
 هاشورای داوری و کمیته ناقدان کرسیاهداف، اختیارات و شرح وظایف  آیین نامۀ

 

 

 مقدمه
ان و انديشمندان يك حوزه تخصصي و نظرصاحبگروهي از به منظور سنجش ميزان اعتبار يك ادعاي علمي و تعيين مرتبه و امتياز آن، 

شوند تا بر اساس ضوابط تعريف شده نوان ناقدان و داوران برگزيده مي، به عدر دبيرخانه هيأت مربوط علمي کميسيونگرايش علمي، از سوي 

 به ايفاي نقش بپردازند.

 

 : تعاریف1ماده 
مرکز شود که براي ارزيابي روشمند و علمي نظريه با پيشنهاد ي خاص اطالق ميابه مجمعي از خبرگان علمي در حوزهشورای داوری: 

 شوند.عيين ميو تأييد دبيرخانه هيأت، ت علمي

هاي  علمي به شيوه اي منطقي مورد نقد و ارزيابي قرار مي را براساس مباني و مؤلفه نظرصاحبافرادي که مدعاي علمي کمیته ناقدان: 

 دهند.

هاي نظريه پردازي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي هاي هيأت حمايت از کرسيمرجع تعاريف، نظامنامه و آيين نامه تبصره:

 باشد.
ان و متخصصان که در يك حوزۀ تخصصي به پيشنهاد دبيرخانه و با تاييد نظرصاحبمسندي است علمي، متشکل از : های علميکمیسیون

 ه فعاليت مي کنند.راهبردي دبيرخان-شوراي علمي

کميته ناقدان و ناظران علمي اطالق مي شود که طبق  شوراي داوران، )طرح(،نظرصاحبمرکب از  به جلسه اي تخصصي،پیش اجالسیه: 

 ها مي پردازند.ها، به نقد و ارزيابي طرحضوابط و مقررات برگزاري اجالسيه

ها ها، جهت نقد، ارزيابي، دفاع و داوري نظريهط و مقررات برگزاري کرسيبه جلسه اي رسمي اطالق مي شود که طبق ضواباجالسیه: 

 شود.تشکيل مي

 صورت نمي گيرد.اجالسيه، داوري نهايي و تعيين درجه مدعاي علمي در پيشتفاوت پيش اجالسيه و اجالسيه در آن است که  تبصره:

 

 

 : اهداف2ماده 
 به ترتيب عبارتند از: اهداف اصلي تشکيل شوراي داوري و کميته ناقدان

 تضمين وجاهت علمي و ارزيابي دقيق و با کيفيت کرسي واجالسيه آن -1

 بررسي همه جانبه و نقادي طرح تحقيقاتي و علمي مورد ادعا -2

 

 : ترکیب3ماده 
 شوراي داوري از حيث تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر مي باشد.)به جز در موارد خاص که قابل افزايش مي  باشد.( -1

 علمي کميسيونداشتن رتبه علمي استادي براي اکثريت )نصف باضافه يك( اعضا الزاميست. مگر در مواردي که به تشخيص  -2

 راهبردي دبيرخانه، داوري با رتبه دانشياري واجد رزومه علمي قوي و قابليت علمي ويژه باشد.-مربوط و تاييد شوراي علمي

 راي داوري اجالسيه کرسي رسميت مي يابد.با حضور نصف باضافه يك اعضاي شو تبصره :



هاي کرسي نظريه پردازي ترکيب شوراي داوري در اجالسيه گرديد مقرر راهبردي دبيرخانه:-شوراي علمي 25تبصره الحاقي جلسه طبق 

 ها به صورت ثابت الزامي مي باشد.نفر از آنان در اجالسيه 3نفر انتخاب و حضور  7با توجه به ابعاد موضوع تا 

نفر از  3 نفر انتخاب ولي حضور 5هاي کرسي نوآوري و نقد با توجه به ابعاد موضوع تا ترکيب شوراي داوري در اجالسيه مقررگرديد

 ها به صورت ثابت الزامي مي باشدآنان در اجالسيه

 ترکيب کميته ناقدان از نظر تعداد حداقل سه و حداکثر پنج نفر مي باشد. -3

)نصف باضافه يك( الزاميست. مگر در مواردي که  اشتن رتبه علمي حداقل دانشياري براي اکثريت اعضادر ترکيب کميته ناقدان د -4

راهبردي دبيرخانه فرد ناقد داراي رزومه علمي قوي و توانمندي نقادي بااليي داشته -مربوط و تاييد شوراي علمي علمي کميسيونبه تشخيص 

 ز مي تواند ناقد اجالسيه کرسي باشد.باشد که در آن صورت با رتبه استاد ياري ني

راهبردي دبيرخانه :مقرر گرديد کميته ناقدان با توجه به ابعاد موضوع در هر سه نوع اجالسيه حداقل -شوراي علمي25جلسه  در تبصره:

 نفر در جلسات حضور داشته باشند. 5و حداکثر  3

در صورتي که افرادي از نظر صاحب طرح، به دليل غرض ورزي و اختالف شخصي با ايشان، و يا منافع و اغراض نبايد در  :2تبصره

 رعايت خواسته وي ضروري است. ترکيب ناقدان و يا داوران قرار گيرند،

 ت اغراضي نفيا و اثباتا محرز گردد،در صورتي که پس از اعالم نتيجه و يا در فرايند دفاع و داوري، بر اساس اسناد و مدارك دخال -5

 کميسيون مربوطه الزم است نسبت به جايگزيني افراد و برگزاري مجدد نشست اقدام نمايد.

 

 : اختیارات4ماده 
امتياز و حکم شوراي داوري در ارزشيابي اجالسيه کرسي و نظريه نافذ است و هيچ مرجعي حق نقض حکم را ندارد  جز در موارد  -1

 راهبردي دبير خانه تجديد نظر صورت مي گيرد.-ص شوراي علميخاص با تشخي

 هاي ايضاحي و ارائه نظرات راهبردي در اجالسيه کرسي آزاد است .شوراي داوري در طرح پرسش -2

 هاي با اجالسيه موفق، شوراي داوري پس از اقدام به شور به صورت محرمانه اقدام به امتياز دهي کرده ونحوه امتياز دهي به طرح -3

 (راهبردي دبيرخانه-شوراي علمي25الحاقي جلسه ز آن معدل نمرات اعالم مي گردد. )برگه امتياز را به نماينده دبيرخانه ارائه و پس ا

 اعضاي کميته ناقدان با لحاظ منطق علمي و اخالق نقد در طرح آزاد سواالت و استفاده از هر شيوه اي در نقد مدعا مختار است .  -4

 

 یف شورای داوری: شرح وظا5ماده 
 به منظور آمادگي و آگاهي دقيق و ارزيابي از محتواي طرحنامه ومقاله پيوست. علمي کميسيونمطالعه طرح ارجاع شده از سوي  -1

هاي شرکت در اجالسيه پيش کرسي و گفتگو پيرامون مدعا و اعالم نظر مکتوب در خصوص قابليت علمي طرح و ارائه توصيه -2

 .نظرصاحبالزم به 

 نظارت علمي و فراگير بر روند برگزاري اجالسيه کرسي. -3

 و دبيرخانه به منظور تکميل اثر بخش نظريه و يا نقد و ... نظرصاحبارائه پيشنهادات علمي به  -4

 جهت حضور در جلسۀ داوري دعوت بعمل آورد. نظرصاحبشوراي داوري مي تواند بنابه صالحديد از  تبصره:

 

 شورای داوری: شرح وظایف اعضای 6ماده 

 مشارکت فعال و تمام وقت در جلسه پيش کرسي-1

 ايفاي نقش اثر بخش در فرايند برگزاري اجالسيه کرسي. -2



 مشارکت فعال در جلسه امتياز دهي و ارزشيابي کرسي. -3

 راز داري و تحفظ بر راي نهايي جلسه کرسي. -4

 

 : شرح وظایف اعضای کمیته ناقدان7ماده 
 ح مورد ادعا پيش از برگزاري اجالسيه به منظور ارزيابي و آگاهي دقيق از محتواي طرحنامه و طرح مدعي.مطالعه و بررسي طر -1

 مشارکت فعال و تمام وقت در اجالسيه کرسي. -2

 التزام به نقد علمي و روشمند طرح مورد ادعا بر پايۀ منطق نقادي و اخالق. -3

 رح.اعالم نظر مکتوب در خصوص ابهامات و اشکاالت وارد بر ط -4

 علمي –همکاري و مساعدت با دبيرخانه هيأت حمايت جهت  تکميل اسناد تحقيقاتي  -5

 

 به تصويب رسيد. 2/8/88راهبردي در مورخ -ها در جلسه يازدهم شوراي علميآيين نامۀ شوراي داوري و کميته ناقدان اجالسيه

 

 

 


