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 آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی 

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

شورای عالی انقالب  81/81/8931مورخ  777)مصوب جلسه  ی آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتیهاهآیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی موسس

 فرهنگی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5931آبان ماه 

 های نظریه پردازی، نقد و مناظرهدبیرخانه هیات حمایت از کرسی
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 فصل اول: کلیات
 تعریف: – 8ماده 

نظر برای دفاع از نظرر ورود یرا نظرر بهرر بره       نشستی علمی با ارائه متن مکتوب )چاپ شده یا نشده( صاحب

که بدون  علمیدر مدعای  نظر رقهب دارای متن مکتوبی علمی دو صاحبناقد یا ناقدان یا مباحثههمراه نقد 

، تقویر  فارای   « گفتگرو و نقرد  »داوری و بر اساس اوالق، منطق علمی و آزادی بهان با هدف بسط فرهنگ 

وزشری در دو  های مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکر  علمری و آم  عقالنی، ترویج و بررسی دیدگاه

 گردد :قالب ذیل برگ ار می
 

  گردد که هدف تبهرهن و  به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطالق می علمی: دیدگاهعرضه و نقد

معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بهنش یا جریان، ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصرال  و  

 کند.بهبود آن را دنبال می
   

 شود کره بره   نظراطالق میمند و منطقی مهان دو صاحبباحثه ای رو در رو، روش: به ممناظره علمی

 کشند.ها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی واص به چالش میای نقادانه، دیدگاهگونه
 

 اهداف و خط مشی ها - 1ماده 

 ها  ژوهشگاهو پ هاه، حوزهاهبسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در مؤسسات علمی اعم از دانشگا .1

 بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و مناظرات علمی   .2

هایشران  ها برای آن دسته از صراحبان اندیشره کره اندیشره    ایجاد امکان ارائه نظریات، نقدها و مناظره .3

 ، توسعه یا بازآفرینی اس  .مستل م تکمهل

 گسترش فاای عقالنه  و نهادینه سازی فرهنگ تاارب آراء .4

 و شجاع  نوآوری، نقد و مناظره بسط نشاط علمی .5

 ها.توانمندسازی مؤسسات علمی در برگ اری کرسی .6
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 های کلی در برگزاری جلسات:مشی خط

نظر و طرفهن مناظره بررای طرر    ارزشمندی متن علمی ارائه شده توسط صاحبمسئوله  تشخهص  .1

ائف برر عهرده کمهتره    های ترویجی و نه  نظارت بر فرآیند برگ اری، طبق شرر  وظر  در قالب کرسی

تأیهرد برگر اری   دستگاهی اس . برای آن دسته از سازمان های مجری که کمهته دسرتگاهی ندارنرد،   

 دبهروانه اس .بر عهده الذکر کرسی و موارد فوق

 های علمی و معتبر در برگ اری جلسات،  رعای  استاندارد .2

 نقل آرا، اشخاص و آثار،سرلوحه قراردادن سه اصل اوالق، منطق و آزادی بهان در نقد و  .3

 های بهرعلمی و شخصی در مباحثات،پرهه  از ورود به ن اع .4

 رعای  ال امات اجرایی از قبهل:  .5

 ها از طریق اعالم عمومی توسط مجری،اطالع رسانی کرسی 

 نظران، طالب و دانشجویان،مندان اعم از صاحببرگ اری علنی و ایجاد امکان حاور عالقه 

 مندانی مناسب با ظرفه  مه بانی جمع قابل توجهی از عالقهگهری از فاایبهره، 

با تأیهد دبهروانه ههأت، بروی از کرسی ها فقط با حاور اساتهد و متخصصان از طریق ارسال دعروت   تبصره:

شود و نهاز به اعرالن عمرومی و شررک  دانشرجویان و طرالب      نامه و اطالع رسانی به مراک  علمی برگ ار می

 باشد.نمی

 

 صل دوم: ارکان و وظایفف

 علمی کرسی عرضه و نقد دیدگاه -9ماده 

 کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی دارای سه رکن زیر اس :  

 صاحب کرسی   .1

 حداقل یک ناقد .2

 مدیر جلسه  .3
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 علمی:  الف( شرایط اختصاصی کرسی عرضه و نقد دیدگاه

دیردگاهی کره در   مرتن مکتروب   نظر، مراک  آموزشی یا مؤسسات علمی و اجرایی، باید افراد صاحب .1

 اند را جه  عرضه و نقد پهشنهاد کنند.بندی الزم رسهدهوصوص آن به جمع

دیدگاه علمی وود را قبل از جلسه برای ناقد  )چاپ شده یا نشده(ارائه دهنده الزم اس  اثر مکتوب  .2

 یا ناقدان ارسال کند.

 گهرد. نقد و سؤال قرار میدیدگاه ارائه دهنده در جلسه، توسط ناقدین و حاضرین مورد  .3

: دانشجویان مستعد و توانمند دوره دکتری با تایهدیه گروه علمی مربوطره مری تواننرد از قالرب      1تبصره 

 کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی استفاده کنند. 

 

 ب( فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :

 .قرائ  کالم ا... مجهد .1

 وهر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث  .2

 دعوت از ارائه دهنده و ناقدین جه  قرار گرفتن در جایگاه جه  شروع جلسه  .3

 ارائه دیدگاه علمی توسط ارائه دهنده  .4

 دیننقد ناقد یا ناق .5

 پاسخ به نقدها .6

 نقدهای حاضرین  .7

 پاسخ به نقدهای حاضرین .8

  جمع بندی علمی جلسه  .9

 

 

 ظره علمیکرسی منا – 1ماده 

 علمی دارای دو رکن زیر اس :   مناظرهکرسی 

 صاحب نظردو  .1

 مدیر جلسه  .2
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 الف( شرایط اختصاصی کرسی مناظره علمی: 

دیدگاه علمی ورود را قبرل از جلسره بررای     )چاپ شده یا نشده( هر یک از طرفهن باید اثر مکتوب  .1

 .دنطرف مقابل ارسال کن

 مناظره با رعای  دو اصل زیر پهشنهاد شوند:شایسته اس  طرفهن این نوع کرسی جه  انجام  .2

 طرازی طرفهن مناظرههم .أ

 ضوع و مدعای علمیتخصص در مو .ب

 
 

 :علمی ب( فرآیند برگزاری کرسی مناظره

 قرائ  کالم ا.. مجهد   .1

 وهر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث .2

 دعوت از طرفهن مناظره جه  قرار گرفتن در جایگاه    .3

 شروع مناظره   .4

 ت حاضرین از طرفهن مناظره  سؤاال .5

 جوابگویی به سؤاالت از سوی مناظره کنندگان  .6

 جمع بندی علمی جلسه .7

 

 فصل سوم: اقدامات اجرایی

 ( ثبت و مستندسازی 5ماده 

 مجری موظف به ثب  جریان کرسی و ارایه گ ارش کرسی طبق اسناد دروواستی می باشد. .1

 را به دبهروانه ارائه دهد.مجری موظف اس  اثر متن پهاده شده کرسی ترویجی  .2

 مجری موظف اس  صوت یا فهلم جلسه )با کهفه  عالی( را به دبهروانه ارائه دهد. .3

تبلهغات محهطی قبل از برگ اری کرسی بصورت پوستر و در زمان برگ اری کرسری جهر  گفتمران     .4

 سازی و تقوی  فاای نقد و تاارب آراء صورت پذیرد.
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و بنمد   8-9)فعاليت های پژوهشی و فناوری( جدول شمماره   7ده از ما 81ر اساس بند ( ب7ماده 

آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضای هيأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره  1-9، جدول 7از ماده  85

 ها گواهی صادر می شود. کنندگان جلسات کرسی

 می شود.  پس از طی مراحل اداری و تایهد مستندات، گواهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر .1

 موضوع ردیف
حداکثر امتیاز در 
 واحد کار یا نیم سال

حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

حداقل امتیاز الزم 
 در هر دوره ارتقا

51 
کرسی های 
 نظریه پردازی

 1تا  ٢ . ارائه کرسیهای علمی  ترویجی5
 

  

ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته 
در همرای  هرا و   از کرسیهای نظریه پرردازی  

 میزگردهای مراکز علمی ملی و بین المللی

1 
  

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

 

 8تربيتی و اجتماعی( جمدول شمماره    -)فعاليت های فرهنگی 1از ماده  1(  بر اساس بند 7ماده 

ها گواهی ه اعضای هيأت علمی برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات کرسیآیين نامه ارتقاء مرتب

 صادر می شود. 

 پس از طی مراحل اداری و تایهد مستندات، گواهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود.  .1

 موضوع ردیف
حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا نیم سال

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

حداقل امتیاز الزم 

 دوره ارتقا در هر

طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای نقد و نظریه  1

 پردازی با تأیید مرجع ذی صالح
 6 ٢تا  5

 

 8امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی  بند -1جدول -1ماده 

 

بمه تصموی     35/ 1/ 81نامه در سه فصل، هشت ماده و دو تبصمره در تماری    این آیين  (1ماده 

 پردازی، نقد و مناظره رسيد.های نظریهمجمع هيأت حمایت از کرسی

 


