آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی
ماده - 6جدول  -1-3امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی ،فناوری بند  11و جدول  2-3بند 11
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

(مصوب جلسه  777مورخ  8931/81/81شورای عالی انقالب فرهنگی)

آبان ماه 9315
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

به نام خدا

فصل اول :کلیات
ماده  – 8تعریف:
نشستس ع می ع با ارائه م ن مک وب (چاپ شده یا نشده) صاحبنظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به ه راه نقد
ناقد یا ناقدان یا مباحثه ی می ع دو صسسساحب ظر رقیب دارای م ن مک وب در موضسسسوع واحد ه بدون داوری و بر
اسسسا

اخالق ،م طق می ع و آزادی بیان با هدف بتسسف فره

«گف گو و نقد»  ،تقویت فضسسای مقالنع ،ترویج و

بررسع دیدگاههای مخ یف و گف ان سازی می ع ،توسف مرا ز می ع و آموزشع در دو قالب ذیل برگزار معگردد :
 عرضه و نقد دیدگاه علمی :به نشت ع نوآورانه ،روش د و می ع اطالق معگردد ه هدف تبیین و معرفع
نظریه یا مک ب یا ایده یا بی ش یا جریان ،ارزیابع و س جش نقاط ضعف و قوت و اصالح و بهبود آن دنبال
میک د.
 مناظره علمی :به مباحثه ای رو در رو ،روشم د و م طقع میان دو صساحبنظراطالق معشود ه به گونهای
نقادانه ،دیدگاهها و نظرات یکدیگر را درباره مدمای می ع خاص به چالش مع ش د.

ماده  - 1اهداف و خط مشی ها
 .1بتف و گت رش فره

آزاداندیشع در مؤستات می ع امم از دانشگاه ها ،حوزه ها و پژوهشگاه ها

 .2بت رسازی ت رین نظریه پردازی ،نقد و م اظرات می ع
 .3ایجاد امکان ارائه نظریات ،نقدها و م اظرهها برای آن دسس ه از صساحبان اندیشسه ه اندیشسسههایشان مت یزم
تک یل ،توسعه یا بازآفری ع است .
 .4گت رش فضای مقالنیت و نهادی ه سازی فره

تضارب آراء

 .5بتف نشاط می ع و شجامت نوآوری ،نقد و م اظره
 .6توان دسازی مؤستات می ع در برگزاری رسعها.
خط مشی های کلی در برگزاری جلسات:
 .1متئولیت تشخیص ارزش دی م ن می ع ارائه شده توسف صاحبنظر و طرفین م اظره برای طرح در قالب
رسسع های ترویجع و نیز نظارت بر فرآی د برگزاری ،طبق شسرح وظائف بر مهده
برای آن دسس ه از سسازمان های مجری ه
بر مهده دبیرخانه است.

ی ه دسس گاهع است.

ی ه دس گاهع ندارند ،تأیید برگزاری رسع و موارد فوقالذ ر

 .2رمایت اس اندارد های می ع و مع بر در برگزاری جیتات،
 .3سرلوحه قراردادن سه اصل اخالق ،م طق و آزادی بیان در نقد و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .4پرهیز از ورود به نزاعهای غیرمی ع و شخصع در مباحثات،
 .5رمایت الزامات اجرایع از قبیل:
 اطالع رسانع رسعها از طریق امالم م ومع توسف مجری،
 برگزاری می ع و ایجاد امکان حضور مالقهم دان امم از صاحب نظران ،طالب و دانشجویان،
 بهرهگیری از فضایع م اسب با ظرفیت میزبانع ج ع قابل توجهع از مالقهم دان را دارا باشد.

تبصره :با تأیید دبیرخانه هیأت ،برخع از رسسع ها فقف با حضور اساتید و م خصصان از طریق ارسال دموت نامه و
اطالع رسانع به مرا ز می ع برگزار معشود و نیاز به امالن م ومع و شر ت دانشجویان و طالب ن ع باشد.

فصل دوم :ارکان و وظایف
ماده  -9کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی
رسع مرضه و نقد دیدگاههای می ع دارای سه ر ن زیر است:
.1

صاحب رسع

 .2حداقل یک ناقد
.3

مدیر جیته

الف) شرایط اختصاصی کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی:
 .1افراد صسساحب ظر ،مرا ز آموزشسسع یا مؤسسستسسات می ع و اجرایع ،باید دیدگاهع ه در خصسسوص آن به
ج عب دی الزم رسیدهاند را جهت مرضه و نقد پیش هاد

د.

 .2ارائه ده ده الزم اسسست اثر مک وب (چاپ شسسده یا نشسسده) دیدگاه می ع خود را قبل از جیتسسه برای ناقد یا
ناقدان ارسال د.
 .3دیدگاه ارائه ده ده در جیته ،توسف ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار معگیرد.
تبصسسره  : 1دانشسسجویان مت س عد و توان د دوره د ری با تاییدیه گروه می ع مربوطه مع توان د از قالب رسسسع
مرضه و نقد دیدگاه می ع اس فاده

د.

تبصسره  : 2سسازمانهای مجری برخوردار از

ی ه دس گاهع ،موظف هت د برای برگزاری رسع ها از دو ناقد

ه حداقل یکع از آنها از بیرون مر ز می ع دموت شده باشد ،اس فاده

د.

ب) فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :
. .1قرائت الم ا ...مجید
.2

خیر مقدم ،امالم برنامه و زمانب دی مباحث

.3

دموت از ارائه ده ده و ناقدین جهت قرار گرف ن در جایگاه جهت شروع جیته

.4

ارائه دیدگاه می ع توسف ارائه ده ده

 .5نقد ناقد یا ناقدین
 .6پاسخ به نقدها
.7

نقدهای حاضرین

 .8پاسخ به نقدهای حاضرین
.9

ج ع ب دی می ع جیته

ماده  – 1کرسی مناظره علمی
رسع مناظره می ع دارای دو ر ن زیر است:
 .1دو صاحب نظر
.2

مدیر جیته

الف) شرایط اختصاصی کرسی مناظره علمی:
 .1هر یک از طرفین باید اثر مک وب (چاپ شسسده یا نشسسده) دیدگاه می ع خود را قبل از جیتسسه برای طرف
مقابل ارسال د.
 .2شایت ه است طرفین این نوع رسع جهت انجام م اظره با رمایت دو اصل زیر پیش هاد شوند:
أ .همطرازی طرفین م اظره
ب .تخصص در موضوع
ب) فرآیند برگزاری کرسی مناظره علمی:
 .1قرائت الم ا ..مجید
 .2خیر مقدم ،امالم برنامه و زمانب دی مباحث
.3

دموت از طرفین م اظره جهت قرار گرف ن در جایگاه

 .4شروع م اظره
 .5سؤاالت حاضرین از طرفین م اظره
.6

جوابگویع به سؤاالت از سوی م اظره

 .7ج ع ب دی می ع جیته

دگان

فصل سوم :اقدامات اجرایی
ماده  ) 5ثبت و مستندسازی
 .1مجری موظف به ثبت جریان رسع و ارایه گزارش رسع طبق اس اد درخواس ع مع باشد.
 .2مجری موظف است اثر م ن پیاده شده رسع ترویجع را به دبیرخانه ارائه دهد.
 .3مجری موظف است صوت یا فییم جیته (با یفیت مالع) را به دبیرخانه ارائه دهد.
 .4تبییغات محیطع قبل از برگزاری رسسع بصورت پوس ر و در زمان برگزاری رسع جهت گف ان سازی و
ترویج فضای نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.

ماده  )7بر اساا

بند  81از ماده ( 7فعاليت های پژوهشی و فناوری) جدول شماره  8-9و بند  85از

مااده  ،7جدول  1-9آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضااای هي ت علمی ،برای ارائه دهنده و مناظره کنندگان
جلسات کرسیها گواهی صادر می شود.
 .1پس از طع مراحل اداری و تایید مت دات ،گواهع رسع بر اسا
موضوع

ردیف

 .9ارائه کرسیهای علمی ترویجی
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جدول زیر صادر مع شود.

حداکثر امتیاز در واحد حداکثر امتیاز حداقل امتیاز الزم
در هر موضوع در هر دوره ارتقا
کار یا نیم سال
 ٢تا 1

کرسی های ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته
نظریه پردازی از کرسیهای نظریه پردازی در همایش ها و
میزگردهای مراکز علمی ملی و بین المللی

1

ماده - 6جدول  -1-3امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی ،فناوری بند  11و جدول  2-3بند11

ماده  )7بر اسا

بند  1از ماده ( 1فعاليت های فرهنگی -تربيتی و اجتماعی) جدول شماره  8آیين نامه

ارتقاء مرتبه اعضای هي ت علمی برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات کرسیها گواهی صادر می شود.
 .1پس از طع مراحل اداری و تایید مت دات ،گواهع رسع بر اسا
ردیف

1

موضوع
طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای نقد و نظریه
پردازی با تأیید مرجع ذی صالح

جدول زیر صادر مع شود.

حداکثر امتیاز در

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز الزم

واحد کار یا نیم سال

در هر موضوع

در هر دوره ارتقا

 9تا ٢

6

ماده -1جدول  -1امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی بند8

ماده  )1این آیين نامه در ساه فصا  ،هشت ماده و سه تبصره در تاریخ  35 /1/ 81به تصویب مجمع
هي ت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره رسيد.

