
 :معرفی دفتر

دفتر کرسی هاي مناظره، نقد، نظریه پردازي و آزاد اندیشی پژوهشگاه، به منظور اجراي منویات مقام معظم رهبري و 
منطبق با نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به برنامه توسعه راهبردي پژوهشگاه در چارچوب آیین نامه مصوب 

تاسیس گردید و مسئولیت راه  1393/آبان/6پژوهشگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی و بر اساس مصوبه هیئت رئیسه 
  . اندازي آن ابتدا به خانم دکتر زهرا حیاتی واگذار گردید

. تاکنون مسئولیت راه اندازي و اداره این دفتر به خانم دکتر طاهره ایشانی واگذار شده است 28/6/94از تازیخ 
دفتر کرسی ها در هیئت رئیسه مسئولیت برگزاري  94 توضیح این نکته الزم است که طبق شیوه نامه مصوب تیرماه

  .مناظرات به خانم دکتر اشرف بروجردي واگذار گردید
  . کارشناس این دفتر خانم الهام صابري هستند

  
  95تا خرداد  94پردازي پژوهشگاه از مهر هاي نظریه گزارش کار دفتر کرسی

 
، نقد و آزاداندیشی و دریافت آیین نامه هاي هماهنگی با دبیرخانه حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي .1

  :مرتبط
آیین نامه حمایت، آیین نامه انتخاب داوران و ناقدان، آیین نامه داوري، آیین نامه کرسی هاي ترویجی، 

آیین نامه کمیته هاي دستگاهی، آیین نامه فرایند برگزاري کرسی ها، آیین نامه شرح وظایف شوراي 
  داوري

یس ئدکتر اسماعیلی ر آقايبا حضور اعضاي هیئت علمی و دعوت از   2/9/94ر تاریخ داي  برگزاري جلسه .2
روند کار و ، درباره حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و آزاداندیشی  دبیرخانهکمیته دستگاهی 

و ارسال دعوت نامه براي تک تک اعضاي هیت علمی متقاضی  داوري آثار حاوي نظریه، نوآوري و نقد
 یهاي نظریه پردازيکرس

 
به اعضاي محترم هیئت علمی  تا در جریان آخرین اخبار و رویدادهاي » ایده«هایی از خبرنامه ارسال شماره .3

 .کرسی هاي برگزار شده در سایر دانشگاهها قرار گیرند

 
 فراخوان به اعضاي هیئت علمی براي ارسال آثار داراي نظریه، نقد و نوآوري  .4

  



آقاي دکتر صافی، آقاي (نفر از اعضاي هیئت علمی  5» عرضه و نقد ایده علمی« برگزاري کرسی ترویجی .5
براي برگزاري  )فر و خانم دکتر دلیر دکتر مهدوي زادگان، آقاي دکتر امیري تهرانی، آقاي دکتر حسنی

،  9/12/94؛  2/12/94؛ 26/11/94کرسی ترویجی به صورت نقد و عرضه ایده علمی به ترتیب در تاریخ 
 . 10/03/95و  17/01/95

 
ارسال نامه و  .برقراي ارتباط با روساي پژوهشکده ها براي معرفی استادان تراز اول خود به دفتر کرسی ها .6

پیگیري هاي مکرر با روساي پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه براي معرفی استادان تراز اول براي ارجاع به 
و ارسال آن به  ا استادان تراز اول و رزومه کاري ایشاندفتر کرسی ها؛  تهیه فایل اطالعاتی در رابطه ب

 دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیها

  پیگیري مکاتبات و  نامه هاي رسمی ارسال شده به دفتر کرسی ها .7
 هاي نقد، نظریه و نوآوري در سایت پژوهشگاهرسانی کرسیساماندهی پایگاه اطالع .8

 :برگزاري جلساتی با .9

هاي داراي نقد، نظریه و  هدف ارائه راهکارهاي پیشنهادي جهت فراخوان رسالهمدیر تحصیالت تکمیلی با  -
 نوآوري و همچنین چگونگی تشویق آنان

 معاون مالی و اداري درباره نحوه حمایت برگزارکنندگان کرسی و یا ناقدین کرسیها -

ت ارزنده ایشان در معاون فرهنگی اجتماعی درباره نحوه همکاري با دفتر کرسی ها و بهره بردن از تجربیا -
 زمینه برگزاري مناظرات و کرسیهاي آزاداندیشی

انعقاد تفاهم نامه همکاري بین پژوهشگاه و دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و  .10
 آزاداندیشی

  


