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 پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک های نظریه اجرایی کرسینامه  آیین

 مقدمه

ٍ کیفی ثرگساری  حوبیت از گسترش کویپردازی، ًقذ ٍ هٌبظرُ داًطگبُ اراک ثب ّذف  ّبی ًظریِ هرکس کرسی

 یبفتي، ثررسی ،پردازی جٌجص هلی ًقذ ٍ ًظریِگیری  ضکل ،هختلف گرٍُ ّبی آهَزضی ٍ تخػع ّبیّب در  کرسی

ایي هرکس در ًظر دارد ثب دػَت  .ضذُ استتطکیل  ٍ کطَر هرکسی استبى هسبئل ًظبم ثرای ٍ گفتوبى سبزی راّکبر

ثِ ػٌَاى ارائِ دٌّذُ ٍ  ٍ ّوچٌیي ثب حضَر هسَلیي اجرایی در استبى ٍ کطَر ّیئت ػلوی داًطگبُهحترم از اػضبی 

  ر ًوبیذ.ثرگسا اراک داًطگبُ ّبی ػلوی را در کرسیثِ عَر هٌظن  ،یب ًبقذ

 ( تعاریف1ماده 

 دادُتَاًٌذ ثب استفبدُ از آى، ًتیجِ ػلوی خَد را ارائِ  ًظراى هی : هجوؼی ػلوی ٍ آکبدهیک کِ غبحتکرسی 1-1

پردازی  ّب ثِ دٍ ًَعِ ًظریِ . کرسیًوبیٌذضذُ استفبدُ   ّبی هتخػػبى ٍ سبیر هسایبی درًظرگرفتِ ٍ از ًقذّب ٍ داٍری

 ضًَذ. هیثٌذی ٍ ترٍیجی )ًقذ ٍ هٌبظرُ( تقسین 

 ریسی، است کِ ثرًبهِ اراک ًظراى داًطگبُ غبحت ٍ هسئَالى از هتطکل ای : کویتِ. کمیته دستگاهی1-2

 از حوبیت ّیئت ٍ هقررات قَاًیي چبرچَة در را ترٍیجی ٍ ّبی تخػػی کرسی ثرگساری ٍ پیگیری ّوبٌّگی،

 ًوبیذ. هذیریت هی هٌبظرُ ٍ پردازی، ًقذ ّبی ًظریِ کرسی

ضَد  ای خبظ گفتِ هی . ضَرای داٍراى: ثِ هجوؼی )حذاقل سِ ٍ حذاکثر پٌج ًفر( از خجرگبى ػلوی در حَز1-3ُ

تؼییي ّب  کِ ثرای ارزیبثی رٍضوٌذ ٍ ػلوی ًظریِ ثب پیطٌْبد هرکس ػلوی ٍ تأییذ دثیرخبًِ ّیئت حوبیت از کرسی

 .پردازی الساهی است ّبی ًظریِ ضَرای داٍراى ثرای ثرگساری کرسیحضَر ضًَذ.  هی
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 ها فرآیند برگساری کرسی (2ماده 

پردازی ٍ ترٍیجی )ًقذ ٍ هٌبظرُ( هراحلی ثبیذ عی ضَد. ایي هراحل ثذیي غَرت  ّبی ًظریِ ثرای ثرگساری کرسی

 است:

 پردازی های نظریه . کرسی1-2

ًبقذاى، ثِ جلسِ، در حضَر ضَرای داٍراى ٍ  ثیص از یکًظر در  ضَد کِ غبحت ّبی ػلوی گفتِ هی ثِ ًطست

 فرآیٌذ ثرگساری کرسی ّبی ًظریِ پردازی در ضکل زیر ًوبیص دادُ ضذُ است: پردازد. هی ارائِ هذػیبت ػلوی خَد
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 پردازی: فرآیند برگساری کرسی های نظریه 1شکل 

 های ترویجی )نقد و مناظره( . کرسی2-2

ًظر)اى( در یک جلسِ در حضَر ًبقذ)اى( ٍ یب ثِ غَرت هٌبظرُ دٍ ًفرُ  ضَد کِ غبحت ثِ ًطستی ػلوی گفتِ هی

ترٍیجی )ًقذ ٍ هٌبظرُ( در ضکل -فرآیٌذ ثرگساری کرسی ّبی ػلوی پردازًذ. ثِ ارائِ هذػبی ػلوی ًَآٍراًِ خَد هی

  دُ ضذُ است:زیر ًوبیص دا

ارائٍ طرح وبمٍ تًسط صبحب وظر بٍ دبیرخبوٍ 

ٍ پردازی داوشگبٌ  وظری

بب )تشکیل شًرای دايران بب پیشىُبد کمیتٍ دستگبَی 

ٌ َبی علمی مربًطٍ در داوشگبٌ ي تأیید ( مشًرت گري
 دبیرخبوٍ َیئت حمبیت از کرسی َب

برگساری جلسٍ شًرای دايران جُت تعییه دبیر 

 جلسٍ ي وبقدان

 (َب)برگساری پیش اجالسیٍ

 برگساری اجالسیٍ وُبیی
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 ترویجی )نقد و مناظره(-علمیفرآیند برگساری کرسی های  :2شکل 

  

یب  (وقد)ارائٍ طرح وبمٍ تًسط صبحب وظر 

ٍ پردازی  (مىبظرٌ)صبحب وظران  بٍ دبیرخبوٍ وظری

 داوشگبٌ

ي دبیر  (وقد)بررسی در کمیتٍ دستگبَی ي تعییه وبقدان 

ٌ َبی علمی مربًطٍ در داوشگبٌ)جلسٍ  (بب مشًرت گري

 برگساری کرسی

فرستبدن مدارک جلسٍ بٍ مسئًالن داوشگبٌ ي دبیرخبوٍ 

 َیئت حمبیت

برخًرداری از حمبیت َبی ایه وًع کرسی در سطح 

 داوشگبٌ



 

5 

 ها حمایت از کرسی (3ماده 

ّب هَظف است کِ اقذاهبت الزم را جْت  پردازی، ًقذ ٍ هٌبظرُ، دثیرخبًِ کرسی ّبی ًظریِ پس از ثرگساری کرسی

 ضَد: ثخص تقسین هی ضصثِ  ارائِ دٌّذُّب از  از اهتیبزات هػَّة اًجبم دّذ. حوبیت (گبى)ارائِ دٌّذُ ثرخَرداری 

ًبهِ ارتقبی هرتجِ اػضبی ّیئت ػلوی  آییي 1-3جذٍل  14هغبثق ثٌذ ّب در ثخص ارتقب،  اهتیبز کرسی. ارتقا: 3-1

 ضَد: کِ در جذٍل ریل ًوبیص دادُ ضذُ است، لحبػ هی

 

ثِ تبییذ کویتِ دستگبّی داًطگبُ کِ ًظریِ پردازی ٍ یب ترٍیجی  -کرسی ّبی ػلویاهتیبز  :ساالنه . ترفیع3-2

 ( در ترفیغ سبالًِهقبالت سبالًِ ٍتَیی اهتیبز 2از  اهتیبز 1اهتیبز پژٍّطی هقبالت ) %55جبیگسیي  ثرسذ هی تَاًذ

اهتیبز ایي ثٌذ تَسظ کویتِ دستگبّی اختػبظ خَاّذ یبفت ٍ کرسی ّبی ثب هَضَػبت کبرثردی ٍ هرتجظ ثب  .گردد
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بئل استبى ٍ کطَر ٍ ثب حضَر هذیراى ٍ هسؤالى دستگبُ ّبی اجرایی در استبى ٍ کطَر ثِ ػٌَاى ًبقذ، در ًظبم هس

 اٍلَیت قرار دارًذ.

ثِ ازای ارائِ ّر دٍ کرسی ًظریِ پردازی یک پبیِ تطَیقی اختػبظ خَاّذ یبفت )اجرای . پایه تشویقی: 3-3

 هی ثبضذ(. 1451ایي ثٌذ هطرٍط ثِ تػَیت هَضَع در ّیبت اهٌب در هرداد هبُ 

 3اهتیبز )هغبثق ردیف  4ترٍیجی تب  –ػلوی کرسی اهتیبز ٍ  8پردازی تب  ًظریِکرسی : (گرنت). پژوهانه 3-4

 .اهتیبز داردثرای ارائِ دٌّذُ  ًبهِ اجرایی اػتجبر ٍیژُ پژٍّطی اػضبی ّیئت ػلوی( ضیَُ 1جذٍل 

 

 1-9ٍ یب  1-5: ثِ حبضراى در جلسِ گَاّیٌبهِ حضَر در جلسِ ٍ اهتیبز هغبثق ثٌذ . حاضران در جلسه3-5

 ضَد. ارتقبی اػضبی ّیئت ػلوی اػغب هیًبهِ  آییي)ثستِ ثِ هَضَع جلسِ( 
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 آى در حَزُ هؼبًٍت پسٍّص ٍ فٌبٍری تػَیت خَاّذ ضذ، هیساىای کِ سبالًِ  حق السحوِ ،: ثِ ًبقذاى1تجػرُ 

 تقذین خَاّذ ضذ.

فرم ّبی هَرد ًیبز جْت ثرگساری ّریک از کرسی ّب در سبیت هؼبًٍت پسٍّص ٍ فٌبرٍی داًطگبُ در قسوت 

 ًظریِ پردازی، ًقذ ٍ هٌبظرُ هَجَد است.کرسی ّبی 


