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  باسمه تعالی
 پیشگفتار

 مستلزم همکاريظریه پردازي ، نقد و مناظره هاي نکرسی نیز ترویج و رونق حصول نتیجه مطلوب ، فعالیت جدي و
پراکندگی  دیگر سوي باشد. ازکشور میو مراکز آموزشی و پژوهشی سرتاسر هاي علمیجانبه دستگاههمه و همیاري

 آوري و جنبش نرم افزاري، نقد ، نو پردازيعلم و نظریه و توسعه توانند در فرایند تولیدهایی که میگستردگی مجموعهو
پردازي، هاي نظریهبرگزاري کرسی کمیتهها، ایجاد عملکرد این مجموعه فعال نمایند و لزوم یکسان سازي فعالیتمشارکت 

- برگزاري کرسی کمیته دستگاهینامه رو آیینساخته است. از این  ضروريرا  در دستگاه ها و مراکز تولید علم نقد و مناظره

ترویج و  ایجاد محرك و انگیزه ها و دیگر مراکز تولید علم با راهبردوهشگاهژها، پازي، نقد و مناظره در دانشگاهپردهاي نظریه
  تدوین گردیده است. هاي علمی ویژه علوم انسانی و اسالمیترغیب محققان و صاحب نظران به برگزاري کرسی

  کمیته دستگاهیتعریف ماده یک ) 
 ، هماهنگی ، پیگیري و برنامه ریزينظران مراکز علمی ـ پژوهشی که ی از مسؤوالن و صاحباست متشکل از برخ کمیته اي

پردازي، نقد و هاي نظریهرا در چهارچوب قوانین و مقررات هیأت حمایت از کرسی ي علمی ـ ترویجی هابرگزاري کرسی
  نماید.مناظره در مراکز تحت اشراف خود مدیریت می

  ) اهداف دوماده 
 هاي علمی، ساماندهی و فرهنگ سازي در راستاي عملیاتی نمودن کرسیازيبسترس  .1

 هاي علمیایجاد انگیزش در دانشجویان و فضالي توانا در برگزاري کرسی .2

 ي پژوهشی ، تحقیقاتی و آموزشیها در دستگاهکرسی ها مند نمودن فرایند برگزاري تقویت، تسهیل و نظام .3

- هاي تخصصی و نخبگان در برگزاري کرسی، گروهـ پژوهشی هاي علمیفعالیت عل هاي بالقوه و بالفشناسایی ظرفیت .4

 هاي علمی، داوري و نقد .

 هاسیاست)  سهماده 

علم و آزاد و توسعه هاي آموزشی در راستاي تولید ها و کارگاهاندیشیها، همها، نشستهمایشو ترغیب دهی جهت .1
 و رونق جنبش نرم افزاري اندیشی

 علم و توسعه  ها (حوزه علوم انسانی و اسالمی) به سمت تولیددانشگاه و تخصصی هاي پژوهشیالیتدهی فعجهت .2

بر اساس نظامنامه هاي هیات حمایت  تحفظ بر رعایت نصابنامه هاي علمی و فنی معتبر در ارائه نظریه و مدیریت کرسی .3
 از کرسی هاي نظریه پردازي

 نقل آرا ، اشخاص و آثار التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و .4

 اجتماعی سیاسی ـ ت روزمرهالپرهیز از ورود به نزاع هاي غیر علمی و مجاد .5

 اهتمام به روزآمدي و کارایی نظریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تاسیس هیات (مندرج در نظامنامه هیات) .6

  کمیتهماده چهار ) ترکیب 
  نفر می باشد. 7و حداکثر  5 کمیتهبندیک) حداقل تعداد اعضاي 

  از افراد زیر تشکیل خواهد شد: کمیتهشوراي بند دو)  
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 رییس دانشگاه، پژوهشگاه و یا مرکز علمی .1

 معاون پژوهشی  .2

 هاي علمی مراکزها یا گروهها، پژوهشکدهنفر از رؤساي دانشکده 4حداکثر  .3

  در دانشگاه ها مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه .4
  نامه، عدم وجود جایگاه نمایندگی ولی فقیه در برخی از مراکز تحت شمول این آیینر صورت د      ـ 1تبصره

 آن مجموعه حذف خواهد شد. کمیتهجایگاه حقوقی یاد شده از ترکیب       

-در یک دانشگاه، پژوهشگاه و یا مرکز علمی تشکیل نشود، رؤساي واحدهاي یادشده میکمیته ـ در صورتی که  2تبصره

صالح در علمی و دیگر افراد ذی هاي گروه با ترکیب معاون پژوهشی، معاون آموزشی، مدیران رااي د کمیتهتوانن
 دبیرخانه هاي علمی را با نظارتچهارچوب مقررات و قوانین دبیرخانۀ هیأت تشکیل داده و برگزاري کرسی

 هیأت پیگیري نمایند.

  ماده پنج ) ساختار
  کمیته ئیس. ر 1

  و یا نماینده تام االختیار ایشان می باشد . ر عهده رییس دانشگاه، پژوهشگاه و یا مرکز علمیب ریاست کمیته
  . دیبر کمیته2

 خواهد بود.دانشگاه، پژوهشگاه و یا مرکز علمی بر عهده معاون پژوهشی  کمیتهدبیري 

  ماده شش ) نحوه فعالیت
  ست.اکمیته  بع تصمیماتامور ، تارایند تصویب مصوبات و دیگر نحوة برگزاري جلسات، ف

  شرح وظایف  ماده هفت)
 هاها در راستاي تولید علم و برگزاري کرسیهاي اجرایی دستگاهتعیین و تصویب برنامه .1

 ، نوآوري ، نقد و مناظره پردازيهاي نظریههاي تشویقی براي ترویج کرسیایجاد سامانه .2

 طههاي دستگاه مربوتصویب بودجه ساالنه براي برگزاري کرسی .3

 هابراي برگزاري کرسی یا پژوهشکده ها هاهاي تخصصی در دانشکدهها یا کمیتهاندازي کارگروهراه .4

 هاي تخصصیها و کارگروهها و صالحیت داوران و ناقدان پیشنهادي از طرف کمیتهنامهبررسی اولیه طرح .5

 زيحمایت از کرسی هاي نظریه پردا هیأت دبیرخانه ها بهارسال نتایج ارزیابی .6

 ( تعیین ناظر علمی و ناظر حسن اجرا ) هاي مربوطههاي دستگاهنظارت بر حسن برگزاري کرسی .7

 هیأت دبیرخانه اي با فاصله زمانی حداکثر شش ماه بههاي دورهارایۀگزارش .8

 نیاز شناسی تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسالمی مرتبط با دستگاه علمی مربوطه .9

پردازي و نوآوري در راستاي حل اهم مشکالت جامعه و نظام ج. ا. ها به سمت نظریهامهنها و پایاندهی رسالهجهت .10
 ا.

هیات حمایت از کرسی هاي نظریه  بند به تصویب دبیرخانه 24تبصره و  2ماده و  8این آیین نامه در   ماده هشت)
  رسید. پردازي ، نقد و مناظره


