
 هاي نقدكرسي نامة برگزاريآيين
 : تعاریف1ماده 

 ن نظرییه، طیا  استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه یا اثر علمی در مسیرر اطایال ییا یکمری        نقد:

 رعایت ادطرات رشته علمی مرطوط و مناق و اخالق نقد که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن طرخوردار طاشد.

کمرته ناقدان و ناظران علمی اطیالق میی    شورای داوران، )طرح(،نظرصاحبرکب از م طه جلسه ای یخصصی،: و اجالسیه پیش اجالسیه

 ها می پردازند.ها، طه نقد و ارزیاطی طرحشود که طبق ضواطط و مقررات طرگزاری اجالسره

 کرسی را اخذ کرده اند.نقد طه دطررخانه هرأت ارائه و مجوز طرگزاری  1طه افرادی که مدعای علمی خود را در قالب طرحنامه :نظرصاحب

 د.های علمی طه شروه ای مناقی مورد نقد و ارزیاطی قرار می دهنرا طراساس مبانی و مؤلفه نظرصاحبافرادی که مدعای علمی  ناقدان:

مرکیز   و علمی نظریه طا پرشینااد  شود که طرای ارزیاطی روشمندی خاص اطالق میاطه مجمعی از خبرگان علمی در حوزه شورای داوران:

 شوند.و یأیرد دطررخانه هرأت، یعررن می علمی

 طاشند.ها میشود که درصدد طرگزاری کرسیطه مراکز علمی معتبری اطالق میمرکز علمی: 

 ها: خطوط مشی کلی در برگزاری کرسی2ماده 
 و مدیریت کرسی، نظریه ةدر ارائ عتبرهای علمی و فنی میحفظ طر رعایت نصاطنامه .1

 و  ثار، اشخاص ،علمی در نقد و نق   را ةاخالق پسندیدالتزام طه  .2

 پردازی، نقد و مناظره،نظریه شخصرت و کرامت صاحبان نو وری،رعایت  .3

 و مجادالت روزمرة اجتماعی، های غررعلمینزاعطه پرهرز از ورود  .4

 اعالم نتایج، ةر و نحوات در دعوت حضّبر : دقق ها ازطرگزاری کرسیزدگی در نگری و عوامپرهرز از ساحی .5

 اهتمام طه روز مدی و کارایی نظریه و نرز یحقق حداق  یکی از اهداف یأسرس هرأت ) مندرج در نظامنامه هرأت(، .6

 

  صاحبان نظر های: ویژگی3مادة 
 ،دانشگاهی یا عالی حوزوی یا ماالعات داشتن یحصرالت. 1

 کرسی،طا موضوع یا یحقرقایی مریبط یحصرلی  ةرشت طرخورداری از اثر علمی و. 2

 مورد طحث،موضوع  ةهای مارح در زمرننظریات و دیدگاه ه شنایی و اشراف ط. 3

 علمی در رشتة مورد طحث.داشتن قدرت یجزیه و یحلر  . 4

 

 جهت برگزاری کرسی نظرصاحب: نحوة احراز صالحیت 4ماده 
مخصوص نقید   2نظر طاید اطتدا طرحنامةجات طرح در کرسی، صاحب نقدطه منظور یشخرص صالحرت علمی صاحبان نظر، و نرز قاطلرت 

را یکمر  کند. پس از طررسی طرحنامه از سوی شورای داوران و در صورت لزوم طررسی دقریق محتیوای  ن در نشسیتی متشیک  از شیورای      

دو سیوم اعضیای شیورای داوران و یأیرید     صرفاً طا امضای  نظر، کرسی طرگزار خواهد شد. شایان ذکر است، طرگزاری کرسیداوران و صاحب

 دطررخانة هرأت ممکن خواهد طود.
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 : ترکیب و نحوة تشكیل و فعالیت شورای داوران5ماده 
 هد شد:صورت جداگانه، طه پرشنااد مرکز علمی و یأیرد دطررخانه هرأت، طراساس شرایط زیر یشکر  خواشورای داوران درطارة هر نظریه طه

نظران طرجسته در رشتة مرطوط و طرخوردار از شرایط زیر که از مران اعضا یک نفر الف( عضویت حداق  سه و حداکثر پنج ین از صاحب

 طه عنوان دطرر طا رأی اکثریت انتخاب خواهد شد: 

 داشتن یحصرالت یا ماالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی، .1

 موضوع نقد،داشتن حداق  یک اثر علمی قاط  قبول در . 2

 نفع طودن،های اخالقی الزم و غررذیطرخورداری از صالحرت. 3

 ها.داشتن  شنایی کافی طا ضواطط و فرایند طرگزاری کرسی. 4

 گردد:ب( جلسات شورای داوران طرای طررسی موارد زیر و طا حضور اکثریت اعضا یشکر  می

 ،نظرصاحبطررسی و یصویب طرحنامه و یأیرد صالحرت . 1

 طررسی صالحرت ناقدان نظریه، .2

 یأیرد صالحرت مدیر کرسی و یعررن نحوة مدیریت علمی  ن،. 3

 طندی و ارزیاطی نقد ارائه شده در زمان طرگزاری کرسی،جمع. 4

 امترازدهی.. 5

و ناقدان  ن جات ارائة یوضرحات یکمرلی درطارة طرحنامه و یوجره درخصوص  نظرصاحبدر صورت لزوم شورای داوران، از  :1تبصرة 

 نحوة طرگزاری کرسی، دعوت طه عم  خواهد  ورد.

 مبادرت نماید. نظرصاحبیواند حرن طرگزاری کرسی، طدون هر گونه داوری و قضاوت، طه طرح سؤاالیی از شورای داوران می :2تبصرة 

 گرری، یارة صوریجلسات و اطالغ مصوطات خواهد طود.های شورا، انجام رأیاوران، طرگزاری نشستوظرفة دطرر شورای د :3تبصرة 

 پرداخت حقوق مادی اعضای شورای داوران طر عاده مرکز علمی خواهد طود.: 4تبصرة 

 

 ی نقدها: نحوة برگزاری کرسی6ماده 
 ها به شرح زیر خواهد بود:برنامة جلسات کرسی

 اهلل مجرد،قرائت کالم الف(

 خررمقدم، اعالم طرنامه و زمانبندی مباحث، ب(

 و  نرز شورای داوران و ناقدان جات قرار گرفتن در جایگاه، نظرصاحبدعوت از  ج(

 های زیر:در سرفص  نظرصاحبارائه  د(

 یعریف اصاالحات کلردی،. 1

 یبررن روش شناسی نقد،. 2

 یوضرح مسأله اصلی و موضوع نقد،. 3

 یبررن نقد،شرح و . 4

 طران یفاوت نقد طا نقدهای قبلی،. 5

 گرری و اعالم  ثار و نقد.نترجه. 6

 های زیر:نقد ناقدان در طخش(ه

 ارزیاطی روش شناسی نقد،. 1



 یبررن نقاط قوت،. 2

 یبررن نقاط ضعف،. 3

 گرری.طندی و نترجهجمع. 4

 های زیر:طه ناقدان طراساس طخش نظرصاحبپاسخ  و(

 شناسی نقد،مرطوط طه روش اشکاالت. 1

 اشکاالت مرطوط طه نقاط ضعف ،. 2

 گرری.نترجه. 3

 طرح پرسش کتبی یا شفاهی از سوی حضّار، ز(

 های حضّار،طه پرسش نظرصاحبپاسخ  ح(

 طرح سؤاالت از سوی شورای داوران، ط(

 طه سؤاالت شورای داوران، نظرصاحبپاسخ  ی(

 رسی.اعالم پایان جلسه از سوی مدیر ک ك(

طرای ادارة کرسی مدیر یوانایی از سوی مرکز علمی ی پس از یأیرد شورای داوران ی طه کار گرفته خواهید شید و وظرفیة میدیر،        :1تبصرة 

 طاشد.نامه، ینظرم و نگاداری وقت و اعالم سؤاالت کتبی حضّار مییبررن و اجرای ضواطط مرطوط طه ماده شش این  یرن

اند هنگام ارائه طرحنامه نسبت طه شناسایی و معرفی ناقدان جات نقد طرحنامه نقید در کرسیی طیه دطررخانیه     مرکز علمی می یو :2تبصرة 

 نامه یکسان خواهد طود.مندرج در ماده سه این  یرن نظرصاحبهای های علمی ناقدان طا ویژگیجات طررسی و یأیرد، مبادرت نماید. ویژگی

و طا حضور جمعی از استادان و فضالی حوزه و دانشگاه و نرز دانشیجویان و طیالب مقیاطع    ها صرفاً طی دعوت رسمی کرسی :3تبصرة 

نام قبلیی  شوند و امکان طرح سؤاالت کتبی یا شفاهی حضّار منوط طه ثبتعالی طر حسب یخصص یا رشته مرطوط طه موضوع نظریه طرگزار می

 است.

 

 :  نحوة امتیازدهی7ماده 
 زیر صورت خواهد گرفت:ها طه شرح امترازدهی کرسی

دهند و جمع امترازات شورای داوران طه یریرب زیر لحیا  خواهید   طرگ نظرخواهی معتبر طه نظریه میجمع امترازایی که حضّار طبق نمون

 شد:

ای داوران در طرگ معتبر و امضا، طه دطرر شورای داوران یحوی  خواهد شد و در کنیار امتریاز شیور   معدل امترازات حضّار همراه طا نمون. 1

 صوریجلسه رسمی منعکس خواهد گردید.

 خواهد طود. 100خواهی محرمانه و معتبر همراه طا امضا، نمره طرگ نظرجمع امتراز اعالمی از سوی شورای داوران طراساس نمون. 2

ایین   ماده شش 3در تبصره ایط میذکور  طرگ مبادرت نمایند که از شریوانند طه اظاارنظر در نموناز مران حضّار، یناا افرادی می :1تبصرة 

  یرن نامه طرخوردار طاشند.

 ای طه امضای اکثریت اعضای شورای مزطور خواهد رسرد.مجموع امترازات از سوی شورای داوران یأیرد و در قالب صوریجلسه :2تبصرة 

 امتراز، درجة نقد طه شرح زیر از سوی شورای داوران اعاا خواهد شد: 100از مجموع . 3

 : عالی100یا  90الف( 

 : خوب90یا  70ب( 

 : متوسط70یا  50ج( 



 : ضعرف50د( زیر 

 

 : نحوة تأیید و حمایت از سوی هیأت8ماده 
در  های حائز ریبة عالی، خوب و متوسط،پس از اعاای امتراز از سوی شورای داوری و اعالم رسمی هرأت، دطررخانه صرفاً طرای کرسی. 1

 صادر خواهد نمود.های مخصوص گواهی سرطرگ

 عم  خواهد  مد:حمایت طه نظرصاحبپس از یعررن امتراز هر کرسی، طه شرح زیر از . 2

 ها یا مؤسسات پژوهشی جات اعاای امترازات قانونی،های ممرزه دانشگاهالف. معرفی رسمی طه هرأت

 ات،ی طنراد طراطر مقررهای مادی و معنوب. معرفی رسمی طه طنراد ملی نخبگان جات طرخورداری از حمایت

 رسانی هرأت،در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع نظرصاحبج. انتشار نتایج کرسی یا مقاله 

 ها طرگزار خواهد شد.هداف هرأت حمایت از کرسیای خاص که در راستای اد. یقدیر در جشنواره

 هد نمود. طخشی از هزینه طرگزاری کرسی مساعدت خوا دطررخانه هرأت، در صورت درخواست کتبی مرکز علمی، طرای یأمرن : 1تبصرة 

خانیه  های خود از  زادی کام  طرخوردارند و دطررها در طران دیدگاههنگام طرگزاری جلسات کرسیصاحبان نظر و ناقدان  نان، طه :2تبصرة 

ها منابیق طاشید ی     نامه طرگزاری کرسیا  یرنمادام که ط هرأت و مرکز علمی، موظف خواهند طود جات یأمرن امنرت و مصونرت قضایی  نان ی

 پرگرری کنند. 

دطررخانه هرأت طر اساس ارزیاطی جداگانه، از مراکز علمی که در طرگزاری و مدیریت کرسی از امتراز طاالیی طرخوردارشده طاشند،  :3تبصرة 

 منعکس خواهد کرد. 3یقدیر طه عم  خواهد  ورد و امتراز مزطور را جات یریرب اثر طه مراجع قانونی

 

 9ماده 
 پردازی ، نقد و مناظره رسرد.های نظریهطه یصویب هرأت حمایت از کرسی 28/9/84یبصره در یاریخ  12ماده و  9نامه در این  یرن

 

                                                      
 های یخصصی و یرویجی، مورد اشاره واقع شد.ها و ناادهایی که در طخش حمایت از کرسیسازمان 3


