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مقدمه:
بر اساس ماده پنج آیین نامهی برگزاری کرسی های نوآوری و نظریه پردازی مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی و نظامنامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی ها  ،شورای داوری و کمیته ناقدان به عنوان
مراجع برگزاری اجالسیه کرسی ها می باشند .

ماده یک) تعاریف:
 -8شورای داوری  :به مجمعی از استادان و خبرگان علمی در حوزهی خاص اطالق می شودکه برای ارزیابی
روشمند و علمی نظریه جدید ،نظر نو یا نقد تازه ،با پیشنهاد دستگاه مجری ،ترمیم و تکمیل کرسی
علمی مربوط تعیین می شود .ارزشیابی و داوری نهایی مدعای مطرح شده در کرسی برعهده شورای
داوری است.
 -2کمیته ناقدان :به جمعی از استادان و متخصصان رشته علمی خاص اطالق می شود که با انتخاب کرسی
علمی مربوط تعیین و وظیفه نقد علمی مدعاهای مطرح شده در اجالسیه های کرسی را عهده دار است .
تبصره  :مرجع تعاریف نظام نامه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی می باشد.

ماده دو) اهداف:
اهداف اصلی تشکیل شورای داوری و کمیته ناقدان به ترتیب عبارتند از:
 -8تضمین وجاهت علمی و ارزیابی دقیق و با کیفیت کرسی واجالسیه آن
 -2بررسی همه جانبه و نقادی طرح تحقیقاتی و علمی مورد ادعا

ماده سه) ترکیب:
 -8شورای داوری از حیث تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر می باشد(.به جز در موارد خاص که قابل
افزایش می باشد).
 -2داشتن رتبه علمی استادی برای اکثریت (نصف باضافه یک) اعضا الزامیست .مگر در مواردی که به
تشخیص کرسی علمی مربوط داوری با رتبه دانشیاری واجد رزومه علمی قوی و قابلیت علمی ویژ ه
باشد.
تبصره  :با حضور نصف باضافه یک اعضای شورای داوری اجالسیه کرسی رسمیت می یابد.
تبصره الحاقی جلسه 22شورای علمی :مقررگردیدترکیب شورای داوری در اجالسیه های کرسی
نظریه پردازی با توجه به ابعاد موضوع تا  7نفر انتخاب و حضور نصف بعالوه یک نفر آنان در
اجالسیه هابه صورت ثابت الزامی می باشد.
مقررگردیدترکیب شورای داوری در اجالسیه های کرسی نوآوری و نقد با توجه به ابعاد موضوع تا 2نفر
انتخاب ولی حضور 8نفر از آنان در اجالسیه هابه صورت ثابت الزامی می باشد
 -8ترکیب کمیته ناقدان از نظر تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر می باشد.
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 -4داشتن رتبه علمی حداقل دانشیاری برای اکثریت اعضا( نصف باضافه یک) الزامیست .مگر در مواردی که
به تشخیص کرسی علمی مربوط فرد ناقد دارای رزومه علمی قوی و توانمندی نقادی باالیی داشته باشد
که در آن صورت با رتبه استاد یاری نیز می تواند ناقد اجالسیه کرسی باشد.
تبصره الحاقی جلسه 22شورای علمی :مقرر گردید کمیته ناقدان با توجه به ابعاد موضوع در هر
سه نوع اجالسیه حداقل  8و حداکثر  2نفر در جلسات حضور داشته باشند.

ماده چهار) اختیارات:
 -8امتیاز و حکم شورای داوری در ارزشیابی اجالسیه کرسی و نظریه نافذ است و هیچ مرجعی حق نقض
حکم را ندارد جز در موارد خاص با تشخیص شورای علمی دبیر خانه تجدید نظر صورت می گیرد.
 -2شورای داوری در طرح پرسش های ایضاحی و ارائه نظرات راهبردی در اجالسیه کرسی آزاد است .
 -8نحوه امتیاز دهی به طرح های با برگزاری موفق شورای داوری پس ازاقدام به شور به صورت محرمانه
اقدام به امتیاز دهی کرده و برگه امتیاز را به نماینده دبیر خانه ارائه و پس از آن معدل نمرات اعالم می
گردد ((.الحاقی جلسه 22شورای علمی))
 -4اعضای کمیته ناقدان با لحاظ منطق علمی و اخالق نقد در طرح آزاد سواالت و استفاده از هر شیوه ای در
نقد مدعا مختار است .

ماده پنج) شرح وظایف شورای داوری :
 -8مطالعه طرح ارجاع شده از سوی کرسی علمی به منظور آمادگی و آگاهی دقیق و ارزیابی از محتوای
طرحنامه ومقاله پیوست.
 -2شرکت در اجالسیه پیش کرسی و گفتگو پیرامون مدعا و اعالم نظر مکتوب در خصوص قابلیت علمی
طرح و ارائه توصیه های الزم به محقق .
 -8نظارت علمی و فراگیر بر روند برگزا ری اجالسیه کرسی.
 -4ارائه پیشنهادات علمی به صاحب طرح و دبیرخانه به منظور تکمیل اثر بخش نظریه و یا نقد و ...
تبصره :شورای داوری می تواند بنابه صالحدید از صاحب طرح جهت حضور در جلسهی داوری دعوت بعمل آورد.

ماده شش) شرح وظایف اعضای شورای داوری:
-8مشارکت فعال و تمام وقت در جلسه پیش کرسی
 -2ایفای نقش اثر بخش در فرایند برگزاری اجالسیه کرسی .
 -8مشارکت فعال در جلسه امتیاز دهی و ارزشیابی کرسی .
 -4راز داری و تحفظ بر رای نهایی جلسه کرسی.
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ماده هفت) شرح وظایف اعضای کمیته ناقدان:
 -8مطالعه و بررسی طرح مورد ادعا پیش از برگزاری اجالسیه به منظور ارزیابی و آگاهی دقیق از محتوای
طرحنامه و طرح مدعی .
 -2مشارکت فعال و تمام وقت در اجالسیه کرسی.
 -8التزام به نقد علمی و روشمند طرح مورد ادعا بر پایهی منطق نقادی و اخالق .
 -4اعالم نظر مکتوب در خصوص ابهامات و اشکاالت وارد بر طرح.
 -2همکاری و مساعدت با دبیرخانه هیأت حمایت جهت تکمیل اسناد تحقیقاتی – علمی

آیین نامهی شورای داوری و کمیته ناقدان اجالسیه ها در جلسه یازدهم شورای علمی در مورخ
 11/1/2به تصویب رسید.
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