بسمه تعالی
آیین نامه داوری کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
(پیش نویس)
مقدمه:
باید ایده ها در چهارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد اسالمی با یکدیگر رقابت کنندد و مادا
دهند  .....و برای آن که ضرایب «علمی بودن» این نظریات و مناظرات پایین نیاید و پختده ودویی
شود و سطح وفت و ووها نازل و عوامانه و تبلیغاتی نشود ،باید تمهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت.
«مقام معظم رهبری»
ماده :1
داور کرسی نظریه پردازی ،به خبره علمی و صاحب نظر برجسته در رشته مربوط اطالق می شود که
برای ارزیابی علمی و روش مند نظریه یا نوآوری با پیشنهاد دستگاه مجری و تایید دبیرخانده هیدات
تعیین می وردد.

ماده :2
داوری کرسی نظریه پردازی در سه مرحله انجام می ویرد:
مرحله اول :حضور و نظر بدوی پس از استماع توضیحات صاحب نظریه و ناقدان در جلسه کرسی
مرحله دوم :امتیازدهی در جلسه کمیته داوری
تباره :جلسه کمیته داوری حداکثر  51روز پس از بروزاری کرسی تشکیل می شود.
مرحله سوم :داوری نهایی پس از اطالع رسانی رسمی نظریه مقبول به جامعه علمی و جمد بنددی
دیدواه های آنان
ماده :3
ترکیب کمیته داوران:
کمیته داوران با حضور حداقل سه و حداکثر پنج نفر از صداحب نظدران برجسدته در رشدته مربدوط
تشکیل می شود که یک نفر از میان آنان به عنوان دبیر علمی با رای اکثریت انتخاب می شود.
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تباره :5اداره علمی جلسه کرسی ،انجام رای ویری ،تهیه صورت جلسه کمیته داوری به عهده دبیر
می باشد.
تباره  :3ناقدان می توانند جهت ارائه توضیحات تکمیلی با تشخیص دبیر علمی جلسه کرسی بدون
حق رای در جلسه کمیته داوری حضور یابند.

ماده :4
وظایف داوران:
الف) مطالعه دقیق پرونده علمی نظریه که از طر دبیرخانه هیات و یدا دسدتگاه مجدری ارائده مدی
وردد
ب) انجام مطالعات جام پیرامون موضوع نظریه (اعم از نظریه های رقیب ،پیشینه موضوع و)...
ج) حضور منظم در جلسات توجیهی ،بروزاری کرسی ،جم بندی و امتیازدهی
د) استماع توضیحات صاحب نظریه و طرح پرسش جهت روشن شدن ابعاد موضوع در جلسه کرسی
ه) طرح پرسش از ناقدان یا از توضیح صاحب نظریه در پاسخ ناقدان جهت رف ابهامات احتمالی
و) مطالعه و جم بندی علمی خالصه مبح

و مااکرات جلسات کرسی و ضمیمه هدای مربدوط و

ارائه مستند آن به جلسه کمیته داوران
ز) ارائه راه کارهای تکمیلی جهت تقویت ابعاد مثبت نظریه و تکمیل نواقص و کاستیهای آن عدالوه
بر دادن امتیاز مشخص
ح) انتخاب یک نفر از میان داوران (با اکثریت آراء) به عنوان دبیر علمی جلسه کرسی
ط) امضاء صورتجلسه بروزاری کرسی در پایان جلسه
ی) امضاء سند حقوقی نظریه

ماده :5
صالحیت داوری کرسی نظریه پردازی ،بر اساس معیارهای ذیل احراز می شود:
الف) دارا بودن تحایالت و مطالعات عالیه دانشگاهی یا حوزوی
ب) داشتن یک اثر علمی مورد قبول در موضوع نوآوری یا نظریه
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ج) آشنایی کافی با ضوابط و فرایند بروزاری کرسی ها
د) برخورداری از صالحیتهای اخالقی الزم و غیر ذینف بودن
و) آشنایی کافی به مفاهیم و معار اسالمی
ز) آشنایی کافی به متد (روش شناسی) علوم اسالمی و انسانی

ماده :6
احراز شرایط داوری کرسی نظریهپردازی بر عهده کمیته علمی رشته مربوط ( در دبیرخانده هیدات)
می باشد.

ماده :7
داوران همانند صاحبان نظریه و ناقدان؛ مادام کده بدر چدارچوب (تبادره  2از مداده  )8آیدین نامده
بروزاری کرسیهای نظریهپردازی؛ منطبق باشند؛ ماونیت قضایی دارند.

ماده:8
امتیاز دهی و حکم کمیته داوران بر اساس ( ماده  7و تبادره  5و  2مربدوط) آیدین نامده برودزاری
کرسی های نظریه پردازی خواهد بود.

ماده :9
این آیین نامه در  9ماده و  4تباره در جلسه  .........................مدور  .......................بده تادویب هیدات
رسید.
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