
 پردازيهاي نوآوري و نظریهكرسي نامة برگزاريآیین

 : تعاریف1ماده 
مناسب، متکی برر  « منطق»)یا مبانیِ( مشخص، برآمده از « مبنا»های( حاوی مدعا )یا مدعاهای( منسجمِ مبتنی بر عبارت است از: گزاره )یاگزاره :1نظریه

یرک نرریرك کامرل و     گرردد  مری « عملی ر معیشتی»یا « علمی ر معرفتی»دگرگونی در یک قلمرو )یا دالیل( و مؤیِدات موجّه، که پذیرش آن موجب « دلیل»

رر  4رر ارکران و اجرزان منسرجم،     3ی اصلی مشخص، ر مسأله2شناختی، ر شفافیت مفهوم1هایی از قبیل عناصر زیر برخوردار باشد: کارآمد، باید از ویژگی

هرای  ر قدرت بر نقد و ابطرا  نرریره  7ر دالیل و شواهد محکم و مقاوم، 6روشن و متقن،  ها و مبانیگارهانر پیش5شناسانه، برخورداری از ملزومات روش

 ر نتایج نرری و کاربردی درخور 9پذیری کافی، تعمیم ر8رقیب و معارض، 

اعی نو، مطلب ابرد  یروش جدید، نرریه نوآوری بالمعنی االعم، عبارت است از هرگونه ابداع علمی و نرری )تولید گفتمان نو، دانش جدید،نوآوری: 

 مادون نرریه؛ و نیز نقد در طراز هر کدام از سطوح پیشگفته(

  گردد تر از نرریه باشد، اطالق میها( به هر نوآوردۀ علمی که ناز نوآوری بالمعنی األخص )در اصطالح هیأت حمایت از کرسی

کمیته ناقدان و ناظران علمی اطالق می شود کره طبرق    شورای داوران، )طرح(،نررصاحبمرکب از  به جلسه ای تخصصی،: و اجالسیه پیش اجالسیه

  ها می پردازند ها، به نقد و ارزیابی طرحضوابط و مقررات برگزاری اجالسیه

به دبیرخانه هیأت ارائه و مجوز برگزاری کرسری را اخرذ    نوآوری و نرریه پردازی 2به افرادی که مدعای علمی خود را در قالب طرحنامه :نظرصاحب

 کرده اند 

 های  علمی به شیوه ای منطقی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهند را براساس مبانی و مؤلفه نررصاحبافرادی که مدعای علمی  ناقدان:

و تأیید  علمی مرکزی ارزیابی روشمند و علمی نرریه با پیشنهاد شود که برایی خاص اطالق مابه مجمعی از خبرگان علمی در حوزه شورای داوران:

 شوند دبیرخانه هیأت، تعیین می

 باشند ها میشود که درصدد برگزاری کرسیبه مراکز علمی معتبری اطالق میمرکز علمی: 

                                                      

 1 بندی نظریه:طبقه 

 اند، از جمله:بندیوطبقه قابل تقسیمهای گوناگون ها، به لحاظنرریه

 ناسوتی «/سکوالر»الهوتی، و «/دینی»و نسبتی که با دین دارد، به دو گروه: « ارزشگذاری قدسی»ر به لحاظ 1

 ی: فلسفی، علمی، و دینی؛ یا عقلی ، تجربی، و نقلی تولید، به سه دسته« شناسیروش»، و«شناسی معرفتیگونه»ر از حیث 2

 و تاثیر، به سه طبقه بشرح زیر :« ی کارکردگستره» ر به لحاظ3

های تهبرد وسیعی در رشبوده، و از کار« یهنررخرده»و « گستردهنیم»ی کنیم که مشتمل بر چندین نرریهی کالنی اطالق میابرنرریه را به نرریه «:ابرنرریه»ی گسترده، یا نرریه( 1

 ای( برخوردار باشد ای یا بینارشتههای عملی گوناگون)فرارشتهنرری ویا رسته

ی ی کاربردا رستهیی نرری مگیری در رشتهبوده و دارای کاربرد چش« نرریهخرده»کنیم که مشتمل بر چندین ای اطالق میگسترده را به نرریهی نیمنرریه گسترده:ی نیمنرریه( 2

 معینی باشد 

 ی محدود باشد های نرری یا عملکنیم که دارای کاربرد محدود در زمینهای اطالق مینرریه را به نرریهخرده «:نرریهخرده»گسترده یا ی غیرنرریه( 3

-صورت می کنند؛ در اینمی ی نفوذ جغرافیای نخبگانی و بر حسب میزان ارجاعات و کاربرد آن در آثار دیگران تقسیمرهها را به لحاظ گستدر روزگار ما برخی دانشگاهیان نرریه -4

 کرد:بندیها را، دست کم به دو سطح، طبقهتوان نرریه

 شناخته و مورد ارجاع در میان اصحاب معرفت و متخصصان فقط یک کشور مرلی: ( 1

 شناخته و مورد ارجاع در میان اصحاب معرفت ملل مختلف  فراملی یا جهانی:( 2
 :تعریف فرانظریه 

بخش کوّنهای معرفتی تهها، دستگاذیرفتهپست  از انباشت دستگاهوار این پیشیی ا«هاپذیرفتهپیش»نرری، برساخته بر/و برخاسته از  یا دستگاه« نگره»یا علمی، بمثابه یک  هر نرریه

( aradigmp )شاید معاد  « ریهفرانر»و « فراعلم»، اها رها و نرریهی علمنامیم، و دستگاه نرری زایندهیا علم می نرریه« مبادی»ها را پذیرفتهآید؛ این گونه پیشها پدید میها و نرریهعلم

 خوانیم می

 (اکبر رشادبرگرفته از کتاب علم دینی/ گفتار دوم/ علی)
 
 www.korsi.farhangoelm.irها رک: برای مشاهده کلیه طرحنامه 2



 

 ها: خطوط مشی کلی در برگزاری کرسی2ماده 
 و مدیریت کرسی، نرریه كارائ در عتبرهای علمی و فنی متحفظ بر رعایت نصابنامه  1

 و آثار، اشخاص ،علمی در نقد و نقل آرا ۀالتزام به اخالق پسندید  2

 پردازی، نقد و مناظره،نرریه شخصیت و کرامت صاحبان نوآوری،رعایت   3

 و مجادالت روزمرۀ اجتماعی، های غیرعلمینزاعبه پرهیز از ورود   4

 اعالم نتایج، ۀار و نحوت در دعوت حضّبیل: دقق ها ازکرسیبرگزاری زدگی در نگری و عوامپرهیز از سطحی  5

 اهتمام به روزآمدی و کارایی نرریه و نیز تحقق حداقل یکی از اهداف تأسیس هیأت ) مندرج در نرامنامه هیأت(،  6

 

  نظرصاحبان های: ویژگی3مادة 
 ،دانشگاهی یا عالی حوزوی یا مطالعات داشتن تحصیالت. 1

 کرسی،با موضوع یا تحقیقاتی مرتبط تحصیلی  كرشت ثر علمی وبرخورداری از ا. 2

 مورد بحث،موضوع  كهای مطرح در زمیننرریات و دیدگاه هآشنایی و اشراف ب. 3

 علمی در رشتك مورد بحث داشتن قدرت تجزیه و تحلیل . 4

 

 جهت برگزاری کرسی نظرصاحب: نحوة احراز صالحیت 4ماده 
را  1نرر باید ابتدا طرحنامرك مخصروص  صاحبان نرر، و نیز قابلیت نوآوری و نرریه جهت طرح در کرسی، صاحب به منرور تشخیص صالحیت علمی

تکمیل کند  پس از بررسی طرحنامره از سروی شرورای داوران و در صرورت لرزوم بررسری دقیرق محتروای آن در نشسرتی متشرکل از شرورای داوران و            

صرفاً با امضای دو سوم اعضای شورای داوران و تأییرد دبیرخانرك هیرأت ممکرن      ر است، برگزاری کرسینرر، کرسی برگزار خواهد شد  شایان ذکصاحب

 خواهد بود 

 

 : ترکیب و نحوة تشكیل و فعالیت شورای داوران5ماده 
 تشکیل خواهد شد: صورت جداگانه، به پیشنهاد مرکز علمی و تأیید دبیرخانه هیأت، براساس شرایط زیرشورای داوران دربارۀ هر نرریه به

دبیر  نرران برجسته در رشتك مربوط و برخوردار از شرایط زیر که از میان اعضا یک نفر به عنوانالف( عضویت حداقل سه و حداکثر پنج تن از صاحب

 با رأی اکثریت انتخاب خواهد شد: 

 داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی، .1

 لمی قابل قبو  در موضوع نوآوری یا نرریه،داشتن حداقل یک اثر ع. 2

 نفع بودن،های اخالقی الزم و غیرذیبرخورداری از صالحیت. 3

 ها داشتن آشنایی کافی با ضوابط و فرایند برگزاری کرسی. 4

 گردد:ب( جلسات شورای داوران برای بررسی موارد زیر و با حضور اکثریت اعضا تشکیل می

 ،نررصاحببررسی و تصویب طرحنامه و تأیید صالحیت . 1

 بررسی صالحیت ناقدان نرریه، .2

 تأیید صالحیت مدیر کرسی و تعیین نحوۀ مدیریت علمی آن، . 3

 بندی و ارزیابی نوآوری یا نرریه در زمان برگزاری کرسی،جمع . 4

 امتیازدهی  . 5

خصروص نحروۀ   و ناقدان آن جهت ارائك توضیحات تکمیلری دربرارۀ طرحنامره و توجیره در     نررصاحبدر صورت لزوم شورای داوران، از  :1تبصرة 

 برگزاری کرسی، دعوت به عمل خواهد آورد 

 مبادرت نماید  نررصاحبرسی، بدون هر گونه داوری و قضاوت، به طرح سؤاالتی از کتواند حین برگزاری شورای داوران می :2تبصرة 

                                                      
 WWW.korsi.farhangoelm.irرک:   1



 3 هانامهآيين

 جلسات و ابالغ مصوبات خواهد بود گیری، تهیك صورتهای شورا، انجام رأیاوران، برگزاری نشستوظیفك دبیر شورای د :3تبصرة 

 پرداخت حقوق مادی اعضای شورای داوران بر عهده مرکز علمی خواهد بود : 4تبصرة 

 

 پردازیی نظریهها: نحوة برگزاری کرسی6ماده 
 ها به شرح زیر خواهد بود:برنامة جلسات کرسی

 اهلل مجید،ائت کالمقر الف(

 خیرمقدم، اعالم برنامه و زمانبندی مباحث، ب(

 و  نیز شورای داوران و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه، نررصاحبدعوت از  ج(

 های زیر:در سرفصل نررصاحبارائه  د(

 تعریف اصطالحات کلیدی،. 1

 مسالك اصلی،. 2

 فرضیه،. 3

 مبانی،. 4

 دالئل،. 5

 فرضیه با فرضیك رقیب،تفاوت . 6

 شرح و تبیین نوآوری یا نرریه، . 7

 گیری و اعالم آثار و نتایج نوآوری یا نرریه  نتیجه. 8

 های زیر:نقد ناقدان در بخش(ه

 شناسی نقد و منابع و مآخذ،تبیین روش. 1

 تبیین صورت مسأله،. 2

 تبیین نقاط قوت،. 3

 تبیین نقاط ضعف،. 4

 یری گبندی و نتیجهجمع. 5

 های زیر:به ناقدان براساس بخش نررصاحبپاسخ  و(

 شناسی،اشکاالت روش. 1

 اشکاالت مربوط به فهم نوآوری یا نرریه،. 2

 اشکاالت مربوط به نقاط ضعف،. 3

 گیری نتیجه. 4

 طرح پرسش کتبی یا شفاهی از سوی حضّار، ز(

 های حضّار،به پرسش نررصاحبپاسخ  ح(

 شورای داوران، طرح سؤاالت از سوی ط(

 به سؤاالت شورای داوران، نررصاحبپاسخ  ی(

 اعالم پایان جلسه از سوی مدیر کرسی  ك(



اجررای   مدیر، تبیرین و  برای ادارۀ کرسی مدیر توانایی از سوی مرکز علمی ر پس از تأیید شورای داوران ر به کار گرفته خواهد شد و وظیفك  :1تبصرة 

 باشد ت و اعالم سؤاالت کتبی حضّار مینامه، تنریم و نگهداری وقیینضوابط مربوط به ماده شش این آ

انره  کرسری بره دبیرخ   مرکز علمی می تواند هنگام ارائه طرحنامه نسبت به شناسایی و معرفی ناقدان جهت نقد طرحنامه نوآوری یا نرریه در :2تبصرة 

 نامه یکسان خواهد بود ده سه این آیینمندرج در ما نررصاحبهای ژگیهای علمی ناقدان با ویجهت بررسی و تأیید، مبادرت نماید  ویژگی

ها صرفاً طی دعوت رسمی و با حضور جمعی از استادان و فضالی حوزه و دانشگاه و نیز دانشجویان و طالب مقاطع عالی بر حسب کرسی :3تبصرة 

 نام قبلی است شوند و امکان طرح سؤاالت کتبی یا شفاهی حضّار منوط به ثبتتخصص یا رشته مربوط به موضوع نرریه برگزار می

 

 :  نحوة امتیازدهی7ماده 
 ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:امتیازدهی کرسی

 دهند و جمع امتیازات شورای داوران به ترتیب زیر لحاظ خواهد شد:برگ نررخواهی معتبر به نرریه میجمع امتیازاتی که حضّار طبق نمون

تجلسره  هد شد و در کنار امتیراز شرورای داوران در صور  رای داوران تحویل خوابرگ معتبر و امضا، به دبیر شومعد  امتیازات حضّار همراه با نمون. 1

 رسمی منعکس خواهد گردید 

 خواهد بود  100خواهی محرمانه و معتبر همراه با امضا، نمره برگ نررجمع امتیاز اعالمی از سوی شورای داوران براساس نمون. 2

امره  نایرن آیرین    ماده ششش  3در تبصره از شرایط مذکور  برگ مبادرت نمایند کهتوانند به اظهارنرر در نموناز میان حضّار، تنها افرادی می :1تبصرة 

 برخوردار باشند 

 ای به امضای اکثریت اعضای شورای مزبور خواهد رسید مجموع امتیازات از سوی شورای داوران تأیید و در قالب صورتجلسه :2تبصرة 

 یر از سوی شورای داوران اعطا خواهد شد:امتیاز، درجك نوآوری یا نرریه به شرح ز 100از مجموع . 3

 : عالی100تا  90الف( 

 : خوب90تا  70ب( 

 : متوسط70تا  50ج( 

 : ضعیف50د( زیر 

 

 : نحوة تأیید و حمایت از سوی هیأت8ماده 
های خوب و متوسط، در سربرگهای حائز رتبك عالی، پس از اعطای امتیاز از سوی شورای داوری و اعالم رسمی هیأت، دبیرخانه صرفاً برای کرسی. 1

 مخصوص گواهی صادر خواهد نمود 

 عمل خواهد آمد:حمایت به نررصاحبپس از تعیین امتیاز هر کرسی، به شرح زیر از . 2

 ها یا مؤسسات پژوهشی جهت اعطای امتیازات قانونی،های ممیزه دانشگاهالف  معرفی رسمی به هیأت

 اد برابر مقررات،های مادی و معنوی بنیجهت برخورداری از حمایتب  معرفی رسمی به بنیاد ملی نخبگان 

 رسانی هیأت،در فصلنامه علمی و پایگاه اطالع نررصاحبج  انتشار نتایج کرسی یا مقاله 

 ها برگزار خواهد شد ت حمایت از کرسیای خاص که در راستای اهداف هیأد  تقدیر در جشنواره

  ورت درخواست کتبی مرکز علمی، برای تأمین بخشی از هزینه برگزاری کرسی مساعدت خواهد نمود دبیرخانه هیأت، در ص : 1تبصرة 

مرکز  وهای خود از آزادی کامل برخوردارند و دبیرخانه هیأت ها در بیان دیدگاههنگام برگزاری جلسات کرسیصاحبان نرر و ناقدان آنان، به :2تبصرة 

  ها منطبق باشد ر پیگیری کنند نامه برگزاری کرسیمادام که با آیین منیت و مصونیت قضایی آنان رعلمی، موظف خواهند بود جهت تأمین ا

 دبیرخانه هیأت بر اساس ارزیابی جداگانه، از مراکز علمی که در برگزاری و مدیریت کرسی از امتیاز باالیی برخوردارشده باشرند، تقردیر بره    :3تبصرة 

 منعکس خواهد کرد  1عمل خواهد آورد و امتیاز مزبور را جهت ترتیب اثر به مراجع قانونی

 

 9ماده 
 پردازی ، نقد و مناظره رسید های نرریهبه تصویب هیأت حمایت از کرسی 28/9/84اریخ تبصره در ت  12ماده و  9نامه در این آیین

                                                      
 تخصصی و ترویجی، مورد اشاره واقع شد های ها و نهادهایی که در بخش حمایت از کرسیسازمان 1



 5 هانامهآيين

 


