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مقدمه:
هيات حمايت از كرسي  هاي نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره د ر هفد هم بهمن ماه سال 1382 از سوي 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي تاس��يس گرد ي��د . هد ف اصلي از راه اند ازي اي��ن هيات، حمايت از 
گسترش كمي و كيفي برگزاري كرسي ها د ر حوزه علوم انساني و معارف د يني و مساعد ت موثر به 

بسط آزاد اند يشي و شكل گيري جنبش ملي نقد  و نظريه پرد ازي د ر ايران است.
هيات حمايت از كرس��ي هاي نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره د اراي بيس��ت عضو شامل رؤساي 
عالي ترين مراكز علمي � پژوهشي و چند  تن از د انشوران برجسته كشور است كه از سوي شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تعيين گرد يد ه اند . محل اس��تقرار د بيرخانه هيات حمايت از كرس��ي ها كه به 
 مثابه س��ازمان اجرايي هيات فعالي��ت مي كند ، طبق مصوبه مورخ 84/8/1 ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي، پژوهشگاه فرهنگ و اند يشه اسالمي تعيين گرد يد ه است.
الزم به ذكر اس��ت: طبق مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي موسس��ات و مراكز علمي و 

پژوهشي كشور با هيات حمايت از كرسي ها همكاري مي كنند .
صاحبان نقد  و نوآوري علمي و نيز متخصصان عالقمند  به مناظره علمي مي توانند  مس��تقيمًا 
و يا از طريق فرهنگستان ها، پژوهشگاه ها، د انشگاه ها و انجمن هاي علمي متبوع خود ، جهت ارائه 
تحقيقات و نوآوري هاي ش��ان د ر عرصه هاي نظريه پرد ازي و نقد  و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي 

نوآوري د ر عرصه علوم انساني و معارف د يني اقد ام كنند  و از مزاياي كرسي ها بهره مند  گرد ند .
ضمن��ًا عالقمند ان مي توانند  جه��ت ارتباط مد اوم با هيات و آگاهي از اخبار و نتايج كرس��ي ها، به 

پايگاه اطالع رساني هيات به نشاني www.korsi.ir مراجعه نمايند .



نظامنامة هيأت حمايت از كرسي هاي 
نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره
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فصل اول
كليات

ماده1:نام
براساس مصوبات جلسات 531 ، 532 و 533 مورخ 1382/10/9 و1382/10/30 و 1382/11/17 
ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي، »هی�أتحمایتازکرس�يهاينظریهپ�ردازي،نقد
ومناظره)ویژهعلومانس�انيومعارفدینی(« تش��كيل مي ش��ود  كه ازاين پس د ر اين 

نظامنامه به طورخالصه »هيأت« ناميد ه مي شود .

ماده2:موضوعفعالیت
موض��وع فعاليت »هيأت« عبارت اس��ت از: تد وين برنامه ها، سياس��ت هاي اجرايي، آيين نامه ها و 
د ستورالعمل ها و فراهم نمود ن زمينه الزم براي تحقق اهد اف كرسي هاي علمی نظريه پرد ازي، نقد  

و مناظره د ر جهت توليد  علم و ترويج آزاد اند يشي د ر حوزة علوم انساني و معارف د ينی.

ماده3:محلاستقرار
محل اس��تقرار »د بيرخانه هيأت« بر اساس مصوبه جلسه 571 مورخ 84/8/1 »پژوهشگاه فرهنگ 

و اند يشه اسالمی« مي باشد .

ماده4:اهدافوسیاستها
اهد اف و سياست هاي »هيأت« عبارتند  از:

1. حماي��ت ويژه از مباحثات روش��مند  و قابل د اوري و تبد يل آن به تجربة انباش��ته و جمع بند ي 
شد ه،

2. زمينه سازي ويژه براي نهضت توليد  و عرضة نظرية اسالمي د ر علوم انساني،
3. علمي كرد ن مجاد الت و تخصصي كرد ن گفت وگوهاي فرهنگي و ايجاد  فرصت رسمي و علمي 

و قانوني براي عرضه ايد ه ها و نقد  و كالبد شكافي آنها،
4. نهاد ينه س��ازي اند يش��ه و بيان و امكان تباد ل آراي علمي با رعايت اخالق و منطق گفت وگو و 
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قانون اساسي،
5. كاس��تن از تنش ه��ا و بحران هاي فرهنگي و مهار غوغاس��االري، عوام زد گي و عوام فريبي د ر 

مباحث فرهنگي و د يني د ر سطح د انشگاه،
6. تش��ويق نخب��گان و مراكز علمي كش��ور به ارائه نظريات پژوهش��ي و تولي��د  نظريه د ر علوم 
انس��اني با اتكا به مباني اس��المي به منظور خروج از جزم هاي ترجمه اي و وارد اتي و نيز تحجر و 

قشري گري،
7. پاس��خگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطالع رس��اني د ر مس��ائل علمي و فرهنگي مورد  

توجه د انشگاهيان،
8. شفاف س��ازي مح��ل نزاع و ابهام د ر جبهه بند ي فك��ري و فرهنگي و جمع بند ي علمي مباحث 

مهم به منظور رشد  فرهنگي جامعه.

فصل د وم

تشكيالت سازماني

ماده5:
اركان »هيأت« برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی به شرح ذيل مي باشد :

الف( د بيرخانه هيأت
ب( گروههاي علمي 

ماده6:هیأت
الف( تركيب اعضاي »هيأت« عبارت است از:

1. رئيس فرهنگستان علوم )رئيس هيأت(،
2. رئيس پژوهشگاه فرهنگ و اند يشه اسالمی، 

3. د بير شوراي عالي انقالب فرهنگي،
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4. رئيس جهاد  د انشگاهي،
5. رئيس پژوهشگاه حوزه و د انشگاه،

6. رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
7. مد ير مركز مد يريت حوزه علميه قم،

8.رئيسد انشگاه عالمه طباطبائي،
9. د و نفر از شخصيت هاي علمی يا مد يريتی مرتبط، به پيشنهاد  وزير علوم، تحقيقات و فناوري،

10. د و نفر از شخصيت هاي علمی يا مد يريتی مرتبط، به پيشنهاد  وزير فرهنگ و ارشاد  اسالمي 
و رئيس نهاد  نمايند گي مقام معظم رهبري د ر د انشگاه ها،

تبصره: اعضاي بند  10و9 ، هر كد ام از بين د و نفر پيش��نهاد ي با تصويب ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي انتخاب مي شوند .

11.يك نفر از شخصيت هاي صاحب نظر د ر زمينه هنر به پيشنهاد  رئيس فرهنگستان هنر ،
12. شش نفر از صاحبنظران حوزة علوم انساني و معارف اسالمي با انتخاب شوراي عالي انقالب 

فرهنگي ،
تبصره: احكام اعضاي حقيقي را رئيس جمهور صاد ر مي كند .

ب( جلس��ات عاد ي هيأت حد اقل به صورت ماهيانه تش��كيل مي ش��ود  و با حضور 8 تن از اعضا 
رسميت مي يابد .

تبصره: هيأت مي تواند  عالوه بر جلسات عاد ي، جلسات فوق العاد ه نيز تشكيل د هد .
ج( حد  نصاب الزم براي تصويب هر موضوع كسب حد اقل 6 رأي مي باشد .

د ( چنانچه عضوي سه جلسه متوالي غيبت د اشته باشد ، اين امر توسط رئيس هيأت به شوراي عالي 
انقالب فرهنگي گزارش مي شود  تا د ر خصوص ايشان اتخاذ تصميم شود .

ماده7:وظایفهیأتواعضایآن
وظايف هيأت و اعضاي آن به شرح ذيل مي باشد :

الف( تصويب اصول راهبرد ي براي عملي سازي و تأسيس كرسي هاي نظريه پرد ازي و مناظره،
ب( نظارت بر عملكرد  د بير، د بيرخانه و گروههاي علمي،
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ج( استماع و رسيد گي به گزارش هاي رئيس و د بير،
د ( انتخاب د بير،

ه .) تأييد  و تصويب پيشنهاد  اصالح آيين نامه،
و( تصويب برنامه ساليانه هيأت،

ز( تصويب بود جه ساليانه پيشنهاد ي د بيرخانه،
ح( تصويب ويژگيهای علمی اعضاي هيأت د اوران كرسی ها،

ط( تصويب سياس��ت ها و ضوابط تش��ويقي ب��راي ترويج و رون��ق كرس��ي هاي نظريه پرد ازي و 
مناظره،

تبصره: هيأت می تواند  بر اس��اس رأی اكثريت مطلق اعض��ا، برخی از وظايف خود  را به صورت 
موقت به شورای علمی د بيرخانه واگذار نمايد .

ماده8:دبیرودبیرخانه
الف(دبیر

د بير هيأت براي مد ت د و س��ال به پيش��نهاد  رئيس پژوهشگاه فرهنگ و اند يشه اسالمی و با رأي 
اكثريت مطلق اعضا انتخاب مي شود . انتخاب مجد د  ايشان بالمانع است.

تبصره:د بير هيأت د ر پژوهشگاه مزبور همطراز معاونت هاي آن مي باشد .
ب(شورایعلمیدبیرخانه

مس��اعد ت كارشناسی به د بير و د بيرخانه و ساير وظايف مند رج د ر اين اساسنامه را بر عهد ه د ارد  و 
ساختار و اعضاي آن بر اساس پيشنهاد  د بير به تصويب هيأت می رسد .

ج(دبیرخانه
مد يريت اجرايي حمايت از كرس��ي هاي نظر يه پرد ازي و مناظره و نيز عملي ساختن مصوبات هيأت 

به عهد ة د بيرخانه مي باشد .
تبصره: د بيرخانه شامل د بير، گروههاي علمي و عوامل و كاركنان اجرايي و اد اري مي باشد .

ماده9:وظایفدبیرودبیرخانه
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وظايف د بير و د بيرخانه عبارتند  از:
الف( تهيه و تنظيم خط مش��ي هاي كالن و سياس��ت هاي خرد  برنامه اي و اجرايي و پيشنهاد  آن به 

هيأت جهت تصويب،
ب( هد ايت و نظارت بر انجام كرسي ها،

ج( تهيه و پيشنهاد  برنامه و بود جة ساليانه،
د ( مد يريت گروههاي علمي،

ه ) صد ور احكام اعضای گروههاي علمي،
و( بررسي صالحيت هيأت د اوران هر كرسی،

ز( تهيه، تنظيم و ارائه هرگونه پيشنهاد  و طرح جهت هرچه بهتر برگزارشد ن كرسي ها،
ح( انجام مطالعات الزم د ر خصوص روش شناسي نظريه پرد ازي و مناظره علمي،

ط( نظرسنجی، نيازسنجي، امكان يابي و... جهت هرچه  كامل تر برگزارشد ن كرسي ها،
ی( ارزيابي علمي كرسي هاي برگزارشد ه و ارائه پيشنهاد ات تكميلي براي بهينه سازي روند  اجراي 

كرسي ها،
ک( هد ايت كرسي ها و نظارت نزد يك بر نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها،

ل( تنظيم توافق نامه ها با د انش��گاهها، مراكز آموزش عالي، كانونهاي مطالعاتي، مراكز تحقيقاتي، 
انجمن هاي علمي، قطبهاي علمي و ... جهت اجرا و گسترش كرسي ها،

م( تهيه و تنظيم گزارش شش ماهه جهت ارائه به هيأت و شورای عالی انقالب فرهنگي.

ماده10:وظایفشورایعلمیدبیرخانه
1.مساعد ت كارشناسی د رباره وظايف د بيرخانه،

2.رسيد گی به امور محوله از سوی هيأت،
3. بررسی و تأييد  صالحيت هيأت د اوران كرسی ها،

4. بررس��ی و تأييد  امتيازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضاي كرسی ها و مؤسسات برگزاركنند ه 
د ر چارچوب سياست ها و ضوابط مصوب. 

ماده11:گروههايعلمي
گروههاي علمي بازوان علمي و كارشناسي د بيرخانه هستند .
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الف( گروههاي علمي بنا به صالحد يد  و تصويب هيأت مي توانند  د ائمي يا موقت باشند .
ب( تع��د اد  گروهها، عناوين و وظايف آنها بنا به تصميم وتصويب هيأت تعيين مي گرد د  و می تواند  

متغير باشد .
تبصره: گروه های علمی مصوب هيات عبارتند  از:  معارف اس��المی ) ش��امل رش��ته های: فلسفه 
اسالمی ، كالم و الهيات ، علوم قرآن و حد يث و فقه و اصول (، فلسفه، اد يان و عرفان ،  تاريخ ،  
هنر، علوم تربيتی ، حقوق ، زبان و اد بيات فارسی ، علوم اجتماعی ، علوم سياسی ، روان شناسی ، 

مد يريت ،  اقتصاد ،  زبانشناسی و ... .

ماده12:وظایفگروههايعلمي
وظايف گروههاي علمي عبارتند  از:

الف( ارائه مشاوره علمي به د بير،
ب( تهيه و تنظيم اولويتهاي علمي كرسي ها،

ج( بررسي اوليه طرحها و تقاضاهاي علمي براي ارائه د ر كرسي ها،
د ( مطالعه، بررسي و اظهارنظر د ر خصوص امور محوله از سوي د بير،

ه ) تهيه، تنظيم و ارائه هرگونه پيشنهاد  و طرح جهت هرچه بهتر برگزارشد ن كرسي ها،
و( انجام مطالعات الزم د ر خصوص روش شناسي نظريه پرد ازي و مناظره علمي،

ز( نگرشنگاري، نيازسنجي، امكان يابي و... جهت هرچه كامل تر برگزارشد ن كرسي ها،
ح( ارزيابي علمي كرس��ي هاي برگزارشد ه و ارائه پيشنهاد ات تكميلي براي بهينه سازي روند  اجراي 

كرسي ها ،
ط( حضور د ر كرسي ها و مطالعه نزد يك نحوة اجرا و كيفيت علمي آنها.

ماده13
اين نظامنامه با سيزد ه ماد ه و شش تبصره د ر مورخ 84/9/14 بازنگری و تصويب شد .





آيين نامة برگزاري كرسي هاي 
نوآوری و نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره





آيين نامة برگزاري كرسي هاي 
نوآوری و نظريه پرد ازي
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مادهیک،تعاریف
نوآوری:  به ارائة روشمند  هرگونه نظريه، د يد گاه، رويكرد  و بحث علمي جد يد ، د ر ساحات و سطوح 

مختلف اطالق می شود .
نظريه پ��رد ازي: ارائة نظرية علمي جد يد  كه محصول مطالعه و پژوهش روش��مند  و برخورد ار 
از وجاهت و س��طح علمي الزم بود ه، د اراي مبانی، فرضيه و د الئل كافي و س��اختار علمي منطقي 

باشد .
كميته د اوران: به مجمعي از خبرگان علمي د ر حوزه ا ي خاص اطالق مي شود  كه براي ارزيابي 
روش��مند  و علمي نظريه با پيشنهاد  د س��تگاه مجري و تأييد  د بيرخانه هيأت حمايت از كرسي هاي 

نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره، تعيين مي شوند .
س��ازمان مجری: به د انشگاه يا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق می شود  كه د رصد د  برگزاری 

كرسی ها می باشد .

مادهدو،خطوطمشيکلیدربرگزاریکرسیها
1. تحفظ بر رعايت نصابنامه هاي علمي و فني معتبر د ر ارائة نظريه و مد يريت كرسی،

2. التزام به اخالق پسند يد ة علمي د ر نقد  و نقل  آرا،  اشخاص و آثار،
3. پرهيز از ورود  به نزاع هاي غيرعلمي و مجاد الت روزمرة اجتماعي،

4. اهتمام به روزآمد ی و كارايی نظريه و نيز تحقق حد اقل يكی از اهد اف تأسيس هيأت ) مند رج 
د ر نظامنامه هيأت(،

مادةسه،ویژگیهایصاحباننوآوریونظریه
1. د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالي حوزوي يا د انشگاهي،

2. برخورد اری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع كرسی،
3. آشنايي و اشراف به نظريات و د يد گاه هاي مطرح د ر زمينة موضوع مورد  بحث،

4. د اشتن قد رت تجزيه و تحليل علمي د ر رشتة مورد  بحث.
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ماد ه چهار، نحوة احراز صالحيت نوآور و  نظريه پرد از جهت برگزاری كرسی
به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نوآوری يا نظريه، و نيز قابليت نوآوری و نظريه جهت 
طرح د ر كرسی، صاحب نوآوری يا نظريه بايد  ابتد ا طرحنامة مخصوص1 را تكميل كند . پس از بررسي 
طرحنامه از س��وي كميته د اوران و د ر صورت لزوم بررس��ی د قيق محتواي آن د ر نشستي متشكل از 
كميته د اوران و صاحب نوآوری يا نظريه، كرسی برگزار خواهد  شد . شايان ذكر است، برگزاري كرسي  

صرفاً با امضاي د و سوم اعضاي كميته د اوران و تأييد  د بيرخانة هيأت ممكن خواهد  بود .

مادهپنج،ترکیبونحوةتشكیلوفعالیتکمیتهداوران
كميت��ه د اوران د ربارة هر نظريه به صورت جد اگانه، به پيش��نهاد  د س��تگاه مجري و تأييد  د بيرخانه 

هيأت، براساس شرايط زير تشكيل خواهد  شد :
الف( عضويت حد اقل سه و حد اكثر پنج تن از صاحب نظران برجسته د ر رشتة مربوط و برخورد ار از 

شرايط زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان د بير با رأی اكثريت انتخاب خواهد  شد : 
1. د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالی د انشگاهی يا حوزوی،

2. د اشتن حد اقل يك اثر علمي قابل قبول د ر موضوع نوآوری يا نظريه،
3. برخورد اري از صالحيت هاي اخالقي الزم و غيرذي نفع بود ن،

4. د اشتن آشنايی كافی با ضوابط و فرايند  برگزاری كرسی ها.

ب(  جلسات كميته د اوران براي بررسي موارد  زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي گرد د :
1. بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد  صالحيت نوآور يا نظريه پرد از،

2. بررسی صالحيت نقاد ان نظريه،
3.  تأييد  صالحيت مد ير كرسی و تعيين نحوة مد يريت علمی آن،

4.  جمع بند ی و ارزيابی نوآوری يا نظريه د ر زمان برگزاری كرسی،
5.  امتيازد هی.

تبص�رة1: د ر ص��ورت لزوم كميته د اوران، از صاحب نوآوری يا   نظري��ه و ناقد ان آن جهت ارائة 
توضيح��ات تكميلي د ربارة طرحنامه و توجيه د رخصوص نحوة برگزاري كرس��ي، د عوت به عمل 
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خواهد  آورد .
تبصرة2: كميته د اوران مي تواند  حين برگزاری كرسي، بد ون هر گونه د اوري و قضاوت، به طرح 

سؤاالتي از صاحب نوآوری يا  نظريه مباد رت نمايد .
تبص�رة3: وظيف��ة د بير كميت��ه د اوران، برگزاري نشس��ت هاي كميته، انج��ام رأي گيري، تهية 

صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد  بود .
تبصرة 4: پرد اخت حقوق ماد ی اعضاي كميته د اوران بر عهد ه د ستگاه مجری خواهد  بود .

مادهشش،نحوةبرگزاريکرسيهاينظریهپردازي
برنامة جلسات كرسي ها به شرح زير خواهد  بود :

الف( قرائت كالم اهلل مجيد ،
ب( خيرمقد م، اعالم برنامه و زمانبند ی مباحث،

ج( د عوت از صاحب نوآوری يا  نظريه و  نيز كميته د اوران و ناقد ان جهت قرار گرفتن د ر جايگاه،
د ( سخنراني صاحب نوآوری يا  نظريه د ر سرفصل های زير:

1. تعريف اصطالحات كليد ي،
2. مسالة اصلي،

3. فرضيه،
4. مباني،
5. د الئل،

6. تفاوت فرضيه با فرضية رقيب،
7. شرح و تبيين نوآوری يا نظريه، 

8. نتيجه گيري و اعالم آثار و نتايج نوآوری يا نظريه. 
ه ( سخنراني نّقاد  اول و د وم د ر بخش هاي زير:
1. تبيين روش شناسي نقد  و منابع و مآخذ،

2. تبيين صورت مسأله،
3. تبيين نقاط قوت،
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4. تبيين نقاط ضعف،
5. جمع بند ي و نتيجه گيري.

و( پاسخ صاحب نوآوری يا  نظريه به ناقد ان براساس بخش هاي زير:
1. اشكاالت روش شناسي،

2. اشكاالت مربوط به فهم نوآوری يا نظريه،
3. اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،

4. نتيجه گيري.
ز( طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حّضار،

ح( پاسخ نوآور يا نظريه پرد از به پرسش هاي حّضار،
ط( طرح سؤاالت از سوی كميته د اوران،

ي( پاسخ صاحب نوآوری يا  نظريه به سؤاالت كميته د اوران،
ک( اعالم پايان جلسه از سوي مد ير كرسی.

تبصرة1:براي اد ارة كرسي مد ير توانايی از سوی د ستگاه مجری � پس از تأييد  كميته د اوران � 
به كار گرفته خواهد  شد  و وظيفة مد ير، تبيين و اجرای ضوابط مربوط به ماد ه شش اين آيين نامه، 

تنظيم و نگهد اري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حّضار مي باشد .
تبصرة2:د س��تگاه مجری نس��بت به شناس��ايی و معرفی د و نقاد  جهت نقد  نوآوری يا نظريه د ر 
كرس��ی به كميته د اوران جهت تأييد ، مباد رت خواهد  كرد . ويژگی های علمی نقاد ان با ويژگی های 

صاحب نظريه مند رج د ر ماد ه سه اين آيين نامه يكسان خواهد  بود .
تبصرة 3: كرس��ي ها صرفًا طی د عوت رس��مي و ب��ا حضور جمعي از اس��تاد ان و فضالي حوزه و 
د انش��گاه و نيز د انش��جويان و طالب مقاطع عالی بر حس��ب تخصص يا رشته مربوط به موضوع 
نظريه برگزار مي شوند  و امكان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي حّضار منوط به ثبت نام قبلي است.

مادههفت،نحوةامتیازدهي
امتيازد هي كرسي ها به شرح زير صورت خواهد  گرفت:

جم��ع امتيازاتي كه حّض��ار طبق نمون برگ نظرخواهي معتبر به نظري��ه مي د هند  و جمع امتيازات 
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كميته د اوران به ترتيب زير لحاظ خواهد  شد :
1. معد ل امتيازات حّضار همراه با نمون برگ معتبر و امضا، به د بير كميته د اوران تحويل خواهد  شد  

و د ر كنار امتياز كميته د اوران د ر صورتجلسه رسمی منعكس خواهد  گرد يد .
2. جمع امتياز كميته د اوران براس��اس نمون برگ نظر خواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا، نمره 

100 خواهد  بود .
تبص�رة1:از مي��ان حّضار تنها افراد ی مي توانند  به اظهارنظر د ر نمون برگ مباد رت نمايند  كه از 

شرايط مذكور د ر تبصره 3 ماد ه شش اين آيين نامه برخورد ار باشند .
تبصرة2:مجموع امتيازات از س��وي كميته د اوران تأييد  و د ر قالب صورتجلس��ه اي به امضاي 

اكثريت اعضاي كميته مزبور خواهد  رسيد .
3. از مجموع 100 امتياز، د رجة نوآوری يا نظريه به شرح زير از سوي كميته د اوران اعطا خواهد  شد :

الف( 90 تا 100: عالي
ب( 70 تا 90: خوب

ج( 50 تا 70: متوسط
د ( زير 50: ضعيف

مادههشت،نحوةتأییدوحمایتازسویهیأت
1. پس از اعطاي امتياز از س��وي كميته د اوران، د بيرخانه هيأت صرفًا براي كرس��ي هاي حائز رتبة 

عالي، خوب و متوسط، د ر سربرگ هاي مخصوص گواهي صاد ر خواهد  نمود .
2. پس از تعيين امتياز هر كرسی، به شرح زير از صاحب  نوآوری يا نظريه حمايت به عمل خواهد  آمد :

الف. معرفی رس��می به هيأت های مميزه د انشگاهها يا مؤسسات پژوهشی جهت اعطاي امتيازات 
قانونی،

ب. معرفی رس��می به بني��اد  ملی نخبگان جهت برخورد اری از حمايت ه��اي ماد ی و معنوی بنياد  
برابر مقررات،

ج. انتشار نتايج كرسی يا مقاله صاحب نوآوری يا نظريه د ر فصلنامه علمی و پايگاه اطالع رسانی هيأت،
د . تقد ير د ر جشنواره ای خاص كه د ر راستای اهد اف هيأت حمايت از كرسی ها برگزار خواهد  شد .
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تبصرة1:د بيرخانه هيأت، د ر صورت د رخواس��ت كتبی د س��تگاه مجری، براي تأمين بخشی از 
هزينه برگزاری كرسی مساعد ت خواهد  نمود . 

تبصرة2:صاحبان نوآوری و نظريه و ناقد ان آنان، به هنگام برگزاري جلس��ات كرسي ها د ر بيان 
د يد گاهه��ای خود  از آزاد ي كامل برخورد ارند  و د بيرخانه هيأت و د س��تگاه مجری، موظف خواهند  
بود  جهت تأمين امنيت و مصونيت قضايی آنان �  ماد ام كه با آيين نامه برگزاری كرس��ی ها منطبق 

باشد  � پيگيري كنند . 
تبصرة3:د بيرخانه هيأت بر اس��اس ارزيابی جد اگانه، از د س��تگاههای مجری كه د ر برگزاری و 
مد يريت كرس��ی از امتياز بااليی برخورد ارشد ه باش��ند ، تقد ير به عمل خواهد  آورد  و امتياز مزبور را 

جهت ترتيب اثر به مراجع قانونی منعكس خواهد  كرد .

مادهنه
اين آيين نامه د ر نه ماد ه و د ه  تبصره د ر تاريخ 84/9/28 به تصويب هيأت حمايت از كرس��ی های 

نظريه پرد ازی ، نقد  و مناظره رسيد .





آيين نامة برگزاري كرسي هاي نقد 
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مادهیک،تعاریف
نقد: استقراِي مستدّ ل، متقن و مستند  مجموعة محاسن و معايب يك مكتب، نظريه  يا اثر علمي 
د ر مسير ابطال يا تكميل آن نظريه، با رعايت اد بيات رشتة علمي مربوط و منطق و اخالق نقد  كه 

از چارچوب نظري و ساختار علمي روشن برخورد ار باشد .
كميته د اوران: به مجمعي از خبرگان علمي د ر حوزه ا ي خاص اطالق مي شود  كه براي ارزيابي 
روش��مند  و علمي نظريه با پيشنهاد  د س��تگاه مجري و تأييد  د بيرخانه هيأت حمايت از كرسي هاي 

نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره، تعيين مي شوند .
س��ازمان مجری: به د انشگاه يا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق می شود  كه د رصد د  برگزاری 

كرسی ها می باشد .

مادهدو،خطمشيهايکلیدربرگزاریکرسیها
1. تحفظ بر رعايت نصابنامه هاي علمي و فني معتبر د ر ارائة نقد  و مد يريت كرسی،

2. التزام به اخالق پسند يد ة علمي د ر نقد  و نقل  آرا،  اشخاص و آثار،
3. پرهيز از ورود  به نزاع هاي غيرعلمي و مجاد الت روزمرة اجتماعي،

4. اهتمام به روزآمد ی و كارايی مباحث و نيز تحقق حد اقل يكی از اهد اف تاسيس هيأت ) مند رج 
د ر نظامنامه هيأت(.

مادهسه،ویژگیهایصاحباننقد
1. د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالي حوزوي يا د انشگاهي،

2. برخورد اری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع كرسی،
3. آشنايي و اشراف بر نظريات و د يد گاه هاي مطرح د ر زمينة موضوع مورد  بحث،

4. د اشتن قد رت نقد ، تجزيه و تحليل علمي د ر رشتة مورد  بحث.

مادهچهار،نحوةاحرازصالحیتناقدونقدجهتبرگزاریکرسی
به منظور تشخيص صالحيت علمي صاحبان نقد ، و نيز قابليت نقد  جهت طرح د ر كرسی، صاحب 
نقد  ابتد ا بايد  طرحنامة مخصوص2 را تكميل كند . پس از بررسي طرحنامه از سوي كميته د اوران و 
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د ر صورت لزوم بررس��ی د قيق، محتواي آن د ر نشستي متشكل از كميته د اوران و صاحب نوآوری 
يا نظريه، كرس��ی برگزار خواهد  شد . شايان ذكر اس��ت، برگزاري كرسي ، صرفًا با امضاي د و سوم 

اعضاي كميته د اوران و تأييد  د بيرخانة هيأت ممكن خواهد  بود .

مادهپنج،ترکیبونحوةتشكیلوفعالیتکمیتهداوران
كميته د اوران د ربارة هر نقد ، به صورت جد اگانه، به پيشنهاد  د ستگاه مجري و تأييد  د بيرخانه هيأت 

براساس شرايط زير تشكيل خواهد  شد :
الف( عضويت حد اقل 3 و حد اكثر 5 تن از صاحب نظران برجسته رشتة مربوط و برخورد ار از شرايط 

زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان د بير با رأی اكثريت انتخاب خواهد  شد : 
1.  د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالی د انشگاهی يا حوزوی،

2. د اشتن حد اقل يك اثر علمي قابل قبول د ر موضوع نوآوری،
3. برخورد اري از صالحيت هاي اخالقي الزم و غيرذي نفع بود ن،

4. د اشتن آشنايی كافی با ضوابط و فرايند  برگزاری كرسی ها.
ب( جلسات كميته د اوران براي بررسي موارد  زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي گرد د :

1. بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد  صالحيت صاحب نقد ،
2. بررسی صالحيت ارزيابان نقد ،

3. تأييد  صالحيت مد ير كرسی و تعيين نحوه مد يريت علمی آن،
4. جع بند ی و ارزيابی نقد  د ر زمان برگزاری كرسی،

5. امتيازد هی.
تبص�رة1:د ر ص��ورت لزوم، كميته د اوران از صاحب   نقد  و ارزياب��ان آن، جهت ارائة توضيحات 

تكميلي د ربارة طرحنامه و توجيه د رخصوص نحوة برگزاري كرسي، د عوت به عمل خواهد  آورد .
تبصرة2: كميته د اوران مي تواند  حين برگزاری كرسي، بد ون هرگونه د اوري و قضاوت، به طرح 

سؤاالتي از صاحب نقد  مباد رت نمايد .
تبص�رة3:وظيف��ة د بير كميت��ه د اوران، برگزاري نشس��ت هاي كميته، انج��ام رأي گيري، تهية 

صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد  بود .
تبصرة4: پرد اخت حقوق ماد ی اعضاي كميته د اوران بر عهد ه د ستگاه مجری خواهد  بود .



2�
نظامنامهوآییننامههای
هیاتحمایتازکرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره

مادهشش،نحوةبرگزاريکرسيهاينقد
برنامة جلسات كرسي ها به شرح زير خواهد  بود :

الف( قرائت كالم اهلل مجيد ،
ب( خيرمقد م و اعالم برنامه،

ج( د عوت از صاحب  نقد  و  نيز كميته د اوران و ارزيابان جهت قرارگرفتن د ر جايگاه،
د ( سخنراني صاحب نقد  د ر سرفصل های زير،

1. تعريف اصطالحات كليد ي،
2. تبيين روش شناسی نقد ،

3. توصيف مسالة اصلي و موضوع نقد ،
4. شرح و تبيين نقد ،

5. بيان تفاوت نقد  با نقد های قبلی، 
6. نتيجه گيري و اعالم آثار و نتايج نقد . 

ه ( سخنراني ارزياب اول و د وم د ر بخش هاي زير:
1. ارزيابی روش شناسی نقد ،

2. تبيين نقاط قوت،
3. تبيين نقاط ضعف،

4. جمع بند ي و نتيجه گيري.
و( پاسخ صاحب نقد  به ارزيابان براساس بخش هاي زير:

1. اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد ،
2. اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،

3. نتيجه گيري.
ز( طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حّضار،

ح( پاسخ صاحب نقد  به پرسش هاي حّضار،
ط( طرح سؤاالت كميته د اوران،
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ي( پاسخ صاحب نقد  به سؤاالت كميته د اوران،
ک( اعالم پايان جلسه از سوي مد ير كرسی.

تبصرة1:براي اد ارة كرسي مد ير توانايی از سوی د ستگاه مجری � پس از تأييد  كميته د اوران � 
به كار گرفته خواهد  ش��د  و وظيفة مد ير، تبيين و اجرای ضوابط مربوط به ماد ه شش اين آيين نامه، 

تنظيم و نگهد اري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حّضار مي باشد .
تبصرة2: د ستگاه مجری به شناسايی و معرفی د و ارزياب جهت ارزيابی نقد  د ر كرسی به كميته 
د اوران جه��ت تأييد ، مب��اد رت خواهد  كرد . ويژگی های علمی ارزيابان ب��ا ويژگی های صاحب نقد  

مند رج د ر ماد ه سه اين آيين نامه يكسان خواهد  بود .
تبص�رة3:كرس��ي ها صرفًا طی د عوت رس��مي و با حضور جمعي از اس��تاد ان و فضالي حوزه 
و د انش��گاه و د انش��جويان مقاطع عالی بر حسب تخصص يا رش��ته مربوط به موضوع نقد  برگزار 

مي شوند  و امكان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي حّضار منوط به ثبت نام قبلي است.

مادههفت،نحوةامتیازدهي
امتيازد هي كرسي ها به شرح زير صورت خواهد  گرفت:

جمع امتيازاتي كه حّضار مي د هند  طبق نمون برگ نظرخواهي معتبر و جمع امتيازات كميته د اوران 
به ترتيب زير لحاظ خواهند  شد :

1. مع��د ل امتيازات حّضار همراه با نمون برگ معتبر و امض��ا، به د بير كميته د اوران تحويل خواهد  
گرد يد  و د ر صورتجلسه منعكس خواهد  شد .

2. جمع امتياز كميتة د اوران براساس نمون برگ نظر خواهي معتبر همراه با امضا، نمرة 100 خواهد  بود .
تبص�رة1: از مي��ان حّضار تنها افراد ی مي توانند  به اظهارنظر د ر نمون برگ مباد رت نمايند  كه از 

شرايط مذكور د ر تبصرة 3 ماد ه شش اين  آيين نامه برخورد ار باشند .
تبصرة2: مجموعة امتيازات از س��وي كميته د اوران تأييد  و د ر قالب صورتجلس��ه اي به امضاي 

اكثريت اعضاي كميته مزبور خواهد  رسيد .
3. از مجموع 100 امتياز، د رجة نقد  به شرح زير از سوي كميته د اوران اعطا خواهد  شد :

الف( 90 تا 100: عالي
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ب( 70 تا 90: خوب
ج( 50 تا 70: متوسط

د ( زير 50: ضعيف

مادةهشت،نحوةتأییدوحمایتازسویهیأت
1. پس از اعطاي امتياز از سوي كميته د اوران، د بيرخانه هيأت گواهي صرفًا براي كرسي هاي حائز 

رتبة عالي، خوب و متوسط، د ر سربرگ هاي مخصوص گواهي صاد ر خواهد  نمود .
2. پس از تعيين امتياز هر كرسی، به شرح زير از صاحب  نقد  حمايت به عمل خواهد  آمد :

الف( معرفی رس��می به هيأت های مميزه د انش��گاهها يا مؤسس��ات پژوهش��ی جهت اعطاي 
امتيازات قانونی،

ب( معرفی رس��می به بني��اد  ملی نخبگان جهت برخ��ورد اری از حمايت هاي ماد ی و معنوی 
بنياد  برابر مقررات،

ج( انتشار نتايج كرسی يا مقاله صاحب نقد  د ر فصلنامه علمی و پايگاه اطالع رسانی هيأت،
د ( تقد ير د ر جشنواره ای خاص كه د ر راستای اهد اف هيأت حمايت از كرسی ها برگزار خواهد  شد .

تبصرة1: د بيرخانه هيأت، د ر صورت د رخواس��ت كتبی د س��تگاه مجری، براي تأمين بخشی از 
هزينه برگزاری كرسی مساعد ت خواهد  نمود . 

تبصرة2: صاحبان نقد  و ارزيابان، به هنگام برگزاري جلسات كرسي هاي نقد  د ر بيان د يد گاههای خود  
از آزاد ي كامل برخورد ارند  و د بيرخانه هيأت و د ستگاه مجری، موظف خواهند  بود  جهت تأمين امنيت و 

مصونيت قضايی آنان � ماد ام كه با آيين نامه برگزاری كرسی ها منطبق باشد ، پيگيري كنند .
تبصرة3: د بيرخانه هيأت براس��اس ارزيابی جد اگانه ، از د س��تگاههای مجری كه د ر برگزاری و 
مد يريت كرس��ی از امتياز بااليی برخورد ارشد ه باش��ند  تقد ير به عمل خواهد  آورد  و امتياز مزبور را 

جهت ترتيب اثر به مراجع قانونی منعكس خواهد  كرد .

مادهنه
اين آيين نامه د ر نه ماد ه و د ه تبصره د ر تاريخ 84/9/28 به تصويب هيأت حمايت از كرس��ی های 

نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره رسيد .



آيين نامة برگزاري كرسي هاي مناظره
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مادهیک،تعاریف
مناظره: به نقد  رو د ر رو و  شفاهي د و صاحب نظر د ربارة د و مكتب، نظريه، و... اطالق مي شود  كه 

از تمامي مختصات نقد  علمي برخورد ار باشد .
كميته د اوران: به مجمعي از خبرگان علمي د ر حوزه ا ي خاص اطالق مي شود  كه براي ارزيابي 
روش��مند  و علمي نظريه، با پيش��نهاد  د ستگاه مجري و تأييد  د بيرخانه هيأت حمايت از كرسي هاي 

نظريه پرد ازي، نقد  و مناظره، تعيين مي شوند .
س��ازمان مجری: به د انشگاه يا مؤسس��ه علمی معتبری اطالق می شود  كه د رصد د  برگزاری 

كرسی ها می باشد .

مادهدو،خطمشيهايکلیدربرگزاریکرسیها
1. تحفظ بر رعايت نصابنامه هاي علمي و فني معتبر د ر ارائة نقد ، مناظره و مد يريت كرسی،

2. التزام به اخالق پسند يد ة علمي د ر نقد  و نقل  آرا،  اشخاص و آثار،
3. پرهيز از ورود  به نزاع هاي غيرعلمي و مجاد الت روزمرة اجتماعي،

4. اهتمام به روزآمد ی و كارايی مباحث و نيز تحقق حد اقل يكی از اهد اف تأسيس هيأت )مند رج 
د ر نظامنامه هيأت(.

مادهسه،مختصاتمناظرهگران
1. د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالی حوزوي يا د انشگاهي،

2. برخورد اری از اثر علمی و رشتة تحصيلي يا تحقيقاتي مرتبط با موضوع كرسی،
3. آشنايي و اشراف به نظريات و د يد گاه هاي مطرح د ر زمينة موضوع مورد  بحث،

4. د اشتن قد رت نقد ، تجزيه و تحليل علمي د ر رشتة مورد  بحث.

مادهچهار،نحوةاحرازصالحیتمناظرهگرانجهتبرگزاریکرسی
به منظور تش��خيص صالحيت علم��ي مناظره گران، و نيز قابليت مباح��ث مناظره جهت طرح د ر 
كرس��ی، هر د و مناظره گر يا نمايند گان رس��می آنها بايد  ابتد ا طرحنامة مخصوص3 را تكميل كنند . 

www.korsi.ir :3. ر.ک
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پس از بررس��ي از س��وي كميته د اوران و د ر صورت لزوم بررس��ی د قيق، محتواي آن د ر نشستي 
متش��كل از كميته د اوران و صاحب نوآوری يا نظريه، كرس��ی برگزار خواهد  شد . شايان ذكر است، 
برگزاري كرس��ي ، صرفًا با امضاي د و س��وم اعضاي كميته د اوران و تأييد  د بيرخانة هيأت ممكن 

خواهد  بود .

مادهپنج،ترکیبونحوةتشكیلوفعالیتکمیتهداوران
كميته د اوران د ربارة هر مناظره، به صورت جد اگانه، به پيش��نهاد  د س��تگاه مجري و تأييد  د بيرخانه 

هيأت ، بر اساس شرايط زير تشكيل می شود : 
الف( عضويت حد اقل 3 و حد اكثر 5 تن از صاحب نظران برجسته رشتة مربوط و برخورد ار از شرايط 

زير كه از ميان اعضا يك نفر به عنوان د بير با رأی اكثريت انتخاب خواهد  شد :
1. د اشتن تحصيالت يا مطالعات عالی د انشگاهی يا حوزوی،

2. د اشتن حد اقل يك اثر علمی قابل قبول د ر موضوع مناظره،
3. برخورد اري از صالحيت هاي اخالقي الزم و غيرذي نفع بود ن،

4. د اشتن آشنايی كافی با ضوابط و فرايند  برگزاری كرسی ها.
ب( جلسات كميته د اوران براي بررسي موارد  زير و با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي گرد د :

1. بررسي و تصويب طرحنامه و تأييد  صالحيت مناظره گران،
2. بررسی صالحيت ارزيابان مناظره،

3. تأييد  صالحيت مد ير كرسی و تعيين نحوه مد يريت علمی آن،
4. جمع بند ی و ارزيابی مباحث مناظره د ر زمان برگزاری كرسی،

5. امتيازد هی.
تبصرة1:د ر صورت لزوم كميته د اوران، از مناظره گران يا نمايند گان آنها و نيز از ارزيابان جهت 
ارائ��ة توضيحات تكميل��ي د ربارة طرحنامه و توجيه د رخصوص نحوة برگزاري كرس��ي، د عوت به 

عمل خواهد  آورد .
تبصرة2: كميته د اوران مي تواند  حين برگزاری كرسي، بد ون هرگونه د اوري و قضاوت، به طرح 

سؤاالتي از صاحب نقد  مباد رت نمايد .
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تبصرة3:وظيفة د بير كميته د اوران برگزاري نشست هاي كميته د اوران، انجام رأي گيري، تهية 
صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد  بود .

تبصره4: پرد اخت حقوق ماد ی اعضاي كميته د اوران بر عهد ه د ستگاه مجری خواهد  بود .

مادهشش،نحوةبرگزاريکرسيهايمناظره
برنامة جلسات كرسي ها به شرح زير خواهد  بود :

الف( قرائت كالم اهلل مجيد ،
ب( خيرمقد م و اعالم برنامه،

ج( د عوت از مناظره گران و  نيز كميته د اوران و ارزيابان جهت قرارگرفتن د ر جايگاه،
د ( سخنراني مناظره گر اول و د وم د ر سرفصل های زير:

1. تعريف اصطالحات كليد ي،
2. تبيين روش شناسی نقد  د ر مناظره،

3. توصيف مسالة اصلي و موضوع نقد ،
4. شرح و تبيين نقد ،

5. بيان تفاوت نقد  با نقد های قبلی، 
6. نتيجه گيري و اعالم آثار و نتايج نقد . 

ه ( مباحثه و بيان اشكاالت و نقد های متقابل. 
و( سخنراني ارزياب اول و د وم د ر بخش هاي زير:

1. ارزيابی روش شناسی نقد  د ر مناظره،
2. تبيين نقاط قوت،

3. تبيين نقاط ضعف،
4. جمع بند ي و نتيجه گيري.

ز( پاسخ مناظره گران به ارزيابان براساس بخش هاي زير:
1. اشكاالت مربوط به روش شناسی نقد  د ر مناظره،

2. اشكاالت مربوط به نقاط ضعف،
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3. نتيجه گيري.
ح( طرح پرسش كتبي يا شفاهي از سوي حّضار،

ط( پاسخ مناظره گران به پرسش هاي حّضار،
ي( طرح سؤاالت كميته د اوران،

ک( پاسخ مناظره گران به سؤاالت كميته د اوران،
ل( اعالم پايان جلسه از سوي مد ير كرسی.

تبصرة1:با رای اكثريت اعضاي كميته د اوران، امكان تغيير د ر س��رفصل های بند  1 ماد ه شش 
اين آيين نامه وجود  خواهد  د اشت.

تبصرة2: براي اد ارة كرسي مد ير توانايی از سوی د ستگاه مجری � پس از تأييد  كميته د اوران � 
به كار گرفته خواهد  ش��د  و وظيفة مد ير، تبيين و اجرای ضوابط مربوط به ماد ه شش اين آيين نامه، 

تنظيم و نگهد اري وقت و اعالم سؤاالت كتبي حّضار مي باشد .
تبصرة 3: د س��تگاه نسبت به شناسايی و معرفی د و ارزياب جهت ارزيابی مباحث مناظره د ر كرسی 
ب��ه كميت��ه د اوران جهت تأييد  مب��اد رت خواهد  ك��رد . ويژگی های علمی ارزياب��ان با ويژگی های 

مناظره گران مند رج د ر ماد ه سه اين آيين نامه يكسان خواهد  بود .
تبصرة4:كرس��ي ها صرفًا طی د عوت رس��مي و با حضور جمعي از اس��تاد ان و فضالي حوزه و 
د انشگاه و نيز د انشجويان مقاطع عالی بر حسب تخصص يا رشته مربوط به موضوع مناظره برگزار 

مي شوند  و امكان طرح سؤاالت كتبي يا شفاهي حّضار منوط به ثبت نام قبلي است.

مادههفت،نحوةصدوررأیوامتیازدهي
1. هيأت د اوران با صد ور بيانيه ای رسمی، عالوه بر امتيازد هی، ارزيابی نهايی خود  را د رباره مناظره 

اعالم خواهد  كرد .
2. امتيازد هي كرسي ها به شرح زير صورت خواهد  گرفت:

جم��ع امتيازاتي كه حّضار طبق نمون برگ نظرخواه��ي معتبر به هريك از مناظره گران مي د هند  و 
جمع امتيازات كميته د اوران به ترتيب زير لحاظ خواهد  شد :

الف( معدّ ل امتيازات حّضار همراه با نمون برگ معتبر و امضا، به د بير كميته د اوران تحويل خواهد  
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گرد يد  و د ر بيانيه كميته د اوران منعكس خواهد  شد .
ب( جمع امتياز كميته د اوران براساس نمون برگ نظر خواهي محرمانه و معتبر همراه با امضا، نمره 

100 خواهد  بود .
تبص�رة1:از مي��ان حّضار تنها افراد ی مي توانند  به اظهارنظر د ر نمون برگ مباد رت نمايند  كه از 

شرايط مذكور د ر تبصرة 4 ماد ه 6 اين  آيين نامه برخورد ار باشند .
تبصرة2: مجموعة امتيازات از س��وي كميته د اوران تأييد  و د ر قالب صورتجلس��ه اي به امضاي  

اكثريت اعضاي كميته مزبور خواهد  رسيد .
3. از مجموع 100 امتياز، امتياز علمی مباحث هر مناظره گر جد اگانه به ش��رح زير از س��وي كميته 

د اوران اعطا خواهد  شد :
الف( 90 تا 100: عالي

ب( 70 تا 90: خوب
ج( 50 تا 70: متوسط

د ( زير 50: ضعيف

مادههشت،نحوةتأییدوحمایتازسویهیأت
1. پس از اعطاي امتياز از سوي كميته د اوران، د بيرخانه هيأت صرفًا براي موارد  د اراي رتبة عالي، 

خوب و متوسط، د ر سربرگ مخصوص گواهي صاد ر خواهد  نمود .
2. پس از تعيين امتياز هر كرسی، به شرح زير از مناظره گران حمايت به عمل خواهد  آمد :

الف( معرفی رس��می به هيأت های مميزه د انشگاهها يا مؤسسات پژوهشی جهت اعطاي امتيازات 
قانونی،

ب( انتشار نتايج كرسی د ر فصلنامه علمی و پايگاه اطالع رسانی هيأت،
ج( تقد ير د ر جشنواره ای خاص كه د ر راستای اهد اف هيأت حمايت از كرسی ها برگزار خواهد  شد .

تبصرة1:د بيرخانه هيأت، د ر صورت د رخواس��ت كتبی د س��تگاه مجری، براي تأمين بخشی از 
هزينه برگزاری كرسی مساعد ت خواهد  نمود . 

تبص�رة2: مناظره گران، ناقد ان و اعضاي كميتة د اوران به هنگام برگزاري جلس��ات كرس��ي ها 



د ر بي��ان د يد گاههای خود  از آزاد ي كامل برخورد ارند  و د بيرخانه هيأت و د س��تگاه مجری، موظف 
خواهند  بود  جهت تأمين امنيت و مصونيت قضايی آنان � ماد ام  كه با آيين نامه برگزاری كرس��ی ها 

منطبق باشد  � پيگيري كنند . 
تبصرة3: د بيرخانه هيأت بر اس��اس ارزيابی جد اگانه، از د س��تگاههای مجری كه د ر برگزاری و 
مد يريت كرس��ی از امتياز بااليی برخورد ار ش��د ه باشند ، تقد ير به عمل خواهد  آورد  و امتياز مزبور را 

جهت ترتيب اثر به مراجع قانونی منعكس خواهد  ساخت.

مادهنه
اين آيين نامه د ر نه ماد ه و يازد ه تبصره د ر تاريخ 84/9/28 به تصويب هيأت حمايت از كرسی های 

نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره رسيد .





نظامنامة خانه ملی گفت و گوی آزاد 
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فصل اول
كليات

مادة1(تعریفوجایگاهحقوقی:
براساس ماد ة واحد ة مصوب جلسة 594 شورای عالی انقالب فرهنگی د ر تاريخ 85/9/7 خانة ملی 
گفت وگوی آزاد  تاسيس می گرد د . خانة ملی گفت وگوی آزاد  كه پس از اين د ر اين اساسنامة خانه 
ناميد ه می ش��ود  تحت نظر هيأت حمايت از كرسی های نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره و د ر چارچوب 

اين اساسنامه فعاليت خواهد  كرد .

مادة2(موضوعفعالیت:
� ايجاد  زمينة مناس��ب جهت برگزاری جلس��ات مناظره، سخنرانی وگفت وگو، آزاد  د ر عرصة علوم 

انسانی و معارف اسالمی د ر محل های تعيين شد ه از سوی خانه.

ماده3(اهدافووظائف:
1. ايج��اد  فرص��ت قانونی و عاد النه برای عرضة علمی و آزاد ان��ة د يد گاهها و نقد ها د ر حوزة علوم 

انسانی و معارف د ينی برای همة طيف های فكری و فرهنگی كشور،
2.  كم��ك ب��ه ايجاد  زمينة بروز و ظهور خالقيت ها و توانايی ه��ای علمی بويژه د ر زمينة نقد  افكار 

و آرا، 
3. ايجاد  بس��تر علمی مناس��ب برای بهره برد اری صحيح بخش های مختلف كشور از د يد گاهها و 

نقد های جد يد  علمی.
4. ترغيب مراكز علمی حوزوی و د انش��گاهی برای برپايی جلس��ات گفتگ��و، نقد  و مناظره علمی 

آزاد ،
5. طراحی و برگزاری جلسات گفتگو، مناظره و سخنرانی.

6. انتشار و عرضه نتايج گفتگوها، مناظره ها و نقد های علمی،
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فصل د وم
 اركان و وظائف آن

مادة4(ارکان:
هيأت امنا،

ب( شورای علمی،
ج( مد ير.

ماده5(هیأتامنا:
»هيأت أمنای خانه«، اعضای هيأت حمايت از كرس��ی های نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره، به اضافة 

د بير هيأت، می باشد .

مادة6(وظایفهیأتامنا:
الف( بررسی و پيشنهاد  هرگونه اصالح و تغيير د ر اساسنامة خانه.

ب( بررسی و تصويب خطوط مشی و برنامه و بود جة ساليانة خانه.
ج( عزل و نصب مد ير خانه.

د ( نظارت بر عملكرد  خانه و ارزيابی فعاليت های آن.
و( بررسی گزارش  ساالنة مالی و تاييد  آن.

ی( ارائة گزارش ساالنه به شورای عالی انقالب فرهنگی.

مادة7(شورایعلمی:
اعضای »ش��ورای علمی« عبارتند  از: اعضاء ش��ورای علمی د بيرخانة هيات حمايت از كرسی های 

نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره.
ماد ة 8( وظايف شورای علمی:

الف( بررس��ی و تاييد  اولية پيش نويس سياست ها و خط مشی ها جهت پيشنهاد  به هيات امناء برای 
تصويب نهايی.
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ب( بررس��ی ضوابط و آيين نامه ها و ش��يوه نامه های اجرايی، جهت پيش��نهاد  و به هيأت امناء برای 
تصويب.

ج( بررسی و تاييد  پيش نويس برنامة ساليانة خانه،
د ( بررسی گزارش های مد ير و هد ايت خانة ملی گفتگوی آزاد  و نظارت مستمر بر عملكرد  آن،

ه�( بررسی و تصويب موارد  د يگری كه آئين نامه ها و ضوابط، تصويب آن را بر عهد ة شورای علمی 
قرار د اد ه است.

مادة9(مدیر:
مد ير خانه، به مد ت 3 س��ال از س��وی هي��أت امنا تعيين و با حكم رئيس هي��أت امنا جهت انجام 

وظايف زير منصوب می شود :
ال��ف( تهيه و تنظي��م پيش نويس ضوابط، آيين نامه ها و ش��يوه نامه های اجرايی جهت بررس��ی د ر 

شورای علمی و تصويب د ر هيات امناء،
ب( شناس��ايی و پيش��نهاد  اعضای گروههای علمی به شورای علمی و جذب و به كارگيری آنان و 

ساير عوامل اجرايی، 
ج( تهية پيش نويس برنامة ساالنه خانه و ارائه جهت بررسی د ر شورای علمی و تصويب د ر هيأت 

امنا،
د ( اجرای برنامة مصوب خانه و ارائة گزارش منظم پيش��رفت كار به ش��ورای علمی  و عند اللزوم 

هيأت امنا،
ه�( اطالع رسانی مناسب و هنگام د ر مورد  فعاليت های خانه،

و( امضای مكاتبات و اس��ناد  اد اری و مالی به ترتيبی كه د ر ضوابط، آيين نامه ها و ش��يوه نامه های 
مصوب هيات حمايت از كرسی های نظريه پرد ازی، نقد  و مناظره، مقرر می گرد د .

مادة10(
اين اساسنامه با د ه ماد ه د ر مورخ 1385/9/6 به تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد .



آيين نامـه برگزاری جلسـات 
خانه ملی گفتـگوی آزاد 
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ماده1�تعریف:
گفتگ�و: به هر گونه مباحثه روش��مند  و منطقی ميان د و يا تع��د اد  زياد ی از افراد  د رباره موضوعی 

خاص با هد ف كسب آگاهی از د يد گاههای يكد يگر و رفع سوءتفاهمات، گفتگو اطالق می شود .
نقد: به هرگونه تالش روشمند  و منطقی كه هد ف ازآن ارزيابی و سنجش نقاط ضعف و قوت يك 

نظريه، مكتب، وضعيت و . . . جهت كمك به اصالح و بهبود  آن باشد ، نقد  اطالق می گرد د .
مناظره: به هرگونه مباحثه رو د ر رو، روشمند  و منطقی ميان د و صاحبنظر كه به گونه ای نقاد انه 
د يد گاهها و نظريات يكد يگر را د رباره موضوعی خاص به چالش می كشند  تا د ر نهايت د يد گاه برتر 

به نحو مسالمت آميز تفوق يابد ، مناظره گفته می شود .

ماده2�خطمشیهایکلیدربرگزاریجلسات:
1. رعايت استاند اد رهای علمی و معتبر د ر برگزاری جلسات،

2. التزام به اخالق پسند يد ه علمی د ر نقد  و نقل آرا، اشخاص و آثار،
3. پرهيز ار ورود  به نزاع های غيرعلمی د ر مباحثات،

4. اهتم��ام به روزآمد ی و كارايی مباحث جلس��ات و تحقق اهد اف اساس��نامه تاس��يس خانه ملی 
گفتگوی آزاد  )مند رج د ر اساسنامه(

ماده3�جلساتگفتگو:
الف(موضوعجلس�ه: موضوع اين جلسات براس��اس پيشنهاد  شورای علمی  د بيرخانه هيات و 
نيز افراد  يا موسس��ات تعيين خواهد  ش��د ؛ بد ين معنا كه يك فرد  صاحب نظر د ر زمينه های خاص و 
يا ارگانهای خاصی نظير د انش��گاهها، موسس��ات علمی، روزنامه ها، رسانه ها و سازمانهای علمی و 

غيرعلمی كشور می توانند  موضوعات مورد  توجه خود  را جهت برگزاری جلسات پيشنهاد  كنند .

ب(نحوهبرگزاریجلساتگفتگو:
1. برای برگزاری جلس��ات گفتگو، پس از مشخص شد ن و تاييد  نهايی موضوع، تعد اد ی از افراد ی 
ك��ه د ر زمينه موضوع جلس��ه صاحبنظر هس��تند  و نيز تعد اد  قابل توجه��ی از افراد  آگاه به موضوع 
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جلسه � ترجيحًا د انشجويان رشته های مربوط به موضوع و نيز فعاالن اجتماعی د ر اين زمينه � د ر 
جلسات حضور خواهند  يافت.

2. ب��ه منظ��ور د اد ن امكان برابر به تمامی افراد  جهت ش��ركت د ر جلس��ات و امكان پذيری ايجاد  
نظم، غير از افراد ی كه به عنوان صاحبنظر با د عوت مس��تقيم برای شركت د ر جلسات فرا خواند ه 
می ش��وند ، افراد ی كه مايلند  د ر جلس��ات ش��ركت كنند ، صرفًا از طريق ثبت ن��ام اينترنتی خواهند  

توانست ثبت نام كنند  تا به محض اتمام ظرفيت، به خود ی خود  فرايند  ثبت نام به اتمام برسد .
3. ش��ركت د ر جلس��ات برای د انشجويان با ارائه كارت د انش��جويی معتبر و برای فارغ التحصيالن 
و نيز فعاالن اجتماعی )د ر روزنامه ها، مؤسس��ات و ارگانها( از طريق ارائه مد رک تحصيلی، كارت 

معتبر و يا معرفی سازمان مربوط امكان پذير می باشد .
4. جلس��ات گفتگو د ر قالب تفكيك افراد  حاضر د ر جلس��ه به گروههای چند گانه )پنج گروه( انجام 

خواهد  پذيرفت؛ به اين صورت كه:
الف( نيم س��اعت پيش از ش��روع رسمی جلس��ه، تمامی افراد  حاضر فرصت خواهند  د اشت د ر يك 

آشنايی اجمالی با د يگر افراد  حاضر، گروههای خود  را تشكيل د هند .
ب( برای هر گروه يك نفر از صاحب نظران كه د ر زمينه موضوع از تخصص الزم برخورد ار باشد ، 

جهت راهنمايی و جمع بند ی د يد گاههای گروه معلوم خواهد  گرد يد .
ج( يك نفر مجری جهت راعايت ترتيب طرح نظرات و ايجاد  نظم د ر جلس��ه، هماهنگی صورتی 

جلسه را بر عهد ه خواهد  د اشت.
5. پس از اتمام زمان جلس��ه، چنانچه 2 س��وم حاضران از طريق ارائه رأی با تد اوم جلسه د ر آيند ه 
موافق باشند ، حد اكثر تا سه جلسه بحث د ر موضوع مورد  بحث قابل تد اوم خواهد  بود . )شكل گيری 

جلسه سوم بر مبنای رأی گيری د ر جلسه د وم معلوم خواهد  شد .(
ه�( شكل صوری جلسه به لحاظ چيد مان

فرآیندبرگزاری
1. قرائت  كالم ا... مجيد 

2. اعالم شروع جلسه
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3. تفكيك گروههای پنج گانه به همراه مشاور متخصص و قرار گرفتن آنها د ر جايگاه
4. طرح موضوع جسله از سوی مجری

5. شروع بحث از گروه 1 )به ترتيب(
6. جمع بند ی نهايی و اعالم رأی جهت خاتمه يا تد اوم جلسه

7. اعالم ختم جلسه از سوی مجری

ماده4�جلساتنقد:
الف(موضوعجلسه:

شورای علمی د بيرخانه هيات و نيز افراد  صاحبنظر يا موسسات علمی و اجرای يكشور )د انشگاهها، 
روزنامه ها، حوزه های علميه، س��ازمان كالن كش��ور نظير بانك ها و نيز مراكزی نظير مجلس و ... 
( می توانند  موضوعاتی را كه از س��وی آنان جمع بند ی الزم د رخصوص آن صورت گرفته اس��ت، 
جهت گذاش��تن د ر معرض نقد  پيشنهاد  كنند  تا از سوی كميته نقد  و نيز حاضران د ر جلسات مورد  

نقاد ی قرار گيرد .
ب(نحوهبرگزاریجلسه:

1. ارائه د هند ه موضوع د ر جلسه، چنانچه يك فرد  باشد ، خود  او و چنانچه موسسه يا ارگان خاصی 
باش��د ، يك يا د و نفر از افراد  حقوقی وابسته به آن س��ازمان )با ارائه گواهی مسئولين نمايند گی از 

جانب ارگان متبوع( خواهند  بود .
2. كميته نقد  متشكل از 3 نفر از افراد  صاحب نظر د ر زمينه مربوط خواهد  بود  كه از سوی شورای 

علمی د بيرخانه هيات حمايت از كرسی ها جهت نقد  موضوع تعيين خواهند  شد .
3. حاضران د ر جلسه از افراد  آگاه به موضوع خواهند  بود  كه طی فراخوان از طريق اينترنت ثبت نام 

خواهند  كرد .
4. حاضران د ر جلس��ه می توانند  موضوع جلس��ه و مباحث مطرح د ر آن را د ر جلس��ات نقد  كنند  و 

مورد  سؤال قرار د هند .
5. د ر صورت تاييد  د و س��وم از افراد  حاضر د ر جلس��ه، جلس��ه نقد  حد اكثر تا سه جلسه قابل تد اوم 

خواهد  بود . )شكل گيری جلسه سوم بر مبنای رأی گيری د ر جلسه د وم معلوم خواهد  شد (
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ج(فرآیندبرگزاریجلساتنقد:
1. قرائت كالم ا... مجيد 

2. خير مقد م، اعالم برنامه و زمانبند ی مباحث
3. د عوت از سخنران يا سخنرانان و نيز كميته نقد  جهت قرار گرفتن د ر جايگاه وش روع جلسه

4. ارائه سخنرانی توسط ارائه د هند ه طرح
5. انتقاد ات كميته نقد 

6. پاسخ به انتقاد ات
7. انتقاد ات حاضران )شنوند گان(

8. پاسخ به انتقاد ات
9. اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

ماده5�جلساتمناظره
الف:موضوعجلسه:

ش��ورای علمی د بيرخان��ه هيت و نيز افراد  صاحب نظر يا موسس��ات )د انش��گاهها، روزنامه ها و...( 
می توانن��د  موضوع خاصی را كه د ر زمينه ای اجتماعی، علمی، سياس��ی، فرهنگی و . . . برای آنان 
حائز اهميت است، پيشنهاد  كنند  تا ازسوی صاحبنظر و متخصصان مربوط مورد  مناظره قرار گيرد . 
موضوع پيش��نهاد ی بايد  به گونه ای باش��د  كه ميان صاحبنظران يا د ر س��طح جامعه نسبت به آن 

چالش وجود  د اشته باشد .
ب:نحوهبرگزاری:

الف( پيشنهاد كنند گان موضوع مناظره بايد  افراد  مورد  نظر جهت انجام مناظره را نيز پيشنهاد  كنند ؛ 
د ر غير اين صورت د بيرخانه هيأت مناظره كنند گان را شناسايی و معرفی كند .

ب( تمامی د انشجويان و نيز فعاالن اجتماعی با ارائه ارت د انشجويی معتبر و يا كارت فعاليت معتبر 
)د ر روزنامه ها و ارگانها( می توانند  د ر جلسات شركت كنند .

ج( به تناس��ب ظرفيت جلس��ات و جهت برخورد اری افراد  از شانس مش��اركت يكسان، ثبت نام از 
طري��ق اينترن��ت صورت خواهد  گرفت ت��ا به محض اتمام ظرفيت معلوم ش��د ه، فرايند  ثبت نام به 



4�
نظامنامهوآییننامههای
هیاتحمایتازکرسیهاینظریهپردازی،نقدومناظره

خود ی خود  به پايان برسد .

فرآیندبرگزاریجلساتمناظره:
1. قرائت كالم ا... مجيد 

2. خير مقد م، اعالم برنامه و زمانبند ی مباحث
3. د عوت از طرفين مناظره جهت قرار گرفتن د ر جايگاه

4. شروع مناظره
5. سئواالت حاضرين از طرفين مناظره

6. جوابگويی به سئواالت از سوی مناظره كنند گان
7. اعالم خاتمه جلسه از سوی مجری

م�اده6� اين آيين نامه د ر 6 ماد ه د ر تاريخ 1385/7/1 به تصويب هيات حمايت از كرس��ی های 
نظريه  پرد ازی، نقد  و مناظره رسيد .


