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  ترویجیآیین نامه برگزاري کرسی هاي 

  کلیات: فصل اول
  :تعریف –  1ماده 

به آن دسته از کرسی هاي آزاداندیشی علمی مبتنی بر اخالق و منطق در جهت بسط فرهنگ گفتگو و نقد که هـدف  
در مراکز علمی و آموزشی است با رویکرد تبادل و تضارب آراء و افکار بدون داوري آن آن گفتمان سازي فضاي عقالنی 

  .ها می باشد
 به هرگونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحبنظر که به گونـه اي نقادانـه دیـدگاهها و    : مناظره

گاه برتر به نحو مسـالمت آمیـز   نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاصی به چالش می کشند تا در نهایت دید
  .تفوق یابد، مناظره گفته می شود

 روشـمند و منطقـی کـه هـدف ازآن ارزیـابی و       نوآورانـه،  به هرگونه تـالش  :هاي علمی عرضه و نقد ایده
جهت کمک به اصـالح و بهبـود آن باشـد،    .. و  بینش و جریانسنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، مکتب، 

  . اطالق میگردد عرضه و نقد ایده علمی
 چنـد نفـر متخصـص    مباحثه روشمند و منطقی میان دو یـا   5حداقل  به :کرسی هاي ترویجی مساله محور

کرسـی  رفـع سـوءتفاهمات،   تیـین ایـده و   با هدف کسب آگاهی از دیدگاههاي یکدیگر و  واحددرباره موضوعی 
  .اطالق می شودهاي گفتگو مساله محور 

  اهداف و خط مشی ها -  2 ماده

  بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در موسسات علمی اعم از دانشگاه ها، حوزه ها و پژوهشگاه ها  .1
  بسترسازي تمرین نظریه پردازي، نقد و مناظرات علمی  .2
، هایشان مستلزم تکمیلها براي آن دسته از صاحبان اندیشه که اندیشهایجاد امکان ارایه نظریات، نقدها و مناظره .3

 .ینی است توسعه یا بازآفر
 گسترش فضاي عقالنیت و فرهنگ تضارب آراء .4
 بسط نشاط علمی و اجتهادي و شجاعت نوآوري، نقد، مناظره .5
 .هاتوانمندسازي موسسات علمی در برگزاري کرسی .6
 .هاي تخصصی حفظ سطح و استاندارد برگزاري کرسی .7
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  :خط مشی هاي کلی در برگزاري جلسات
 هاي علمی و معتبر در برگزاري جلسات، ارد رعایت استاند .1
  در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار، سرلوحه قراردادن سه اصل اخالق، منطق و آزادي .2
 ورود به نزاعهاي غیرعلمی در مباحثات، زپرهیز ا .3
 .ها کرسی لزوم تأیید موضوعات و صاحب نظران پیشنهادي، قبل از برگزاري توسط هیأت حمایت از .4
  :اجرایی از قبیلرعایت الزامات  .5

 توسط مجري عمومی اعالم طریق از کرسی ها رسانی اطالع.  
 عالقمندان اعم از صاحب نظران، طالب و دانشجویان ایجاد امکان حضور و علنی برگزاري.  
 را دارا باشد عالقمندان جمع قابل توجهی از میزبانی ظرفیت بهره گیري از فضاي مناسبی که. 

با تایید دبیرخانه هیات حمایت کرسی ها، برخی از کرسی ها فقط با حضور اساتید و متخصصان از طریق ارسـال   :تبصره
دعوت نامه و اطالع رسانی به مراکز علمی برگزار میشود و نیاز به اعالن عمومی و شـرکت دانشـجویان و طـالب نمـی     

  .باشد

  ارکان و وظایف: فصل دوم
  مناظرهکرسی هاي  –  3ماده 

   :با تعریفی که قبال ذکر شد داراي دو رکن زیر است مناظرهکرسی 
  دو صاحب نظر .1
 مدیر جلسه  .2

  : مناظره شرایط اختصاصی کرسی: الف
هاي اجتماعی، علمی، سیاسی، فرهنگـی  ه موضوع خاصی را که در زمین باید علمیموسسات وافراد صاحب نظر  .1

مورد مناظره قـرار   هو متخصصان مربوط اناز سوي صاحبنظرپیشنهاد کنند تا ، براي آنان حائز اهمیت است.. و 
 . گیرد

 ؛ پیشنهاد کنندبا رعایت دو اصل زیر باید افراد مورد نظر جهت انجام مناظره را مراکز متقاضی  .2
 همطرازي طرفین مناظره  . أ

  تخصص در موضوع   . ب
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  :رهمناظکرسی فرآیند برگزاري ) ب

  مجید.. ا کالم قرائت .1
 مباحث زمانبندي و برنامه اعالم مقدم، خیر .2
  جایگاه در گرفتن قرار جهت مناظره طرفین از دعوت  .3
  مناظره شروع .4
  مناظره طرفین از حاضرین سئواالت .5
 نکنندگا مناظره سوي از سئواالت به جوابگویی  .6
  اعالم خاتمه جلسه از سوي مجري .7

  

  علمیکرسی عرضه و نقد ایده  -4ماده 
  : کرسی عرضه و نقد ایده علمی با تعریفی که قبال ذکر شد داراي سه رکن زیر است

  صاحب کرسی  .1
  ناقد 2حداقل  .2
 مدیر جلسه  .3

  : شرایط اختصاصی عرضه و نقد ایده علمی) الف
موضوعاتی را که از سوي آنان جمـع بنـدي    باید ،ییو نیز افراد صاحبنظر یا موسسات علمی و اجرا مراکز علمی .1

 .پیشنهاد کنند و بررسی آن صورت گرفته است، جهت گذاشتن در معرض نقد طرح الزم در خصوص
 .ارائه دهنده باید اثري مکتوب از ایده علمی خود راقبل از جلسه براي ناقدان ارسال کند .2
افراد آگاه به موضوع خواهند بـود مـورد نقـد و     ازکه حاضران  توسط ناقدین و ارائه دهنده موضوع در جلسه نظر .3

 . می گیردسؤال قرار 

نیـاز بـه سـه    . کرسی هاي عرضه و نقد ایده هاي علمی که مقدمه کرسی هاي تخصصی می باشـند :  1تبصره 
  .ناقد یا سه فرم ارزیابی ناقدان باشد

انند از قالـب کرسـی فـوق اسـتفاده     دانشجویان مستعد و توانمند با تاییدیه گروه علمی مربوط می تو : 2تبصره 
  .کنند

 : علمی عرضه و نقد ایدهکرسی  فرآیند برگزاري) ج
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 مجید.. قرائت کالم . .1
 خیر مقدم، اعالم برنامه و زمانبندي مباحث  .2
 جهت قرار گرفتن در جایگاه وشروع جلسه ناقدیندعوت از سخنران و نیز   .3
 ارائه سخنرانی توسط ارائه دهنده طرح  .4
 دینقاانتقادات ن .5
 پاسخ به انتقادات .6
 )شنوندگان(انتقادات حاضران   .7
 پاسخ به انتقادات .8
 مدیر جلسه از سوي  کرسیاعالم خاتمه   .9

  

  :  ترویجی مساله محور کرسی - 5 ماده
  : محور با تعریفی که قبال ذکر شد داراي دو رکن زیر است مساله کرسی ترویجی

  دو یا چند صاحب نظر .1
 مدیر جلسه  .2

  :ترویجی مساله محور اختصاصی کرسیشرایط ) الف 
جنبـه   5استاد متخصص براي  15با محوریت یک مساله حداقل ،  ترویجی مساله محوربراي برگزاري جلسات  .1

 موضـوع  اب مرتبطنیز فعاالن اجتماعی و دانشجویان  حضور. (متخلف به دبیرخانه هیات حمایت معرفی می شود
 ).مطلوب است

 .بودجلسه خواهد  مدیررعایت ترتیب طرح نظرات و ایجاد نظم در جلسه، بر عهده  .2

  :هر کرسی گفتگو مساله محور فرآیند برگزاري) ب
 مجید ... قرائت کالم  .1
  اعالم شروع جلسه  .2
 ه از سوي مجريلسطرح موضوع ج .3
 جمع بندي نهایی ،)به ترتیب(طرف اول شروع بحث از   .4
 اعالم ختم جلسه از سوي مجري .5
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 تعهدات و حمایت ها: فصل سوم
  ثبت و مستندسازي)  6ماده 

 .می باشد 1مجري موظف به ثبت جریان کرسی و ارایه گزارش کرسی  طبق فرم شماره  .1
 .مجري موظف است اثر مکتوب کرسی عرضه و نقد ایده علمی را به دبیرخانه ارائه دهد .2
ارائه فیلم قابل استفاده و کامل کرسی ها شود، مجري کرسی ها باید شرایط فیلم برداري مطلوب که منتهی به  .3

 )کیفیت نور و کیفیت صدا حتما مورد توجه قرار گیرد. (را فراهم نماید
تبلیغات محیطی قبل از برگزاري کرسی بصورت پوستر و در زمان برگزاري کرسـی بصـورت برنوشـته  جهـت      .4

اده از آرم و آدرس تارنماي هیات حمایـت  استف. (گفتمان سازي و ترویج فضاي نقد و تضارب آراء صورت پذیرد
 )پردازي، نقد و مناظره هاي نظریه از کرسی

 پوشش خبري مناسب کرسی در فضاي مجازي و سایت هاي خبري و خبرگزاري ها .5
 دریافت رسید حق الزحمه اساتید .6

  هاي ترویجیحمایت دبیرخانه هیات از کرسی) 7ماده 

 حمایت حقوقی .1

 مربوطه به صاحب نظرانارائه گواهی کرسی ترویجی   . أ

 حمایت ترویجی .2

 ...انتشار محتواي جلسه در قالب کتابچه و   . أ
  تدوین فیلم کرسی  . ب

 حمایت مادي .3

 )هزارتومان  300حداقل (حق الزحمه اساتید   . أ
 هزینه تصویر برداري  . ب

هزار تومان الی یک میلیون و پانصد هزارتومان به تشخیص  500میران حمایت مالی از کرسی ها بین  :تبصره
  :دبیرخانه هیات و مبتنی بر مولفه هاي زیر محاسبه می شود

 )مانند ایاب و ذهاب، اسکان(هزینه هاي جانبی   .1
 )اطالع رسانی، پذیرایی، عوامل اجرایی(مشارکت حضار  .2
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 )تصویربرداري، تبلیغات محیطی(کیفیت برگزاري کرسی  .3
 اولویت و جذابیت موضوع .4

به تصویب  1/6/94تبصره در تاریخ  چهاربند و در  و سه ده و شصتاین آیین نامه در سه فصل، هشت ما )8ماده 
  .دبیرخانه رسید

  
  

  
  


