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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
 

  
 پیشگفتار

و پشتیبانی همه جانبه از آنها با اعطاي امتیازات درخور و ویژه  هاي نظریه پردازي ، نقد و مناظره حمایت از کرسی

  هايکرسیهیأت حمایت از «ن تأسیس هدف بنیادی و نیز تسهیالت متناسب با رتبه علمی و جایگاه اثرگذاري،

ها و میزان تسهیالت و چگونگی هاي حمایتدر این راستا تعیین حدود و گونه؛ است» نظریه پردازي ، نقد و مناظره

ایجاد  نیز و آنان 1و حفظ حقوق مالکیت فکري هاي مجريها، داوران، ناقدان و دستگاهاعطاي آن به صاحبان کرسی

و  ؛بایستۀ بنیادین و ضرورت زیربنایی کارایی و موفقیت هیأت ،هاي قانونی، حقوقی و اجرایی تحقق آنهاضمانت

از این رو . باشدپیوستگی و تناسب آن با جامعه مخاطب شرط تداوم کامیابی و استمرار حیات ثمربخش آن می

ن فرایند حمایت تدوین گردیده نقد و مناظره جهت قانونمند نمود  پردازي،هاي نظریهنامه حمایت از کرسیآیین

  .تاس

نقد و مناظره هیأت   پردازي،هاي نظریهنامه هیأت حمایت از کرسیشایسته توضیح است از این پس در این آیین

  .شودنامیده می

  

 

 

  

 

  کلیات: فصل اول
                                         

1 .Intellectual property.   
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  تعاریف) ماده یک 

   1حمایت. 1بند

نقد و مناظره و  ،ایجاد فرصت هاي طرح نظریه«اي نامه حمایت به معندر این آیین 2با  عنایت به راهبردهاي هیأت

  حمایت معنوي،  قلمروحمایت به سه همچنین قلمرو موضوعی . 3است» نیز پشتیبانی مادي، معنوي و حقوقی از آن

                                         
لغت (در لغت به معناي نگهبانی ، پناه ، دستگیري، حفاظت، یاري، نصرت، اعانت، تقویت، هواداري، طرفداري، نگهداري ) Support(حمایت - 1

  .است )فرهنگ عمید(دفاع کردن و پشتیبانی )  نامه، دهخدا
  
  :توان شمار کردناظر به پاسخ تاریخی مقام معظم رهبري، راهبردهاي هیأت را این گونه می  - 2

  .پردازيتولید علم و اندیشه دینی در مسیر تمدن سازي و جامعه. 1/1  
  .سالمیبه عنوان یک هدف اصلی و یک مطالبه ا» ادب استفاده از آزادي«ایجاد زیرساخت آزادي تفکر، قلم و بیان با رعایت . 2/1  
ها در راستاي اعتالي فرهنگ و تمدن اسالمی و فرجام اعاده هویت و عزت ملت ایران تا ارتقا به ایجاد فضاي رقابتی براي نظریه. 3/1  

 .اي جهانی که مستحق آن استرتبه

  
مهار هرج و مرج فرهنگی بهترین راه همین ها و ها و هتاکیبراي عالج بیماري... «: در پاسخ مقام معظم رهبري به نخبگان حوزه آمده است  -  3

باید تولید نظریه و فکر ، تبدیل به یک ارزش ... است که آزادي بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسالم حمایت و نهادیه شود
به عمل آید و به نوآوران جایزه داده شود سازان تقدیر هاي گوناگون عقل نظري و عملی، از نظریهعمومی در حوزه و دانشگاه شود و در قلمرو

هاي داوري علمی و چه در قالب این ایده چه در قالب مناظره هاي قانونمند و توأم با امکان داوري و با حضور هیات...  وسخنانشان شنیده شود
لمی حوزه و دانشگاه تنها محدود به تمهید فرصت براي نظریه سازان و سپس نقد و بررسی ایده آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان ع

  ».برخی قلمرو هاي فکر دین یا علوم انسانی و اجتماعی نیز نماند
  :در بیان مقام معظم رهبري می توان تاکید بر موارد زیر را مشاهده کرد

  )به مفهوم عام(حمایت  -1/2/3
  )آزادي بیان(مصونیت براي بیان عقاید در چارچوب قانون  -2/2/3
  )تقدیر (اسداشت پ  _ 3/2/3
  )جایزه ( حمایت هاي مالی  _ 4/2/3
  )سخنانشان شنیده شود (ایجاد فرصت ارایه نظریه  -/5/2/3
  .تمهید فرصت -6/3/3
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  .1حقوقی و مادي تقسیم شده است

 

  حمایت معنوي. 2 بند

 ها وها، نقدفرصت سازي جهت طرح نظریات، نوآورياقداماتی است که منجر به  مجموعهحمایت معنوي شامل 

امدهاي فرجامین آن سو نیز یکی از پ ، رشد و ارتقا، معرفی و کاربردي شدن و تکریم صاحبان آنها  شده مناظرات

اي از فعالیت هاي ستادي مجموعه هاي معنوي شامل حمایت. تولید علم در جامعه است راستايدر  فرهنگ سازي

ها خواهد بود که این ل مجموعه اي از کارویژهصفی شام هايفعالیتو پردازي و قانونمند نمودن ظامدر جهت ن

 2.می بخشد  عینیتفرصت را 

  :مصادیق حمایت معنویی عبارت است از

  :مصادیق ستادي

بینی ضمانت با پیش هاي مختلف حمایتگونه مصدایق عینی جهت هر یک از  اجراییهاي دستورالعملتدوین .1/2

  .اجرایی

  .هاجهت تکریم صاحبان کرسیدر جوامع علمی و افکار عمومی فرهنگ سازي . 2/2

هاي به صاحبان آنها و دستگاه آن یا ارتقاي علمی کرسی ایی و راهکار جهت طرح ارایه مشاوره، راهنم. 3/2

  .مجري

  .هاها  و صاحبان کرسیانجام هماهنگی الزم بین دستگاه. 4/2

  .علمی داخل و خارج کشورها به جوامع ی محتواي کرسیسایشناباز. 5/2

                                         
هیأت  پنجاه و یکمکه در جلسه  »پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهطرح حمایتی هیأت از کرسی«بر اساس پیشنهاد مطرح شده در پیش نویس  - 1

 .رسیده است به تصویب
  
 .پیشین - 2
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  . هاي اجراییهاي کاربردي به دستگاهمعرفی محتواي کرسی. 6/2

    :مصادیق صفی

  .هاهاي طرح و برگزاري کرسیایجاد فرصت. 7/2

  .هامعرفی و تأیید علمی صاحبان کرسی. 8/2

  .ها جهت ارتقاي علمی آنهاهاي مطالعاتی به صاحبان کرسیاعطاي فرصت. 9/2

  .هاو معرفی به مراکز علمی در صورت درخواست صاحبان کرسی یختیار قرار دادن منابع تحقیقاتدر ا. 10/2

  .هاي موفق و داراي گواهینامه جهت قرار گرفتن در متون آموزشیحمایت از محتواي کرسی. 11/2

مورد را از  توانندهاي مجري می رار نگرفته است دستگاهصفی قکه در شمار مصادیق  ،ـ در موارد خاص تبصره

نامه به این آیینمصادیق الحاق  ،ال نموده و دبیرخانه موظف به تعیین تکلیف و در صورت تطبیقؤدبیرخانه هیأت س

  .باشدمی

  

  حقوقی حمایت .3 بند

است که از یک سو ) حقوق عمومی و حقوق قضایی(اي از اقدامات حقوقی مجموعهشامل حمایت حقوقی 

دان و ـها، داوران، ناقان کرسیـ، آزادي بیان، پاسخگویی و مصونیت علمی صاحبفکري دربرگیرنده حقوق مالکیت

هاي مجري است و از سوي دیگر تأمین کننده حقوق عموم آحاد ملت، اقوام، ادیان، فرق و نظام جمهوري دستگاه

اي ی شامل مجموعههاي حقوقحمایت .1باشداسالمی ایران در چهارچوب قانون اساسی  و قوانین عمومی کشور می

  :از اقدامات تأسیسی و اجرایی است که مصادیق آن عبارت است از

  

  

                                         
  .پیشین - 1
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  :مصادیق تأسیسی

گیري از قوانین با بهره ها و مناظرات ثبت شده در سطح ملی و بین المللی، نقدتعیین اعتبار حقوقی نظریات .1/3

  .هاي  این سازمانو کنوانسیون )WIPO(سازمان جهان مالکیت فکري 

  .)آموختگی معادل دانش( ها و مناظرات ثبت شده نقد ،نظریات تعیین درجه علمی .2/3

  .1هاي موفقجهت کرسیالمللی فرهنگی  و مجامع علمی بینطراحی گواهینامه معتبر موردتأیید شوراي انقالب. 3/3

  

  :اقدامات اجرایی

  .2هاکرسیصاحبان ) و ماديمعنوي (مالکیت ق دفاع از ح.  4/3

روشمند غیر هاي مجري  در برابر اعتراضات غیر علمی و ا، داوران، ناقدان و دستگاههیدفاع از صاحبان کرس -5/3

  .دعاوي قضایی احتمالی که ممکن است از سوي مخالفان طرح شودو ادعاهاي توهین آمیز و نیز 

  .صالحهاي ذيدستگاه ها از طریق تصویب قوانین الزم و از طریقمین مصونیت علمی صاحبان کرسیأت -6/3

  .هاي موفقبه کرسیعلمی خود  ها و نقد هايبیان مخالفت ندفاع از حق طبیعی مخالفان در امکا .7/3

  .هاي ثبت شدهر امکان دفاع از نقددفاع از حق صاحبان نظریه د -8/3

  .هاي موفقآموختگی براي کرسیالمللی با معادل دانشصدور گواهینامه ملی و بین. 9/3

                                         
ها همچون سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، اداره کل مالکیت برخی از سازمان) WIPO( با پیوستن ایران به سازمان جهانی مالکیت فکري -  1

دار ثبت و صدور گواهینامه جهت اند اما هنوز هیچ سازمانی به صورت رسمی عهدهمتولی تأمین این حقوق در داخل کشور شده... صنعتی و
که دربرگیرنده آثار ادبی، )  وایپو(ماده دوم  8به عبارت دیگر مسؤولیت اجراي بخشی از  بند . تراوشات فکري در زمینه علوم نظري نشده است

توان اذعان نمود که ، میبنابراین با توجه به اهداف و موضوع فعالیت هیأت. علمی و هنري است در بخش علوم نظري فاقد متولی مشخص است
 .دار این مهم گرددباید هیأت عهده

  
حقوق مادي اثر قابل انتقال بوده و محدود به زمان است ولی . حقوق مالکیت فکري در برگیرنده حقوق مادي و معنوي صاحبان اثر است - 2

 )تقی؛ قوانین و مقررات حقوق و مالکیت فکريامانی، . (باشدحقوق معنوي غیرقابل انتقال بوده و آمیخته با شخصیت صاحب اثر می
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یا عامل که مبدأ  يها در مواردصنفی وارده به صاحبان کرسی حمایت در مقابل خسارات مادي، معنوي و. 10/3

  .خسارت هیأت و عوامل مرتبط با آن باشند

 

  مادي حمایت .4 بند

ها هاست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صاحبان کرسیچهار گروه از حمایتشامل  ي ماديهاحمایت

  :ها عبارت است ازاین حمایت  1.شودهاي مجري اعطا میناقدان و دستگاه  داوران،

  ...، جایزه واعطاي حق الزحمه همچونمالی مستقیم  هاي حمایت .1

ظره ها در ها و مناها ، نقدان نظریهـویژه جهت صاحب ازاتـاظ امتیـمالی غیر مستقیم با لح هايحمایت .2

 ...ول و معین نخبگان وؤهاي مسهاي محل اشتغال، سازماندستگاه

 .هاو ترجمه آنها  به دیگر زبان هاي موفقکرسیهاي یارانه اي جهت نشر حمایت .3

 .و مطالعاتی علمی هاي حمایت از فرصت .4

 

  2کرسی. 5 بند

هاي ـ سخت افزاري و نرم و فرصت گاهکرسی به معناي  اصطالحنامه در این آیین  3با عنایت به هدف دوم هیأت

هاي کرسی ها بر دو گونه است ؛کرسی. ها را پدید می آورد که زمینه بیان نظریات، نقد ها و مناظره افزاري ـ است

  .هاي ترویجیعلمی و کرسی

                                         
 .پیشین - 1

  
آمده است و به کرسی نشاندن حرف را،  به مفهوم مقصود خود را )  مهذب االسما( » گاه«به معناي تخت، عرش، سریر، اورنگ و  کرسیواژه  - 2

 .به کار رفته است ) فرهنگ معین(و نیز سخن خود را تحمیل کردن ) لغت نامه، دهخدا(ثابت کردن ؛ مراد خویش را معمول دیگران داشتن
  
 .اسالمی در علوم انسانی ۀسازي ویژه براي نهضت تولید علم و عرضه نظریزمینه - 3

  



               
 

٨

  

  علمی هايکرسی. 6 بند

الزم جهت قرارگرفتن در چرخه بررسی و صدور سند ـ صرف  1ها که از  حداقل استاندارددسته از کرسی به آن

 هاي علمیکرسیگردند باشند و توسط هیأت برگزار نظر از احراز صالحیت علمی یا عدم احراز ـ برخوردار 

  .گردداطالق می

  

  هاي ترویجیکرسی. 7 بند

تحت پوشش هیأت برگزار شده و از حداقل  هايمراکز آموزش عالی و پژوهشگاهها که توسط ن دسته از کرسیبه آ

گردد برخوردار بوده ولی حایز استاندارد الزم مشخص می این مراکز هاي دستگاهینصاب تشکیل که توسط کمیته

  .شودهاي ترویجی گفته میهاي علمی نیست کرسیجهت قرار گرفتن در شمار کرسی

  

  کامیابی. 8 بند

  هاي کامیاب یا موفقها را کسب کنند کرسیالزم جهت احراز علمیت کرسیهایی که حداقل نصاب امتیاز کرسیبه 

  .شودهاي ناکام اطالق میهاي ناموفق در کسب امتیاز الزم کرسیو به کرسی

  

  دامنه عملکرد. 9 بند

  .هاي مجري استدامنه عملکرد حمایت شامل صاحبان کرسی، داوران، ناقدان و دستگاه

  

                                         
 .ها، مصوبات هیأتنامهقوانین و مقررات مربوط به پذیرش طرح - 1
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  صاحب کرسی. 1/9

. شودمی اطالق شود صاحب کرسیبرگزار می یک کرسی جهت اثبات علمیت یا عدم علمیت دیدگاه او به کسی که

  :باشندهاي زیر میها شامل گروهصاحبان کرسی

  پردازاننظریه. 1/1/9

  نوآوران. 2/1/9

  1منتقدان. 3/1/9

  .مناظره کنندگان. 4/1/9

  

  داور. 2/9

با لحاظ شرایط داوران خاص درخصوص یک کرسی وقضاوت علمی نظرانی که جهت داوريبه اساتید و صاحب

  .شودشوند داور گفته میدعوت به همکاري می

  

  ناقد. 3/9

 ،نظرانی که در خصوص موضوع یک کرسی داراي دیدگاه انتقادي بوده و به صورت رسمیبه اساتید و صاحب

  .شودنمایند ناقد گفته میکرسی را نقد می

  

  دستگاه مجري. 4/9

                                         
پردازند، نظران به عنوان ناقد در آن شرکت کرده و به نقد کرسی میاز صاحبهاي علمی گروهی با توجه به این که هنگام برگزاري کرسی - 1

 .هاي نقد از اصطالح منتقد بهره گرفته شده استنامه براي صاحبان کرسیبراي عدم تداخل در مفاهیم اصالحات موضوع این آیین
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  .شوددستگاه مجري گفته می ،هاپژوهشی ارایه دهنده کرسی مراکز آموزش عالی و  به

 

  اهداف) ماده دو 

  اهداف راهبردي . 1بند

 .ید علم و پاسداشت عامالن این نهضتایجاد زیرساخت نهضت  تول .1

  .ایجاد انگیزش و تشویق اندیشمندان به تولید علم .2

در مقابل  علم   تولید د ـري در فراینـاي مجـهدان و دستگاهـناق ا، داوران، ـهصاحبان کرسیحمایت از  .3

 .هاي احتمالیآسیب

 

 اهداف کاربردي . 2بند

 .هاایجاد فرصت و امکان برگزاري کرسی .١

 .هاارتقاي سطح علمی کرسی .٢

 .هاي مجريداوران، ناقدان و دستگاه  ها،استیفاي حقوق معنوي و مادي صاحبان کرسی .٣

 .هاي مجريداوران، ناقدان و دستگاه  ها،و معنوي صاحبان کرسیهاي مادي جبران هزینه .۴

 .هاي مجريداوران، ناقدان و دستگاه  ها،صاحبان کرسی براي امنیتی و مصونیت علمی پوششایجاد  .۵

 .هاي احتمالیدر مقابل آسیب هاي مجريداوران، ناقدان و دستگاه  ها،دفاع از حقوق صاحبان کرسی .۶

 .هاي برترصاحبان کرسیتشویق و قدردانی از  .٧

 

  هاسیاست) ماده سه 

 .هاي هیأت به تمامی اقشار جامعه مخاطبگسترش حمایت .1 بند



               
 

١١

فارغ از برخورداري از حداقل  ،)داخلی(تمامی صاحبان اندیشه  تا مرز وسعت بخشی به جامعه مخاطبان .2 بند

 استاندارد برگزاري کرسی و توانایی در کسب نصاب موفقیت

 .هاي مخالفاز ناحیه جریانهاي احتمالی کاهش آسیب .3 بند

 .سازي در راستاي گسترش نهضت تولید علمفرهنگ .4 بند

 .هادر تضارب اندیشهعدالت منطق و گرایش به  .5 بند

هاي علم در ایران و جذب اندیشمندان علوم انسانی و اسالمی از سراسر کانون هايکمک به نوآفرینی .6 بند

 .جهان به آن

 

  هااولویت  )ماده چهار

هاي مشکالت اقتصادي حلدربرگیرنده راهو  هاي کاربردي به کرسی هادر حمایتاولویت بخشی  .١بند

 .و اجتماعی کشور

ماده  3ها بر مبناي بند هاي برتر بر اساس رتبه علمی کرسیکرسی بهها اولویت بخشی در حمایت .٢بند

 .نامهدهم این آیین

 .یهاي داخلبه کرسی هااولویت بخشی در حمایت .٣بند

  .جوانان صاحب کرسیها به اولویت بخشی در حمایت .۴بند

 

  سطح بندي نظریه ها) ماده شش

هاي هاي ارایه شده از یک سطح اهمیت و اثرگذاري برخوردار نیستند بنابراین نظریهبا توجه به این که تمامی نظریه

  :ها به سه سطح تقسیم شده استارایه شده در کرسی

نش ایجاد تحول، دگرگونی و یا جهش هاي تحول علم؛ شامل آن دسته از نظریاتی که در جهان دانظریه .1بند

  .نمایدمی



               
 

١٢

که ناظر به حل یک مشکل با مصداق اجتماعی طرح شده و  هاي کاربردي؛ شامل آن دسته از نظریاتینظریه .2بند

 .شودموجب حل یا بازگشایی راه حل هاي مشکالت اجتماعی می

گروه اول و دوم برخوردار هاي شامل آن دسته از نظریاتی است که اگر چه از ویژگی ؛هاي مطرحنظریه .3بند

اند قرار را کسب نموده  متیارا  حداقل  که  موفق هاي نیست اما داراي ارزش علمی بوده و در شمار کرسی

  .گیردمی



               
 

١٣

  هاگذاري کرسیارزش فرایند :دومفصل 

  يگذارارزش مفهوم) ماده هفت 

و  کرسیو صاحب  آن زن علمی گونۀ یک کرسی، و ،ارزش گذاري فرایندي است که در چهارچوب آن .1 بند

 .گرددتعیین می پردازيهاي نظریهنیز سطح کرسی

 .گذاري استگذاري مبتنی بر معیارهاي ارزشارزش .2 بند

 .شوداي است که توسط هیأت براي کرسی صادر میسند اثبات ارزش یک کرسی، گواهینامه .3 بند

 

 گذاريمعیار ارزش) ماده هشت 

 .هاي مجري استگزاري آن توسط هیأت یا دستگاهشناسی یک کرسی مدیریت برمبناي گونه .1بند

 .ستها امتیاز کسب شده توسط آنهامعیار ارزش گذاري  علمی کرسی .2بند

 .هاستگواهی صادره جهت کرسی پردازيي نظریههابندي کرسیمعیار سطح .3بند

  

  صدور گواهی) ماده نه 

هیأت موظف است  ،ها در صورت احراز صالحیت علمی و کسب حداقل نصابپس از برگزاري کرسی .1 بند

 .ها گواهی صادر نمایدجهت کرسی

 .گذاري حاوي مطالب زیر باشدهاي حایز نصاب پذیرش باید جهت ارزشگواهی صادره براي کرسی .2 بند

 

  امتیاز کسب شده؛. 1/2

  ؛ رتبه علمی. 2/2

  ).پردازيهاي نظریهویژه کرسی( سطح کرسی. 3/2



               
 

١٤

  هاارزش کرسی) ماده ده 

 هاکرسی ۀگون .1 بند

  هاي علمیکرسی. 1/1

  هاي ترویجیکرسی. 2/1

 هاممیزي کرسی .2 بند

  کامیاب یا موفق هايکرسی.  1/2

  ناموفقهاي ناکام یا کرسی. 2/2

 هاکرسیرتبۀ علمی  .3 بند

  )امتیاز یا بیشتر%  90کسب کننده (هاي عالی کرسی. 1/3

  )امتیاز%  89تا  75کسب کننده (هاي خوب کرسی. 2/3

  )امتیاز%   74تا  51کسب کننده (هاي متوسط کرسی. 3/3

 )پردازيهاي نظریهه کرسیویژ(ها سطح کرسی .4 بند

  هاي تحول علمنظریه.  1/4

  هاي کاربردينظریه. 2/4

  .هاي مطرحنظریه.  3/4

  گذاريسند ارزش) ماده یازده 

 .است آنگذاري سند ارزشگواهینامه هر کرسی  .1بند

 .باشدو مستند مقدار خدمات حمایتی میگذاري مبناي هرگونه حمایت سند ارزش .2بند

  .باید داراي پرونده اسنادي باشد ـ گواهینامه ـ  هر سند .3بند

 .هاي اسنادي باید در مرکز اسناد دبیرخانه نگهداري شودپرونده .4بند



               
 

١٥

 

  هاي اسناديپرونده)  دوازدهماده 

 .هاي اسنادي حاوي اسناد زیر خواهد بودپرونده .1بند

  نامه اولیهطرح.  1/2

  کتابچه کرسی. 2/1

  اسناد امتیاز دهی. 3/1

  ..رونوشت  سند صادر شده. 4/1



               
 

١٦

  هاحمایت از کرسی فرایند :چهارم فصل 

  هاسطح بندي حمایت)  سیزدهماده 

هاي عام و ها و تفاوت سطح هر کدام، حمایت هیأت شامل حمایتهاي مخاطبان حمایتبه گروهبا توجه  .1بند

 .1خواهد بود ویژههاي حمایت

 )مادي، معنوي و حقوقی( عام هايحمایت .2بند

نظر از پذیرش یا عدم پذیرش نظریه ها، که صرف هایی استهاي عام شامل آن دسته از حمایتحمایت

  .گیردها در محدوده دامنه عملکردي حمایت قرار مینقدها و مناظره

  :اند ازعبارتعام هاي برخوردار از حمایت گرو

ها ها در کرسینامهها برخوردار بوده، طبق آیینشرایط شرکت در کرسیهایی که  از حداقل صاحبان کرسی. 1/2

  2.اندشرکت کرده ولی حایز امتیاز الزم نشده

  

  3ي مجريهادستگاه .2/2

                                         
پردازي، نقد و مناظره که در جلسه گذشته هیأت به نظریههاي بر اساس پیشنهاد مطرح شده در پیش نویس طرح حمایتی هیأت از کرسی - 1

 .تصویب رسیده است
  
  دالیل - ٢

  .جبران زحمات شرکت کنندگان .1
 .پردازي، نقد و مناظرهتشویق دیگر اندیشمندان به نظریه .2

 .جبران بخشی از خأل عاطفی ناشی از ناکامی در موفقیت کرسی .3

  
  دالیل - ١

  هابرگزاري کرسیها به مشارکت در تشویق دستگاه .1
 .هاي ناکامها با صاحبان کرسیهاي منفی دستگاهجلوگیري از واکنش .2



               
 

١٧

 1داوران و ناقدان .3/2

  )مادي، معنوي و حقوقی(هاي ویژه حمایت. 3بند 

رسی در دامنه عملکردي حمایت هایی است که در صورت احراز صالحیت کهاي ویژه شامل حمایتحمایت

  :هاي ویژه  ودالیل برخورداري آنان چنین استهاي برخوردار از حمایتگرو .گیردقرار می

 2هاي حایز امتیاز پذیرشصاحبان کرسی . 1/3

  3هادستگاه. 2/3

  4داوران و ناقدان . 3/3

  

  حمایت پایه)  چهارده ماده 

                                                                                                                                       
  
  دالیل - ٢

  جبران زحمات آنان .1
 .هاي احتمالیحمایت از آنان در برابر آسیب .2

  
  دالیل - ٣

  هاجبران زحمات صاحبان کرسی .1
 ها و قدردانی از آنانتشویق صاحبان کرسی .2
 .هاي احتمالیآسیبها در مقابل دفاع از صاحبان کرسی .4

  
  دالیل - ٤

  هاها به گسترش کرسیتشویق دستگاه .1
 .نهادینه سازي فرهنگ تولید علم .2

  
  دالیل - ٥

  جبران زحمات آنان .3
 .هاي احتمالیحمایت از آنان در مقابل آسیب .4

  



               
 

١٨

هاي حمایت و قلمروهاي گردد که در هر یک از گونهحمایت پایه به سطحی از حمایت اطالق می .1بند

 .گرددموضوعی به واجدان شرایط اعطا می

بینی هاي دیگري نیز پیشها  و شرایط صاحبان آنان حمایتافزون بر حمایت پایه با توجه به سطح کرسی .2بند

 .شده است که به واجدان شرایط تعلق خواهد گرفت

 .باشدر عهده دبیرخانه هیأت میهاي بیشتر بتشخیص صالحیت اعطاي حمایت .3بند

  

  هاي عامحمایت پایه در حمایت)  پانزدهماده 

 )عام(حمایت پایه در حمایت معنوي  .1بند

  .ها به برگزاري کرسی جهت متقاضیانالزام دستگاه. 1/1

  .ها و بررسی آنها در چهارچوب قوانین و ضوابطهاي ثبت درخواستایجاد زیرساخت. 2/1

  .هاهاي غیروابسته به دستگاهبرگزاري کرسی براي صاحبان کرسیایجاد امکان .3/1

  .هاي خارجیهاي مربوط به درخواستهاي ثبت، بررسی و برگزاري کرسیایجاد زیرساخت. 4/1

  .هاها در برگزاري کرسیهاي اداري براي مساعدت دستگاهرایزنی، ارایه مشاوره و کارسازي.۵/1

مجموعه قوانین و مقررات تکریم داوران و ناقدان در جامعه علمی کشور و تدوین و دریافت مصوبه .  6/1

  .هاي تحت پوششدستگاه

  .هاي برتر به بنیاد ملی نخبگان جهت برخورداري از جایگاه نخبگیمعرفی صاحبان کرسی. 7/1

  

  

  )عام(هاي حقوقی حمایت پایه در حمایت .2بند



               
 

١٩

ها و نقدها با پایبندي به اصل تقدم ثبت پیش از ، مناظرههانظریه و دفاع از حق مالکیت  حفظ حق مالکیت. 1/2

  .هابرگزاري کرسی

  .هاي صادر شده با رعایت قوانین و مقررات هیأتحمایت حقوقی از گواهینامه. 2/2

  . ا. ا. دفاع از حق آزادي بیان و  پاسخگویی براي همه افراد در چهارچوب قوانین ج .3/2

  .هاي مجريها، داوران ناقدان و دستگاهص مصونیت علمی صاحبان کرسیتدوین و اخذ مصوبه در خصو. 4/2

هاي که حاوي مطالب توهین آمیز نسبت به آحاد ملت، اقوام، ادیان، جلوگیري از ثبت و برگزاري کرسی. 5/2

  .فرق و نظام جمهوري اسالمی بوده یا تضییع کننده حقوق آنان است

هاي اجرایی در برابر اعتراضات غیرعلمی و داوران، ناقدان و دستگاهها، حمایت و دفاع از صاحبان کرسی. 6/2

  .غیر روشمند، ادعاهاي توهین آمیز، فتاواي محدود کننده و دعاوي قضایی احتمالی

  )عام( مالیهاي حمایت پایه در حمایت .3بند

ها براي برگزاري ها، داوران و ناقدان و مساعدت مالی به دستگاههاي مالی صاحبان کرسیپرداخت هزینه. 1/3

  .نامهها طبق جداول دستورالعمل این آیینکرسی

به تشخیص هیأت داوران هاي ناموفق که هاي مطالعاتی جهت صاحبان کرسیحمایت مالی از فرصت. 2/3

  .نامهوجود دارد طبق جداول دستورالعمل این آیین هاامکان تصحیح یا تکمیل آن

ندوق حمایت از پژوهشگران کشور جهت برخورداري از تسهیالت هاي برتر به صمعرفی صاحبان کرسی. 3/3

  .این صندوق

  

  

  

  



               
 

٢٠

  هاي ویژهحمایت پایه در حمایت)  شانزدهمماده     

 )ویژه(حمایت پایه در حمایت معنوي  .1 بند

  .هاي موفقهاي موفق در راستاي تکریم صاحبان کرسیاي از کرسیاطالع رسانی رسانه. 1/1

  .هابرداري از محتواي کرسیهاي اجرایی در جهت بهرهدستگاهاطالع رسانی علمی به . 2/1

  .ها به جوامع علمی داخل و خارج از کشوراطالع رسانی در خصوص محتواي کرسی .3/1

  .دیدها در صورت نیاز و به صالحمعرفی و تأیید علمی صاحبان کرسی. 4/1

  )ویژه(هاي حقوقی حمایت پایه در حمایت .2 بند

  .هاي موفقآموختگی براي کرسیالمللی با معادل دانشملی و بینصدور گواهینامه . 1/2

  .ها در محاکم قضایی و مجامع حقوقیصاحبان کرسیدفاع از . 2/2

  )ویژه(هاي مالی حمایت پایه در حمایت .3 بند

ها براي ، داوران و ناقدان و مساعدت مالی به دستگاهي موفقهاهاي مالی صاحبان کرسیپرداخت هزینه. 1/3

  .نامهها طبق جداول دستورالعمل این آییني کرسیبرگزار

  .هاي برتر طبق مصوبات ساالنه هیأتاعطاي جایزه به کرسی. 2/3

تبصره ـ دبیرخانه هیأت موظف است هر ساله پیشنهادهاي خود را جهت اعطاي مقدار جایزه و نوع آن به 

هیأت ارایه نموده و پس از تصویب  پایان سه ماهه سوم سال براي سال بعد بههاي برتر در صاحبان کرسی

  .نمایدهیأت اعطاي آن را کارسازي 

مصوب  ،هاي علمی و اساتید دانشگاهنامه ارتقاي اعضاي هیأتها طبق آیینارتقاي جایگاه صاحبان کرسی. 3/3

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی

  .نامهاین آیینهاي موفق طبق جداول دستورالعمل پرداخت یارانه نشر به صاحبان کرسی. 3/3

  .هاي مجريهاي علمی و مطالعاتی توسط دستگاهحمایت مالی از اعطاي فرصت. 4/3



               
 

٢١

  هاي عامحمایت در حمایت گسترش)  هفدهمماده 

  )عام(هاي معنويحمایت در حمایت گسترش .1 بند

  .هاي ناکامبرقراري ارتباط عاطفی و دلجویی از صاحبان کرسی .1/1

  ویژه هاي معنوي در مواردحمایت.  2/1

هاي معنوي وجود داشته باشد به صورت موردي و ژه که نیاز به بسط و گسترش حمایتدر موارد ویتبصره ـ  

تصویب مساعدت خواهد صورت ها، درخواست توسط دبیرخانه هیأت بررسی و در به تقاضاي صاحبان کرسی

  .شد

 )عام(حقوقیهاي حمایت در حمایت گسترش .2 بند

در صورت  آنان جهت طرح دعاوي حقوقی در جهت اعاده حقوق و حیثیتها دفاع از صاحبان کرسی. 1/2

  .بروز خدشه به حقوق و حیثیت آنان از سوي افراد حقیقی و حقوقی

 المللی در مجامع حقوقی یا علمی بین علیه آنان  در صورت طرح ادعاها دفاع از حقوق صاحبان کرسی. 2/2.

  .دفتر حقوقی دبیرخانهتوسط 

هاي مجري یا هاي ناکام در صورت بروز مشکل از سوي دستگاهیفاي حقوق صاحبان کرسیپیگیري است. 3/2

  .محل اشتغال آنان

 )عام(ماديهاي حمایت در حمایت گسترش .3 بند

ها به دلیل اشتغال به فرایند برگزاري کرسی پرداخت کمک نقدي در موارد خاص که صاحبان کرسی. 1/3

  .نامهدستورالعمل این آییناند طبق جداول متحمل خسارات مادي شده

تبصره ـ تشخیص استحقاق اعطاي کمک نقدي با دبیرخانه  و  پرداخت  آن منوط به تصویب مجمع هیأت 

  .باشدمی

  



               
 

٢٢

  هاي ویژهگسترش حمایت در حمایت)  هیجدهمماده 

 )ویژه(هاي معنويحمایت در حمایت گسترش .1بند

حقوقی هاي اجرایی و اشخاص توسط دستگاه در راستاي اولویت بخشی موفق هاي حمایت از کرسی. 1/1

  .برداريبهرهو  جهت عقد قرارداد 

هاي موفق در مجامع علمی داخلی و خارجی و پشتیبانی اداري از حمایت از شرکت صاحبان کرسی. 2/1

  .حضور آنان

موضوع  ها در مواردي که ارتباط مستقیم باهاي علمی صاحبان کرسیحمایت از شأن و منزلت و فعالیت. 3/1

  .هاي برگزار شده داردکرسی

  .هاي موفق و داراي گواهینامه جهت قرار گرفتن در متون آموزشیحمایت از محتواي کرسی. 4/1     

 )ویژه(حقوقیهاي حمایت در حمایت گسترش .2بند

  .و مقررات مالکیت فکريها در چهارچوب قوانین دفاع از حق مالکیت فکري صاحبان کرسی. 1/2

 هاي مجري  در برابر اعتراضات غیر علمی وها، داوران، ناقدان و دستگاهصاحبان کرسیدفاع از .  2/2

  غیرروشمند و ادعاهاي توهین آمیز و نیز دعاوي قضایی احتمالی که ممکن است از سوي مخالفان طرح شودو

  صالحاي ذيهها، داوران و ناقدان از طریق دستگاهتامین مصونیت علمی و قضایی صاحبان کرسی .3/2    

      ها در مواردي که مبدأ یا عامل حمایت در مقابل خسارات مادي، معنوي و  صنفی وارده به صاحبان کرسی. 4/2    

  .خسارت هیأت و عوامل مرتبط با آن باشند

  .هاي ثبت شده ارتباط مستقیم داردحمایت حقوقی از قراردادهایی که با کرسی. 5/2

  .ها در برابر هر گونه سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقیکرسیدفاع از حقوق صاحبان . 6/1

  .ها در موارد جعل، خدشه و سوء استفاده مستند به پرونده سندي آنحمایت حقوقی از گواهینامه. 7/1

 )ویژه(ماديهاي حمایت در حمایت گسترش .3بند



               
 

٢٣

از آنان جهت برخورداري از هاي برتر به مجامع اعطا کننده جوایز علمی و دفاع معرفی صاحبان کرسی. 1/3

  .تسهیالت این مجامع

  .هاي برترتالش جهت دریافت نشان علمی جهت صاحبان کرسی.  2/3

نامه و با هاي برتر در چهارچوب دستورالعمل این آییناعطاي تسهیالت مالی ویژه به صاحبان کرسی. 3/3

  .تصویب مجمع هیأت



               
 

٢٤

  هاحمایت از کرسی سازوکار :پنجم فصل 
  حمایت اجرایی   مسؤولیت)  نوزدهمماده 

 .باشدها و صاحبان آنها بر عهده دبیرخانه هیأت میمسؤولیت اجرایی حمایت از کرسی .1 بند

اي حمایتی همچون بنیاد ملی هاي مجري یا دیگر نهادهها توسط دستگاهبرخی از حمایت تبصره ـ با عنایت به اینکه

شود در این گونه موارد دبیرخانه مسؤولیت پیگیري حمایت از پژوهشگران اجرایی می نخبگان و صندوق

  .دهاي یادشده را بر عهده دارها توسط دستگاهاعطاي حمایت

 .فرایند حمایت با توجه به مأموریت سازمانی واحدهاي داخلی دبیرخانه اجرایی خواهد شد .2 بند

وظایف آنها دبیرخانه موظف است فرایند حمایت را متناسب با مأموریت سازمانی واحدها در شرح  .3 بند

 .بگنجاند و منابع انسانی مورد نیاز آن را تأمین نماید

- بینی و برنامهها را پیشدیبرخانه موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی نمودن حمایت .4 بند

  .صالح پیگیري نمایدریزي نموده و دریافت آن را از سوي نهادهاي ذي

ها را تهیه نموده و به مجمع صورت اختصاصی گزارش حمایتدبیرخانه موظف است در پایان هر سال به  .5 بند

 .هیأت ارایه نماید

 

  حمایت محدودیت دامنه)  بیستمماده 

 .گیردهاي ترویجی را در بر نمیهاي علمی است و کرسیهاي هیأت شامل کرسیحمایت .1 بند

توسط  برگزاري کرسی کرسی علمی ـ صرف نظر از کامیابی یا ناکامی ـ  حمایت عام از یک شرط حداقل  .2 بند

 .دبیرخانه هیأت است

 .حداقل شرط حمایت ویژه از یک کرسی کامیابی آن است .3 بند



               
 

٢٥

هاي ویژه با توجه به سطح اهمیت از هاي عام و حمایتنظریات سطح دو و سطح یک  افزون بر حمایت .4 بند

 .العاده برخوردار خواهند بودهاي فوقحمایت

 .مقدار و حدود آن بر عهده مجمع هیأت است العاده،هاي فوقگیري در خصوص حمایتتصمیم .5 بند

 .نامه استهاي ماده چهارم این آیینهاي ویژه بر مبناي اولویتاولویت در حمایت .6 بند

م، اولویت در هاي عاتبصره ـ در صورت محدودیت منابع اعتباري هیأت و در شرایط اولویت بندي حمایت

  .واهد بودنامه خها بر مبناي ماده چهارم این آییناعطاي حمایت

  

  چگونگی حمایت)  بیست و یکمماده 

 .است کنندگانهاي ویژه منوط به ارایه درخواست کتبی درخواستاعطاي حمایت .1 بند

نامه بوده و نیازمند درخواست هاي عام طبق چرخه کاري دستورالعمل این آیینتبصره ـ برخورداري از حمایت

  .باشدکتبی از طرف واجدان شرایط نمی

و ارایه  هاهاي ویژه، دبیرخانه موظف به رسیدگی به درخواستدرخواست کتبی حمایتپس از دریافت  .2 بند

 . باشدمی خدمات 

یل هاي فوق العاده دبیرخانه موظف به ارایه پیشنهاد حمایت مستدل به دالدر خصوص اعطاي حمایت .3 بند

 .باشدعلمی و حقوقی به مجمع هیأت می

- العاده به صاحبان کرسیهاي فوقرایه حمایتاتوانند هیأت میتبصره ـ افزون بر دبیرخانه هر یک از اعضاي 

  .نمایندرا پیشنهاد  هاي سطح یک و دو 

 .باشدالعاده منوط به تصویب مجمع هیأت میهاي فوقاعطاي حمایت .4 بند

 

  

 



               
 

٢٦

  شکایات و تخلفات)  بیست و دومماده 

هاي دریافتی از حمایت هاي مجري در صورت عدم رضایتها، داوران، ناقدان و دستگاهکرسی صاحبان .1 بند

 .توانند به صورت رسمی طرح شکایت نمایندمی

 .باشدمرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات صورت گرفته مجمع هیأت می .2 بند

 .باشددر صورت اثبات شکایت شاکی یا شاکیان، هیأت موظف به جبران کلیه خسارات وارده به شکات می .3 بند


