظ بر رعایت نصابنامه های علمی و فنی معتبر در ارائه نظریه و مدیریت کرسی بر اساس نظامنامه های هیات حمایت
از کرسی های نظریه پردازی
 .4التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا  ،اشخاص و آثار
 .5پرهیز از ورود به نزاع های غیر علمی و مجادالت روزمره سیاسی ـ اجتماعی
 .6اهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تاسیس هیات (مندرج در نظامنامه هیات)
ماده چهار ) تركيب كميته
بندیک) حداقل تعداد اعضای کمیته  5و حداکثر  7نفر می باشد.
بند دو) شورای کمیته از افراد زیر تشکیل خواهد شد:
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 .1رییس دانشگاه ،پژوهشگاه و یا مرکز علمی
 .2معاون پژوهشی
 .3حداکثر  4نفر از رؤسای دانشکدهها ،پژوهشکدهها یا گروههای علمی مراکز
 .4مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
در صورت عدم وجود جایگاه نمایندگی ولی فقیه در برخی از مراکز تحت شمول این آییننامه،

تبصره 1ـ

جایگاه حقوقی یاد شده از ترکیب کمیته آن مجموعه حذف خواهد شد.
تبصره 2ـ در صورتی که کمیته در یک دانشگاه ،پژوهشگاه و یا مرکز علمی تشکیل نشود ،رؤسای واحدهای یادشده می-
توانند کمیتهای را با ترکیب معاون پژوهشی ،معاون آموزشی ،مدیران گروه های علمی و دیگر افراد ذیصالح در
چهارچوب مقررات و قوانین دبیرخانة هیأت تشکیل داده و برگزاری کرسیهای علمی را با نظارت دبیرخانه
هیأت پیگیری نمایند.
ماده پنج ) ساختار
 . 7رئيس كميته
ریاست کمیته بر عهده رییس دانشگاه ،پژوهشگاه و یا مرکز علمی و یا نماینده تام االختیار ایشان می باشد .
 .2ديبر كميته
دبیری کمیته بر عهده معاون پژوهشی دانشگاه ،پژوهشگاه و یا مرکز علمی خواهد بود.
ماده شش ) نحوه فعاليت
نحوة برگزاری جلسات ،فرایند تصویب مصوبات و دیگر امور  ،تابع تصمیمات کمیته است.
ماده هفت) شرح وظايف
 .1تعیین و تصویب برنامههای اجرایی دستگاهها در راستای تولید علم و برگزاری کرسیها
 .2ایجاد سامانههای تشویقی برای ترویج کرسیهای نظریهپردازی  ،نوآوری  ،نقد و مناظره
 .3تصویب بودجه ساالنه برای برگزاری کرسیهای دستگاه مربوطه
 .4راهاندازی کارگروهها یا کمیتههای تخصصی در دانشکدهها یا پژوهشکده ها برای برگزاری کرسیها
 .5بررسی اولیه طرحنامهها و صالحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیتهها و کارگروههای تخصصی
 .6ارسال نتایج ارزیابیها به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 .7نظارت بر حسن برگزاری کرسیهای دستگاههای مربوطه ( تعیین ناظر علمی و ناظر حسن اجرا )
 .8ارایةگزارشهای دورهای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیأت
 .9نیاز شناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسالمی مرتبط با دستگاه علمی مربوطه
 .11جهتدهی رسالهها و پایاننامهها به سمت نظریه پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشکالت جامعه و نظام ج .ا.
ا.
ماده هشت) اين آيين نامه در  3ماده و  2تبصره و  24بند به تصويب دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه
پردازي  ،نقد و مناظره رسيد.
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