آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی مورد حمایت
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها

تابستان4931
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره

فصل اول :کلیات
ماده  – 1تعریف:
آن دسته از کرسی هایی که مبتنی بر اخالق  ،منطق و آزادی در جهت بسط فرهنگ "گفتگو و نقو " بو ون
داوری آن ها می باش و ه ف آن گفتمان سازی فضای عقالنی در مراکز علمی و آم زشی است.
 مناظره :به هرگ نه مباحثه رو در رو ،روشمن و منطقی میان دو صاحبنظر کوه بوه گ نوه ای نقادانوه
دی گاهها و نظریات یک یگر را درباره م ض عی خاصی به چالش می کشون اوا در نهایوت دیو گاه
برار به نح مسالمت آمیز اف ق یاب  ،مناظره گفته می ش د.
 عرضه و نقد ایده های علمی :به هرگ نه االش ن آورانه ،روشمن و منطقی که ه ف ازآن ارزیوابی
و سنجش نقاط ضعف و ق ت یک نظریه ،مکتب ،بینش و جریان و  ..جهوت کموک بوه اصوال و
بهب د آن باش  ،عرضه و نق ای ه علمی اطالق میگردد.
 مساله محور :به مجم عه مباحثات نقادانه ،روشمن و منطقی (ح اقل  5مباحثه و نق ) کوه میوان دو
یا چن نفر متخصص دربواره م ضو عی واحو صو رت موی گیورد و هو ف آن کسوب آگواهی از
دی گاههای یک یگر و ایین ای ه و رفع س ءافاهمات است ،کرسی های مساله مح ر گفته می ش د.
ماده  - 2اهداف و خط مشی ها
 .4بسط و گسترش فرهنگ آزادان یشی در م سسات علمی اعم از دانشگاه ها ،ح زه ها و پژوهشگاه ها
 .2بسترسازی امرین نظریه پردازی ،نق و مناظرات علمی
 .9ایجاد امکان ارایه نظریات ،نق ها و مناظرهها برای آن دسته از صاحبان ان یشه که ان یشههایشان مستلزم
اکمیل ،ا سعه یا بازآفرینی است .
 .1گسترش فضای عقالنیت و فرهنگ اضارب آراء
 .5بسط نشاط علمی و اجتهادی و شجاعت ن آوری ،نق  ،مناظره
 .6ا انمن سازی م سسات علمی در برگزاری کرسیها.
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حفظ سطح و استان ارد برگزاری کرسیهای

اخصصی .

خط مشی های کلی در برگزاری جلسات:
 .1لزوم اأیی م ض عات و صواحب نظوران پیشونهادی ،قبول از برگوزاری ا سوط هیوأت حمایوت از
کرسی ها.
 .2رعایت استان ارد های علمی و معتبر در برگزاری جلسات،
 .3سرل حه قراردادن سه اصل اخالق ،منطق و آزادی در نق و نقل آرا ،اشخاص و آثار،
 .4پرهیز از ورود به نزاعهای غیرعلمی در مباحثات،
 .5رعایت الزامات اجرایی از قبیل:
 اطالع رسانی کرسی ها از طریق اعالم عم می ا سط مجری.
 برگزاری علنی و ایجاد امکان حض ر عالقمن ان اعم از صاحب نظران ،طالب و دانشج یان.
 بهره گیری از فضای مناسبی که ظرفیت میزبانی جمع قابل ا جهی از عالقمن ان را دارا باش .
ابصره :با اایی دبیرخانه هیات حمایت کرسی ها ،برخی از کرسی ها فقط با حض ر اساای و متخصصوان از
طریق ارسال دع ت نامه و اطالع رسانی به مراکز علمی برگزار میش د و نیاز بوه اعوالن عمو می و شورکت
دانشج یان و طالب نمی باش .

فصل دوم :ارکان و وظایف
ماده  – 3کرسی های مناظره
کرسی مناظره با اعریفی که قبال ذکر ش دارای دو رکن زیر است:
 .1دو صاحب نظر
 .2م یر جلسه
الف :شرایط اختصاصی کرسی مناظره:
 .1افراد صاحب نظر وم سسات علمی بای م ض ع خاصی را کوه در زمینوه هوای اجتمواعی ،علموی،
سیاسی ،فرهنگی و  ..برای آنوان حوا ز اهمیوت اسوت ،پیشونهاد کننو اوا از سو ی صواحبنظران و
متخصصان مرب طه م رد مناظره قرار گیرد.
 .2مراکز متقاضی بای افراد م رد نظر جهت انجام مناظره را با رعایت دو اصل زیر پیشنهاد کنن ؛
أ .همطرازی طرفین مناظره
ب .اخصص در م ض ع

ب) فرآیند برگزاری کرسی مناظره:
 .1قرا ت کالم ا ..مجی
 .2خیر مق م ،اعالم برنامه و زمانبن ی مباحث
 .3دع ت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه
 .4شروع مناظره
 .5سئ االت حاضرین از طرفین مناظره
 .6ج ابگ یی به سئ االت از س ی مناظره کنن گان
 .7اعالم خاامه جلسه از س ی م یر

ماده  -4کرسی عرضه و نقد ایده علمی
کرسی عرضه و نق ای ه علمی با اعریفی که قبال ذکر ش دارای سه رکن زیر است:
 .1صاحب کرسی
 .2ح اقل  2ناق
 .3م یر جلسه
الف) شرایط اختصاصی عرضه و نق ای ه علمی:
 .1مراکز علمی و نیز افراد صاحبنظر یا م سسات علمی و اجرایی ،بای م ض عاای را که در خصو ص
طر آن به جمع بن ی الزم رسی ه ان  ،جهت گذاشتن در معرض نق و بررسی پیشنهاد کنن .
 .2ارا ه دهن ه بای اثری مکت ب از ای ه علمی خ د را قبل از جلسه برای ناق ان ارسال کن .
 .3نظر ارا ه دهن ه م ض ع در جلسه ا سط ناق ین و حاضرین م رد نق و سؤال قرار می گیرد.
ابصره  : 1کرسی های عرضه و نق ای ه ی علمی که مق مه کرسی های اخصصی می باشن نیاز به سوه
ناق یا سه فرم ارزیابی ناق ان دارد.
ابصره  : 2دانشج یان مستع و ا انمن با اایی یه گروه علمی مرب ط می ا اننو از قالوب کرسوی فو ق
استفاده کنن .
ج) فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد ایده علمی :
. .1قرا ت کالم ا ...مجی
 .2خیر مق م ،اعالم برنامه و زمانبن ی مباحث

 .3دع ت از سخنران و نیز ناق ین جهت قرار گرفتن در جایگاه وشروع جلسه
 .4ارا ه سخنرانی ا سط ارا ه دهن ه طر
 .5انتقادات ناق ین
 .6پاسخ به انتقادات
 .7انتقادات حاضرین
 .8پاسخ به انتقادات
 .9اعالم خاامه کرسی از س ی م یر جلسه

ماده  - 5کرسی مساله محور:
کرسی ارویجی مساله مح ر با اعریفی که قبال ذکر ش دارای دو رکن زیر است:
 .1دو یا چن صاحب نظر
 .2م یر جلسه
الف) شرایط اختصاصی کرسی مساله محور:
 .1برای برگزاری جلسات ارویجی مساله مح ر  ،با مح ریت یک مساله ح اقل  15اسوتاد متخصوص
برای  5جنبه متخلف به دبیرخانه هیات حمایت معرفی می ش د( .حض ر دانشج یان و نیوز فعواالن
اجتماعی مرابط با م ض ع مطل ب است).
 .2رعایت ارایب طر نظرات و ایجاد نظم در جلسه ،بر عه ه م یر جلسه خ اه ب د.
ب) فرآیند برگزاری هر کرسی مساله محور:
 .1قرا ت کالم  ...مجی
 .2اعالم شروع جلسه
 .3طر م ض ع جلسه از س ی مجری
 .4شروع بحث از طرف اول (به ارایب) ،جمع بن ی نهایی
 .5اعالم ختم جلسه از س ی مجری

فصل سوم :تعهدات و حمایت ها
ماده  ) 6ثبت و مستندسازی
 .1مجری م ظف به ثبت جریان کرسی و ارایه گزارش کرسی طبق فرم شماره  1می باش .
 .2مجری م ظف است اثر مکت ب کرسی عرضه و نق ای ه علمی را به دبیرخانه ارا ه ده .
 .3مجری کرسی ها بای شرایط فیلم برداری مطل ب که منتهی بوه ارا وه فویلم قابول اسوتفاده و کامول
کرسی ها ش د ،را فراهم نمای ( .کیفیت ن ر و کیفیت ص ا حتما م رد ا جه قرار گیرد)
 .4ابلیغات محیطی قبل از برگزاری کرسوی بصو رت پ سوتر و در زموان برگوزاری کرسوی بصو رت
برن شته جهت گفتمان سازی و ارویج فضای نق و اضارب آراء ص رت پوذیرد( .اسوتفاده از آرم و
آدرس اارنمای هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نق و مناظره)
 .5پ شش خبری مناسب کرسی در فضای مجازی و سایت های خبری و خبرگزاری ها
 .6ارا ه رسی حق الزحمه اساای
ماده  )7حمایت دبیرخانه هیات از کرسیهای ترویجی
 .4حمایت حق قی
أ .ارا ه گ اهی کرسی ارویجی مرب طه به صاحبنظران
 .2حمایت ارویجی
أ .انتشار محت ای جلسه در قالب کتابچه و ...
ب .ا وین فیلم کرسی
 .9حمایت مادی
أ .حق الزحمه اساای (ح اقل  333هزارا مان )
ب .هزینه اص یر برداری
تبصره :میزان حمایت مالی از کرسی ها اا یک میلی ن ا مان مبتنی بر شرایط و اشخیص دبیرخانه
هیات و براساس م لفه های زیر محاسبه می ش د:
 .1هزینه های جانبی (مانن ایاب و ذهاب ،اسکان)
 .2مشارکت حضار (اطالع رسانی ،پذیرایی ،ع امل اجرایی)
 .3کیفیت برگزاری کرسی (اص یربرداری ،ابلیغات محیطی)

 .4اول یت و جذابیت م ض ع
ماده  )8این آیین نامه در سه فصل ،هشت ماده و چهار تبصره در تاریخ  44 /6/ 11به تصویب
دبیرخانه رسید.

