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ود ی  ح  ید   و ء   ا   .ضارب آر

یان،   ر  ی  ا ع   )ع(امام 
 

  هاي آزاد اندیشی نامه تشکیل کرسی آیین 
   و پژوهشیعالی  ها و مؤسسات آموزش در دانشگاه

  
 در )ع(و سیره امامان ) ص(سنت نبوي  و پیروي از اسالم دین مبینهاي  آموزه الهام از و حضرت حقبا استعانت از الطاف 

و  نیز لزوم آزادي اندیشهو  اتباع بهترین آنآزاد استماع سخن و  چند صدایی و سازي  فضاي عقالیی، تقویت و نهادینه ،جهت ایجاد
شود و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی در عین اجتناب از  ایرانی محسوب می - ساز اسالمی که سنت دانشگاه تمدن بیان

در راستاي اجراي منویات  ، وسوداهاي گروهی نگري و سطحی هاي دانشگاهی به ري از ابتالي محیطو جلوگی مراء و جدال باطل
 16/11/81در تاریخ آموختگان حوزه علمیه  انقالب اسالمی، مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش فرزانه اندیش و آزاد رهبرمعظم

هاي مناظره، نقد،  اندازي کرسی درخصوص ضرورت راه 6/8/88ر در تاریخ در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشو و بیانات معظم له
 5/10/85مورخ  596جلسه  مصوبه با استناد بهعالی و همچنین  آموزش مؤسساتها و  در دانشگاه اندیشیپردازي و آزاد نظریه

هاي  هیأت حمایت از کرسینامه  نظام 2ماده سیس خانه ملی گفتگوي آزاد و نیز أعالی انقالب فرهنگی درخصوص ت شوراي
عالی انقالب  شوراي 17/11/82و  30/10/82، 9/10/82مورخ  533و  532، 531ات مصوب جلس مناظره پردازي، نقد و نظریه

، ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینیمبنی بر  پردازي هاي نظریه ت حمایت از کرسیأنامه هی و آیین فرهنگی
 هاي مرتبط تدوین و در با هماهنگی دستگاه عالی آموزش مؤسساتها و  دانشگاهدر هاي آزاداندیشی  کرسیه تشکیل نامه اولی آیین

نامه  این آیین زمایشی مذکور،اینک با انقضاي مدت آ .ها ابالغ گردید به دانشگاه یکساله براي اجراي آزمایشی 11/08/1389تاریخ 
مورد  ها ت مرکزي کرسیأها و فعاالن دانشجویی در هی تشکل معاونان، مدیران، ان،نظرات کارشناس ها و نقطه براساس دیدگاه

  . عالی خواهد بود سسات آموزشؤاز این پس مبناي عمل منامه اصالح شده حاضر  آیین گرفته و بازنگري قرار
  

  

  و تعاریف کلیات: لوفصل ا
  :نامه تعاریف زیر مورد نظر است در این آیینـ 1ماده 

 محترمانه، مودبانه، مند، نشستی است که در آن افرادي از دانشگاهیان به صورت آزاد، نظام :آزاداندیشی ـ کرسی1ـ1
همراه با   و تبادل آراء و گفتگو نظر به اظهار ،و در حضور حضاردر باب موضوعات معین عقالنی و منطقی 

  .دنپرداز استدالل و یا ارایه مستندات می
  .شود دولتی و غیر دولتی اطالق میی و پژوهشی اعم از ها و مؤسسات آموزش نشگاهبه هر یک از دا: سسهمؤـ 1ـ2
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هر  درنامه  این آئین 6با ترکیب معین شده در ماده  کههاي آزاد اندیشی  به هیأت کرسی: هیأت مؤسسه ـ 1ـ3
  .شود اطالق می گردد، تشکیل میسسه مؤ

 این آیین نامه  5 که با ترکیب معین شده در مادهشی هاي آزاد اندی کرسی به هیأت مرکزي: ـ  هیأت مرکزي1ـ4
  .شود اطالق میتشکیل می گردد، 

  .سسه اطالق می شودري کرسی در مؤبه محل برگزا: باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیانـ 1ـ5
  
  

  :دنشو به دو دسته تقسیم می کرسی ها،به لحاظ کارکرد :ها کرسی انواع -2ماده 
  :شود و به دو صورت زیر برگزار می هاي نو بوده ها تولید علم و اندیشههایی که هدف آن کرسی ـ 2ـ1

ي علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از سطح علمی  ي نظریه ارائه :پردازي نظریه :الف
  .الزم بوده، داراي مبانی منطق، فرضیه و دالیل کافی و ساختار علمی مناسب و کاربرد در خور باشد

ي محاسن و معایب یک مکتب، نظریه، و نظر یا اثر علمی، در  استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه: نقد :ب
ي علمی مربوط و منطق و اخالق نقد، که از  مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته

  .چارچوب نظري و ساختار علمی روشن برخوردار باشد
هاي  ت حمایت از کرسیأهاي هی در چارچوب نظامنامه و آیین نامه مناظرهنقد و  ردازي،پ هاي نظریه کرسی :تبصره

   .عالی انقالب فرهنگی برگزار خواهد شد مصوب شوراي مناظرهنقد و  نظریه پردازي،
بوده و به عنوان و تبیین تدریجی حق تضارب افکار و عقالنی نمودن محیط  ها،هایی که هدف اصلی آن کرسی ـ2ـ2

  :باشد که به دو روش زیر برگزار می شود میسازي براي تولید علم  ه و زمینهمقدم
ها و  ي نقادانه دیدگاه نظر، که به گونه به هرگونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحب: مناظره  :الف

گفته  کشند تا دیدگاه برتر، محرز گردد، ي موضوعی خاص به چالش می نظریات یکدیگر را درباره
ت حمایت از أهی یا هاي اسالمی دانشگاهیان تشکل هاي نامه ینو حسب مورد براساس آی شود می

  .شود برگزار میهاي نظریه پردازي  کرسی
ذکر شده است و منظور نظر این آیین نامه ازکرسی،کرسی  1ماده  1که تعریف آن در بند: اندیشیآزاد  :ب

  .آزاداندیشی می باشد
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  مقایسه اشکال مختلف کرسی:جدول الف
  

  سطح علمی  نوع کرسی
  ارائه دهندگان بحث

  سطح علمی
  هدف اصلی  نقش حضار  مخاطبین و حضار

 دانشجویان،عموم   اندیشیکرسی آزاد 
  اعضاي هیات علمی

توجه و استفاده از   عموم دانشگاهیان
  بحث و پرسشگري

سازي فضاي  عقالنی
افزایش   دانشگاه و

  اظرهکرسی من  بصیرت و علم
دانشجویان و اعضاي 

و  ان متخصص  پردازي نظریه  کرسی  صاحبنظرهیات علمی 
  صاحبنظران

  ارائه نظر و نقد 
  تولید علم  )حضور فعال(

  کرسی نقد و نظر

  
  

  اهداف - 3 ماده
  ها در دانشگاه ایجاد محیط امن براي بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه ـ 3ـ1
  سازي سبک اسالمی ایرانی تعامل گفتمانی در محیط دانشگاهی ادینهتقویت و نه ایجاد، ـ 3ـ2
  سازي سنت حسنه گفتگوي آزاد دو یا چند جانبه در محیط دانشگاهی تقویت و نهادینه ایجاد، ـ 3ـ3
  کار و فرایند فرهنگ تولید اندیشه در دانشگاهتقویت سازو  ـ3ـ4
  ها نونمند کرسیتبیین تدریجی حق در فرایند برگزاري موفق و قاـ  3ـ5
  یدانشگاه  محیط در وگو  با رعایت اخالق و منطق گفتو حاکم شدن فضاي عقالنی و علمی تضارب آراء  ـ 3ـ6
سیاسی،  وضوعاتپیرامون مو سؤاالت ها  دیدگاه، آراءآزادانه طرح دالنه براي ایجاد فرصت قانونی و عا ـ3- 7

  ها در محیط دانشگاه مختلفت و آگاهی از نظرا اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه
خالق وداتکایی فکري و تفکر و توسعه فضاي استداللی، خ گرایی قانونو  جویی، آزادگی تقویت روحیه حقیقت ـ 3- 8

  بین اعضاي خانواده دانشگاه و رشد فرهنگ نقدپذیري
  و علمی ، سیاسیفرهنگی پروري تشویق دانشگاهیان به مطالعه و تفکر بیشتر در راستاي بصیرت افزایی و نخبه ـ 9-3

و  اجتماعی و سیاسی با ارائه شفاف شبهه یا ابهام و دریافت پاسخ علمی فرهنگی، رفع ابهامات و شبهات گوناگون اعتقادي،  ـ 3ـ10
  منطقی
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  ها ضوابط عمومی کرسی -4ماده
  .اهب و اقوام تقویت نمایدها باید وحدت، همدلی و صمیمیت را بین کلیه اقشار، ادیان و مذ برگزاري کرسی ـ 4ـ1
  .ها باید به تحکیم وحدت و تمامیت ارضی و تقویت هویت و وحدت ملی منجر شود برگزاري کرسی ـ 4ـ 2
هاي  ها باید به ایجاد و نهادینگی سبکی نو از تعامل گفتمانی اسالمی ـ ایرانی در محیط فرایند برگزاري کرسی ـ4ـ3
  :بارزترین ویژگیهاي آن عبارت خواهد بود ازکه شگاهی بینجامد؛ تعامل گفتمانی دان

هاي حسنه فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در بیان  سازي مبانی، آداب و اصول اخالق اسالمی و سنت برجسته :الف
  و اجتناب از توهین و افترا به اشخاص نظرات، ذکر نام اشخاص، دانشمندان، مشاهیر و نخبگان

  جویی و محترم انگاري آراء اشخاص در اثناء گفتگوها یی، مسالمتنمایاندن دانایی محوري، مستند گو :ب
مداري و عدالت محوري در جریان گفتگوها و داوري  به نمایش گذاشتن مدارا، عدالت و تساوي گفتاري و انصاف :ج

  میان حامی و منتقد
  کومتآشکارسازي وفاداري به اصول موضوعه مورد قبول آحاد مردم ایران در حوزه سیاست و ح :د
  نشان دادن تمرکز محوري موضوعی و الزام به چارچوب موضوع مورد بحث در جریان گفتگو:ه
  
  

  ساختار و وظایف: فصل دوم
  ـ  هیأت مرکزي5ماده 

   ترکیب هیأت مرکزي ـ 5ـ1
  تأبه عنوان رئیس هی وزیر  )الف
  رئیس هیأت نایب به عنوان اعی وزارتمعاون فرهنگی و اجتم) ب
  ها  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهاالختیار  نده تامنمای یس یائر )ج
  تأرییس هی با حکمها  ساي دانشگاهیکی از رؤ)د
  االختیار سازمان بسیج دانشجویی نماینده تامرئیس یا ) ه
  رییس یا نماینده تام االختیار سازمان بسیج اساتید) و
از بین  )کمیلیکارشناسی و یک نفر در مقطع تحصیالت ت مقطع یک نفر در(دو نفر دانشجوي شاغل به تحصیل ) ز

هاي اسالمی  نامه تشکل طبق قوانین مندرج در آیین( تشکلهاي اسالمی دانشجویی اعضاي شوراي مرکزي
 رئیس هیأت هماهنگی تشکل هاي اسالمی و حکم مجمع به پیشنهاد) دانشگاهیان

  رئیس هیأت می دانشیاري یا باالتر با حکمبا مرتبه عل  فر از اعضاي هیأت علمی دانشگاهیک ن) ح
  

انتصاب مجدد شوند و  منصوب می با حکم رئیس هیأت سال 2مدت  برايهیأت مرکزي حقیقی ـ اعضاي 1تبصره 
  .بالمانع است آنها،
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  .از اعضاء رسمی است یحداقل نصف به عالوه یکحضور جلسات هیأت مرکزي با  -2تبصره
قرار  يمرکز أتیدر دستور کار ه اي موسسه یفرهنگ يشورا مصوباتنسبت به  دنظریهرگاه پرونده تجد - 3تبصره 

بدون داشتن حق رأي بالمانع خواهد مذکور  موسسه أتیه ندهیحضور نما ،يمرکز أتیه سیرئ دیبا صالحد ردیگ
  .بود

  .الزامی است مرکزي تأهاي عمومی اعضاي حقیقی هی ـ احراز صالحیت4تبصره 
منصوب خواهد  یس هیاتئو با حکم ر اد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارتزي به پیشنهت مرکأـ دبیر هی 5تبصره

  .ظر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت فعالیت خواهد داشتشد و دبیرخانه هیأت زیر ن
 
  
  وظایف هیأت مرکزي ـ 5ـ2

  سساتؤها در م سیاستگذاري کالن برگزاري کرسی :الف
  ها سیتدوین و تصویب برنامه آموزشی کر  : ب
  ها کرسی برگزاري اتخاذ راهبردها و راهکارهاي رفع موانع و تسهیل :ج
  هاي مرتبط و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل ي مورد نیازها بخشنامه بررسی و تصویب :د

نامه در جلسه مشترك معاونین  هاي مرتبط و اصالح آیین نامه جدید و دستورالعمل و آیین ضوابطتدوین : تبصره
  .ها بررسی خواهد شد اجتماعی دستگاهفرهنگی و 

نسبت به رأي شوراي فرهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی تجدید نظر درخصوص درخواست  اتخاذ تصمیم نهایی :ه 
  در مدت قانونی مقررو اعالم نظر  مؤسسه

  سساتهاي مؤ یابی عملکرد هیأتنظارت و ارز هدایت، حمایت، : و
  هاي برتر و تشویق هیأت اعالم تحصیلی، سالهر  ایاندر پ سساتؤهاي م هیأتفعالیتهاي بندي  رتبه : ز
  تدوین و تصویب مقررات تشکیل و اداره باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان :ح
  
  

  سسهوـ هیأت م6ماده 
  :ترکیب هیأت موسسهـ 6ـ 1

  تأیس هیئسسه به عنوان ریس مؤئر )الف
  رئیس هیأت نایب  به عنوان  موسسه و اجتماعیمعاون فرهنگی  )ب
  االختیار وي و یا نماینده تام مؤسسهمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در ) ج
  مؤسسهبسیج دانشجویی یا نماینده مسئول ) د
  مؤسسهمسئول یا نماینده بسیج اساتید ) ه
  تشکلبزرگترین  معرفی با مؤسسههاي اسالمی دانشجویی  ي عضو شوراي مرکزي یکی از تشکلنفر دانشجو یک) و

  دانشجویی مؤسسهی اسالم
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هاي فرهنگی و  هاي علمی یا نشریات دانشجویی یا کانون دانشجویان فعال فرهنگی انجمن از بین یک نفر دانشجو) و
  تأیس هیئربا حکم  هنري

 با )نامه ارتقاء یینآماده یک ( امتیاز فرهنگی از میان دارندگان باالترین مؤسسه نفر از اعضاي هیأت علمی دو) ز
  رئیس هیأت  حکم

دار  که معاون فرهنگی و اجتماعی ندارد، معاون دانشجویی و فرهنگی یا عناوین مشابه عهده سساتیدر مؤـ 1تبصره 
  .خواهد بودیس هیات ئنیابت ر
  .شود صادر میمؤسسه توسط رئیس  ،احکام عضویت هر یک از افراد عضو هیأت -  2تبصره
مسئول دفتر استانی نهاد  یندگی مقام معظم رهبري، یک نفر توسطنهاد نما سسات فاقد دفتردر مؤ -3تبصره
  .شود معرفی میمذکور
 تأیس هیئر و با حکم مؤسسهدو دانشجو از میان فعاالن فرهنگی  که تشکل دانشجویی ندارند، سساتیـ مؤ4تبصره

  .شوند انتخاب می
را عنداللزوم  سسهضاي هیأت علمی مؤن اعاز میا تواند یک نفر حقوقدان با اولویت انتخاب رئیس هیأت می -5تبصره

  .بدون حق رأي در جلسات دعوت نمایدو 
عالی  اي و مؤسسات آموزش فنی و حرفهپیام نور، علمی و کاربردي،  هاي دانشگاهمراکز و واحدهاي در  - 6تبصره

  .ردگی ت را به عهده میأهیمسئولیت  عالی، شوراي فرهنگی مربوط، موزشآ هاي انتفاعی و مجتمعغیر
و  .گردد موسسه منصوب می یسرئ اد معاون فرهنگی و اجتماعی و با حکمبه پیشنه موسسه دبیر هیأت -7تبصره

  .ودفعالیت خواهد نمزیر نظر معاون فرهنگی و اجتماعی  ،دبیرخانه هیأت
  
  
  :هیأت موسسه وظایفـ 6ـ2

  ها  مند کرسی نظم و قانونریزي به منظور تشکیل م برنامه :الف
  ها و اعالم نظر در مورد درخواست برگزاري کرسی بررسی : ب
  ها  کرسیبرگزاري روند نظارت بر : ج
  نامه  آیینها در چارچوب  داور کرسی تعیینیا  تایید : د
  ها از حیث نصاب و توازن علمی کرسی نامه در چارچوب آیین ها تأیید یا تعیین منتقدین موضوع کرسی  :ه
  .ي برگزار شدهها بندي کرسی و رتبه ارزیابی :و
  هاي رسیده در مورد تخلفات رسیدگی به شکایات و گزارش :ز
  .سسهت بر اداره باشگاه آزاد اندیشی مؤتأسیس، تجهیز و نظار :ح

بندي  اقدام و جمع )3و2پیوست شماره فرم بر اساس ( ها ارزیابی کرسیاست نسبت به  هیأت موظفدبیر  -1تبصره
  .نماید ارسالو هیأت مرکزي  مؤسسهگی به شوراي فرهنآن را به صورت فصلی 

هاي  ت نظارت بر تشکلأهی ز سخنران خارج از دانشگاه منوط به پیشنهادگیري در مورد دعوت ا ـ تصمیم2تبصره
  .اسالمی دانشگاهیان خواهد بود
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  ـ دبیرخانه هیأت مرکزي و موسسه7ماده 
تماس و مکاتبه با اشخاص  ،اعم ازمؤسسههیأت  یامرکزي   ها و پیشبرد امور هیأت فعالیت ساماندهیبه منظور  

با شرح وظایف ذیل  هاتي اسناد و مدارك، دبیرخانه آن هیأحقیقی و حقوقی، نهادهاي ذیربط و حفظ و نگهدار
  :تشکیل می شود

  اعالم دستور کار و دعوت از اعضا براي شرکت در جلسات هیات) الف
  مکاتبات و تشکیل نظام بایگانی ها، ثبت و نگهداري اسناد و بندي پرونده طبقه) ب
نامه و طرح آنها در  این آیین 5ـ4بینی شده در ماده  دریافت درخواست کتبی افراد متقاضی برابر چارچوب پیش) ج

  جلسات رسمی هیأت
  ابالغ تصمیم هیات به صورت مکتوب در مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی) د
  ي تنظیم صورتجلسات و انجام مکاتبات ضرور) ه
  تدوین گزارش عملکرد و جلسات هیأت) و
هاي موجود مرتبط با فعالیت هیأت و تغییرات  رسانی به موقع درخصوص ضوابط، مقررات و بخشنامه اطالع) ز

  احتمالی آن در آینده
  انجام سایر امور محول) ح

ب رئیس هیات مذکور کلیه مکاتبات هیات مرکزي یا هیات مؤسسه،حسب مورد تنها با امضاي رئیس یا نائ:تبصره
  .معتبر و قابل انجام است

  
  :سسهجلسات هیأت مؤ  : 8ماده

کرسی آزاد متقاضی یا تشکل هاي  کتبی افراد  هاي درخواست و اتخاذ تصمیم دربارهریزي  جهت برنامهـ 8 - 1
  .دده تشکیل جلسه می 9ماده  3ذکر شده در بند  در مهلت مقررهیات ، اندیشی و انجام دیگر وظایف محول

بایست به تصویب  رسمی است و مصوبات آن می،نصف به عالوه یک نفر از اعضاءجلسات هیأت با حضور  ـ8ـ 2
  .حاضر برسد ءاکثریت اعضا

  
  

  :و رسیدگی به آنها ها درخواست ـ 9ماده
  :ت موسسه ارایه نمایندد درخواست برگزاري کرسی را به هیأهر یک از مجموعه ها و اشخاص زیر می توانن ـ 9ـ1

هرکدام از تشکل هاي اسالمی،بسیج دانشجویی،بسیج اساتید،انجمن هاي علمی و یا کانون هاي فرهنگی ـ : الف
  هنري

  )ت علمییا اعضاي هیأ دانشجویان و(نفر از دانشگاهیان3حداقل :  ب
  هریک از اعضاي شوراي فرهنگی : ج
  ت موسسه هریک از اعضاي هیأ: د

ت موسسه ارایه و م شماره یک پیوست به دبیرخانه هیأود را در قالب فرمتقاضی می بایست درخواست خ: تبصره
  .رسید دریافت نماید
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 وبا موضوع را معرفی  موافق فرن 5حداکثر مجري و  ،خود درخواست دراست  کلفمتقاضی برگزاري کرسی م  ـ9ـ2
  .پیشنهاد نماید سسهنفر منتقد را به هیأت مؤ 5ر در صورت تمایل داور و حداکث

مکلف است ظرف مدت هفت روز کاري، از تاریخ دریافت تقاضا،نسبت به تشکیل جلسه و  ت موسسههیأ  ـ9ـ3
  .در مورد درخواست برگزاري کرسی اقدام نماید رسمی و کتبی اعالم نظر

روز یک است ظرف مدت  کلفم هیأت موسسه تأیید منتقدین معرفی شده،عدم معرفی یا در صورت عدم  ـ 9ـ4
  .اقدام نمایدروز  4مدت  در طیفراخوان براي ثبت نام منتقدین عالم اکاري نسبت به 

به منظور تشکیل  ،يروز کار 7، موضوع ظرف مدت روز کاري4مدتنفر منتقد در  2نام حداقل  در صورت ثبتـ 9ـ5
مسئول رعایت  هیأت رئیس .گیرد قرار میدر دستور کار جلسه هیأت موسسه  جلسه و اعالم کتبی نتیجه

  .دي مقرر استبن زمان
 مؤسسهور کار هیأت در مهلت مقرر، موضوع از دست یا منتقدین منتقد یا عدم تایید مجدددر صورت عدم ثبت نام   ـ9ـ6

  ..،منوط به ثبت نام حداقل یک نفر منتقد می باشدآنشود و طرح مجدد  خارج می
موافقت با درخواست  به منزله نامه، یینآ ایندر مهلت مقرر ذکر شده در  ت موسسهأهی رسمی  عدم اعالم نظر ـ 9ـ 7

  .ثبت شده می باشد
 یکتواند اعتراض خود را ظرف مدت  اعتراض داشته باشد، می سسهؤنسبت به رأي هیأت م متقاضیچنانچه  ـ 9ـ8

در است مکلف  مؤسسه هیات. ارائه دهد موسسه هیاتبه دبیرخانه  به صورت مکتوبهفته از تاریخ ابالغ رأي،
  .اطالع دهد متقاضی، موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به شورا اولین جلسه

و دریافت کلیه  متقاضیدرخواست  باموضوع  ،مؤسسه هیاتبه تصمیم نهایی  متقاضیدر صورت اعتراض  9ـ 9
  .الزم االجرا استقطعی و به هیأت مرکزي ارجاع و رأي هیأت مرکزي  مستندات مربوط،

روز از زمان دریافت اعتراض، به موضوع رسیدگی و تصمیم قطعی  45ف مدت ف است ظرکلهیأت مرکزي م ـ9ـ10
  .ابالغ نماید ذي ربطسسه را به مؤ را اتخاذ و رأي خود

  
  

  ـ فرایند برگزاري کرسی10ماده
  تالوت آیاتی از قرآن مجیدـ الف 

  به صورت مختصر  سیحاکم بر کر ضوابطو منتقد به حضار توسط مجري و بیان  خیرمقدم و معرفی گروه موافق - ب
  دقیقه 10به مدت  حداکثر موضوع توسط داورمختصر  طرح - ج
  بصورت عادالنه، به تناوب و با توزیع فرصت یکسان منتقدانو  موافقبیان نظرات  - د

  هـ ـ طرح سوال کتبی یا شفاهی حضار به صورت محدود
  و ـ جمع بندي داور

نگی را با حضور کلیه موافقین و منتقدین موضوع به دبیر هیأت موسسه موظف است یک جلسه هماه: 1تبصره
  : همراه مجري و داور قبل از جلسه کرسی برگزار نموده و نسبت به انجام موارد زیراقدام نماید

  سه به گروه موافق و منتقدنامه جل ابالغ آیین - 
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  .جلسه   زاءگیري در مورد مدت زمان جلسه، نحوه تقسیم وقت، شروع کننده بحث و دیگر اج تصمیم - 
  .باشند می موسسه و کارکنانت علمی أاعضاي هی مخاطبین این جلسات کلیه دانشجویان،: 2تبصره

گوینده سخن، تصمیم الزم را در خصوص چگونگی ضبط و متقاضی و پس از جلب موافقت  هیات موسسه :3تبصره 
  .انعکاس مطالب مطروحه در کرسی ها اتخاذ می نماید

وي موجب امنیت حقوقی  ،و موضوع مورد بحث و اعتقاد افراد در چارچوب ضوابط ذکر شدهبیان دیدگاه : 4تبصره
  .خواهد بود

  
  

  مجري -11ماده 
  شرایط مجريـ 11 -1

  اشتهار به حسن شهرت  :الف
  دارا بودن توانایی الزم در مدیریت جلسه :ب
  وظایف مجري ـ2-11

   دگاه در کرسیارائه دی م موضوع، ضوابط برگزاري و الزاماتاعال :الف
  طرفین معرفی مختصر: ب
  براي صحبت هر فردیا اتمام زمان  اعالم زمان باقی مانده: ج
  هاي گفتگو دقت در اختصاص وقت برابر به طرف: د
  
  

  ـ داور12ماده
  شرایط داور  ـ12ـ1

  .اشد نسبت به موضوع احاطه داشته ب :الف
  .باشد سسههمان مؤ ت علمیأاز اعضاي هی ترجیحاً :ب
  .داراي حسن شهرت بوده و مورد وثوق و اعتماد دانشگاهیان باشد: ج
  .وظایف داور ـ12ـ 2

  .اي که خارج از موضوع صحبت نمایند تذکر به طرفین شرکت کننده :الف
  کمک به پیشبرد مباحث :ب
  بندي نظرات اعالم شده جمع :ج
  مفاد این آیین نامه در جلسه کرسینظارت بر رعایت  :د

وظایف داور را نیز ،)12ـ1موضوع ماده ( به شرط احراز شرایط داور تواند مجري می ت،أص هیبه تشخی: 1تبصره
  .انجام دهد
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  سایر موارد: 13ماده 

 را اعتبار مشخصی همه ساله ستا مکلفسسه مؤ و باشد سسه میبر عهده مؤ ها برگزاري کرسی هاي هزینه  ـ13ـ1
  .منظور نماید هسسها  در بودجه کل مؤ کرسی مطلوب برگزاري براي

به نحو  هاعال در برگزاري آنهاي برتر و نمونه و افراد ف فند از کرسیها و هیأت مرکزي مکل هسسهاي مؤ هیأت ـ13ـ2
بینی نموده و  ف است اعتبار مشخصی را براي این منظور پیشمکل سسهمؤ.اي تقدیر نمایند شایسته

  .اختصاص دهد
 اقدامارتقاء اعضاي هیات علمی فعال در برگزاري  مناسب  ل امتیازف است نسبت به اعمامکل یس موسسهئر ـ13ـ3

  .نماید
  

  .استآن الزم االجراز تاریخ ابالغ و به تصویب رسید  تبصره  21ماده و 14در نامه آییناین  ـ14ماده 
   

 
 
  

    کامران دانشجو  

    
  وزیرعلوم، تحقیقات و فناوري  


