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  باسمه تعالی
  

  گزارش جلسه سخنرانی آقاي دکتر اسماعیلی در جلسه دیدار ماهیانه معاونت محترم پژوهشی 
  با اعضاي هیئت علمی پژوهشگاه

پژوهشی محترم  هیانه اعضاي هیئت علمی با معاوندر جلسه دیدار ما 13ساعت   2/9/94روز دوشنبه مورخ 
نقد، کرسی هاي حمایت ازاسماعیلی مسئول کمیته هاي دستگاهی در دبیرخانه  دکتر از آقاي ،پژوهشگاه

دعوت شد تا توضیحاتی در رابطه با  معاون آزاد اندیشی دبیرخانه نظریه پردازي و آقاي انتظارينوآوري و 
  .کرسی هاي تخصصی و ترویجی ارائه دهند

زمینه هویت ملی ایرانیان ارائه و پذیرفته شده  در این جلسه ضمن اشاره به نظریه آقاي دکتر موسی نجفی که در
که دانشگاه هاي عالمه، تهران، شهید بهشتی، اصفهان و گیالن در زمینه تشکیل کمیته دستگاهی  عنوان کردند

که مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی است و تمام امور مربوط به نظریه پردازي، نوآوري و نقد را در داخل 
  .کند، فعالیت هاي هدفمندي را آغاز نموده اندمجموعه مدیریت می 

هیئت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نوآوري و نقد حمایت هایی را درقالب حمایت هاي حقوقی، 
  .مادي، اجتماعی و معنوي از اساتید به عمل می آورد

در حال حاضر نظریه اي که مورد تایید دبیرخانه حمایت از کرسی هاي نظریه : حقوقیحمایت هاي  - 1
  . امتیاز را به خود اختصاص می دهد 12پردازي، نوآوري و نقد قرار بگیرد 

 20نوآوري  همچنین اگرچه تالش می کنیم یک نظریه موفق تا یک رتبه ارتقاء را براي یک استاد ایجاد کند،
اکثراساتیدي که در حوزه نظریه پردازي شرکت می کنند حائز رتبه استاد تمامی  هرچند .امتیاز 12نقد امتیاز و 

  . و نیازي به گرفتن رتبه ندارند هستند
از پژوهشگاه می خواهیم که مانند سایر دانشگاهها نظراتشان را در خصوص تغییر و اصالح آیین نامه هاي ارتقاء 

  .براي ما بفرستند
 ، )کرسی هاي ترویجی، کرسی هایی است که نظارتش با خود کمیته دستگاهی است(امتیاز کرسی هاي ترویجی

مثال دانشگاه عالمه براي کرسی هاي ترویجی امتیازي که قایل شده  .را خود کمیته هاي دستگاهی تایید می کنند
پژوهشگاه باید به هیئت ممیزه . امتیاز گرنت و نیز امتیاز چاپ در نشریه پژوهشی می باشد 10امتیاز پژوهشی و  4

  .کرسی هاي ترویجی امتیازاتی را اختصاص دهند
  . کرسی هاي تخصصی، با هیئت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نوآوري و نقد استنظارت بر 

علوم انسانی و علوم اجتماعی، علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاري، هنر و : در هیئت حمایت پنج کرسی داریم
  .معماري
ایده هر دوهفته یکبار اخبار و مصوبات کمیته هاي دستگاهی دانشگاه ها را در زمینه کرسی ها اطالع نشریه 

  .رسانی می کند
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شوراي انقالب فرهنگی از استادانی که مایل باشند براي توسعه و بسط نظریه، : حمایت هاي مادي - 2
  .نوآوري و نقد خود به فرصت مطالعاتی بروند، حمایت می کند

  :ت هاي ترویجی و گفتمانیحمای - 3
ترجمه و آن در ...صورت خالصه به زبانهاي انگلیسی، عربی و فرانسه و نظریه یا نوآوري یا نقد را به ) الف

  .نشریات مروري چاپ می نماید
  .ارجاع نظریه یا نوآوري یا نقد به انتشارت سمت براي چاپ)  ب
  .برگزاري کرسی هاي ترویجی در همان رابطهمعرفی آن نظریه پرداز به دانشگاه هاي دیگر براي ) ج
  .معرفی به بنیاد نخبگان و دریافت حمایت هاي الزم ازآن بنیاد) د
بودجه  کرسی هاي پژوهشی. معرفی به صندوق حمایت از پژوهشگران و دریافت اعتبار کرسی هاي پژوهشی) ه

براي ...) دانشجو، دستیار، مواد و منابع و( اي است که به استاد تعلق می گیرد براي اینکه بتواند امکانات الزم
  .نفر توانستند کرسی هاي پژوهشی دریافت کنند 6الی  5تا کنون . ش فراهم آوردترویج نظریه خوی

  
  کرسی هاي ترویجیو  کرسی هاي تخصصی: به طور کلی کرسی ها در دو سطح رده بندي می شوند

داوران و ناقدانی که کمیته دستگاهی به ما . از داالن کرسی هاي ترویجی می گذرد: کرسی هاي تخصصی
معرفی می کنند در داخل کرسی هاي ما معرفی می شوند، تایید می شوند و احتماال داوران و ناقدان جدیدي هم 

  .جلسه پیش اجالسیه و اجالسیه دارد هر. به آنها اضافه می شوند
استاندارد هایی که توسط هیئت حمایت در قالب همچنین کرسی هاي تخصصی فرم و شکل خاصی دارد و 

   .آیین نامه ها طراحی و ابالغ می شود
  .در پژوهشگاه از صفر تا صد مسئله پیگیري و به دبیرخانه فرستاده می شود

در شوراي عالی  ي مربوط به آنلی گفتگوي آزاد که آیین نامه هاهدف تاسیس خانه م با: کرسی هاي ترویجی
در دبیرخانه حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي معاونتی ایجاد شد با نام معاونت  ؛انقالب فرهنگی تدوین شد

آزاد اندیشی براي کرسی هاي ترویجی و اینکه زمینه اي فراهم کند تا اساتید در فضاي دسته جمعی و گاه با 
کرسی هاي ترویجی به  .وي دونفره موضوعی را به بحث بگذارندحضور دانشجویان و گاه به صورت گفتگ

حاضر نیستند در کنار اساتید  و نقد در مراکز علمی کمک می کند؛ چراکه بسیاري از استادان فضاي گفتگو
  .همتراز خود قرار بگیرند و نقد شوند و در جایی شرکت کنند که نظر مخالف بشنوند

  
  :یتفاوتهاي کرسی هاي تخصصی و ترویج

رد چرا که فلسفه کرسی هاي کرسی هاي تخصصی داوري دارد ولی کرسی هاي ترویجی داوري ندا) الف
  .ترویج فضاي گفنگو بین اعضاي هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز علمی .فلسفه گفتگو استترویجی، 
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اگر . نیازي نیستدر کرسی هاي تخصصی باید روند مورد تایید قرار بگیرد ولی در کرسی هاي ترویجی ) ب

اگر هم کمیته . کمیته دستگاهی تشکیل شده باشد، مصوبه کرسی براي برگزاري کرسی ها کفایت می کند
دستگاهی تشکیل نشده باشد، با یک نامه توسط ریاست مجموعه مجوز برگزاري کرسی هاي ترویجی گرفته می 

  .شود
البته در داخل (هاي ترویجی امتیاز علمی ندارد سی ي تخصصی امتیاز علمی داده می شود اما کربه کرسی ها) ج

  ). هاي ترویجی لحاظ نماید براي برگزاري کرسی... تواند امتیازاتی را جهت ترفیع و پژوهشگاه هیئت ممیزه می
  

  :انواع کرسی هاي ترویجی
  مناظره - 1
ناقد قبل از جلسه براي مطالبی که استاد آماده کرده ولی نه مقاله است نه کتاب، : نقد و عرضه ایده علمی - 2

  .در این رابطه جلسه اي برگزار می شود سپسو  ارسال میشود
مسئله اي را محور قرار می دهند و در رابطه با آن چند نشست برگزار می شود تا یک جمع : مسئله محور - 3

نگی و عالی انقالب فرهاین مباحث نهایتا کتابچه اي می شود با آرم مشترك شوراي . بندي صورت بگیرد
  .وزارت علوم

  
   :مراحل

  . در شروع کار بستن تفاهم نامه الزامی است
  .بهتر است کار با کرسی هاي ترویجی شروع گردد

نظریه به همراه سندهاي  ،خسروپناه دکتر آقايبه ابتدا باید به صورت مکتوب براي کرسی هاي تخصصی 
  . شودیک طرح نامه ارائه  همچنینو  ...)کتاب، مقاله و( پشتیبان

  .سپس ظرف مدت یک ماه، طی یک گردش کاري در داخل دبیرخانه، ممیزي می شود
  .آن را از نظر علمی بررسی می کنندداوران و ناقدان پیشنهاد شده از سوي کمیته دستگاهی 

  .اگر نظریه پذیرفته شود به صورت رسمی نامه اي فرستاده می شود
می شوند، صاحب نظر بحث خود را ارائه می دهد، ناقدان  پیش اجالسی معرفی ي سپس داورانی براي کمیته

در . بحث را نقد می کنند، صاحب نظر پاسخ می دهد و در نهایت داوران اگر بحثی داشته باشند، ارائه می دهند
کمیته دستگاهی این نظر را بررسی و . نظر نهایی خود را به کمیته دستگاهی اعالم می کنند ، داورانانتهاي جلسه

از این مرحله به بعد در رابطه با تایید نظریه، کمیته داوران فصل . ارسال می کند فتر حمایت از کرسیهادبه 
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در جلسه اجالسیه نهایی که شکل گفتمانی و تبلیغاتی دارد، در حضور تمام اساتید آن سپس  .الخطاب است
   .نظریه به صورت ملی، عنوان می شود

  . به پایان رسید 15: 20این جلسه پس از پرسش و پاسخ در ساعت 
  

 پردازي هاي نقد، نوآوري و نظریه دفتر کرسی


