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 :مقدمه

هاي هاي راهبردي کشور در مرکز توجه پژوهشگران و طراحان سیاستیکی از اولویت عنوانبه ،ازي و تولید علم اصیلپردنظریه مسأله
تلاش براي ، تولید علم و جابجایی مرزهاي دانش است. ها در دانشگاهترین کارکردهاي کرسییکی از اصلی ملی قرار گرفته است.

ردازي، نوآوري پبه شناخت دقیق و تفصیلیِ عوامل مؤثر بر فرآیند تولید علم است. نظریهابسته وعلمی مولّد و نوآور  هدستیابی به جامع
موضوع که از مطالبات مقام معظم رهبري نیز هست، زمینه را براي رشد شکوفایی و  اینو نقد، ریشه در جان و هستی آدمی دارد. 

و  نشاط علمی فراهم کردن منظوربهدانشگاه علامه طباطبائی اساس  این کند. برهاي نو در دانشگاه ایجاد میخلاقیت و ایجاد ایده
، اندیشمندان و پژوهشگران و نظرانصاحبایجاد تولید فکر، ارتقاي فرهنگِ نقد و نوآوريِ علمی، سنجش کیفِی دستاوردهاي علمی 

را در دستور کار خود قرار داده  و ترویجیتخصصی هاي دستاوردها، برگزاري کرسی اینگیري از ایجاد بسترهاي مناسب براي بهره
 معرفی اهداف منظوربهپردازي، نقد و مناظره، هاي نظریهحمایت از کرسی هیأتهاي مرتبط نامهآئین بر اساسحاضر  هنامشیوهاست. 

 جلسات تهیه شده است. اینیکسان در برگزاري  هو اجراي روی

 :تعاریف -1 هماد

ا ب و متخصصان در یک حوزه تخصصی و به پیشنهاد رئیس کرسی نظرانصاحباز  مسندي است علمی، متشکل :کرسی -1

 کنند.شوراي علمی فعالیت می تأیید

ازه هاي تیافته هعرضه (ارائ صورتبهدر یک جلسه  نظرانصاحبشود که هایی علمی اطلاق میبه کرسی کرسی ترویجی: -2

در کرسی  نظرانصاحبپردازند. در نهایت مدعیاتِ مدعیات خود می هعلمی یا مناظره، به ارائ هعلمی و پژوهشی) و نقد اید
شود و بدون علمی توسط دو یا حداکثر سه ناقد (داخلی، خارجی) و در مناظره توسط طرف مقابل، نقد می هعرضه و آن اید
 رسد.دهی به پایان میداوري یا نمره

در چند جلسه، در حضور شوراي داوران و  نظرانصاحبشود که هایی علمی اطلاق میبه کرسی :هاي تخصصیکرسی -3

 :دهاي تخصصی بر سه نوع هستنپردازند. کرسینظریه، نوآوري یا نقد می عنوانبهمدعیات علمی خود  هناقدان به ارائ هکمیت

علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و  هنظری هارائ :پردازيکرسی نظریه -3-1

 ی لازم بوده، داراي مبانی، منطق، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمیِ منطقی باشد.سطح علم

روشمند هرگونه بحث علمی جدید، دیدگاه، رویکرد و یا نظریه در ساحات و سطوح مختلف  هبه ارائ :کرسی نوآوري -3-2

 شود.گفته می

ب، نظریه یا اثِر علمی، در مسیر محاسن و معایب یک مکت هاستقراي مستدل، متقن و مستندِ مجموع :کرسی نقد -3-3

علمِی مربوط و اخلاق نقد که از چارچوب نظري و ساختار  هابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشت
 علمیِ روشن برخوردار باشد.

 ناقدان و ناظران علمی ه(صاحب طرح)، شوراي داوران، کمیت نظرصاحباي تخصصی، متشکّل از به جلسه :اجلاسیهپیش -4

گاه در دانش اجلاسیهپردازند. پیشمی ها، به نقد و ارزیابی طرحشود که طبق ضوابط و مقررات برگزاري اجلاسیهگفته می
اصلاحات، بنیادي نباشد و امکان داوري  این، در صورتی که نظرصاحبشوند. در پایان دفاعیات عمومی برگزار می صورتبه

 



 

، یا صورت نهایی تشکیل خواهد شد. در غیر این هبعد با عنوان اجلاسی هباشد، جلس آتی فراهم هدهی در جلسنهایی و نمره
 شود.اجلاسیه تکرار میشود و یا تا انجام اصلاحات لازم، پیشطرح رد می

آن (عالی، خوب متوسط، ضعیف) تعیین  هاجلاسیه نوع مدعاي علمی (نظریه، نوآوري و نقد) و درج ایندر  :نهایی هاجلاسی -5

 هاي مصوّب خواهد شد.د و به تناسب درجه، مشمول حمایتشومی

شود که براي ارزیابی روشمند و علمی اي خاص اطلاق میبه جمعی از استادان و خبرگان علمی در حوزه :شوراي داوران -6

شوند. می ینپردازي، نقد و مناظره تعیهاي نظریهحمایت از کرسی هیأت هدبیرخان تأییدنظریه، با پیشنهاد دستگاه مجري و 
شوراي داوري است. ترکیب شورا از نظر تعداد حداقل سه و حداکثر  هارزشیابی و داوري نهایی مدعاي مطرح شده بر عهد

 پنج نفر است.

شود که با انتخاب کرسی علمی مربوط علمی خاص اطلاق می هبه جمعی از استادان و متخصصان رشت :ناقدان هکمیت -7

دار است. ترکیب کمیته از نظر تعداد حداقل هاي کرسی را عهدهشده در اجلاسیههاي مطرحنقد علمی مدعا هتعیین و وظیف
 سه و حداکثر پنج نفر است.

 :پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهشوراي کرسی -2 هماد

اه، رئیس دانشگ متشکل از شودها یاد میعنوان شوراي کرسیبعد از آن بهپردازي، نقد و مناظره که منهاي نظریهشوراي کرسی اعضاي 
 هبیرخاند هنمایند و دانشکدههر  ه ازنمایندعنوان علمی به هیأتیک عضو  ،ربطذيکارشناس  ،دانشگاه امور پژوهشی مدیر پژوهشی، معاون
هاي علوم انسانی در قالب کرسی کاربردي کردنشورا با هدف  ایناست.  پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهحمایت از کرسی هیأت

 کار خود قرار داده است. هیک اصل، سرلوح عنوانبهکردن علم را بومی تخصصی و ترویجی،

 :هاشوراي کرسی دانشکده در هوظایف نمایند -3ماده 

ها حضور دارد که با معرفی رئیس دانشکده و با عنوان نماینده در جلسات شوراي کرسیعلمی به هیأتاز هر دانشکده یک نفر عضو 
 :شرح است اینشود. وظایف نماینده به سال منصوب می 2دانشگاه به مدت حکم رئیس 

 ها.شرکت در جلسات شوراي کرسی -1

از متقاضیان برگزاري کرسی ترویجی، بررسی و در صورت ضرورت، ارائه به شوراي آموزشی  دریافت عناوین و چکیده کرسی -2
 و پژوهشی دانشکده.

 ها.هاي دانشکده در ابتداي هر ترم به شوراي کرسیجلسات کرسی شدهبنديزمان هبرنام هارائ -3

 ها با هماهنگی رئیس دانشکده.ها در دانشکده و اجراي مصوبات شوراي کرسینظارت، هماهنگی و حمایت از کرسی -4

ا و ههاي برگزار شده به کارشناس پژوهشی دانشکده جهت نگهداري در فایل کرسیهاي کرسیتحویل مستندات و گزارش -5

 .نسخه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال یک

وع دانشکده تلقی شده و موض هانصراف نمایند همتناوب در یک سال، به منزل همتوالی یا چهار جلس هغیبت بیش از سه جلس :1تبصره 

 گیري و تعیین جایگزین به رئیس دانشگاه منعکس خواهد شد.جهت تصمیم

 

 



 

 :هاي ترویجیفرایند برگزاري کرسی -4ه ماد

متن مکتوب  همراه به، 1 هترویجی، درخواست برگزاري کرسی ترویجی خود را مطابق پیوست شمار کرسی صاحب -1
ا هسازي مفاهیم و نظریهاي و بومیاي، موضوعی، روشی، نقادي نظریهاي، نظریه) که حاوي نوآوري مفهومی، فرضیهنامهطرح(

دانشکده در شوراي  هکلمه) به نمایند 250اه چکیده (حداکثر باشد، یک ماه قبل از برگزاري کرسی ترویجی آماده و به همر
 دهد.دانشگاه تحویل می هپردازي، نقد و مناظرهاي نظریهکرسی

ر د نظرصاحبعلمی  هیأتگروه آموزشی مربوط، یک نفر عضو  اعضاياندیشی با هاي دانشکده، ضمن همکرسی هنمایند -2
 عنوان مدیر جلسه انتخابه و یک نفر ناقد را از بیرون دانشگاه و یک نفر را بهعنوان ناقد از درون دانشکدموضوع را به هحوز

 نماید.کرسی ترویجی دعوت می هو از ایشان براي حضور در جلس

کده پوستر، بنر، سایت و تابلوي اعلانات دانش هوسیلرسانی کرسی بهیک هفته قبل از برگزاري جلسه کرسی ترویجی، اطلاع -3
 مند در جلسه شرکت نمایند.علمی علاقه هیأت اعضايشود تا دانشجویان و یو دانشگاه انجام م

 شود.کرسی ترویجی در تاریخ مورد نظر، برگزار می هجلس -4

 نماید.صاحب کرسی بحث اصلی خود را با تأکید بر نوآوريِ موجود در آن، به مدت سی دقیقه ارائه می -5

 نمایند.عف موضوع، به مدت پانزده دقیقه مطرح میهر یک از ناقدان ارزیابی خود را از نقاط قوت و ض -6

 نماید.هاي لازم را به ناقدان ارائه میصاحب کرسی به مدت بیست دقیقه توضیحات تکمیلی و پاسخ -7

علمیِ حاضر  هیأت اعضايمقطع  ایننمایند. در هاي تکمیلی خود را مطرح میهر یک از ناقدان به مدت پنج دقیقه دیدگاه -8
 طرح سؤال و اظهار نظر خواهند داشت. هجلسه نیز اجاز و دانشجویان در

 نماید.بندي میصاحب کرسی ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، بحث خود را جمع -9

مستندات را  هپردازد و کلی) می3بندي مطالب، تهیه و تکمیل فرم گزارش (پیوست جلسه به جمع همدیر جلسه ضمن ادار  -10
 دهد.هاي دانشکده تحویل میرسیک هحداکثر طی دو هفته به نمایند

اي هها، مؤسسات یا دانشگاهعلمی معرفی شده سازمان هیأتدر صورتی که استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی یا عضو  :2 تبصره

مالکیت  شود ونامه برگزار میشیوه ایندیگر متقاضی برگزاري کرسی ترویجی در دانشگاه علامه طباطبائی باشد، کرسی ترویجی مطابق 
 معنوي آن متعلق به دانشگاه علامه طباطبائی خواهد بود.

رسانی کرسی ترویجی، طراحی پوستر، هاي لازم جهت برگزاري کرسی، رزرو سالن، اطلاعامور اجرایی (اعم از هماهنگی هکلی :3 تبصره

 هاي برگزار شده بهکرسی هآمار ماهیان هو ارسال مستندات کرسی برگزار شده، ارسال مقالات مستخرج از کرسی ترویجی و ارائ بنر
 کارشناس پژوهشی دانشکده است. بر عهدهکارشناس پژوهشی دانشگاه) 

 :ثبت، مستندسازي و انتشار -5ماده 

) حداکثر طی دو هفته پس از زمان برگزاري کرسی، گزارش اجرایی 3مدیر جلسه موظف است با تکمیل فرم (پیوست  -1
 ها تحویل دهد.انشکده در شوراي کرسید هکرسی ترویجی را به نمایند

 



 

مستندات  هها موظف است حداکثر طی سه هفته پس از زمان برگزاري کرسی، کلیدانشکده در شوراي کرسی هنمایند -2
مربوط به کرسی ترویجی (گزارش اجرایی، فایل صوتی یا تصویري) را به کارشناس پژوهشی دانشکده جهت ارسال به 

 ویل دهد.معاونت پژوهشی دانشگاه تح

مندي از امتیازات مربوط به چاپ مقالات مستخرج از کرسی ترویجی، لازم است با استفاده از منظور بهرهصاحب کرسی به -3
نامه مجموعه مقالات مرکز چاپ و انتشارات شیوهخود را مطابق  هناقدانِ حاضر در جلسه، مقال هشدمباحث و نظرات ارائه

 ،دانشگاه
دانشکده در شوراي  همدیر جلسه به نمایند تأییدبرگزاري کرسی ترویجی نهایی کرده و پس از طی دو ماه پس از زمان   -4

 ها تحویل دهد.کرسی

ا ه، جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات کرسیتأییدفوق را پس از  هها موظف است مقالدانشکده در شوراي کرسی هنمایند -5
 دانشگاه ارسال نماید.از طریق کارشناس پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی 

دار ارسال گزارش برگزاري کرسی ترویجی، متن کامل مباحث کرسی ترویجی و فایل صوتی معاونت پژوهشی دانشگاه عهده -6
 پردازي، نقد و مناظره است.هاي نظریهحمایت از کرسی هیأت هبه دبیرخان

 شگاه علامه طباطبائی است.ها معاونت پژوهشی دانصاحب اثر در کتاب مجموعه مقالات کرسی :4تبصره 

 :هاي ترویجیبرگزاري کرسی ههزین -6 هماد

کده در شوراي دانش هبعد از برگزاري کرسی ترویجی و ارسال مستندات (گزارش برگزاري کرسی، فایل صوتی یا تصویري) توسط نمایند
محل منابع مربوط، به حسابشان واریز صاحب کرسی، ناقدان و مدیر جلسه از  هالزحمها به معاونت پژوهشی دانشگاه، حقکرسی

 شود.می

ریال  000/000/2هاي برگزاري کرسی (شامل پذیرایی، چاپ پوستر و بنر) تا سقف ها از محل تنخواه جاري هزینهدانشکده :5تبصره 

ه جه پژوهشی دانشگاه باسناد ارائه شده، هزینه مزبور در پایان هر ترم از محل بود بر اساسکنند. پس از برگزاري کرسی پرداخت می
 قابل افزایش است. %20مبلغ سالانه تا  اینحساب تنخواه دانشکده واریز خواهد شد. شایان ذکر است 

 :کرسی ترویجی به شرح زیر است هالزحمه به همکاران برگزارکنندپرداخت حق هنحو -7 هماد

اي، موضوعی، روشی، نقادي نظریه اي،می، فرضیهبه صاحب کرسی بابت ارائه کرسی ترویجی که موضوع آن حاوي نوآوري مفهو
علمی ایشان  هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 20ها باشد و مورد نقد قرار گیرد، معادل سازي مفاهیم و نظریهاي و بومینظریه

 شود.پرداخت می

شده  ت مطالعه موضوع مطرحکرسی ترویجی (حداکثر سه ناقد) باب هبه هر یک از ناقدین داخلی و خارجی حاضر در جلس -1
ساعت  12کرسی ترویجی، معادل  نقدها به مدیر جلسه در روز برگزاري هکرسی ترویجی و نقادي دقیق و ارائ هقبل از جلس

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبحق

 



 

ها سیدانشکده در شوراي کر همایندبه مدیر جلسه که متناسب با تخصص علمی و مرتبط با موضوع کرسی ترویجی توسط ن -2
 ه، متناسب با مرتبالتحقیقحقساعت  6گزارش، معادل  هبندي مطالب و تهیجمع شود، بابت مدیریت جلسه،انتخاب می

 شود.علمی ایشان پرداخت می

 ستندات بعد ازرسانی، برگزاري کرسی و ارسال مریزي، هماهنگی، اطلاعها در هر دانشکده بابت برنامهکرسی هبه نمایند -3
 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 15کرسی ترویجی، معادل  هجلس

 :هاي ترویجیامتیازهاي مربوط به برگزاري کرسی -8 هماد

 هبرگزاري کرسی ترویجی براي صاحب کرسی ترویجی، ناقدین و مدیر جلسه با امضاي مشترك رئیس دبیرخان تأییدگواهی  -1
 شود.ها و رئیس دانشگاه صادر میحمایت از کرسی یأته

 شود.امتیاز پژوهانه به صاحب کرسی ترویجی اعطا می 4به ازاي هر کرسی ترویجی برگزارشده  -2

امتیاز پژوهشی جهت ترفیع پایه و ارتقاء  4تا  2 هاهر کرسی ترویجی در دانشکده هکننددانشگاه براي ارائه هممیز هیأت -3
 نماید.اعطا می

امتیاز پژوهشی صرفاً جهت ترفیع پایه اعطا  2تا  1 هاترفیعات دانشگاه براي ناقدان هر کرسی ترویجی در دانشکده هکمیت -4
 نماید.می

امتیاز پژوهشی  5هاي دانشگاه تا سقف هاي ترویجی در کتاب مجموعه مقالات کرسیمستخرج از کرسی هشد به مقالات چاپ -5
 شود.اعطا می

 :هاي تخصصیبرگزاري کرسیفرایند  -9ه ماد

و ارائه به  )4پردازي، نوآوري و نقد) (پیوست توسط صاحب کرسی تخصصی (نظریه نامهطرحهاي تکمیل رزومه و فرم -1
 ها؛دانشکده در شوراي کرسی هنمایند

 هاي دانشگاه؛در شوراي کرسی نامهطرحبررسی  -2

 دانشگاه؛ هايها در شوراي کرسیگان دانشکدهتوسط نمایند ربطذيناقد متخصص  3و  داور 3حداقل  پیشنهاد -3

 3داور و  3صاحب کرسی و پیشنهاد  ه، رزومنامهطرح، به همراه اثر علمی (کتاب، مقاله) مرتبط با موضوع نامهطرحارسال  -4
 پردازي نقد و مناظره؛هاي نظریهحمایت از کرسی هیأت هها به دبیرخانناقد منتخب شوراي کرسی

حمایت از  هیأتیکی از شوراهاي تخصصی (علوم عقلی، علوم نقلی، علوم اجتماعی، علوم رفتاري)  در نامهطرحبررسی  -5
 پردازي، نقد و مناظره؛نظریه هايکرسی

 در شوراي تخصصی مذکور؛ تأییداجلاسیه در صورت برگزاري پیش -6

 دان و مدیر جلسه؛ناق هدقیقه در حضور شوراي داوران، کمیت 30توسط صاحب کرسی به مدت  نامهطرح هارائ -7

 دقیقه؛ 15بیان نظرات ناقدان هرکدام به مدت  -8

 دقیقه؛ 30پردازي، نوآوري و نقد) به ناقدان به مدت پاسخ صاحب کرسی (نظریه -9

 دقیقه؛ 10از سوي حضار به مدت  مسألهطرح  -10

 دقیقه؛ 10هاي حضار به مدت پردازي، نوآوري و نقد) به پرسشپاسخ صاحب کرسی (نظریه -11

 



 

 دقیقه؛ 5ت از سوي شوراي داوران هرکدام به مدت طرح سؤالا -12

 ؛دقیقه 15داوران به مدت  هايپردازي، نوآوري و نقد) به پرسشپاسخ صاحب کرسی (نظریه -13
 دقیقه؛ 10بندي، اعلام ختم جلسه از سوي مدیر جلسه به مدت مدیریت زمان، جمع -14

) توسط مدیر جلسه و تحویل به کارشناس 5ت و مشخصات ناقدان و داوران حاضر در جلسه (پیوس جلسهصورتتکمیل  -15
 در دانشگاه. ربطذي

 حاضر در اجلاسیه. کنندگانشرکتتوسط  )7تکمیل فرم نظرسنجی (پیوست  -16

، ارزیابی نهایی و امتیازدهیِ طرح (نظر)، توسط شوراي داوران 15الی  7گفته در بندهاي نهایی با شرایط پیش هدر اجلاسی :6تبصره 

 شود.انجام می

 :امتیازدهی هنحو -10 هادم

و در قالب  تأییددهند از سوي شوراي داوران ) به نظریه می6داوران و امتیازاتی که حضار طبق فرم (پیوست  همجموع امتیازات کمیت 
 و نظریه، نوآوري هشده، درجشوراي مزبور خواهد رسید. بر اساس امتیاز کسب اعضاي) به امضاي اکثریت 5اي، (پیوست جلسهصورت

 شود.نقد به شرح زیر از سوي شوراي داوران به صاحب کرسی اعطا می

 عالی :100تا  90الف) 

 خوب :89تا  70ب) 

 متوسط :69تا  50ج) 

 ضعیف :50د) زیر 

 :هاي تخصصیالزحمه براي کرسیپرداخت حق هنحو -11 هماد

 اجلاسیهپیش −

به همراه یک اثر علمی (کتاب، مقاله) چاپ  نامهطرح هارائ پردازي، نوآوري و نقد)، بابت تدوین وبه صاحب کرسی (نظریه -1
 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 140، معادل نامهطرحشده و مرتبط با موضوع 

التحقیق، ساعت حق 15دیدگاه انتقادي معادل  هو مستندات مربوط به آن و ارائ نامهطرحبه ناقدان، بابت مطالعه و بررسی  -2
 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازاي هر نفر متناسب با مرتب

التحقیق ساعت حق 20و مستندات مربوط به آن و انجام داوري و قضاوت علمی، معادل  نامهطرح هبه داوران، بابت مطالع -3
 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازاي هر نفر متناسب با مرتب

ه معادل اجلاسیهاي مربوط به پیشو تکمیل فرم جلسهصورت هبندي مطالب و تهیلسه، جمعبه مدیر جلسه بابت مدیریت ج -4
 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 10

 

 

 



 

 نهایی هاجلاسی −

از عالی سب امتیطرح نهایی، چنانچه موفق به ک هبنابر نظر داوران و ارائ نامهطرحپردازي بابت اصلاح به صاحب کرسی نظریه -1
و چنانچه موفق  التحقیقساعت حق 150التحقیق، چنانچه موفق به کسب امتیاز خوب شود ساعت حق 200شود، معادل 

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 100به کسب امتیاز متوسط شود، معادل 

طرح نهایی، چنانچه طرح موفق به کسب امتیاز  هابر نظر داوران و ارائبن نامهطرحبه صاحب کرسی نوآوري و نقد بابت اصلاح  -2
و چنانچه  التحقیقساعت حق 70التحقیق، چنانچه موفق به کسب امتیاز خوب شود ساعت حق 110عالی شود، معادل 

 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق، متناسب با مرتبساعت حق 40موفق به کسب امتیاز متوسط شود، معادل 

 هالتحقیق به ازاي هر نفر متناسب با مرتبساعت حق 10دیدگاه انتقادي معادل  هنهایی و ارائ نامهطرح هبه ناقدان بابت مطالع -3
 شود.علمی ایشان پرداخت می

ق التحقیساعت حق 10نهایی و مستندات مربوط به آن و انجام داوري و قضاوت علمی معادل  نامهطرح هبه داوران بابت مطالع -5
 شود.علمی ایشان پرداخت می هبه ازاي هر نفر متناسب با مرتب

ی معادل نهای ههاي مربوط به اجلاسیو تکمیل فرم جلسهصورتبندي مطالب، تهیه به مدیر جلسه بابت مدیریت جلسه، جمع -6
 شود.علمی ایشان پرداخت می هالتحقیق متناسب با مرتبساعت حق 10

 :، نوآوري، نقدپردازينظریههاي رگزاري کرسیامتیازهاي مربوط به ب -12 هماد

 شود.اعطا می پردازينظریهاز سوي شوراي عالی انقلاب فرهنگی سند ملی به صاحب کرسی  -1

ردازي، پعالی، خوب و متوسط گواهی برگزاري کرسی نظریه ههاي حائز رتباز سوي شوراي عالی انقلاب فرهنگی براي کرسی -2
 شود.نوآوري و نقد، صادر می

و اثر مکتوب از سوي شوراي عالی انقلاب فرهنگی به بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران،  هیصاحب نظر -3
 شود.هاي ملی و خارجی معرفی میجشنواره فارابی، جشنواره حوزه، جشنواره کتاب سال و دیگر جشنواره

ي هاحمایت از کرسی هیأترسانی پایگاه اطلاع علمی و ه، نوآوري و نقد در فصلنامصاحب نظریه هنتایج کرسی یا مقال -4
 شود.پردازي، نقد و مناظره منتشر مینظریه

صاحب پردازي، نقد و مناظره برگزار شود، از هاي نظریهحمایت از کرسی هیأتاي خاص که در راستاي اهداف در جشنواره -5
 شود.، نوآوري و نقد تقدیر مینظریه

، صاحب صاحب نظریهامتیاز پژوهانه به  10 ربطذيمراجع  تأییدوآوري و نقد برگزارشده با پردازي، نبه ازاي هر کرسی نظریه -6
 شود.نوآوري و صاحب کرسی نقد اعطا می

امتیاز پژوهشی  12تا  7 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهاي علوم بهپردازي در حوزهدانشگاه براي نظریه هممیز هیأت -7
 نماید.ا میجهت ترفیع پایه و ارتقاء اعط

امتیاز پژوهشی، جهت  7تا  3 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهاي علوم بهممیزه دانشگاه براي نوآوري در حوزه هیأت -8
 نماید.ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می

ژوهشی، جهت امتیاز پ 7تا  3 ویژه علوم انسانی و معارف اسلامیهاي علوم بهممیزه دانشگاه براي نقد علمی در حوزه هیأت -9
 نماید.ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می

 



 

زگردها ها و میپردازي در همایشهاي نظریهدستاوردها و نتایج علمِی برگرفته از کرسی هترفیعات دانشگاه بابت ارائ هکمیت -10
 نماید.امتیاز پژوهشی، جهت ترفیع پایه و ارتقاء اعطا می 4

هاي دانشگاه تنظیم و در در شوراي کرسی 24/02/1398 پیوست در تاریخ 7ه و تبصر 6ماده،  13نامه در شـیوه این -13 هماد

 هرئیس هیأتبه تصویب  09/05/1398شد و سپس در تاریخ  تأییددر شـوراي پژوهشـی دانشگاه مطرح و  11/03/1398تاریخ 

 .دانشگاه رسید

  

 



 

 درخواست برگزاري کرسی ترویجی :1پیوست 

  نام و نام خانوادگی
  یرشته تحصیل

  گروه آموزشی
  عنوان کرسی

 کلمه) 250چکیده (حداکثر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 انتخاب ناقدان :2پیوست 

 مشخصات صاحب کرسی

  نام و نام خانوادگی
  رشته تحصیلی

  عنوان کرسی

 نام و نام خانوادگی ناقدان پیشنهادي

  ناقد داخلی

  ناقد داخلی

  ناقد خارجی

  یناقد خارج

  نام و نام خانوادگی مدیر جلسه

 

 تاریخ و امضاء: ها:نام و نام خانوادگی نماینده کرسی

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 ترویجی گزارش پایانی برگزاري کرسی :3پیوست 

 
 موضوع و نوع کرسی ترویجی: -1
 محل برگزاري کرسی ترویجی: -2
 تاریخ و زمان برگزاري: ................ ساعت ............. -3
 درکرسی: کنندهکتشراساتید  -4

 ردیف
دهنده یا ارائه نام و نام خانوادگی اساتید

 ناقد
 شماره تماس مدرك و گرایش علمی مرتبه و مرکز علمی

1      
2      
3      
4      

 نهاد برگزارکننده نشست:............................. -5
 مجري نشست:...........................  -6
 ه:.............................کنندمدعوین شرکت  -7
 (حداقل دو صفحه) گزارش محتوایی کرسی:  -8
 شرح اقدامات اجرایی:  -9

 رسانی نشست:نحوه تبلیغات و اطلاع -1-9

 طراحی و چاپ پوستر / توزیع پوستر در ................................

 ارسال پیامک/ ارسال ایمیل

 دعوت حضوري

 دهنده نشست:هاي پوششرسانهاي/ نام پوشش رسانه -2-9

http://www. 

 نحوه پذیرایی: -3-9

 توزیع ................................................................. به تعداد حضار

  

 

http://www./


 

 

 : (لیست هزینه)میزان پرداختی -4-9

 مبلغ (ریال) نام خانوادگی نام و ردیف
انک تجارت/ شباي شماره حساب ب

 هر بانک دیگر
1    
2    
3    
4    

 

 سایر اقدامات اجرایی: (کلیه اقدامات اجرایی از ابتدا تا انتهاي برگزاري کرسی) -10
 
 
 
 
 

 

 امضاي ناظر محتوایی (مدیر جلسه) ها)نماینده کرسی(امضاي ناظر اجرایی 

 

  

 



 

 :4پیوست 

 

 

 

 

 

 ویژه نامهطرح

 زيپرداهاي نظریهکرسی 

 

 

  

 

 نامه.........................................................علمی طرح هرشت

 عنوان نظریه..................................................................

 .................نام صاحب نظر:..............................................

 دستگاه برگزارکننده:.........................................................

 کرسی علمی متولی:.........................................................

 ...نامه:......................................................تاریخ تنظیم طرح

 



 

 نامهطرحنامه تنظیم شیوه

 دستورنامه:

و سایر مدارك مرتبط را  ، کارنامه علمی (رزومه) کامل سه نسخه از کتاب یا مقاله حاوي نظریه یا نوآوري یا نقد مورد ادعانامهطرحهمراه با  -1
 سی قرار نخواهد گرفت.صورت، طرح در جریان برر اینها ارسال فرمایید. در غیر حمایت از کرسی هیأتبه دبیرخانه 

 موارد زیر را کامل و دقیق پاسخ دهید: -2
 مشخصات خود را به اختصار در زیر مرقوم فرمایید. لطفاً -3

 نام و نام خانوادگی: ..................................

 دانشگاه:                               

 سطح تحصیلات: 

 حوزه:                               

 رشته تحصیلی و حوزه تخصص: .........................................................................................

 کرسی....................................................................................................... نامهطرحعنوان 

 حوزه و مؤسسه علمی محل عضویت:.................................................................... دانشگاه/ پژوهشگاه/

 در آنجا به چاپ رسیده است: ترپیشمجله یا مجلات معتبر علمی که مقاله یا مقالات حاصل از تحقیق 

..................................................................................................................................................................... 

 نشانی و تلفن منزل:...........................................................................................................

 .............................................................................................نشانی و تلفن محل کار: .........

 ....تلفن همراه: ............................................... نمابر: ..........................................................

 ..........................................................................................) ..................URL( سایتوب

 ) ..............................................................................................Email( پست الکترونیک

 معرفی نمایید: نامهطرحضوع و متخصصان در زمینه مو نظرانصاحبتن از حداقل پنج -4
1- .............................................................................................................................. 
2- .............................................................................................................................. 
3- .............................................................................................................................. 
4- .............................................................................................................................. 
5- .............................................................................................................................. 

  

 



 

 خلاصه نظریه:

 خلاصه نظریه خود را در قالب چند گزاره روشن به فارسی، انگلیسی و عربی بیان فرمایید. لطفاً

 فارسی: -الف

 

 

 انگلیسی: -ب

 

 

 عربی:-ج

 

 

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.هاي زیر را بهپاسخ پرسش لطفاً 

 فرمایید؟ مسأله اصلی را که نظریه، معطوف به حل آن است تبیین لطفاً  -1
 

 

 .فرماییدکلمات کلیدي نظریه را به اختصار ذکر و تعریف  -2
 

 

 پیشینه تاریخی نظریه را در حد کافی تشریح فرمایید. لطفاً  -3
 

 

 مستقل مرقوم فرمایید. بنديقالبصورت فشرده و در اصول و اجزاء نظریه (امهات مدعا) را به لطفاً -4
 

 

 رقیب و موجود: هاياشتراکات و افتراقات نظریه با نظریه  -5
 

 

 روش شما در دستیابی به نظریه: -6
 

 



 

 کارکردها و دستاورد نظریه (آثار علمی و کاربردي مترتب بر آن): -7
 

 توضیح اجمالی ادله و شواهد نظریه:  -8
 

 مختصات کتاب یا مقاله که نظریه در آن توضیح داده شده است: -9
 

 ارجاعات دیگران به نظریه (با ذکر نشانی موارد): -10
 

 شده بر نظریه (با ذکر نشانی موارد)شتهنقدهاي نو -11
 

 مدارك اقبال و پذیرش جامعه علمی به نظریه (در صورت وجود) -12
 

 .دیدانیمنکات دیگري که ذکر آن را لازم  -13
 

 کلمه به همراه واژگان کلیدي 100چکیده نظریه در  .14
 
 
 
 
 
 
  

 ته داوران:نظر کمی

 

 

 امضاء دبیر کمیته داوران:

 

 

 پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهت حمایت از کرسیأنظر دبیرخانه هی

 

 تأامضاء دبیر هی 

 



 

 :4پیوست 
 

 
 

 

 هاي نوآوريویژه کرسی نامهطرح

 

 

 

 

 

 

  

 ...........................علمی بحث: ........................................................... هحوز

 ........................................................................:...................نوآوريعنوان 

 ..................................نام نوآور: ................................................................

 



 

 پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهنامه برگزاري کرسیک آیینضمیمه شماره ی

 توجه:

ر تر در دستوهرچه سریع نامهطرحکامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا  هرزوم ی،ارسال يهانامهطرحهمراه با  لطفاً -1
 قرار گیرد.

ز ا یکیش در یا از پیها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و ها، حوزهمی دانشگاهعل هیأت اعضايد از سوي یا بای یهاي ارسالنامهطرح -2
 به همراهمجله  هشناسنام هشده و صفحچاپ هاي از مقالده باشند و نسخهیبه چاپ رس یترویج –یا علمیپژوهشی  –یاعتبار علم يمجلات دارا

 قرار نخواهد گرفت. یسمورد برر نامهطرح صورت این؛ در غیر ارسال گردد نامهطرح

 :بنویسیدمشخصات زیر را کامل و دقیق  لطفاً

 :............................رتبه علمی:...............................سطح تحصیلات.........................نام و نام خانوادگی:

 تخصص:ه تحصیلی و حوز هرشت

 :یکرس نامهطرحعنوان 

 ریه، نوآوري، نقد و مناظره):(نظ نوع کرسی پیشنهادي

 ت هیأت علمی:یعلمی محل عضو هحوزه و مؤسس پژوهشگاه/ دانشگاه/

 ده است:یآنجا به چاپ رس ترپیشق یحاصل تحق هکه مقال یمعتبر علم هنام مجل

 

 معرفی نمایید: نامهطرحبه ابعاد علمی  با توجهخود را  نامهطرحموضوع  هو متخصصان در زمین نظرانصاحبحداقل پنج نفر از 

 

 

 

 نشانی منزل:

 :نشانی محل کار و تلفن

 :..................................................ثابت تلفن :........................................تلفن همراه

 .................................................................................................................فاکس: 

 ...............................................................................................): URLسایت (وب

 ...............................................................................): Emailپست الکترونیک (

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.هاي زیر را بهرسشپاسخ پ لطفاً 

 ناظر به حل آن است تبیین فرمایید؟ اصلی را که نوآوري، مسأله لطفاً -1
 

 



 

 بحث را تشریح فرمایید. پیشینه لطفاً -2
 

 

 

 کلمات کلیدي نوآوري را به اختصار مرقوم فرمایید. -3
 

 

 مبانی فلسفی نوآوري چیست؟ به اختصار شرح فرمایید: -4
 

 

 

 مبانی مدیریتی: نگرش و بینش جوهر تدبیر و تدبیر اساس مدیریت است. -5
 

 

 

 ؟نوآوري (آثار علمی و کاربردي مترتب بر آن) چیست دستاوردعالی، پیامدها و به نظر جناب -6
 

 

 

 صورت منقح تبیین فرمایید.ادلـّه نوآوري را به لطفاً -7
 

داراي مبناي موضوعی مشترك یا واحد وجود ندارد، کدام  هاينوآورير عالی نقطه برجسته در نوآوري شما که در دیگاز نظر جناب -8
 است؟

 

 آن) مرقوم فرمایید. عمدهالامکان با ذکر زمان و مراحل نوآوري خود را (حتی تکوینسیر تاریخی پیدایش و  -9
 

 فرمایید.)آیا این نوآوري، به اجمال یا تفصیل، در مجله یا کتابی ارائه گردیده است؟ (نشانی آن را مرقوم  -10
 

 آیا تاکنون نوآوري مورد نقد قرار گرفته است؟ (نشانی آن را مرقوم فرمایید) -11
 

 



 

 اگر نکات دیگري را لازم میدانید مرقوم نمایید. -12
 

 

 

 

 نظر کمیته داوران:

 

 

 

 امضاء دبیر کمیته داوران:

 پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهکرسی حمایت از هیأت نظر دبیرخانه

 

 

 

 

هیأتمضاء دبیر ا   

 



 

 :4پیوست 

 

 
 

 هاي نقدویژه کرسی نامهطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .………………………………………..……: کرسی علمی هحوز

 .………………………………………………………عنوان نقد: 

 ......................................................نام و نام خانوادگی صاحب طرح: 

 



 

 پردازي، نقد و مناظرههاي نظریهنامه برگزاري کرسیضمیمه شماره یک آیین 

 توجه:

هر چه  نامهطرحکامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا  هشود رزومهاي ارسالی تقاضا مینامهطرحهمراه با  لطفاً -1
 تر در دستور قرار گیرد.سریع

ز ا یکیش در یا از پیو معتبر باشند و ها و مؤسسات علمی رسمی ها، حوزهعلمی دانشگاه هیأت اعضايد از سوي یا بای یهاي ارسالنامهطرح -2
مجله به همراه  هشناسنام هشده و صفحچاپ هاي از مقالده باشند و نسخهیبه چاپ رس یترویج –یا علمیپژوهشی  –یاعتبار علم يمجلات دارا

 قرار نخواهد گرفت. یمورد بررس نامهطرح صورت ایندر غیر  ؛ارسال گردد نامهطرح

 

 کامل و دقیق پاسخ دهید:مشخصات زیر را  لطفاً

 ... ... ... ... ..علمی: رتبه نام و نام خانوادگی:... ... ... ... ... ... ... ... .. سطح تحصیلات:... ... ... ..

 :... ... ... ... ... ... ...یکرس نامهطرح:... ... ... ... .. عنوان حوزه تخصصتحصیلی و  هرشت

 ، نقد و مناظره):... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .(نظریه، نوآوري نوع کرسی پیشنهادي

 ت هیأت علمی:... ... ... ... ... ... ... ... ... ..یعلمی محل عضو هحوزه و مؤسس پژوهشگاه/ دانشگاه/

 .. ...ده است:... ... ... ... ... .یآنجا به چاپ رس ترپیشق یکه مقاله حاصل تحق یمعتبر علم هنام مجل

معرفی نمایید:... ... ... ... ... ... ... ...  نامهطرحخود را با توجه به ابعاد علمی  نامهطرحو متخصصان در زمینه موضوع  نظرانصاحبحداقل پنج نفر از 
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

 نشانی منزل:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 کار و تلفن:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..نشانی محل 

 تلفن همراه:... ... ... ... ... .. تلفن ثابت:... ... ... ... فاکس:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 ):... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Email.. ... ... ... ... پست الکترونیک ():... ... ... .URLسایت (وب

 صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.هاي زیر را بهپاسخ پرسش لطفاً 

 شناسنامه تاریخی نظر، نظریه یا مکتب مورد نقد را تبیین فرمایید. لطفاً -1
 

 

 آن را تبیین نمایید. دستاوردیه، یا مکتب مورد نقد همچنین پیشینه، جایگاه و  علاوه بر توصیف علمی نظر، یا نظرلطفا -2
 

 

 



 

 .دییفرما ارائه توضیح لازم را لطفاًو نقد اثر) است؟  ناظر به کدام جهت (نقد مکتب، نقد نظریه، نقد نظر/ شخص عالینقد جناب -3
 

 

 وش مورد نظر خود را در نقد نیز مشخص فرمایید.ضمن شرح اجمالی نقد (فهرست نقاط ضعف و قوت)، مبانی و ر لطفاً  -4
 

 

 تر در مجله یا کتابی ارائه گردیده است؟ (نشانی آن را مرقوم نمایید)آیا نقد شما پیش  -5
 

 

 اصطلاحات کلیدي نقد خود را تعریف فرمایید. لطفاً  -6
 

 

 ي دیگري اگر در نظر دارید مرقوم دارید:نکته -7
 

 

 

 

  

 نظر کمیته داوران:

 

 

 ان:امضاء دبیر کمیته داور

 

 پردازي، نقد و مناظره:هاي نظریهکرسی حمایت از هیأتنظر دبیرخانه 

 

 

 

هیأتامضاء دبیر    

 



 

 :4پیوست 

 رزومه

 تعالیسمهاب

 نام و نام خانوادگی:

  مرتبه علمی

  مرتبه استخدامی

  تحصیلات

  گروه آموزشی

  تاریخ تولد

  محل تولد

  پست الکترونیک

 

 

 مدارج علمی و تحصیلی:

 سال پایان سال شروع کشور حوزه / دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

      تحصیلات حوزوي 1

      دکترا 2

      رشدکارشناسی ا 3

      کارشناسی 4

...       

 

 

  

 

 

 

 عکس

 



 

 تألیف کتاب:

 سال انتشار ناشر / محل نشر تألیف / ترجمه)(نوع  عنوان کتاب ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 :)مجله، سمینار، همایش(تألیف مقاله 

 سال انتشار ناشر / محل نشر عنوان مقاله ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

  

 



 

 آثار لاتین

Publication 
year Publisher/publish center Article name Row 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 

 

 آثار در دست پژوهش و چاپ:

 سال انتشار تألیف / ترجمه)(نوع  مقاله عنوان ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 



 

 :)ها / شوراهامسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت(بق اجرایی سوا

 هاي)( سال سازمان / موسسه مسئولیت عنوان ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 سوابق آموزشی

 هاي)( سال حوزه / دانشگاه مقطع عنوان درس ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 سوابق پژوهشی

 هاي)( سال کنندهحمایتمحل پژوهش / سازمان  عنوان پژوهش دیفر

1    

2    

3    

4    

 



 

 هاي)( سال کنندهحمایتمحل پژوهش / سازمان  عنوان پژوهش دیفر

5    

6    

 

 

 :)افتخارات / علایق پژوهشی(توضیحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail: korsi.ma@gmail.com 

 

  

 



 

 :5پیوست 

 فرم اسامی داوران و ناقدان حاضر

.... تاریخ جلسه: .............................................................................................................................: ................................نامهطرحعنوان 
 محترم:............................................ نظرصاحب ........................

 سیهاجلا) پیش اجلاسیه) عنوان جلسه

 نام و نام خانوادگی رتبه علمی داور/ ناقد شماره حساب امضاء
 ردیف

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

 
  

 



 

 

 
 :5پیوست 

 

 تعالیسمهاب
 
 
 
 

 .......................................................: ..............................................................................نامهطرحعنوان 

 محترم: ...................................................................... نظرصاحبنام 

 اجلاسیه) اجلاسیهپیش) عنوان جلسه:

 مشخصات جلسه:
 الف) مکان:
 د) ساعت پایان: ج) ساعت آغاز: ب) تاریخ:

 :) حاضرینه
 

 و) غائبین:
 

 

 دستور جلسه:
 

 
 

 الف) شرح مذاکرات جلسه:)
 

 
 
 

  

جلسهصورت  

 

 

 

 



 

 فرم امتیازدهی کرسی :6پیوست 

 مخصوص اجلاسیه نهائی)(

 

 ..........: ...........................................................................................................................نامهطرحعنوان 

 تاریخ: ....................... محترم: ............................................................................... نظرصاحبنام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر نظرات:

 قابل قبول است؟ هاکرسیشده به عنوان کدام سطح از مبحث ارائه -1
 پردازينظریه

 

 

 ردیف عنوان حداقل و حداکثر امتیاز

 10-0 شناسیقوت و شفافیت در مفهوم   1 

 10-0 منديروش   2 

 10-0 هاها و زمینهفرضقوت و وضوح مبانی، پیش   3 

 10-0  4 ساختار منطقی و انسجام علمی 

 10-0 هاي رقیبها و نظریهمیزان توجه به مجموعه فرضیه   5 

 10-0  6 قوت استدلال و برهان 

 10-0 هاي علمی یا عملیآثار و دلالت   7 

 30-0  8 میزان نوآوري 

)0-100( جمع کل امتیاز   

 

 



 

 نوآوري

 نونقد 

 آیا امکان رفع برخی نقایص و برگزاري جلسه مجدد جهت ارائه وجود دارد؟ -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 ت علمی:أعضو هی نام و نام خانوادگی:
 

 ن تماس:تلف علمی: رتبه

 

امضاء:   

 

 

 

 

 

 



 

 پردازي، نوآوري، نقد و مناظرههاي نظریههاي تخصصی کرسیفرم نظرسنجی نشست :7پیوست 

 زمان: ....................

 مکان: ....................

  

 ضعیف متوسط خوب عالی سؤال ردیف عنوان کلی

مه
رنا

ب
 و 

زي
ری اف
هد

ا
 

     زاري نشسترسانی در خصوص برگنحوه اطلاع 1

     ضرورت برگزاري نشست 2

     تأثیر نشست بر شناسایی اهداف آن 3

یی
جرا

ت ا
دما

خ
 

     شدهبنديزمانها طبق برنامه اجراي دقیق و منظم برنامه 4

     کیفیت سخنران علمی 5

     کیفیت بررسی ناقدان 6

     کیفیت بررسی داوران 7

لن
سا

ت 
دما

خ
 

     ن برگزاري کنفرانسکیفیت سال 8

     شرایط محیطی سالن برگزاري کنفرانس 9

     )، پرده نمایش و ...ویدئو پروژکتورابزارهاي کمکی ( 10

     هاي نمایش داده شده در کنفرانسکیفیت کلیپ 11

هی
رفا

ت 
دما

خ
 

     هاکیفیت پذیرایی بین برنامه 12

     وضعیت اسکان 13

     و ذهابوسایل ایاب  14

 



 

 ........ نامهطرحاجلاسیه/ اجلاسیه: پیش

 

اي هنشست، خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل ما را در جهت ارتقاء کیفیت برنامه اینکننده محترم ضمن قدردانی از حضور شما در شرکت
 د.واحد یاري فرمایی اینآینده 

 

 با تشکر

 پردازي، نوآوري، نقد و مناظرههاي نظریهحمایت از کرسی هیأترسانی دبیرخانه مدیریت اطلاع

 ها، پیشنهادات و انتقادات:دیدگاه

 www.korsi.farhangoelm.ir سایت: 
 komite.dastgahi@chmail.irایمیل:  

 
  

 

http://www.korsi.farhangoelm.ir/
http://www.korsi.farhangoelm.ir/

