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ه نا قد و  ی  رپدازی ،  ی  اری  ن   ی آ ه آزاد اسال   دا

 
 

 :  مقدمه
 

-استفاده از دیدگاهتولید علم و همچنین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و به منظور توسعه فضای آزاد اندیشی و 
ذیل، نامه تهیه و تدوین آیینه دانشگاه آزاد اسالمی نسبت بی معاونت پژوهش، خصصی و علمی صاحبان خرد و اندیشههای ت

ها، داوران و ناقدان و حفظ حقوق مالکیت فکری صاحبان کرسی ازبه جهت مشخص نمودن انواع، میزان و چگونگی حمایت 
و در چارچوب اهداف  پردازی، نقد و مناظره وهای نظریهدبیرخانه هیات حمایت از کرسی توسطهای نامهآنان در راستای آئین

 . مبادرت ورزیده استی عالی انقالب فرهنگی شورا 28/9/84مورخ مصوبات 
  

 تعاریف  – 1ماده 
 

از سوی  1382در هفدهم بهمن ماه سال : پردازی، نقد و مناظرههای نظریههیات حمایت از کرسیدبیرخانه  -1
انسانی و معارف دینی ها در حوزه علومیفی برگزاری کرسیشورای عالی انقالب فرهنگی با هدف حمایت از گسترش کمی و ک

زیر نظر شورای عالی انقالب ازی، در ایران پردگیری جنبش ملی نقد و نظریهو مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل
 .شودنامیده میاز این به بعد در این آئین نامه دبیرخانه هیات حمایت  که تاسیس گردیده استفرهنگی 

 

 .استدانشگاه آزاد اسالمی منظور از دانشگاه،  : دانشگاه -2
 

در این  »زمینه سازی ویژه برای نهضت تولید علم و عرضه نظریه اسالمی در علوم انسانی«با عنایت به هدف : کرسی -3
ات، نقدها و ینه بیان نظریاست که زم -افزاریافزاری و نرمسخت –هایو فرصت »گاه«نامه اصطالح کرسی به معنای آیین

 .های ترویجیرسی های علمی و کرسیک: ندکرسی ها بر دو گونه ا. آوردها را پدید میمناظره
 

ربوط به پذیرش طرح طبق قوانین و مقررات م(به آن دسته از کرسی ها که از حداقل استاندارد الزم  :های علمیکرسی -3-1
ا عدم احراز یصرف نظر از احراز صالحیت علمی  -بررسی و صدور سندجهت قرار گرفتن در چرخه ) هیات حمایت  های مصوبنامه

 . شودگفته می) کرسی نهایی(برگزار گردند کرسی های علمی حمایت هیات دبیرخانه برخوردار باشند و توسط  –
 

های یهای کرسنامهآئین مطابق باها که توسط واحدهای دانشگاهی و آن دسته از کرسی به: های ترویجیکرسی -3-2
 .شودگفته میگردد کرسی ترویجی هیات حمایت برگزار میترویجی دبیرخانه 

 



   ٢ 

شود که پس از برگزاری کرسی ترویجی و کسب حداقل امتیاز الزم و می گفتههایی آن دسته از کرسیبه : پیش کرسی -4
 . دنگردی برگزار میمشورتی دانشگاه آزاد اسالم –های تخصصی شورای علمی رزومه زیر نظر کمیته با ارسال 

 

 . شودو سطوح مختلف  می احتهابه ارائه روشمند هرگونه نظریه، دیدگاه، رویکرد و بحث علمی جدید در س: نوآوری -5
 

ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی الزم : پردازینظریه -6
 .و دالئل کافی و ساختار علمی منطقی باشد بوده دارای مبانی، فرضیه

 

شود که برای ارزیابی روشمند و علمی نظریه با می گفتهای خاص به مجمعی از خبرگان علمی در حوزه: کمیته داوران -7
 .شوندتعیین می تایید دبیرخانه هیات حمایتپیشنهاد دانشگاه و 

 

. شوددیدگاه او برگزار می یا عدم علمی بودن هت اثبات علمییک کرسی جگردد که به فردی اطالق می :صاحب کرسی -8
 : باشندهای زیر میها شامل گروهصاحبان کرسی
 مناظره کنندگان  -د منتقدان  -ج نوآوران -ب نظریه پردازان  -الف

 

داوران به اساتید و صاحب نظرانی که جهت داوری و قضاوت علمی در خصوص یک کرسی خاص با لحاظ شرایط  :داور -9
 . شودشوند داور گفته میدعوت به همکاری می

 
اساتید و صاحب نظرانی که در خصوص موضوع یک کرسی دارای دیدگاه انتقادی بوده و به صورت رسمی  به: ناقد -10

 . شودنمایند ناقد گفته میکرسی را نقد می
 

  اهداف -2ماده 
 

 شگاه بر اساس مبانی اسالمی توسعه فضای آزاد اندیشی و محیط علمی و فرهنگی دان -

پردازی صاحبان های نقد، مناظره و نظریهمند و علمی در حوزهروش نظراتنقطهئه او کار مناسب جهت ار ایجاد ساز -
 علم و اندیشه 

 استفاده از توان فکری و معرفی نخبگان دانشگاهی جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و فکری جامعه  -

 انسانی ت الزم جهت توسعه تحقیقات علوماارائه تسهیالت و امکان -

 های فرهنگی و فکری منحط بیگانه مقابله با بحران -

 
 ارکان  – 3ماده 

 
 -اسالمی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، نقد و مناظره در دانشگاه آزاد پردازینظریه هایکرسیمند مبه منظور برگزاری نظا  

 .تنموده اس اقدام به ایجاد تشکیالت صفحه بعد »حمایت بیرخانه هیأتد«تعامل سازنده با ضمن معاونت پژوهشی 
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ی ی  هی چارت سازما نا قد و   ، ی رپدازی ه آزاد اسال   دا
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 شورای سیاستگذاری  – 3-1
 : کب از اعضای زیر می باشد این شورا مر
                                                             معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ریاست شورای سیاستگذاری بر عهده  – الف
 ها نائب رئیس شورای سیاستگذاری بر عهده نماینده ریاست دانشگاه در دبیرخانه هیات حمایت از کرسی -ب
 دانشگاه آزاد اسالمی دفتر گسترش تولید علم  و ارتباط با صنعت و جامعه، کل امور پژوهشیمدیران  - ج
 بیرخانه هیات حمایت رئیس و دبیر د - د
 های علوم انسانی و معارف اسالمی صاحب نظر و برجسته دانشگاه در حوزهنفر از مسئولین و اساتید سه  -ه
 

 پردازی در دانشگاه آزاد اسالمی پردازی، نوآوری و نقد و نظریهدبیر و دبیرخانه کرسی های نظریه -3-2
ای و ای خرد برنامههمشی های کالن و سیاستها و همچنین اجرای دقیق و سریع خطمنظور سازماندهی امور مربوط به کرسیهب

تشکیل به شرح ذیل در حوزه معاونت پژوهشی ای با مسئولیت دبیر های نظریه پردازی دبیرخانههدایت و نظارت بر انجام کرسی
 .گردیده است

 شورای سیاستگذاری

هادبیرخانه کرسی

 )شوراهای علمی(کمیسیون های تخصصی

ها برگزاری کرسیکمیته 
 دانشگاه آزاد1منطقهدر

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد 2منطقه  در

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد3منطقهدر

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد4منطقهدر

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد5منطقهدر

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد 6طقه من در

ها کمیته برگزاری کرسی
 دانشگاه آزاد 7منطقه  در

 کمیته اجرایی کرسی واحد ارسنجان 

  بوشهرکمیته اجرایی کرسی واحد 

  شیراز کمیته اجرایی کرسی واحد 

  آستاراکمیته اجرایی کرسی واحد 

  بابلی واحد کمیته اجرایی کرس

  تنکابن کمیته اجرایی کرسی واحد 

 کمیته اجرایی واحد ساریکمیته اجرایی کرسی علوم و تحقیقات 

ی عاو ژپو



   ٤ 

سامانه علمی  
دبيرخانه هيات   

کرسی فرهنگ و  
هنر

حلقه هنر  

حلقه معماری و  
شهرسازی  

حلقه فرهنگ  
پژوهی

حلقه تاریخ و تمدن

کرسی های ادبیات  
و زبان ها

حلقه زبان و ادبیات  
فارسی

حلقه زبان و ادبیات  
عرب

حلقه زبان شناسی  

کرسی های علوم  
نقلی 

حلقه فقه و اصول

حلقه علوم حدیث  

حلقه تفسیر و علوم  
قرآنی

کرسی های علوم  
عقلی 

حلقه فلسفه و  
منطق

حلقه ادیان  

حلقه عرفان  

حلقه فلسفه و دین

حلقه اخالق  

کرسی های علوم  
رفتاری

حلقه اقتصاد

حلقه مدیریت  

حلقه حقوق  

حلقه علوم سیاسی 

کرسی های علوم  
اجتماعی 

حلقه جامعه شناسی

حقله روانشناسی

حلقه علوم تربیتی

حلقه جغرافیا

حلقه علوم  
ارتباطات

سال و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی دانشگاه و با رای اکثریت اعضای شورای  دبیر به مدت دو :دبیر -الف
 .گرددمیانتخاب سیاستگذاری 

یاستگذاری و دبیرخانه هیات حمایت ملی ساختن تصمیمات و مصوبات شورای سعت اجرایی و حوریبا م: دبیرخانه -ب
 .گرددتشکیل میدبیر، یک نفر کارشناس علمی و یک نفر کارشناس اجرایی و متشکل از  تاسیس 

 

 ) ی علمیهاشورا(های تخصصی کمیسیون –  3-3
سیاستگذاری  های تخصصی مختلف زیر نظر شورایپردازی، نقد و مناظره، کمیسیونهای نظریهند کرسیجهت برگزاری روشم

 .نمایدمختلف اقدام می هایشکیل شده و نسبت به برگزاری کرسیت یبصورت موقت و یا دائم
را محوله  گردد تا وظایفسال انتخاب می 2مدت هبتوسط شورای سیاستگذاری های تخصصی رئیس کمیسیون -الف

 . به انجام برساند
 هیات حمایت دبیرخانهپیشنهادی  های علمی تخصصیحلقهها و بخشبر اساس  یهای تخصصکمیسیون تعداد اعضای  -ب 

نفر و حداکثر  5هر حلقه  حداقل اعضای منتخبگردیده و انتخاب و از بین صاحبنظران برجسته حوزه علمی مربوطه 
 .دباشنفر می  10

-های نظریهکه صاحب اندیشه و نوآوری بوده و سوابق کافی در زمینه کرسیهای تخصصی میسیونک اعضای -ج
شورای سیاستگذاری تأیید به پیشنهاد رئیس کمیسیون تخصصی و ، نوآوری، نقد و مناظره دارند بنا دازیرپ

 . گرددمیتعیین 
 علمیحلقه  25بخش و  6در  یات حمایتبراساس سامانه علمی دبیرخانه ههای تخصصی کمیسیونالزم به ذکر است 

 )زیربه شرح ( .تشکیل گردیده استتخصصی 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوازدهگانه دانشگاه آزاد اسالمیپردازی، نقد و مناظره در مناطق های نظریههای برگزاری کرسیکمیته  -3-4
های نقد و مناظره در سطح واحدوآوری، ن، پردازیهای نظریهکرسیبه منظور ایجاد سازوکار مناسب جهت برگزاری       

 . گردیده استطق دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل ای مرکب از اعضاء زیر در هر یک از منادانشگاهی، کمیته



   ٥ 

 شورای پژوهشی منطقه به عنوان رئیس کمیته رئیس  - 1
 مرتبط سه نفر از معاونین پژوهشی واحدهای منطقه با توجه به رشته تخصصی و سوابق علمی  – 2
 سه نفر از اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی منطقه با توجه به رشته تخصصی و سوابق علمی مرتبط  – 3
 کارشناس امور پژوهشی منطقه به عنوان دبیر کمیته  – 4

 

  و واحدهای علوم و تحقیقات ، بسیار بزرگواحدهای دانشگاهی با درجه جامعها در های اجرایی کرسیکمیته -3-5
-ها مبنی بر تشکیل کمیتهدبیرخانه هیات حمایت از کرسی 22/1/1388ه مورخ /ص/480در راستای ابالغیه شماره  

با واحدهای علوم و تحقیقات و و  ، بسیار بزرگر کلیه واحدهای دانشگاهی با درجه جامعهای اجرایی دهای دستگاهی، کمیته
های علمی ویژه علوم انسانی و احب نظران به برگزاری کرسیایجاد محرک و انگیزه ترویج و ترغیب محققان و صهدف 
ایجاد انگیزش در دانشجویان و  ؛های علمیسازی در راستای عملیاتی نمودن کرسیبسترسازی، ساماندهی و فرهنگ؛ اسالمی

های عاونتمها در مند نمودن فرایند برگزاری کرسیتقویت، تسهیل و نظام ؛های علمیفضالی توانا در برگزاری کرسی
های تخصصی و پژوهشی، گروه -های علمیقوه و بالفعل فعالیتلاهای بشناسایی ظرفیت؛ و آموزشیفرهنگی ژوهشی، پ

های کارشناسی ارشد و دکترا به ها و پایان نامهجهت دهی به رساله، های علمی، داوری و نقدنخبگان در برگزاری کرسی
تعداد . گرددتشکیل می ل اهم مشکالت جامعه و نظام جمهوری اسالمی ایرانپردازی و نوآوری در راستای حسمت نظریه

 : ازاست متشکل و اعضای آن در واحد دانشگاهی بوده نفر  7و حداکثر  5اعضای کمیته حداقل 
 رییس واحد دانشگاهی به عنوان رئیس کمیته  -1
 کمیته  به عنوان دبیرمعاون پژوهشی واحد  -2
 واحد دانشگاهی مستقر در های علمی ها یا گروهها، پژوهشکدهدانشکدهچهار نفر از روسای  -3
 دانشگاهی واحدمسئوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در  -4

 .باشدمی
 
، نقد و مناظره مناطق و پردازیهای نظریهپیشنهاد رئیس کمیته برگزاری کرسیاعضای کمیته های مناطق به  –1تبصره 

 .دنشویموب منصتایید شورای سیاستگذاری 
پردازی، نقد و مناظره های نظریهکه تقاضای برگزاری کرسی) بزرگ، متوسط، کوچک(گر واحدهای دانشگاهی دی -2تبصره 

های علمی معاون پژوهشی، معاون آموزشی، چهار نفر از مدیران گروهمرکب از ای تشکیل کمیتهتوانند با میباشند داشته را 
طبق مقررات و (با درجه استادیار به باال برجسته و صاحب نظر و سه نفر از اساتید ف دینی انسانی و معارهای علومرشته

ها در مناطق های برگزاری کرسیبا نظارت کمیتهترویجی های نسبت به برگزاری کرسی ،)حمایت قوانین دبیرخانه هیات
 . اقدام نمایند

 
 شرح وظایف  – 4ماده 

 
 : باشدبه شرح زیر می  3در ماده  ره شدهوظایف هر یک از ارکان اشا

 شرح وظایف شورای سیاستگذاری  – 4-1
 نقد و مناظره نوآوری، ، پردازیهای نظریههای کالن در زمینه کرسییاستتهیه و تنظیم س -
 سالیانه بودجه پیشنهادی  تصویب برنامه و -
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های برگزاری کرسیهای یتهو کم) مشورتی -شورای علمی(تخصصی  یهادیریت و نظارت بر فعالیت کمیسیونم -
 ها در واحدهای دانشگاهی های اجرایی کرسیو کمیتهمناطق 
 ر سیدگی به امور محوله از سوی دبیرخانه هیأت حمایت  -
 در چارچوب ضوابط مصوبمجری کرسی ها و واحدهای دانشگاهی صاحبان تأیید امتیازات علمی و مالی قابل اعطاء به  -
 پردازی، نوآوری، نقد و مناظرههای نظریهها و همکاری در برگزاری کرسیت حمایت از کرسیحضور در جلسات دبیرخانه هیا -
 

 پردازی در دانشگاه آزاد اسالمی پردازی، نوآوری و نقد و نظریهدبیر و دبیرخانه کرسی های نظریهشرح وظایف  -4-2
 های ترویجی ها و کرسیکرسیها، پیشهدایت و نظارت بر انجام کرسی -
 تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه  -
 های اجرایی واحدهای دانشگاهی ها در مناطق و کمیتههای برگزاری کرسیهدایت و نظارت بر انجام کار کمیته -
 هدایت کرسی ها و نظارت نزدیک بر نحوه اجرا و کیفیت علمی آنها  -
 یاستگذاری و دبیرخانه هیات حمایت تهیه و تنظیم گزارش های شش ماهه جهت ارائه به شورای س -
 جهت هر چه کامل تر برگزار شدن کرسی ها ... نظرسنجی، نیازسنجی، امکان یابی و  -
 و طرح جهت هر چه بهتر برگزار شدن کرسی ها  هاپیشنهادتهیه و تنظیم  -
 ایجاد ارتباط مستقیم و پیگیری کلیه امور با دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها  -
 داوران، ناقدان و اساتید برجسته دانشگاه  ه بانک اطالعاتی از سوابق علمیتهی -
 پیگیری در خصوص انعقاد قرارداد همکاری با دبیرخانه هیات حمایت در جهت اجرایی شدن تفاهم نامه  -
 های برگزار شده ها و پیش کرسیپیگیری در خصوص چاپ کتابچه از کرسی -
 دی و معنوی متعلق به صاحبان کرسی ص امتیازات مایپیگیری و تخص -
 تهیه و تنظیم آئین نامه های پیشنهادی   -
 صدور احکام اعضای کمیسیون های تخصصی و کمیته های اجرایی در واحدهای دانشگاهی  -

 
 )  ی علمیهاشورا(شرح وظایف کمیسیون های تخصصی – 4-3

 ها یه و تنظیم اولویت های علمی کرسیته -
 پردازی و مناظره علمی شناسی نظریهم در خصوص روشانجام مطالعات الز -
 ها ارزیابی علمی کرسی های برگزار شده و ارائه پیشنهادات تکمیلی برای بهینه سازی روند اجرای کرسی -
 ضور در جلسات کرسی ترویجی، پیش کرسی و کرسی و مطالعه نزدیک نحوه اجرا و کیفیت علمی آنها نماینده جهت حمعرفی  -
 و شناسایی داوران و ناقدان هر کرسی  ها در مناطقهای برگزاری کرسیهای ارسالی کمیته نامه بررسی طرح -
  ها براساس گونه، ممیزی، رتبه علمی و سطح کرسیارزش گذاری کرسیمطالعه نزدیک  -
 انجام امور محوله از سوی شورای سیاستگذاری  -
 های مختلف جهت برگزاری کرسیانه گدوازدهمناطق ها دربرگزاری کرسیهای همکاری با کمیته -
 های ترویجی حیت داوران و ناقدان کرسیالبررسی و تایید ص -
 

 گانه دوازدهمناطق در )نقد و مناظرهنوآوری، پردازی، نظریه(ترویجی  هایبرگزاری کرسیهای شرح وظایف کمیته – 4-4
 های تخصصی سوی شورای سیاستگذاری و کمیسیون انجام امور محوله از -
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 های ترویجی چگونگی اجرای کرسیاز اولیه آنها اهی و ارزیابی های واحدهای دانشگدریافت طرح نامه -
 تایید شده بر اساس اولویت ها و در چارچوب ضوابط ترویجی  یهابرگزاری کرسی -
 ترویجی برگزار شده  هایاز طرح نامه های کرسی اطالعاتیایجاد بانک  -
 های ترویجی رگزاری کرسیو مکان بدانشگاهی انتخاب واحد  -
 ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به شورای سیاستگذاری دورههای ارسال گزارش -
 

پردازی، نقد و مناظره در واحدهای دانشگاهی های نظریههای اجرایی کرسیشرح وظایف کمیته -4-5
 )، بسیار بزرگ و واحدهای علوم و تحقیقات واحدهای جامع(

سرپرست محترم  22/1/1388ه مورخ /ص/480شماره های دستگاهی ابالغیه تشکیل کمیته این کمیته مترادف
 . باشدپردازی شورای عالی انقالب فرهنگی میهای نظریهدبیرخانه هیات حمایت از کرسی

د مشورتی در راستای تولی -های اجرایی ابالغ شده از سوی شوراهای سیاستگذاری و علمیاجرای مصوبات و برنامه - 
 ها علم و برگزاری کرسی

 پردازی، نوآوری، نقد و مناظره های نظریهتشویق و ترغیب اساتید واحدهای دانشگاهی جهت ترویج کرسی -
های وابسته به واحد دانشگاهی جهت ها یا پژوهشکدههای تخصصی در دانشکدهها یا کمیتهاندازی کارگروهراه -

 ها برگزاری کرسی
 های تخصصی ها و کارگروهها و صالحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف کمیتهنامهبررسی اولیه طرح -
تکمیل فرم پرسشنامه طرحنامه و فرم رزومه (ارسال نتایج ارزیابی و مستندات هر عنوان طرحنامه بصورت کامل  -

صفحه بهمراه  50 تا 30 ای متشکل ازارائه دهنده طرحنامه، تکمیل فرم روزمه داوران و ناقدان، ارسال مقاله
به ...) پژوهشی، کتاب، مقاله و های چاپ شده مرتبط با موضوع طرحنامه ارائه شده شامل گزارش طرحتکمله
 سازمان مرکزی دانشگاه های ها در مناطق و دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای برگزاری کرسیکمیته

دانشگاهی و هماهنگی جهت حضور ناظران علمی و ناظر  در واحد ی ترویجی هانظارت بر حسن برگزاری کرسی -
 حسن اجرا از شورای سیاستگذاری و دبیرخانه هیات حمایت 

 تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسالمی مرتبط با دستگاه علمی مربوطه  سنجینیاز  -
 

 برگزاری کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره فرایند  – 5ماده 
 

شود مراحل زیر احدهای دانشگاهی تهیه و ارائه میهیأت علمی و های مختلفی که توسط اعضایطرحنامهبا توجه به     
و ) 2سطح(کرسی ، پیش)1(سطح  ترویجیکرسی ، در سه سطحی نقد و مناظره پردازهای نظریهجهت برگزاری کرسی

-گرفته شده جهت برگزاری کرسی های کلی در نظرشایان ذکر است سیاست .پیش بینی شده است) 3سطح (علمی کرسی
ها، ها اعم از همایشهای پژوهشی و تخصصی دانشگاهپردازی، نقد و مناظره شامل جهت دهی و ترغیب فعالیتهای نظریه

افزاری، حفظ  نرم ه علم و آزاد اندیشی و رونق جنبشهای آموزشی در راستای تولید و توسعها و کارگاهاندیشیها، همنشست
های دبیرخانه هیات حمایت و های علمی و فنی معتبر در ارائه نظریه و مدیریت کرسی براساس نظامنامهابنامهرعایت نص

های غیر علمی و مجادالت التزام به اخالق پسندیده علمی در نقد و نقل آرای اشخاص و آثار و همچنین پرهیز از ورود به نزاع
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روند اجرایی برگزاری ذیل جهت  بایدو محتوای وجودی هر کدام می موضوع لذا فارغ از. باشداجتماعی می –روزمره سیاسی 
 . دطی شو 3-5و  2-5، 1-5هر مرحله با توجه به توضیحات بندهای  ازسطح هر الزم و ارتقای  هایکسب امتیاز

 
 )1سطح (کرسی ترویجی  -5-1

امع و بسیار بزرگ و سایر واحدهای دانشگاهی کمیته اجرایی در واحدهای ج : دریافت طرحنامه و داوری اولیه -)1(مرحله 
-های کامیپوتری و نمونه چاپی فرمفایلاز اعم مربوطه پس از دریافت طرحنامه و مستندات  بایدمیبرگزاری کرسی متقاضی 

ره های منتشصفحه، تکمله 50الی  30ای مشتمل بر های تکمیل شده طرحنامه، روزمه ارائه دهنده طرحنامه، داوران، مقاله
از متقاضیان، کلیه مدارک را جهت ارزیابی اولیه به دو ... در خصوص موضوع طرحنامه اعم از مقاله، گزارش طرح پژوهشی و 

ارسال و پس از اخذ نتایج آن را بهمراه کلیه باشد میدرجه استادیاری دارای حداقل  کهنفر داور متخصص آن رشته 
ها در سازمان مرکزی منطقه و دبیرخانه کرسیها در کرسیهای برگزاری هبه کمیتکرده مستندات در دو نسخه صورتجلسه 

و ارسال درخواست به منطقه از تاریخ ثبت طرح در واحد دانشگاهی الزم بذکر است حداکثر مدت انجام داوری . ارسال نمایند
 . باشدروز می 45در واحد 

 
  :منطقهمستقر در های کرسیبرگزاری کمیته برگزاری کرسی توسط تأیید  -)2(مرحله 

-مراتب درخواست خود را بهتأیید های منطقه پس از دریافت طرحنامه و داوریهای اولیه در صورت کمیته برگزاری کرسی
حداکثر ظرف مدت ( دنفر بعنوان ناق 3نفر بعنوان داور و  5الی  3و معرفی مراه اعالم زمان و مکان برگزاری کرسی ترویجی ه
ها در سازمان به دبیرخانه کرسی) داوریهای اولیه صورت گرفته از کمیته اجرایی واحدهای دانشگاهی ماه پس از دریافت 1

 . مرکزی ارسال نمایند
 

  :برگزاری کرسی ترویجی و امتیازدهی -)3(مرحله 
، کمیته یو معرفی ناظرین علمی برگزاری کرس های سازمان مرکزیعلمی و اعالم رسمی دبیرخانه کرسیکمیته تأیید پس از 

تواند نسبت به برگزاری هر کرسی ترویجی در زمان و مکان اعالم شده اقدامات الزم را به شرح اجرایی واحد دانشگاهی می
 . ذیل به انجام برساند

های درج خبر در خبرنامه... نصب اطالعیه، بنر و استند، بیلبورد و (رسانی کامل از طریق اعالم عمومی اطالع -الف
در سطح منطقه جهت حضور اساتید، صاحبنظران و دانشجویان ...) نشگاهی مستقر در منطقه و واحدهای دا

 مند عالقهتحصیالت تکمیلی 
آنها و امتیازدهی ) نظریه، نوآوری، نقد و مناظره(حسب محتوای کرسی های ترویجی به برگزاری کرسیاقدام  -ب

-نظامنامه و آیین«کتابچه (پردازی، نقد، مناظره ، نظریههای نوآورینامه برگزاری کرسیآیینماده شش مطابق با 
 دبیرخانه هیات حمایت توسط  منتشره »پردازی، نقد و مناظرههای نظریههای هیات حمایت از کرسینامه

کمیته اجرایی مستقر در واحدهای دانشگاهی موظفند نسبت به ثبت، ضبط و انتشار جلسه کرسی ترویجی در قالب   -ج
های سازمان مرکزی و ثبت آن در پرونده صاحب کرسی و ارسال دو نسخه از آن به دبیرخانه کرسی ،یک جزوه

-هدبیرخانه هیات حمایت بهمراه مستندات اعم از فیلم و عکس و پرینتی از مباحث مطرح شده در جلسه کرسی ب
 . صورت مکتوب اقدامات الزم را بعمل آورد
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های جهت درج در پرونده و انجام اقدامات بعدی به دبیرخانه کرسیه کسب شد ارسال صورتجلسه و امتیازهای -د
 . باشدضروری میمراتب تأیید سازمان مرکزی جهت 

، پرداخت 7جدول ماده  2و نیز مطابق با ردیف  کسب شده ری کرسی ترویجی حسب معدل امتیازهایبعد از برگزا -ه
 . الزحمه تشویقی به صاحب کرسی امکان پذیر خواهد بودحق

-در صورت صالحدید داوران و ناقدان امکان برگزاری چند جلسه کرسی ترویجی برای یک طرحنامه امکان پذیر می -و
 . باشد

 
 )2سطح (کرسی پیش -5-2

پردازی پیش کرسی نقد، مناظره، نوآوری و نظریه ،کامیابی کرسی ترویجی در منطقه و کسب حداقل امتیازات الزمدر صورت 
دبیرخانه تأیید ناقدان، مدیر کرسی که به  ران ووبا حضور داو ) های علمیشورا(تخصصی  هایکمیسیونطرح مذکور توسط 

 .تشکیل و برگزار خواهد گردیدپردازی، نقد و مناظره رسیده باشد های نظریههیات حمایت از کرسی
 

 )3سطح (علمی نهاییکرسی  -5-3
باشد نحوه برگزاری و امتیازبندی  ها میهیات حمایت از کرسیدبیرخانه ها بعهده دسته از کرسیاز آنجائی که برگزاری این

مطابق با ماده . (آن دبیرخانه اجرا خواهد شد» هاینامهها و آییننظامنامه«های مندرج در کتابچه ین نامهیکرسی براساس آ
 )پردازی، نقد و مناظرههای نوآوری و نظریهنامه برگزاری کرسیشش و هفت آیین

 

های مخصوص را بایست ابتدا طرحنامهگر میدر صورتی که کرسی ترویجی از نوع مناظره باشد هر دو مناظره -3صره تب
 . مراه سایر مستندات جهت انجام داوری ارسال نمایندهتکمیل نموده و به

الزحمه حق دولها در منطقه، مطابق با جپروپوزال طرح توسط کمیته برگزاری کرسیتأیید فقط در صورت  -4تبصره 
 .پذیر خواهد بودصاحب کرسی امکانبه الزحمه پرداخت حق) 1ردیف  -7ماده (تشویقی 

 
 
  فرآیند حمایتی  – 6اده م
 

و  یا از محل بودجه پژوهشهنامهکنندگان طرحوری و پرداخت حق تشویقی به ارائههای مربوط به برگزاری داکلیه هزینه
 .بود و به شرح ذیل قابل پرداخت خواهد نامهشنهاد دهنده طرحتحقیقاتی واحد پیهای ردیف طرح
س بخشنامه های تحقیقاتی و براساان فرم صفر طرحالزحمه داورالزحمه داوری هر طرحنامه معادل حقحق –١

 .باشدمربوطه قابل پرداخت می
، ) 5ماده  3-5و  2-5، 1-5طبق بند ( ها کرسیناقدان و ناظرین علمی  ،داورانکمیته مدیر جلسه، الزحمه حق –2

الزحمه نامه حقینسایر عوامل برگزارکننده مطابق آی وهای مقطع دکتری نامهالزحمه داوری پایانمعادل حق
 .گرددپرداخت میمحاسبه و  12/4/84مورخ 67888/53جلسات مطابق با بخشنامه شماره 

 .قابل پرداخت می باشد  صفحه بعده طبق جدول حق الزحمه ارائه کننده طرح نامه بر اساس امتیازات کسب شد –3
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ق  ت  هدول رپدا ی ا یو بان  ه ی صا نا قد و  وآوری و   ،  رپدازی
 نظریه نوآوری مناظرهنقدامتیازات نوع کرسی ردیف

 ریال  000/500/2 یال ر 000/000/2 ریال  000/500/1ریال000/000/1قبول پروپوزال --------------1

 )1سطح (کرسی ترویجی  2

 ریال  000/500/3 ریال  000/000/3 ریال  000/500/2ریال50000/000/2کمتر از

 ریال  000/000/8 ریال  000/000/7 ریال  000/000/6ریال75-50000/000/5

 ریال  000/000/10 ریال  000/000/9 ریال  000/00/8ریال100-75000/000/7

 )2سطح (پیش کرسی  3

 -------- -------- ----------------50کمتر از

 ریال 000/000/11 ریال  000/000/10 ریال  000/000/9ریال75-50000/000/8

 ریال 000/500/17 ریال  000/000/14 ریال  000/000/12ریال100-75000/000/10

 )3سطح ( نهاییعلمی کرسی  4

 -------- -------- ----------------50متر ازک

 ریال  000/000/45 ریال  000/000/40 ریال  000/000/35ریال75-50000/000/30

 ریال  000/000/70 ریال  000/000/60 ریال  000/000/55ریال100-75000/000/50

 
حسب نظر داوران و ناقدان که زمانی میسر است جدول فوق در الزحمه تشویقی در نظر گرفته شده حقپرداخت : 5تبصره 

بدین معنی که ارتقاء سطح علمی آن از یک سطح به سطح دیگر نباشد؛ انجام کرسی جهت مجدد نیازی به برگزاری جلسه 
 . گرفته باشدهای سازمان مرکزی قرار دبیرخانه کرسیتأیید مورد 

 
 امتیازات علمی  – 7ماده 

 

های سازمان مرکزی توسط دبیرخانه کرسی، مناظره د، نقو نوآوری پردازیهای نظریهنهایی هریک از کرسیر صورت تأیید د 
 .را کسب نماید  زیر هایاند امتیازتومیربط ذیدانشگاهی واحد 

هی که دانشگاامتیاز پژوهشی برای واحد  5=  و نوآوریپردازی کرسی نظریهطرحنامه عنوان تأیید نهایی یک برگزاری و  – 1
 .باشدصاحب کرسی میریال پژوهانه به  000/000/50اعطای بهمراه   ISIمعادل امتیاز یک مقاله 

معادل امتیاز دانشگاهی امتیاز پژوهشی برای واحد  3 کسب=  کرسی مناظرهنامه عنوان طرحتأیید نهایی یک برگزاری و  – 2
 .باشدصاحب کرسی میوهانه به ریال پژ 000/000/35اعطای شی، بهمراه پژوه –یک مقاله علمی 
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امتیاز پژوهشی برای واحد و معادل امتیاز یک کسب یک  =  کرسی نقدنامه عنوان طرحتأیید نهایی یک برگزاری و  – 3
 .باشددهنده نقد میریال پژوهانه به ارائه 000/000/15اعطای  بهمراهترویجی  –مقاله علمی 

 
 .قابل اجرا است 5/5/88د شده و از تاریخ تایی تبصره 5و  ماده 7این آیین نامه در 

 
 

 دکتر عبداهللا جاسبی
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

 
 
 
 
 
 
 

 

 


