
٠

برگزارينامهآیین
)یعلمدگاهیدعرضه–یمناظره علم(یجیترويهایکرس

و

)يپردازهینظر-ينوآور-نقد(یتخصصيهایکرس
در

آموزش و پرورشوزارت 

آموزش و پرورشهاي ترویجی و تخصصی وزارت ی برگزاري کرسیکمیته دستگاه

1395زمستان 

٠

برگزارينامهآیین
)یعلمدگاهیدعرضه–یمناظره علم(یجیترويهایکرس

و

)يپردازهینظر-ينوآور-نقد(یتخصصيهایکرس
در

آموزش و پرورشوزارت 

آموزش و پرورشهاي ترویجی و تخصصی وزارت ی برگزاري کرسیکمیته دستگاه

1395زمستان 

٠

برگزارينامهآیین
)یعلمدگاهیدعرضه–یمناظره علم(یجیترويهایکرس

و

)يپردازهینظر-ينوآور-نقد(یتخصصيهایکرس
در

آموزش و پرورشوزارت 

آموزش و پرورشهاي ترویجی و تخصصی وزارت ی برگزاري کرسیکمیته دستگاه

1395زمستان 



١

مم اّهللا  ن ا ا



٢

مقدمه
هم به دلیلو موضوع ــتیماهــلیبــه دل، همیو پژوهشینهادهــاي علمــی، آموزششرفتیپ

و مشــارکت، نقــد و مناظره شــییاندهمی که این نهادها بر عهده دارند، مستلزم فیو تکالــتیمأمور
از ــشیب،دخوــریآمــوزش و پــرورش در انجــام رسالت خطوزارت جهت، ایندر . باشدیعلمــی م

نظــران و متفکــران نــاب صاحبهايشــهیهــاي نــو و اندنگرشازمنــدینگــريیهــر نهــاد د
.استــتیو تربــمیعرصــه تعل

و یفیو کیکمیانساناز نیروي میعظايهیداشتن سرمااریبا توجه به در اخت،پرورشآموزش و وزارت 
ن اکارگزاريهایپژوهها، از جمله اقدامپژوهشجیتجارب و نتايگذاراشتراكيبه واسطه سازوکارهانیز

نقشایفاي مؤثر يانهگوبه علم جیو ترودیکه در عرصه تولدرا دارتیظرفنیمعلمان، اژهیبه و،خود
و هنقد و مناظريهانشستيبرگزار،هاطرح نوآوري،يپردازهینظريفرصت براجادیاکند و از جمله با

تیو تربمینظام تعلهیو تحقق اهداف عالشرفتیپ، به رشدوارتقايکردن فضافراهمبه طور کلی 
. مساعدت نماید

و ؛6به ویژه ماده ،آنلیقانون تشکهیبر پایآموزشيزیرپژوهش و برنامهسازمانبر این اساس،
نیز و )مد ظله العالی(هاي کلی ایجاد تحول، ابالغی از سوي مقام معظم رهبريهمچنین به استناد سیاست

هشمارهیابالغبنا بر مفاد سرانجام، و تأکیدات و رهنمودهاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
به ؛نقد و مناظره،يپردازهینظريهایاز کرستیحماتئیهرخانهیدب12/11/94مورخ94/17756/د ش

.مکلف شده استبه انجام آن آموزش و پرورش شناخته و وزارتمهم در سطحامر نیایعنوان متول

مذکور، در دو عنوان هاي به منظور انسجام مراکز مجري براي برگزاري مطلوب کرسیو بر همین پایه 
.شده استتنظیم نامه آییننیاکرسی ترویجی و کرسی تخصصی،



٣

هاو خط مشیاهداف
؛ورزي، پژوهش و نوآوري در حوزه موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیتفراهم آوردن شرایط الزم براي اندیشه.۱

يفرا رومشکالتو فائق آمدن بر ها نو حل آآموزش و پرورش لیمساشناختيالزم برايهانهیزمایجاد .2
؛آن

؛علمجیتولید و ترويمختلف آموزش و پرورش برايهادر اندیشمندان و کارگزاران حوزههایجاد انگیز. 3

؛ر سطوح مختلف آموزش و پرورش کشورها دایجاد فرصت و امکان برگزاري کرسی. 4

؛مراکز مجري در سطح آموزش و پرورشداوران، ناقدان و ها،استیفاي حقوق معنوي و مادي صاحبان کرسی. 5

؛داوران، ناقدان و مراکز مجريها،و مصونیت علمی براي صاحبان کرسیایجاد امنیت. 6

؛ر سطوح مختلف آموزش و پرورش کشورهاي برتر دتشویق و قدردانی از صاحبان کرسی. 7

و تربیت با رویکرد اسالمی و بومی؛تالش در جهت توسعه مرزهاي دانش تعلیم . 8

؛و معتبریعلمياستانداردهاتیرعا.۹

؛تجارب نو و کاربرديوهاي دیدگاهاهتمام به روزآمدي و کارآمد.10

؛ها، بیان و نقد ایدههیدر ارااندیشیل اخالق، منطق و آزادواصتوجه به .11

؛در عرصه علم»جدال احسن«تعمیم دستور قرآنیو یو شخصیعلمریغيهااز ورود به نزاعزیپره. 12

استادان، ران،یمداعم از نظرانصاحبان و حضور  عالقمندشرایط الزم برايجادیو ابرنامهیعلنيبرگزار.13
.آموزانو دانشطالبان،یمعلمان، دانشجو



۴

هااز کرسیحمایت

زیو نهاينوآور،ها، مناظرههانقد،هادگاهیدها، نظریهطرح زمینه براي جادیحمایت به معناي ا،نامهآییننیدر ا

.از آن استيو مادیحقوق،يمعنویبانیپشت

يمعنوتیحما

ات،ینظرشدنرشد و کاربردي،به منظور طرحيسازکه منجر به فرصتیاقداماتاعم است ازيمعنوتیحما

.شودمیها تکریم صاحبان آننیزوها، نقدها و مناظراتنوآوري

یحقوقتیحما

،يحقوق مالکیت فکرشامل حفظاست که از یک سو یاز اقدامات حقوقياحقوقی شامل مجموعهحمایت

و گرددمیها، داوران، ناقـدان و مراکز مجري مصونیت علمی صاحبـان کرسینیزگویی وپاسخحق آزادي بیان، 

نظام جمهوري اسالمی ایران به طور کلی فرق و ان،کننده حقوق عموم آحاد ملت، اقوام، ادیاز سوي دیگر تأمین

.خواهد بودارچوب قانون اساسی و قوانین عمومی کشور در چ

يمادتیحما

،هاهاست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صاحبان کرسیمادي شامل چهار گروه از حمایتهايتیحما

:ها عبارت است ازاین حمایت،شوداقدان و مراکز مجري اعطا مینداوران،

؛...الزحمه، جایزه وحقياعطالیبقزا،میمستقیمالهايتیحما.1

ها،ينقدها، نوآورها،هیصاحبـان نظريبرا،ژهیوتـازایبا لحـاظ امت،میمستقریغیمالهايتیحما.2

؛محل اشتغاليهاها در دستگاهو مناظرهیعلميهادگاهید

؛هاها  به دیگر زبانو ترجمه آن)موفق(ابیهاي کامکرسییملعياوتحمجهت نشر ياارانهیيهاتیحما.3

.و مطالعاتییعلمهاي فرصتدر قالب اعطايتیحما.4



۵

هاکرسیانواع 

شودیاطالق میصاخيافزارو نرميافزارسختيهاو فرصتتاناکمابهیاصطالح کرسمتننیدر ا:کرسی

:دوشیممیسقتدو گونههبو آوردیمدیها را پدنقدها و مناظرهات،ینظرانیبییارجارتسبکه

ترویجی یسرک.1

تخصصی یسرک.2

یجیتروکرسی.1

و  با هدف بسط يبدون داور،)نشدهایچاپ شده (ه متن مکتوبیبا اراکهتسای علمینشست،یجیورتیسرک
:در دو قالبیعلميسازمختلف و گفتمانيهادگاهیدیو بررسجیگو و نقد، ترووگفت،یفرهنگ عقالن

.شودمیمناظره علمی،  برگزار.عرضه و نقد دیدگاه علمی و ب.الف

یعلمدگاهیعرضه و نقد دیکرس.الف

دوخدیدگاه علمینایببه ،رینظر غدفاع و نقدایویشدفاع از نظر خونشستی که در آن یک نفر براي به 
"کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی"، ناقدان حاضر همراه باشدایبا نقد ناقد ممکن است دوخهک،پردازدمی

و دگاهیدنش،یبکییو معرفنییهدف تببایآورانه، روشمند و علماي نوبه گونهیتسیاباین نشست.میگوییم
.شودبرگزار و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصالح و بهبود آن یابی، ارزدهیا

یمناظره علمیکرس.ب

تیاعرنمضبا یکدیگر،یعلميمتن مکتوب در مدعاهیبر پاوبیرقهباثمهبدو نفر،ی که در آننشستبه 
.میگوییم"کرسی مناظره علمی"پردازند،به مباحثه میانیبيو آزادیعلمنطقمساسارباخالق، 

توجه

وضوعات م، "دهیا"و "دگاهید"،"نشیب"و "یعلميمدعا"چون یمیمفاهدر تعاریف بعديوباالفیتعاردر
از جمله اقدام ،رفتهیصورت پذيهاموفق و پژوهشاتیدامنه تجربو همچنین تعلیم و تربیتنظام مرتبط با 

ارشد، عالی،و مسئوالنرانیمدماننددر سطوح مختلفرا آموزش و پرورشوزارت کارگزاران يهایپژوه
شامل ، رانیمعلمان و دب،یو مسئوالن آموزشگاهرانیکارشناسان صف و ستاد، مد،اطقمن،یاستان،یانیم
.شودیم
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خصصیتیکرس.2

، مدعیات چند نوبت، در حضور شوراي داوران و کمیته ناقدانایکیدر که فرد تسایعلمینشستیصصختیسرک

نماید و است، مطرح و تبیین میه دادهئاراپردازي نامه نقد یا نوآوري و نظریهعلمی خود را که پیش از این در قالب طرح

.)مورد نظر استیم و تربیت مدعیات علمی در دامنه موضوعات مرتبط با نظام تعل(دهددر بوته نقد و داوري قرار میارنآ

:تساریزحرشهبیسرکعونهسلماشدوخیصصختیسرک

از اي مشخص نظریه،نکاسهبادتباواي از کرسی تخصصی است که فرد طی آنگونه:يپردازهینظریکرس.الف

.دهدیو نقد قرار ميدر معرض داورارنآوهئارادخو

در معرض ارنآو هئارادوخاي علمی از نوآوردهآن یاست که فرد طیتخصصیاز کرسياگونه:کرسی نوآوري.ب

.دهدیو نقد قرار ميداور

برآمده از منطق هکمشخص) مبانی(ییمبتنی بر مبناومنسجم ) مدعاهاي(يمدعاکیحاوي ) هايگزاره(ياعبارت است از گزاره:نظریه●

معرفتی  یا –در یک قلمرو  علمی یبسنکه پذیرش آن موجب دگرگونی يروطهب، دشابو مؤیدات موجه) دالیل(متکی بر دلیلومناسب

:باشدریزهاي ویژگیدجاوکامل بایدنظریه کارآمد و.شودو توسعه مرزهاي آن معیشتی –علمی 

ياراد–شناسانه ملزومات روشيواح–ارکان و اجزاي منسجم ياراد–نتشادتیمحور-شناختیرظنزاشفافیت مفهوم

–هاي رقیب و معارض نقد و ابطال نظریهناوت–دالیل و شواهد محکم و مقاوم ربیکتم–و مبانی روشن و متقن ها انگارهپیش

.نتایج نظري و کاربردي درخورنتشاد–کافی دحردندوبپذیرتعمیم

.مییوگمیيروآون،تر از نظریه باشدنوآورده علمی که در سطحی نازلبه هردر این متن :نوآوري●

:کرسی نقد.ج

کیاي از کرسی تخصصی است که در آن فرد در حضور شوراي داوران نقد خویش را از یک مکتب، گونه،دقنیسرک

.دهده میئعلمی ارااثر کینظریه و یا

تهجدر ،اثر علمیکینظریه یاکی، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، استقراي مستدلّزاتساترابعدقن:نقد●

که از چارچوب نظري ياهنوگهب،ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقدپیشینه مبحث وابطال یا اصالح و تکمیل آن، با رعایت

.و ساختار علمی روشن برخوردار باشد
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ته دستگاهیکمی
در وزارت آموزش و اریو تخصصیجیترويهایکرسيبرگزارويزیرهمانربهفیظوهک،یدستگاهتهیکم

وابسته هشیوپژـ علمیکزامراننظرو صاحبنالوئمسبرخیاز متشکلاست یگروه،درادهدهعرب1،پرورش
از حمایتتئهیرخانهیدبياز سویابالغراتمقرو نیناقوبچوراچدر کهو یا خارج از آن وزارتخانهنیابه 

اراهنآزاتیامحوکرسیهايارجای و هماهنگي،یزربرنامهتیریدم،همناظرو نقدپردازي،نظریهيهایکرس
.تسایقیقحياضعاویقوقحياضعاهتسدودلماشهتیمکنیا.درادهدهعرب

؛یآموزشيزیرسازمان پژوهش و برنامهسیو رئریمعاون وز: سیرئ. 1

؛پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشسیرئ: ریدب. 2

؛یآموزشيهايو نوآوریدرسيزیرپژوهشکده مطالعات برنامهسیرئ.3

؛تیو تربمیپژوهشکده تعلسیرئ.4

؛پژوهشکده خانواده و مدرسهسیرئ.5

؛ییناثپژوهشکده کودکان استسیرئ.6

.درجه هیئت علمیبا ) فیدفاتر دوگانه تأل(درسیيزیربرنامهيهاگروهاز اعضاي یکی.7

حقیقی

حداقل ) حوزه و دانشگاه(وزارت آموزش و پرورشنظران خارج از و صاحبدیاساتاتیاز نظريمندمنظور بهرهبه
با پیشنهاد دبیر کمیته و ) در دورهریمتغایبه گونه ثابت (مدعوحقیقی و به عنوان عضو یبارز علمتیدو شخص

.شوندیبه جلسات دعوت م) رئیس کمیته(ریزي آموزشیموافقت رئیس سازمان پژوهش و برنامه

هجوت

یدستگاهيهاتهیکمسیرئ، )یانقالب فرهنگیعاليشورا(هایاز کرستیحماتئیهرخانهیبا دبشتریبیهماهنگدر راستاي
.به عنوان عضو ناظر به جلسات دعوت خواهد شدرخانهیآن دب

حسب مورد به وزارت آموزش و پرورشهاي ستادي ها و بخشها، سازماناالختیار معاونتدر صورت ضرورت نماینده تام*
.جلسات کمیته دستگاهی دعوت خواهند شد

.دشمستقر خواهد اجنامهردی تشکیل و آموزشيزیردر سازمان پژوهش و برنامهاین کمیته1
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یدستگاهتهیکموظایف 
دبیرخانه یو با همراهدهدیمهسلجلیکشتبارکییحداقل ماهیهاگتسدتهیکم

:داددهاوخماجناارریزفیاظویاستانيهارخانهیدبويستاد

؛هاکرسییی برگزاريبرنامه اجرابیو تصونیتدو.1

؛)سراسري(یتخصصيهایکرسيبرگزاريبراو پیگیري تخصیص آن بودجه ساالنه بیتصومحل اعتبار، تعیین.2

؛يستادیجیترويهایکرسيبرگزاريآن براصیتخصيریگیبودجه ساالنه و پبیمحل اعتبار، تصونییتع.3

؛ناطقو میاستاندر سه سطح ستادي،یقیو تشویتیحمازوکارهايساجادیا.4

؛آموزش و پرورشي وزارت ستاديهاخشهاي ترویجی در بي مرتبط با برگزاري کرسیهاتهیها و کمکارگروهياندازراه.5

؛یاستانيهارخانهیدبويستاددبیرخانهياندازراه.6

سوياز يشنهادیداوران و ناقدان پتیو صالحیتخصصيهایمربوط به کرسيهانامهطرحهیاولیبررس.7

تیحماتئیهرخانهیبه دبهیاوليهایابیارزجیارسال نتاو یاستانيهارخانهیدبنیز و مرتبطيهاتهیکموهاکارگروه

؛)در شوراي عالی انقالب فرهنگیمستقر(هایاز کرس

؛یتخصصترویجی و يهایکرسحسن برگزاريو نظارت بر يزیربرنامه. 8

غآموزش و پرورشلیحل مساي شناخت و در راستايپردازهیو نظريبه سمت نوآورهانامهانیپایدهجهت.9

.ربطیمراجع ذریو ساهایاز کرستیحماتئیهرخانهیو ساالنه به دبیفصل،يادوره،يمورديهاارائه گزارش.10



٩

کمیته دستگاهیدبیرخانه

،یو تخصصیجیترويهایکرسيو منسجم امور مرتبط با برگزارنهیبه منظور انجام به

.شودیمسیسأها تاستانوسطح ستاددودر هتیمکرخانهیدب

دبیرخانه ستادي*

:دارندرا بر عهده يستادرخانهیدبيهاتیو مسئولفیوظاریزبیترک،رسمیساختار بیو تصوفیتا قبل از تعر

رخانهیدبسیرئ

کارشناس مسئول

کارشناس

کارشناسان مجرب نیاز بدو عضو دیگر دبیرخانهو یدستگاهتهیکمیاصلياعضاانیاز مرخانهیدبسیرئ

.شوندیمنصوب میدستگاهتهیکمسیبا ابالغ رئیآموزشيزیرسازمان پژوهش و برنامه

دبیرخانه ستاديفیوظا

 ؛یتخصصيهایکرسيبرگزاريبودجه ساالنه برانیتدوهمکاري در تعیین محل اعتبار و

 ؛)يستاد(یجیترويهایکرسيبرگزاريبودجه ساالنه برانیتدوهمکاري در تعیین محل اعتبار و

؛مصوباتيریگیو پیدستگاهتهیطرح در کميبراهاآنمیمستندات و تنظافتیدر

؛هایکرسيبرگزارهدایت فرایندهاي مربوط به و يزیررنامههمکاري در ب

؛)مصوبيهاتیعوامل از حمايو برخوردارهایگواهصدور(هایکرسياقدامات پس از برگزاريریگیپ

در سطح یجیترويهایهر چه بهتر کرسيبرگزاريبرانیاستارخانهیبا دبيو همکاریهماهنگ
؛الزميهاگزارشافتیو دراستان

و ارسال به مراجع یدستگاهتهیدر کمبیتصويالزم و ارائه برايهاگزارشنیو تدويمستندساز
.ربطیذ
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استانیرخانهیدب*

:دارندرا بر عهده یاستانرخانهیدبيهاتیو مسئولفیوظاریزبیترک،رسمیساختار بیو تصوفیتا قبل از تعر

رخانهیدبسیرئ

کارشناس مسئول

 کارشناس

رخانهیدبسیرئکل به عنوانادارهیانسانيرویو نيزیرمعاون پژوهش، برنامهی،دستگاهتهیکمسیبا ابالغ رئ

کارشناسان نیاز بدبیرخانه ابالغ رئیس دبیرخانه استانی، دو عضو دیگر ر اساسو بدوشیمبوصنماستان

ها و یا نواحی تابعه به منظور تسهیل و تسریع امور در سطح مناطق، بخش.شوندیمجرب همان حوزه منصوب م

.شوداستان، فردي از میان کارشناسان آن حوزه براي پیگیري و انجام امور به کمیته استانی معرفی می

دبیرخانه استانیفیوظا

 ،يبرگزاراستان برايدر سطح و پیگیري تخصیص آنبودجه ساالنهنیتدوتعیین محل اعتبار

؛هایکرس

در بیتصوي به منظور طی مراحلستادرخانهیارسال به دبيها براآنمیمستندات و تنظافتیدر

؛هایکرسيمصوبات تا زمان برگزاريریگیو پیدستگاهتهیکم

تابعهيهاو بخشیمناطق، نواحدربرگیرنده (استاندر سطحیجیترويهایکرسيو برگزاريزیربرنامه(

؛با هماهنگی دبیرخانه ستادي

اي ابالغی از سوي هاي تخصصی بر اساس فرایندههماهنگی و همکاري براي برگزاري کرسی

؛دبیرخانه ستادي

يستادتهیها به کمالزم و ارسال آنيهاگزارشنیو تدويمستندساز.
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)یعلممناظره–یعلمدگاهیعرضه و نقد د(یجیترويهایکرسبرگزاري مرتبط با اجرایی اصول 

نامهنییبرابر آها آنهاي معنوي و حقوقی از و اعمال حمایتیجیترويهایکرسيبرگزارو يزیربرنامه

.رفتیصورت خواهد پذ2)شوراي عالی انقالب فرهنگی(تیحماتئیهرخانهیدبمصوب

بر عهده یجیترويهایطرح در قالب کرسيه شده برایموضوع و متن ارايارزشمندصیتشختیمسئول.1
تأیید کمیته دستگاهی به همیاري نظر و این تشخیص از طریق ارزیابانی که با .استیدستگاهتهیکم

.شوند محقق خواهد شددعوت می

،یخود را که مشخصات و شرح حال صاحب هر کرسيشنهادیموظف است فهرست پيستادرخانهیدب.2
تابعه يهابخشکیآن شده است، به تفکوستیناقدان پایموضوع و متن مربوط و مشخصات ناقد و 

تهیکمبهتصویب يبرا) نیشیدوم ماه پمهیهر ماه در نيبه عنوان مثال برا(مشخصیزمانيهادر دورهيستاد
.ه کندیارایدستگاه

ناقد ،یخود را که مشخصات و شرح حال صاحب هر کرسيشنهادیموظف است فهرست پیاستانرخانهیدب.3
یکل و مناطق، نواحادارهکیآن شده است، به تفکوستیناقدان منظور نظر، موضوع و  متن مربوط پایو 

تصویب يبرا) نیشیدوم ماه پمهینرهر ماه ديبه عنوان مثال برا(مشخصیزمانيهاتابعه در دورهيهاو بخش
.ارسال دارديستادرخانهیبه دبیدستگاهتهیکمدر

یموظف است در اسرع وقت نظر خود را راجع به هر عنوان تا قبل از شروع دوره زمانیدستگاهتهیکم.4
به واسطه ) نیشیهر ماه در هفته آخر ماه پيبه عنوان مثال برا(هایکرسيبه اجراافتهیاختصاص 

.اعالم دارد) یمتقاض(ربطیذیاستانيهارخانهیو دبيستادیبه مراکز متقاضيستادرخانهیدب

شده در سطح ستاد اقدام الزم معمول دییتأیجیترويهایکرسينسبت به برگزاريستادرخانهیدب.5
دربرگیرنده (استانشده در سطح دییتأیجیترويهایکرسينسبت به برگزارنیز یاستانرخانهیدب.داردیم

هر دوره گزارش انیدر پاو داشته اقدام الزم معمول )تابعه خودیمتقاضيهاو بخشیمناطق، نواح
.  ارسال خواهد داشتيدستارخانهیرا به دبشیو مستند خویعیتجم

همکاران نیرا از بیناظرانخویش حسن اجرا، در حد مقدورات در راستاي نظارت بر یدستگاهتهیکم.6
.داردینشست اعزام ميانتخاب و در روز برگزاریاستانایو يستاد

ها هاي مادي از صاحبان کرسیدر ارتباط با اعمال حمایت)ستادي و استانی(هادبیرخانهکمیته دستگاهی و .7
تخصیصی الزحمه عوامل اجرایی از اختیار برخوردارند و بر اساس مقتضیات و اعتبارات و پرداخت حق

.گیري و عمل خواهند کردتصمیم

هامجمع هیأت حمایت از کرسی10/8/95هاي ترویجی مصوب نامه برگزاري کرسیآیین2
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)پردازينظریهنقد، نوآوري و (خصصیتيهایکرسيبرگزارمرتبط با اجرایی اصول 

يهاتیو اعمال حما)ه نهایییاجالسیه و اجالسپیش(خصصیتيهایکرسيو برگزاريزیربرنامه

رخانهیبدمصوب هاينامهنییبرابر آ، هانامهو همچنین پیگیري صدور گواهیها از آنیو حقوقيمعنو

از يماديهاتیاعمال حما.رفتیصورت خواهد پذ3)یانقالب فرهنگیعاليشورا(تیحماتئیه

.باشدیی در اختیار  کمیته دستگاهی میالزحمه عوامل اجراو پرداخت حقهایصاحبان کرس

بندي شده بر پایه نوع دسته(هاي تخصصی رابرگزاري کرسیمتقاضیان موظف است فهرستيستادرخانهیدب.1

ات اعضاي شورايمشخصطرحنامه مربوطه،موضوع و متن ،یکه مشخصات و شرح حال صاحب هر کرس) کرسی

تهیبه کمتصویبيابريتابعه ستاديهابخشکیآن شده است، به تفکوستیپمنظور نظر ناقدان و کمیتهداوران 

.کندهیارایدستگاه

نوع هیشده بر پايبنددسته(رایتخصصيهایکرسيبرگزارانیفهرست متقاضموظف است یاستانرخانهیدب.2

يشورايمشخصات اعضاوضوع و متن طرحنامه مربوطه، م،یحال صاحب هر کرسکه مشخصات و شرح ) یکرس

تابعه يهاو بخشیکل و مناطق، نواحادارهکیبه تفکآن شده است، وستیناقدان منظور نظر پتهیداوران و کم

.ارسال دارديستادرخانهیبه دبیدستگاهتهیکمطی مراحل تصویب يبرا

از طریق دبیرخانه ستادي هایی را که تأیید کرده است مستندات مربوط به طرحنامهموظف استیدستگاهتهیکم.3

.  ها ارسال نمایدت حمایت از کرسیئدر اسرع وقت براي بررسی به دبیرخانه هی

رخانهیمربوطه، دبيهاو کارگروههاتهیکمياریبا همو ت حمایتئنظارت دبیرخانه هیتحتيستادرخانهیدب.4

،هاتیاعمال حمايریگیو پ)اجالسیه و اجالسیه نهاییپیش(مجازخصصیتيهایکرسينسبت به برگزار،یاستان

.داردیمعمول مرا الزم اتاقدام

هات حمایت از کرسیئهی28/9/84مصوب ،هاي نقدکرسینامه برگزاري هاي نوآوري و نظریه پردازي و آییننامه برگزاري کرسیآیین3
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هاپیوست

.هایاز کرستیحماتئیمجمع ه10/8/95مصوب ،یجیترويهایکرسيبرگزارنامهنییآ

.هایاز کرستیحماتئیه28/9/84، مصوب يپردازهیو نظرينوآوريهایکرسيبرگزارنامهنییآ

.هایاز کرستیحماتئیه28/9/84نقد، مصوب يهایکرسيبرگزارنامهنییآ

.پردازينوآوري و نظریههايکرسیویژهنامه طرح

.قدنهايیکرسویژهنامه طرح


