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 بالندگی و رشد از جدید دوران سرآغاز نقطه این تثبیت و »دیکتاتوري« و »مرج و هرج« میان تعادل نقطه شناخت
 تبدیل خواهد تشریفاتی امري یا و قاچاق کاالي به را »انتقاد و نقد« ،»مناظره« از گریز و »آزادي« از ترس. است فکري

 آزادي بجاي گریزي مسئولیت و هتاکی دام به لغزیدن و مناظره بجاي »مراء و جدال« به شدن گرفتار طرفی از. کرد
 شود، اداء یکدیگر کنار در و یکجا همه ،»منطق« سهم و »اخالق« سهم ،»آزادي« سهم که روز آن. است مسیر این هايآفت
 کلیه رد »دینی و علمی افزار نرم تولید« جنبش کلید و است جامعه این در دینی بالنده تفکر و علمی خالقیت روند آغاز
 و اصولی راهکار ترویجی و نقد نوآوري، پردازي، نظریه هاي کرسی. است شده زده حوزوي و دانشگاهی معارف و علوم

 نظریه از عملی و نظري عقل گوناگون هاي قلمرو در است الزم. است ظرافت پر مسیر این در زدن قدم براي مند چارچوب
 رغیبت اجتهاد و خالقیت به نیز دیگران تا شود شنیده سخنانشان و شود داده جایزه نوآوران به و آید عمل به تقدیر سازان
 هاي هرشت و علوم کلیه در بلکه شودنمی محدود نیز اجتماعی و انسانی علوم یا دینی فکر هاي قلمرو به ایده این. شوند
 نامه نظام باالدستی سند بر تکیه با جاري نامه شیوه. 1است پیگیري به الزم کاربردي علوم و پایه علوم حتی عملی و نظري

 هاي اولویت و شرایط ها، زیرساخت کردن لحاظ با مناظره و نقد پردازي نظریه هايکرسی از حمایت هیأت هاي نامه آیین و
 .است شده تدوین ترویجی و تخصصی هاي کرسی مختلف انواع کردن عملیاتی راستاي در یزد دانشگاه

 هاکرسی ماده یک: انواع
 ،»ردازيپ نظریه« قالب سه در خود تخصصی هاي کرسی. می شوند تقسیم ترویجی و تخصصی دسته دو به ها کرسی

 ارائه »علمی مناظره« و »علمی دیدگاه نقد و عرضه« شکل دو به ترویجی هاي کرسی. اسـت اجرا قابل »نقد« و »نوآوري«
 .شد خواهد

 ماده دو: تعاریف
 انقالب عالی شوراي ساختمان در مسـتقر »مناظره و نقد پردازي، نظریه هايکرسـی از هیأت حمایت« منظور: هیأت

 .است فرهنگی
 ســطح در مناظره و نقد پردازي، نظریه هايکرســی از حمایت اجرایی مدیریت باالدســتی ســاختار: هیأت دبیرخانه

 .است هیأت مصوبات پیگیري مسئول و کشور
 وقتم یا دائم صورت به توانندمی و هستند هیأت دبیرخانه کارشـناسی و علمی بازوان :هیأت علمی هاي کمیسیون

 .شوند تشکیل
 گاهدانش سطح در مناظره و نقد پردازي، نظریه هايکرسی از حمایت و مدیریت باالدستی سـاختار :دستگاهی کمیته

 قیاخال هاي چارچوب رعایت و روند بر نظارت و برگزاري پیگیري و انگیزه ایجاد پژوهشگران، شناساییِ مجموعه این. است
. است دار در دانشگاه را عهده ترویجی و تخصصی هاي کرسی اجراي علمی و

 زمینه برگزاري کرسی هابرگرفته از نامه مقام معظم رهبري در 1 
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 یا ائمد صورت به که هستند دانشگاهی کمیته کارشناسی و علمی بازوان :دستگاهی کمیتۀ منتخب علمی شوراي
 .می شوند تشکیل موقت

 و ودهب دستگاهی کمیته منتخب علمی شـوراهاي و کارشـناس دبیر، شـامل دبیرخانه :دسـتگاهی کمیته دبیرخانه
 .دارد عهده بر را دستگاهی کمیته تایید مورد هاي کرسی اجرایی مدیریت

 کرســی هر براي که برجســته نظران صــاحب از نفر پنج حداکثر و ســه حداقل از متشــکل گروهی :داوران شــوراي
 .دارند عهده به را کرسی علمی ارزیابی مسئولیت و مشخص تخصصی

 نقد هب ترویجی هاي کرسی و تخصصی هايکرسی از اعم کرسی جلسات در که متخصص افراد یا فرد :ناقدان کمیته
 .پردازند می طرح صاحب توسط شده بیان مطالب

 ار جلسه شده مطرح هاي دیدگاه و نظرات به کافی اشـرافیت و آشـنایی که کرسـی جلسـه حاضـرین :علمی ناظران
 .باشند داشته

 .می کند دفاع جلسه در خود مطالب از و تکمیل را کرسی نامهطرح که فردي :طرح یا صاخب نظر صاحب
 حویلت دســتگاهی کمیته دبیرخانه به تکمیل از پس افراد که کرســی مختلف انواع براي شــده طراحی فرم :نامهطرح

 .دهندمی
 علمی ناظران و ناقدان کمیته و داوران شوراي حضور در طرح صاحب که علمی هاي نشـست :تخصصی هاي کرسی

 .پردازدمی خود مدعیات از دفاع به
 یک از دفاع و تبیین به که تخصصی هاي کرسی قالب در جلساتی مجموعه :پردازي نظریه تخصصی هاي کرسـی

ــت عبارت علمی نظریه یک. انجامد می علمی جدید نظریه ــجم مدعاهاي یا مدعاي حاوي هاي گزاره یا گزاره از اس  منس
 رد دگرگونی موجب آن پذیرش که موجه، مویدات و دالیل بر متکی مناســب، منطق از برآمده مشــخص، مبانی بر مبتنی

 نهمچو عناصري از کارآمد است که و کامل نظریه در صورتی یک. شـود می معیشـتی-علمی یا معرفتی-علمی قلمرو یک
 ارهانگ پیش شناسانه، روش ملزومات از برخورداري منسجم، اجزاء و ارکان مشخص، اصلی مسأله شناختی، مفهوم شفافیت

 پذیري تعمیم معارض، و رقیب هاي نظریه ابطال و نقد بر قدرت مقاوم، و محکم شواهد و دالیل متقن، و روشن مبانی و ها
 .باشد برخوردار درخور کاربردي و نظري نتایج و کافی

 ورينوآ یک از دفاع و تبیین به که تخصصی هاي کرسی قالب در جلساتی مجموعه :نوآوري تخصصی هاي کرسـی
 .باشدمی علمی نظریه یک از تر نازل سطحی در جدید علمی هاي گذاره نوآوري یک. انجامد می علمی

 از میعل مدعاي تشریح و تبیین به که تخصصی هاي کرسی قالب در جلساتی مجموعه :نقد تخصصی هاي کرسـی
 و تقنم مستدل، استقراي نقد از منظور. انجامد می آن تکمیل یا ابطال مسیر در علمی اثر یا نظریه مکتب، یک نقد جنس

 زا که نقد اخالق و منطق مربوط، علمی رشــته ادبیات رعایت با علمی اثر یا نظریه مکتب، یک معایب و محاســن مجموعه
 .است برخوردار روشن علمی ساختار و نظري چارچوب

 و بحث به رقیب نظر صاحب دو یا و خود نظر از دفاع براي طرح صـاحب که علمی نشـسـت :ترویجی هاي کرسـی
 ي داورانحضور شورا بدون نشست برگزاري تخصصی هاي کرسی با مقایسه در کرسـی نوع این تفاوت. نشـینندمی گفتگو
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 تصور گفتگو بیان آزادي و علمی منطق اخالق، براساس داشته حضـور جلسـه در علمی ناظران و ناقدان البته. باشـد می
 .گیردمی

 یا ینشب مکتب، نظریه، معرفی و تبیین به طرح صاحب جلسه این در :علمی دیدگاه نقد و عرضه ترویجی کرسی
 .دهد می پاسخ وارده نقدهاي به و پردازدمی خود نظر مورد فکري جریان

 رقیب نظر صاحب دو اخالقی اصول رعایت با منطقی روشـمند، رودررو، مباحثه به :علمی مناظره ترویجی کرسـی
 .می شود اطالق نقادانه گونه به

 امهن طرح اشکاالت رفع و بلوغ اولیه، بررسی راستاي در که تخصصی جلسـات  :نهایی اجالسـیه و اجالسـیه پیش
 هایین اجالسیه است کرسی فرایند بخش پایان که جلسه آخرین و اجالسیه پیش شـود می یک کرسـی تخصـصـی برگزار

 .شود می نامیده

 ترویجی و تخصصی هاي کرسی برگزاري ماده سه: اهداف
 .مناظره و نقد پردازي، نظریه فرهنگ گسترش -1
 ل،تکمی مستلزم هایشان اندیشه که اندیشه صاحبان از دسته آن براي ها مناظره و نقدها ها، نظریه ارائۀ سازي زمینه -2

 .است بازآفرینی یا توسعه
 .پردازي نظریه و مناظره نقد، نوآوري، شجاعت و اجتهادي و علمی نشاط گسترش و ایجاد -3
 یدها عرضه براي قانونی و علمی و رسمی فرصت ایجاد و فرهنگی هاي گفتگو کردن تخصصی و مجادالت کردن علمی -4
 آنها شکافی کالبد و نقد و ها
 گفتگو منطق و اخالق رعایت با علمی آراي تبادل امکان و بیان و اندیشه سازي نهادینه -5
 دینی و فرهنگی مباحث در فریبی عوام و  زدگی عوام ساالري، غوغا مهار و فرهنگی بحرانهاي و تنشها از کاستن -6
 به اسالمی نیمبا به اتکا با انسانی علوم در نظریه به ویژه تولید پژوهشی نظریات ارائه به علمی مراکز و نخبگان تشویق -7

 گري قشري و تحجر نیز و وارداتی و اي ترجمه هاي جزم از خروج منظور
 دانشگاهیان توجه مورد فرهنگی و علمی مسائل در رسانی اطالع و معرفتی و فکري نیازهاي به پاسخگویی -8 
 یفرهنگ رشد منظور به مهم مباحث علمی بندي جمع و فرهنگی و فکري بندي جبهه در ابهام و نزاع محل سازي شفاف -9

 جامعه
 عمومی محافل تخصصی در مباحث ممانعت از طرح و علم ساحت از سیاسی هاي استفاده سوء هاي زمینه برخی رفع -10
 عمومی اذهان تشویش یا و عقیدتی تزلزل ایجاد قصد به

 کشور فکري هاي طیف میان علمی تقابالت و ها گره برخی رفع به کمک -11
 و هاکرسی در طرح قابل مباحث قلمرو در معرفت و دانش مرزهاي گسترش و علمی معضالت و مسائل حل به کمک -12
 پژوهش عرصه در مدیریتی و علمی هاي کاستی و ها نقص شناخت نیز
 پرداز نظریه و ناقد علمی هاي شخصیت تکریم و تشویق معنوي، حمایت -13
 کشور مدیریتی کالن ساختار در آن شدن جدي زمینه ایجاد و حاشیه و انزوا از پژوهش ساختن خارج -14
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 دستگاهی کمیتۀ وظایف و ماده چهار: ارکان
  از: عبارتند دستگاهی کمیته ارکان

 دستگاهی کمیته شوراي-1
 دستگاهی کمیته دبیرخانه-2
 دستگاهی کمیتۀ ساختار شوراي 4-1

 :از عبارتند دستگاهی کمیته شوراي اعضاي ترکیب) الف
 .کمیته رئیس عنوان به دانشگاه رئیس .1
 .کمیته رئیس نایب عنوان به  دانشگاه پژوهشی معاون .2
 .دانشگاه در فقیه ولی نمایندگی نهاد مسوول .3
 ريگی شکل عدم صورت در مرتبط هاي دانشکده روساي یا دستگاهی کمیته منتخب علمی شـوراهاي نمایندگان .4

 مربوطه علمی شوراي
 .باشد می نفر 7 کمیته اعضاي تعداد حداقل :1تبصره
 .شود می برگزار ماهانه حداقل به صورت دستگاهی کمیته جلسات :2تبصره
 .است االجرا الزم تعداد همین با آن مصوبات و یابد می رسمیت اعضاء تعداد از سوم دو با کمیته جلسات :3تبصره

 یزن این فرد باشد دانشگاه پژوهشی معاون از غیر به فردي دانشـگاهی کمیته دبیرخانه ریاسـت که صـورتی در :4تبصـره
 .شودمی دعوت دستگاهی کمیته جلسات به راي حق بدون

 :دستگاهی کمیتۀ وظایف 4-2
 ترویجی و علمی هاي کرسی برگزاري و علم تولید براي دانشگاه هاي برنامه و ها طرح تصویب و بررسی .1
 دانشگاه هاي ظرفیت با متناسب...  و هنر اسالمی، و انسانی علوم حوزة در تخصصی نیازسنجی .2
 ترویجی و نقد نوآوري، پردازي، نظریه هاي کرسی ترویج براي تشویقی هاي سیاست تصویب .3
 مربوطه دستگاه هاي کرسی برگزاري براي ساالنه بودجۀ تصویب .4
 ها کرسی برگزاري براي ها پژوهشکده یا ها دانشکده در تخصصی هاي کمیته یا ها کارگروه اندازي راه .5
 منتخب علمی شوراهاي و کمیته دبیرخانه سوي از پیشنهادي ناقدان و داوران صالحیت و ها نامه طرح بررسی .6
 پردازي نظریه هاي کرسی از حمایت هیأت دبیرخانۀ به ها کرسی برگزاري نتایج رسانی اطالع پیگیري .7
 دانشگاه در ها کرسی برگزاري حسن بر نظارت .8
 هیأت دبیرخانه به ماه شش حداکثر زمانی فاصلۀ با اي دوره تحلیلی هاي گزارش ارائۀ .9

 مهمترین حل هدف با آنها از حمایت و نوآوري و پردازي نظریه ســوي به ها نامه پایان و ها رســاله دهی جهت .10
 ایران اسالمی جمهوري نظام و جامعه مشکالت

 دستگاهی کمیته دبیرخانه توسط شده پیشنهاد دستگاهی کمیته منتخب علمی شوراهاي تایید و بررسی. 11
ــونیت و امنیت تامین پیگیري. 12 ــایی مص ــاحب قض  نامه آیین با ها دیدگاه بیان که مادام داوران و ناقدان و نظران ص

 .باشد منطبق ها کرسی برگزاري
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 :دستگاهی کمیته دبیرخانه ترکیب 4-3
 .است دستگاهی کمیته ریاست تایید با وي االختیارتام نماینده یا و پژوهشی معاون برعهده دبیرخانه ریاست -1
 دستگاهی کمیته منتخب علمی شوراهاي -2
 دبیرخانه کارشناس -3

 در و لتشکی دستگاهی کمیته تایید شوراي و دبیرخانه کمیته دستگاهی پیشنهاد به منتخب علمی شـوراهاي :5تبصـره
 .کنندمی فعالیت تخصصی حوزه یک

 رد تعداد نصف کم دست که هستند علمی هیئت عضو پنج تا سه از متشکل منتخب علمی شوراهاي از کدام هر :6تبصره
 اب خاص شرایط یا در و استادي مرتبه در مربوطه تخصصی حوزه در اشـخاصـی نبود صـورت در. دارند قرار اسـتادي مرتبه
 در خاصیاش از استفاده دانشیار نبود صورت در و دانشیاري علمی رتبه با افرادي از اسـتفاده امکان دسـتگاهی کمیته تایید
 .است پذیر امکان مناسب علمی رزومه با استادیاري مرتبه

 :شود ایجاد می تواند زیر تخصصی هاي حوزه در منتخب علمی شوراهاي :7تبصره
 ... و مضاف هاي فلسفه شناسی، معرفت عرفان، کالم دین، فلسفه فلسفه، هاي حوزه شامل عقلی علوم-1
 ... و شناسی زبان فارسی، ادبیات عرب، ادبیات اصول، و فقه حدیث، و قرآنی علوم هاي حوزه شامل نقلی علوم-2
ــامل اجتماعی علوم-3 ــاد، جغرافیا، تاریخ، هاي حوزه ش ــی، علوم اقتص ــیاس  و اجتماعی علوم حقوق، تمدن، و فرهنگ س

 ... و خانواده و زنان مطالعات مدیریت، ارتباطات،
 ... و روانشناسی اخالق، تربیت، و تعلیم هاي حوزه شامل رفتاري علوم-4
 ... و شهرسازي معماري، هنر، هاي حوزه شامل معماري و هنر-5
 ... و طبیعی منابع کشاورزي، مهندسی، فنی پایه، علوم مختلف هاي حوزه شامل کاربردي و پایه علوم-6
 :دبیرخانه کمیته دستگاهی وظایف 4-4
 دستگاهی کمیته ابالغی هاي سیاست اجراي -1
 صورتجلسات دستگاهی و تدوین کمیته جلسات برگزاري در اجرایی مدیریت -2
 کرسی مختلف انواع برگزار نیاز مورد هاي زیرساخت گیري شکل پیگیري و هافرم طراحی -3
 دستگاهی کمیته هماهنگی با منتخب علمی شوراهاي تشکیل پیگیري -4
 دانشگاه در سازي گفتمان و ها کرسی امر در عمومی روابط مدیریت -5
 در مناظره و نقد پردازي، نظریه یشناس روش و هاکرسـی امر با آشـنایی هاي کارگاه و ها نشـسـت جلسـات، برگزاري -6

 دانشگاه
 میتهک به نهایی نتیجه ارائه و شده انتخاب ارزیابان به نامه طرح ارسال ارزیابان، انتخاب پیگیري نامه، طرح دریافت -7
 ها کرسی برگزاري در اجرایی مدیریت -8
 هیأت و کمیته به دانشگاه در ها کرسی ماهانه هاي گزارش ارائه -9
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 ترویجی و تخصصی هاي کرسی برگزاري دستورالعمل پنج: ماده
 پیشنهادي نامۀ طرح تصویب 5-1
 نامه طرح با همراه را ترویجی کرســی برگزاري کتبی درخواســت محقق و نظر صــاحب: پیشــنهادي نامۀ طرح دریافت-1

 .دهد می ارائه دستگاهی کمیتۀ دبیرخانۀ به نظر مورد کرسی گانه پنج اشکال از یک هر به مربوط شده تکمیل
 ار پیشــنهادي طرح نامه،طرح صــحیح تکمیل بررســی و محقق درخواســت دریافت از پس دســتگاهی کمیتۀ دبیرخانۀ -2

 کمیته به رد یا پذیرش از اعم را شورا نظر بندي جمع و ارجاع موضـوع، با مرتبط منتخب علمی شـوراي به بررسـی جهت
 در. است توجه مورد طرح علمی ارزش همچنین و طرح صاحب علمی صالحیت بررسی این در. میدهد انعکاس دسـتگاهی

 کتبی صــورت به مراتب دســتگاهی، کمیته جلســه در مراتب شــدن مطرح از شــود پس اعالم مردود نامهطرح که مواردي
 .می شود داده انعکاس طرح صاحب به دبیرخانه توسط

 با نفر سه و داوري شوراي عنوان به نفر پنج همزمان منتخب علمی شوراي توسـط نامه طرح تایید صـورت در :8تبصـره
 وعن از هاي کرسی در: توضـیح. (می شـوند پیشـنهاد منتخب شـوراي توسـط طرح ناقدان کمیته عنوان به اولویت ترتیب

 هب نیازي مناظره نوع از ترویجی هاي کرســی در. شــودمی معرفی ناقدان کمیته صــرفا علمی دیدگاه نقد و عرضــه ترویجی
در پیشـنهاد اعضـا براي شوراي داوران الزم است صالحیت علمی، صالحیت اخالقی، غیر ذي  .)نیسـت ناقد یا داور معرفی

 نفع بودن و آشنایی وي با ضوابط برگزاري کرسی در نظر گرفته شود. 
 .می شود داده انعکاس مربوطه دانشکده به بررسی جهت  نامه طرح منتخب علمی شوراي وجود عدم صورت در :9تبصره
 تگاهیدس کمیته قالب که کرسی برگزاري امکان احراز فرآیند از مرحله این براي شده بینی پیش زمان حداکثر :10تبصره
 .است ماه یک گیرد می صورت

 یول است، کافی کرسی برگزاري براي دسـتگاهی کمیته تایید ترویجی کرسـی نوع از هاي نامه طرح مورد در :11تبصـره
 یدتای از پس است الزم و باشدمی هیأت عهده بر داوران شوراي تایید و تخصصی هاي کرسی هاي نامه طرح نهایی بررسی
 .شود ارجاع هیأت دبیرخانه جهت بررسی و تایید نهایی به دستگاهی کمیته

 در شده مطرح اصالحاتِ اعمال از پس و شود می اقدام اجالسیه پیش برگزاري براي نامه، طرح نهایی تأیید درصـورت -3
 خواهد شد. برگزار ناقدان و داوران حضور با کرسی نهایی اجالسیۀ اجالسیه، پیش

 .شود می برگزار دانشگاه در دستگاهی کمیتۀ توسط اجالسیه و اجالسیه پیش :12تبصره
 رسیک برگزاري براي کرسی، صاحب به آن ابالغ ضـمن دسـتگاهی کمیته دبیر کرسـی برگزاري نهایی تأیید درصـورت. 4

 .کند می برگزار نامه طرح نهایی تصویب از پس ماه دو تا حداکثر را نشست نخستین و اقدام
 ها کرسی برگزاري نحوه و ساختار 5-2

 اشکال به نیز دسته دو از یک هر می شوند. تقسیم ترویجی و تخصصی دسته دو به ها کرسی شد اشـاره قبالً که همانطور
 .  گردد می تشریح تفکیک به مختلف اشکال برگزاري نحوه و ساختار ادامه در باشدمی اجرا قابل مختلف

منتخب و دعوت  علمی شوراهاي نمایندگان داوران، ناقدان، نظر، صاحب با هماهنگی مانند ها کرسی برگزاري اجرایی امور
 برنامه، تنظیم آن، در مورد رســانی اطالع و کرســی برگزاري زمان تعیین ها، پیگیري و اداري مکاتبات انجام از آنها،

 لسه،ج مدیر تعیین پایان، تا آغاز از اجرا حسن بر نظارت کرسی، برگزاري تشریفات تدارك مناسب، فضاي کردن هماهنگ
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 سخنان( کرسی مباحث متنی گزارش ویرایش و تهیه مطلوب، کیفیت با کرسی برگزاري مراسم تصـویري یا صـوتی ضـبط
 .شود می انجام دستگاهی کمیته دبیرخانۀ توسط کرسی خبري پوشش و) حاضران و ناقدان کرسی، صاحب

 ترویجی هايکرسی 1-2-5
 ربرگزا علنی ترویجی هاي کرسـی. اســت انجام قابل »علمی مناظره« و »علمی دیدگاه نقد و عرضــه« مختلف شـکل دو به

 رتنظا و مباحث ارزشمندي تشخیص مسئولیت. است آزاد یزد دانشگاه دانشگاهیان عموم براي آن در شرکت و شـوند می
ــتانداردهاي رعایت بر ــرلوحه و علمی و اجرایی اس ــه قراردادن س ــل س  کمیته عهده به بیان آزادي و منطق اخالق، اص

 رصورتد ناقدان همچنین و منتخب علمی شوراي نمایندگان یا نماینده نظر جلسه پایان از بعد بالفاصله. است دسـتگاهی
 میتهک دبیرخانه توسط کارشـناسـی نظر عنوان به پیشـنهادي امتیاز و کرسـی موفقیت عدم یا موفقیت زمینه در حضـور،

 عهده هب مکتوب گزارش تنظیم و مناسب کیفیت با جلسه کامل فیلم یا صوت ضـبط مسـئولیت. شـودمی اخذ دسـتگاهی
 جهت بررسی و صدور گواهی کرسی برگزاري مستندات عنوان به کارشناسی نظر با همراه باید و بوده دبیرخانه کارشـناس

 .گیرد قرار دستگاهی کمیته اختیار در
 علمی دیدگاه نقد و عرضه ترویجی کرسی 1-1-2-5

 میترس جلسه مدیر و منتخب علمی شوراي نماینده یک ناقدین، یا ناقد نظر، صاحب یعنی اصـلی ارکان حضـور با جلسـه
 رارق ناقدین اختیار در جلسه از قبل منطقی زمان در نظر صاحب هاي دیدگاه متنی فایل یا مکتوب اثر اسـت الزم. یابدمی

 . باشد گرفته
 :است زیر شرح به علمی دیدگاه نقد و عرضه ترویجی کرسی جلسه محتواي

 مجید اهللا کالم قرائت
 جلسه مدیر توسط زمانبندي و برنامه اعالم مقدم، خیر

 جایگاه در قرارگرفتن براي ناقدین و نظر صاحب از دعوت
 نظر صاحب توسط دیدگاه ارائه

 ناقدان یا توسط ناقد ارائه نقد
 نظر صاحب توسط نقدها به پاسخ

 حاضرین نقدهاي و طرح سواالت
 بندي جمع و نظر صاحب توسط ها نقد  و سواالت به پاسخ

 صلوات و احتمالی توضیحات ذکر با جلسه مدیر توسط جلسه اختتام
 علمی مناظره ترویجی کرسی 2-1-2-5

 زمال. یابدمی رسمیت جلسه مدیر و منتخب علمی شوراي نماینده دو نظر، صاحب دو یعنی اصـلی ارکان حضـور با جلسـه
 لمقاب طرف اختیار در جلسه از قبل منطقی زمان در نظران صاحب از کدام هر هاي دیدگاه متنی فایل یا مکتوب اثر است
 .  باشد گرفته قرار

 :است زیر شرح  به مناظره علمی ترویجی کرسی جلسه محتواي
 مجید اهللا کالم قرائت
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 جلسه مدیر توسط زمانبندي و برنامه اعالم مقدم، خیر
 جایگاه در قرارگرفتن براي مناظره طرفین از دعوت

.زمانبندي در عدالت رعایت با کشی قرعه اساس بر مرحله دو کم دست طی نظران صاحب توسط دیدگاه ارائه
 حاضرین نقدهاي و طرح سواالت

  نظران صاحب توسط نقدها و سواالت به پاسخ
  نظران صاحب نهایی بندي جمع

 صلوات و احتمالی توضیحات ذکر با جلسه مدیر توسط جلسه اختتام
 تخصصی هاي کرسی 2-2-5
در این نوع کرسـی ها قبل از برگزاري کرسی جلسه  .اسـت انجام قابل »نقد« و »نوآوري« ،»پردازي نظریه« شـکل سـه به

شـوراي داوران براي بررسـی طرح نامه، تایید صـالحیت مدیر پیش اجالسـیه و اجالسیه نهایی و در صورت نیاز آشنایی با 
صــاحب اثر و ناقدان و همچنین نحوه برگزاري کرســی و تعیین مدعوین(ناظران علمی) تشــکیل می شــود. این دســته از 

صـرفا طی دعوت رسـمی از شـخصیتهاي علمی ذیصالح انجام می گیرد و طرح سواالت کتبی و شفاهی حضار  ها کرسـی
امتیاز مدعوین در نمون برگ معتبر با امضــا جمع آوري و در  جلســه پایان از بعد بالفاصــله منوط به ثبت نام قبلی اســت.

داوران صورتجلسه می شود. ارزیابی نهایی به عهده  اختیار شـوراي داوران قرار می گیرد. متوسـط این امتیاز توسط شوراي
 ضبط مسئولیت شـوراي داوران بوده و امتیاز داده شـده توسط حاضرین نیز در کنار امتیاز شوراي داوري درج خواهد شد.

 و بوده هدبیرخان عهده به مکتوب گزارش تنظیم و مناسب کیفیت با پیش اجالسـیه و اجالسیه نهایی کامل فیلم یا صـوت
ــوراي داوران همراه باید ــه ش ــورتجلس ــتندات عنوان به با ص ــی برگزاري مس  کمیته اختیار درجهت اقدامات بعدي  کرس

  .گیرد قرار دستگاهی
 نظریه پردازي یا کرسی هاي تخصصی نوآوري تخصصی کرسی 1-2-2-5

جلســه و  مدیر ناقدان و یا دســت کم ســه تن از شــوراي داوران، ناقد نظر، صــاحب یعنی اصــلی ارکان حضــور با جلســه
 بلق منطقی زمان در نظر صاحب هاي دیدگاه متنی فایل یا مکتوب اثر است الزم. یابدمی رسمیت مدعوین(ناظران علمی)

 . باشد گرفته قرار ناقدان اختیار در جلسه از
 زیر رحش  نوآوري بهو یا کرسی هاي تخصصی  نظریه پردازي تخصصی کرسی پیش اجالسـیه و یا اجالسیه نهایی محتواي

 :است
 مجید اهللا کالم قرائت

 جلسه مدیر توسط زمانبندي و برنامه اعالم مقدم، خیر
 جایگاه در قرارگرفتن براي ناقدان و نظر، شوراي داورران صاحب از دعوت

 نظر در سرفصلهاي زیر: صاحب ارائه
 تعریف اصطالحات کلیدي

 مساله اصلی
 فرضیه
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 مبانی
 دالیل

 فرضیه رقیب تفاوت فرضیه با
 شرح و تبیین نوآوري یا نظریه

 نتیجه گیري و اعالم آثار و نتایج نوآوري یا نظریه
 ناقدان در بخشهاي زیر یا ناقد ارائه نقد

 تبیین روش شناسی نقد و منابع و ماخذ
 تبیین صورت مساله

 تبیین نقاط قوت
 تبیین نقاط ضعف

 جمع بندي و نتیجه گیري
 نظر در قالب زیر صاحب توسط نقدها به پاسخ

 اشکاالت روش شناسی
 اشکاالت مربوط به فهم نوآوري یا نظریه

 اشکاالت مربوط به نقاط ضعف
 نتیجه گیري

 حاضرین هاي نقد و طرح سواالت
  نظر صاحب توسط ها نقد  و سواالت به پاسخ

 طرح سواالت از سوي شوراي داوران
 بندي پاسخ صاحب نظر به سواالت شوراي داوران و جمع

 جمع آوري نمون برگهاي امضا شده امتیازدهی حاضران
 صلوات و یا اعالم نیاز به اجالسیه بعدي و ذکر جلسه مدیر اجالسیه نهایی توسط اختتام

 نقد تخصصی کرسی 5-2-2-2
جلســه و  مدیر ناقدان و یا دســت کم ســه تن از شــوراي داوران، ناقد نظر، صــاحب یعنی اصــلی ارکان حضــور با جلســه

 بلق منطقی زمان در نظر صاحب هاي دیدگاه متنی فایل یا مکتوب اثر است الزم. یابدمی رسمیت مدعوین(ناظران علمی)
 . باشد گرفته قرار ناقدان اختیار در جلسه از

 :است زیر شرح نقد به تخصصی کرسی پیش اجالسیه و یا اجالسیه نهایی محتواي
 مجید اهللا کالم قرائت

 جلسه مدیر توسط زمانبندي و برنامه اعالم مقدم، خیر
 جایگاه در قرارگرفتن براي ناقدان و نظر، شوراي داورران صاحب از دعوت

 نظر در سرفصلهاي زیر: صاحب ارائه
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 تعریف اصطالحات کلیدي
 تبیین روش شناسی نقد 

 توضیح مساله اصلی و موضوع نقد
 شرح و تبیین نقد

 بیان تفاوت نقد با نقدهاي قبلی
 گیري و اعالم آثار نقدنتیجه 

 ناقدان در بخشهاي زیر یا ناقد ارائه نقد
 ارزیابی روش شناسی نقد

 تبیین نقاط قوت
 تبیین نقاط ضعف

 جمع بندي و نتیجه گیري
 نظر در قالب زیر صاحب توسط نقدها به پاسخ

 اشکاالت روش شناسی نقد
 اشکاالت مربوط به نقاط ضعف

 نتیجه گیري
 اضرینح هاي نقد و طرح سواالت

  نظر صاحب توسط ها نقد و سواالت به پاسخ
 طرح سواالت از سوي شوراي داوران

 بندي پاسخ صاحب نظر به سواالت شوراي داوران و جمع
 جمع آوري نمون برگهاي امضا شده امتیازدهی حاضران

 صلوات و یا اعالم نیاز به اجالسیه بعدي با ذکر جلسه مدیر اجالسیه نهایی توسط اختتام

 متیازات و حمایتهااماده شش: فرآیند ارزیابی، 
 يشورا به کامل نامه طرح ارسـال نخسـت مرحله .شـود یم انجام یعلم یابیارز مرحله دو یط یجیترو یکرسـ يبرگزار

 .ردیگ یم قرار یابیارز مورد نظر صاحب تیصالح و موضوع يارزشمند آن در که است مربوطه دانشکده ای منتخب یعلم
 يها یکرس مورد در و یبررسـ یکرسـ تیموفق عدم ای تیموفق که اسـت یکرسـ يبرگزار جلسـه در بعد مرحله یابیارز

 تهیکم به یگواه صـدور و دییتا جهت و صـورتجلســه ناقدان و منتخب یعلم يشـورا ندگانینما يشـنهادیپ ازیامت موفق
 و منتخب یعلم يشورا ندگانینما نظر به توجه با موفق یجیترو یکرس هر يبرگزار از پس .شود یم منعکس یدسـتگاه

 ارتقا نامه نییآ در محاسبه قابل یپژوهش ازیامت چهار تا دو نیب نظران صاحب از کی هر به یکرس جلسه در حاضر ناقدان
 نیا واســطه به يگرید ازیامت و يماد تیمز از و داشــته فعاالنه مشــارکت یکرســ در که يافراد ریســا به .ردیگیم تعلق
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 ازیامت 4 ســقف تا یدســتگاه تهیکم رخانهیدب توســط شــده اعالم مشــارکت زانیم به بســته نگردند برخوردار يهمکار
 .ردیگیم تعلق یفرهنگ

 مشارکت یکرس در که يافراد ریسـا به .شـودیم انجام مرحله دو در یابیارز ندیفرآ زین یتخصـصـ يهایکرسـ نهیزم در
 تا مشارکت زانیم به بسته اند نشده برخوردار يهمکار نیا واسـطه به يگرید ازاتیامت و يماد يایمزا از و داشـته فعاالنه
 .باشدمی دانشگاه عهده به داوران الزحمه حق پرداخت .ردیگیم تعلق یفرهنگ ازیامت 4 سقف

 جهت يافراد شنهادیپ نطوریهم و نظر صاحب یعلم تیصـالح و یکرسـ نامه طرح یعلم يارزشـمند نخسـت مرحله در
ــورا عنوان به ینیآفر نقش ــورا توســط بیترت به ناقدان تهیکم و داوران يش  مربوطه، دانشــکده ای و منتخب یعلم يش

 تیمحور با دوم مرحله یابیارز .شــودیم صــادر یکرســ يبرگزار هیاول مجوز و دییتا اتیه رخانهیدب و یدســتگاه تهیکم
 معدل صــورت به جینتا و ردیگیم انجام یکرســ یینها هیاجالســ و ها هیاجالســ شیپ شــورا، جلســات در داوران يشــورا

 بر یعلم ناظران ازاتیامت معدل آن کنار در و 100-0 بازه در يا نمره قالب در یینها هیاجالس در حاضـر داوران ازاتیامت
 .شودی م جلسه صورت امضا با همراه یده ازیامت يها برگ نمون اساس

 :شد خواهد اعطا داوران تهیکم يسو از ریز شرح به یکرس درجه از،یامت 100 مجموع از
 یعال = 100 تا 90 )الف
 خوب = 90 تا 70 )ب
 متوسط = 70 تا 50 )ج
 فیضع = 50 ریز )د
 و خوب ،یعال يها یکرســ يبرا صــرفا و شــده ارســال اتیه رخانهیدب به یدســتگاه تهیکم دییتا صــورت در جهینت نیا

 تا 3 بازه در »نقد یتخصص يها یکرس« و »ينوآور یتخصص يهایکرس« يبرا .شد خواهد صـادر ازیامت یگواه متوسـط
 .است صیتخص قابل یپژوهش ازیامت 12 تا 7 بازه در »يپرداز هینظر یتخصص يهایکرس« يبرا و 7

 رخانهیدب توســط و یمعرف مرتبط یالملل نیب و یمل يشــهایهما و گردها زیم به یعال درجه با يپرداز هینظر يها یکرسـ
 خواهد صورت یزنیرا ها چارچوب نیا در ها یکرس نیا یپژوهش یعلم جینتا و ها دسـتاورد ارائه يبرا یدسـتگاه تهیکم

 4 سقف تا یدسـتگاه تهیکم دییتا با مربوطه مسـتندات و یگواه ارائه با قالب نیا در دسـتاوردها ارائه صـورت در .گرفت
 .است اختصاص قابل نظر صاحب به گرید یپژوهش ازیامت
 ،یقانون يها تیحما افتیدر و يدیتول يمحتوا جیترو جهت مختلف يها مجموعه به یمعرف ،یرســم مراســم در ریتقد
 خواهد انجام موفق يها یکرس از یدستگاه تهیکم نظر به بسته که اسـت ییهاتیحما گرید از ... و پژوهانه ازیامت ياعطا

 .گرفت

 ماده هفت
 در جلسه هیات رئیسه دانشگاه یزد تصویب شد. 17/12/1400تبصره در مورخ  12این شیوه نامه با هفت ماده و 


