
 

 حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(

 

 

 1مشخصات سند

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه  عنوان سند:

 12شماره سند:  نامهشیوهنوع سند: 

 7 از 1صفحه:   01ویرایش: 

 یید در هیأت رئیسه أیکسال پس از تتاریخ اصالحیه بعدی: 

 *درصورت عدم نیاز به اصالحیه در موعد مقرر؛ سند تا اصالحیه بعدی معتبر است.

 

 اقدام کنندگان

 امضاء واحد سازمانی نام و نام خانوادگی اقدامات

  مدیر حوزه پژوهش و فناوری سعیده قضاییدکتر  تهیه کننده:

  آموزشی و پژوهشیمعاون  نسترن پارسافرددکتر  تأیید کننده:

  رئیس دانشگاه دکتر علیرضا حسینی تصویب کننده:

 

 امضاء شماره و تاریخ صورتجلسه نام و نام خانوادگی دبیر مرجع تایید و ثبت

 دکتر سعیده قضایی شورای پژوهشی دانشگاه
  117جلسه شماره: 

 12/1399 /05 تاریخ: 

 دکتر ابراهیم کنعانی هیأت رئیسه
  185جلسه شماره: 

 24/12/1399تاریخ: 

 

 تاریخ و شماره ابالغ سند حوزه کارشناس هیأت رئیسه مرجع نگهداری سند

  ریاست الهه ربانی هیأت رئیسه

 

 

 

                                                           

 شود.دانشگاه نگهداری می حوزه پژوهش و فناوریبرگ در محل کار این 1



 عنوان سند: 

 و مناظره در دانشگاه کوثر قدنهای نظریه پردازی، کرسی برگزارینامه شیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05  تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  2 صفحه:

 

 

 

 مقدمه: 

های تخصصی و رمایشات مقام معظم رهبری و به منظور توسعه فضای آزاد اندیشی و تولید علم و همچنین استفاده از دیدگاهف راستایدر 

در جهت افزایش رونق و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقای فرهنگ نقد و نوآوری علمی، سنجش کیفی  اندیشه،علمی صاحبان خرد و 

گیری از این دستاوردها، دانشگاه کوثر اقدام به راه اندازی مجامع علمی دستاوردهای علمی پژوهشگران و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره

های دبیرخانه نامهو مناظره )در زمینه علوم انسانی و معارف دینی( طبق ضوابط و مقررات آیینپردازی، نقد های نظریهتحت عنوان کرسی

 نماید.های نظریه پردازی، نقد و مناظره و در چارچوب اهداف و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی میت حمایت از کرسیهیأ

 : تعاریف 1ماده

 وثر است.: منظور از دانشگاه، دانشگاه کدانشگاه  -1-1

با عنایت به هدف ) زمینه سازی ویژه برای نهضت تولید علم و عرضه نظریه در علوم انسانی( در این شیوه نامه اصطالح کرسی  کرسی:-1-2

 آورد.ها را پدید میاست که زمینه بیان نظریات، نقدها و مناظره -افزاری و نرم افزاریسخت –های به معنای )گاه( و فرصت

 شود.به ارائه روشمند هر گونه نظریه، دیدگاه، رویکرد و بحث علمی جدید، در ساحات و سطوح مختلف اطالق می نوآوری: -1-3

ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهات و سطح علمی الزم بوده، دارای  پردازی:نظریه -1-4

 ساختار علمی منطقی باشد.مبانی، فرضیه و دالئل کافی و 

استقرای مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه یا اثر علمی در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه،  نقد: -1-5

 با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد که از چارچوپ نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

شود که از تمامی کم دو صاحب نظر درباره مکتب، مسئله، موضوع، نظریه و اثرعلمی اطالق میبه گفتگوی رو در روی دست :همناظر -1-6

  مختصات نقد علمی برخوردار باشد.

ه با ای خاص اطالق می شود که برای ارزیابی روشمند و علمی نظری: به مجمعی از خبرگان علمی در حوزهکمیته داوران و ناقدان -1-7

 شود.پیشنهاد دانشگاه نظریه پرداز یا گروه علمی او و با تایید کمیته حمایت تعیین می

از برگزاری کرسی و کسب حداقل امتیاز الزم و با ارسال رزومه زیر  یششود که پهایی گفته میبه آن دسته از کرسی پیش کرسی: -1-8

 .گرددمیدانشگاه کوثر برگزار ها در حمایت از کرسی نظر کمیته

ها و فراهم نمودن زمینه الزم برای تحقق ها عبارتست از شورایی که متکفل تدوین برنامهکمیته حمایت از کرسی کمیته حمایت: -1-9

 .ها در جهت تولید علم و ترویج آزاد اندیشی درحوزه علوم انسانی و معارف دینی استاهداف کرسی

 

های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه  

 



شود. صاحبان علمی بودن دیدگاه او برگزار می غیرگردد که یک کرسی جهت اثبات علمی یا : به فردی اطالق می صاحب کرسی -1-10

 های زیر می باشد: ها شامل گروهکرسی

 مناظره کنندگان  -د منتقدان      -جنوآوران       -بنظریه پردازان       -الف

به اساتید و صاحب نظرانی که جهت داوری و قضاوت علمی در خصوص یک کرسی خاص با لحاظ شرایط داوران دعوت به  داوری: -1-11

 شود.شوند داور گفته میهمکاران می

که در خصوص موضوع یک کرسی دارای دیدگاه انتقادی بوده و به صورت رسمی کرسی را نقد می  به اساتید و صاحب نظرانی ناقد: -1-12

 شود.نمایند ناقد گفته می

 ها: اهداف و سیاست2ماده

  .ی آزاد اندیشی و محیط علمی و فرهنگ دانشگاهتوسعه فضا -2-1

 .های نقد، مناظره و نظریه پردازی صاحبان علم و اندیشهحوزهقطه نظرات روشمند و علمی در ایجاد ساز و کار مناسب جهت ارائه ن -2-2

 .سازی ویژه برای نهضت تولید و عرضه نظریه در علوم مختلفزمینه -2-3

 .استفاده از توان فکری و معرفی نخبگان دانشگاهی جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و فکری جامعه -2-4

  .نخبگان به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم مختلف قتشوی -5-2

 .فریبی در مباحث فرهنگی، دینی علمی در سطح دانشگاهزدگی و عوامساالری، عوامهای فرهنگی و مهار غوغاها و بحرانکاستن از تنش -6-2

 های: فواید برگزاری کرس3ماده

 .نقدهای جدید در فضاهای علمی و تخصصی ایجاد فرصت شایسته برای طرح نظریات و -1-3

 .ها و نظریات نو از سوی جامعه علمی مربوطهایجاد زمینه نقد عالمانه و منصفانه دیدگاه -2-3

های سیاسی از ساحت علم و طرح مباحث تخصصی در محافل عمومی به قصد ایجاد تزلزل عقیدتی های سوءاستفادهبرخی زمینهرفع  -3-3

  .عمومی و یا تشویش اذهان

 .ایجاد زمینه الزم برای گسترش فرهنگ نقد و نوآوری در دانشگاه -4-3

 .ها(های فکری )به ویژه در مناظرهعلمی میان طیف اختالف نظراتها و کمک به رفع برخی گره -5-3

 .پردازهای علمی نقاد و نظریهحمایت معنوی، تشویق و تکریم شخصیت -6-3

 .های جدیدها و نظریههای علمی ناشناخته و نوآوریها و ایجاد امکان شناسایی استعدادسازی ظرفیتکمک به شفاف -7-3

 .ها و مراجع علمیسازی خاستگاههای تحقیقی و شفافهای پژوهش، ارتقای کیفیت پروژهکمک به استانداردسازی روش -8-3

 .دانشگاهافزایش رونق و نشاط علمی در  -9-3

 عنوان سند: 

 نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثر هاینامه برگزاری کرسیشیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  3 صفحه:



 

 :ارکان :4ماده 

پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثر حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی ضمن تعامل سازنده های نظریهمند کرسیبه منظور برگزاری نظام

 اقدام به ایجاد تشکیالت زیر نموده است. "پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگیهای نظریهحمایت از کرسیدبیرخانه "با 

 :ها عبارتند ازکرسیارکان 

 .هاکمیته حمایت از کرسی( الف

 .کمیته داوران(ب

 .صاحبان کرسی( ج

 :هاکمیته حمایت از کرسی-1-4

 ترکیب اعضاء: -1-1-4

 :ها  عبارت است ازترکیب اعضای کمیته حمایت از کرسی

 معاون آموزشی و پژوهشی. 

 دبیرکمیته() مدیر امور پژوهشی و فناوری. 

  مرتبطمدیرگروه علمی. 

 ت رئیسهأدو نفر صاحب نظر به عنوان عضو ثابت به تصویب هی. 

 وظایف کمیته: -2-1-4

 برای هر کرسی تعیین مدیر کرسی. 

 شوندهای علمی معرفی میبررسی صالحیت کمیته داوران کرسی که توسط گروه. 

 های دبیررسیدگی به گزارش. 

 هاکرسیها و ضوابط تشویقی برای ترویج و رونق تصویب سیاست. 

 وظایف دبیر: -3-1-4

 هانظارت بر نحوه برگزاری کرسی. 

 هاتر برگزار شدن کرسینظرسنجی، نیاز سنجی جهت هر چه کامل. 

 ها به کمیتهسازی محتوایی و اجرایی کرسیهای برگزار شده و پیشنهادهای تکمیلی برای بهینهارائه گزارش کرسی. 

 پیگیری مصوبات کمیته حمایت. 

  وظایف محوله دیگر از سوی کمیته حمایتانجام. 

 

 عنوان سند: 

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  4 صفحه:



 

 :کمیته داوران -2-4

 ترکیب و نحوه تشکیل کمیته داوران: -1-2-4

مربوط و تأیید کمیته حمایت، بر اساس ضوابط زیر تشکیل خواهد  آموزشیکمیته داوران برای هرکرسی به صورت جداگانه، به پیشنهاد گروه 

 :شد

 :نظران برجسته در رشته مربوط و برخوردار از شرایط زیرنفر از صاحب 5عضویت حداقل سه نفر و حداکثر  (الف

 (...نفع بودن، ادب نقد، انصاف در داوری وغیرذی) الزمهای اخالقی برخورداری از صالحیت 

 هاآشنایی کافی با ضوابط و فرآیند برگزاری کرسی. 

 .داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی دانشگاهی یا حوزوی 

 .داشتن حداقل یک اثر علمی قابل قبول در موضوع نوآوری یا نظریه 

 :سال و با تایید معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه انتخاب خواهد شد 2یک نفر به عنوان دبیر با رأی اکثریت به مدت  ءاز میان اعضا (ب

 .انتخاب خواهد شد دانشگاهخارج مدیر گروه الزاماً عضو کمیته داوران خواهد بود و نیز یک عضو الزاماً از ( ج

 .رسمیت پیدا خواهد نمود ءاعضا دوسومجلسات کمیته داوران با حضور  تبصره:

 :وظایف کمیته داوران -4-2-2

 نامه و صاحب کرسیبررسی و تأیید طرح. 

 انتخاب ناقدان یا ارزیابان. 

 بندی و ارزیابی مباحث در زمان برگزاری کرسیجمع. 

 امتیاز دهی. 

نحوه  نامه وتوجیه آنها درخصوصطرحاره کمیته داوران از صاحبان کرسی جهت ارائه توضیحات تکمیلی درب در صورت لزوم، :2تبصره 

 .برگزاری کرسی، دعوت به عمل خواهد آورد

نامه و توجیه در در صورت لزوم کمیته داوران، از صاحب نوآوری یا نظریه و ناقدان آن جهت ارائه توضیحات تکمیلی درباره طرح: 3تبصره

 خصوص نحوه برگزاری کرسی، دعوت به عمل خواهد آورد.

 داوری به طرح سواالتی از صاحب نوآوری یا نظریه مبادرت نماید.پیش گونه تواند حین برگزاری کرسی، بدون هرکمیته داوران می :4تبصره

 گیری، تهیه صورتجلسات و ابالغ مصوبات خواهد بود.های کمیته، انجام رأیوظیفه دبیر کمیته داوران، برگزاری نشست : 5تبصره

 ها خواهد بود.ی اعضای کمیته داوران بر عهده معاونت آموزشی و پژوهشی از محل بوجه اختصاصی کرسیپرداخت حقوق ماد : 6تبصره

 

 عنوان سند: 

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  5 صفحه:



 

 :های نوآوری، نظریه، نقد و مناظرهعمومی صاحبان کرسیهای : ویژگی5ماده 

 داشتن تحصیالت یا مطالعات عالی حوزوی یا دانشگاهی. -5-1

 برخورداری از اثر علمی و رشته تحصیلی یا تحقیقاتی مرتبط با موضوع کرسی.-5-2

 های مطرح در زمینه موضوع مورد بحث.آشنایی و اشراف به نظریات و دیدیگاه -5-3

 داشتن قدرت تجربه و تحلیل علمی در رشته مورد بحث. -5-4

به منظور تشخیص صالحیت علمی صاحبان نوآوری یا نظریه و نیز قابلیت نوآوری و نظریه جهت طرح در کرسی، صاحب نوآوری  :7تبصره

در صورت لزوم بررسی دقیق محتوای ان و رنامه از سوی کمیته داونامه مخصوص را تکمیل کند. پس از بررسی طرحیا نظریه باید ابتدا طرح

 آن در نشستی متشکل از کمیته داوران و صاحب نوآوری یا نظریه، کرسی برگزار خواهد شد. 

 ها: نحوه برگزاری کرسی6ماده

 .ارائه درخواست برگزاری کرسی به مدیریت امور پژوهشی توسط صاحب کرسی -6-1

 .شخص متقاضی به مدیریت امور پژوهشینامه و ارائه مدارک الزم از سوی تکمیل طرح -6-2

نامه، صالحیت محقق، نوع کرسی و کفایت نامه به گروه علمی مربوط از سوی مدیریت امور پژوهشی جهت تصویب طرحارسال طرح -6-3

 .مدارک

 .مربوط و پیشنهاد آنان به کمیته حمایت آموزشیانتخاب اعضای کمیته داوران در گروه  -6-4

 .کمیته داوران و معرفی مدیر کرسی توسط کمیته حمایتتأیید اعضای  -6-5

 :تشکیل جلسه کمیته داوران برای -6-6

 ینامه، صالحیت محقق و نوع کرستأیید نهایی طرح. 

 نامه شیوهاین  5های صاحبان کرسی ـ مندرج در ماده های علمی ناقدان یا ارزیابان با ویژگی)ویژگی انتخاب ناقدان یا ارزیابان

 .خواهد بود(یکسان 

 کرسی(دعوت از صاحب کرسی برای گفتگو در صورت لزوم )پیش. 

 .برگزاری کرسی -6-7

ها )توسط و کمیته حمایت از کرسی یپژوهش آموزشی و بندی و اظهار نظر نهایی کمیته داوران در جلسه و ارسال آن به معاونتجمع -6-8

 .دبیر کمیته(

 شی .پژوهآموزشی و اقدامات حمایتی توسط معاونت  -6-9

 

 عنوان سند: 

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  6 صفحه:



 

 :نحوه امتیازدهی 7ماده 

 ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:امتیازدهی کرسی

 دهند به ترتیب زیر لحاظ خواهد شد:داوران طبق نمونه برگ نظرخواهی معتبر به نظریه میجمع امتیازاتی که کمیته 

 .خواهد بود 100نمره  ءبرگ نظرخواهی محرمانه و معتبر همراه با امضا هجمع امتیاز کمیته داوران بر اساس نمون -7-1

 اکثریت اعضای کمیته مزبور خواهد رسید. ءای به امضامجموع امتیازات از سوی کمیته داوران تایید و در قالب صورتجلسه : 8تبصره

 آوری یا نظریه به شرح زیر از سوی کمیته داوران اعطا خواهد شد: امتیاز، درجه نو 100از مجموع  -7-2

 ضعیف   50متوسط       د( زیر  70تا  50خوب       ج(  90تا  70عالی       ب(  100تا 90الف ( 

 ها : نحوه تایید و حمایت از کرسی 8ماده

دانشگاه  معاونت آموزشی و پژوهشیکرسی و امتیازدهی،  نشستعطای امتیاز از سوی کمیته داوران و تایید سالمت برگزاری اپس از  -8-1

 های مخصوص گواهی صادر خواهد نمود.عالی، خوب و متوسط، در سربرگهای حائز رتبه  نشستکوثر برای حمایت از 

نامه امتیازدهی داخلی شیوه 14ت علمی دانشگاه مطابق با بند أها در ترفیع و پژوهانه اعضای هی نشستهای کسب شده در رتبه -8-2

 محاسبه خواهد شد.

 تقدیر خواهد شد.های دانشگاه در مراسم ویژه های برتر کرسیاز حائزین رتبه -8-3

)ویژه علوم انسانی و  های نظریه پردازی، نقد و مناظرهت حمایت از کرسیهای هیأکلیه سوابق و مدارک جهت برخورداری از حمایت -8-4

ت موزشی و پژوهشی دانشگاه به هیأو مطرح شدن در سطوح باالتر کشوری از سوی معاونت آ معارف دینی( شورای عالی انقالب فرهنگی

 ارسال شده و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد. مذکور

در صورت درخواست صاحب کرسی جهت برخورداری از امکانات، تسهیالت، فرصت مطالعاتی و...جهت تکمیل طرح و نظریه مطرح  -8-5

دانشگاه درخواست مربوطه همراه با سوابق و گواهی کسب امتیاز کرسی جهت اخذ  ها درحمایت از کرسیشده در کرسی، با تاییدکمیته 

 رئیسه دانشگاه ارسال خواهد شد.ت هیأتصمیم نهایی به 

های نظریه پردازی، نقد و مناظره ، صاحبان نوآوری و نظریه، و ناقدان آنان حمایت از کرسیت هیأهای نامه کرسیطبق شیوه : 9تبصره

های خود از آزادی کامل برخوردارند و دانشگاه موظف خواهد بود جهت تامین امنیت و ها در بیان دیدگاهجلسات کرسیهنگام برگزاری 

 .ها منطبق باشد، پیگیری کندنامه برگزاری کرسیبا شیوه جلسات مصونیت قضایی آنان مادام که

و  طرح 05/12/1399 تاریخ دانشگاه پژوهشی شورای جلسه هفدهمیندر یکصد و تبصره پیشنهادی،  9ماده و  8 در نامهشیوهاین  :تصویب

قابل  تاریخ این از و رسید تصویب نهایی به 1399 /24/12 تاریخ دانشگاه رئیسهت هیأ جلسه یکصد و هشتاد و پنجمین و در گردید مصوب

 .است اجرا

 

 عنوان سند: 

 های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کوثرنامه برگزاری کرسیشیوه

 12شماره: 

 12/1399 /05تاریخ:  01 ویرایش:

 7از  7 صفحه:



 

 

 جدول امتیازدهی کرسی

 ردیف عنوان حداقل و حداکثر امتیاز

 0-10 و شفافیت در مفهوم شناسی قوت   1 

 0-20  2 استحکام روش شناسی 

 0-20  3 قوت و وضوح مبانی 

 0-10  4 ساختار منطقی و انسجام عملی 

 0-10  5 میزان توجه به مجموعه فرضیه ها و نظریه های رقیب 

 0-20  6 قوت استدالل و برهان 

 0-10  7 آثار و نتایج علمی 

(0-100)                                        جمع کل امتیاز   

 

 سایر نظرات :

 

 1. آیا مبحث ارائه شده به عنوان یک  نظریه  قابل قبول است؟

 

 

 

. آیا امکان رفع برخی نقایص و برگزاری جلسه مجدد جهت ارائه وجود دارد؟2  

 

 

 

 

 

عضو هیات علمی:                         نام و نام خانوادگی:                                         

 رتبه علمی:                                                                             تلفن تماس:

 

امضاء:                                                                                                             



 به نام خدا

های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظرهفرم نظر سنجی نشست های تخصصی کرسی  

  .............................................................................................................مکان:            ..........................................................   زمان: 

های آینده این ما را در جهت ارتقاء کیفیت برنامه زیرشرکت کننده محترم ضمن قدردانی از حضور شما در این نشست خواهشمند است با تکمیل فرم 

فرمایید.واحد یاری   

 با تشکر

های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظرهمدیریت اطالع رسانی دبیرخانه کمیته حمایت ازکرسی  

 ضعیف متوسط خوب عالی سوال ردیف عنوان کلی

 و 
ی

یز
ه ر

نام
بر

ف
دا

 اه

     نحوه اطالع رسانی در خصوص برگزاری نشست 1

     ضرورت برگزاری نشست 2

     تأثیر نشست بر شناسایی اهداف آن  3

ی
رای

اج
ت 

دما
 خ

ها طبق برنامه زمانبندیاجرای دقیق و منظم برنامه 4      

     کیفیت سخنران علمی 5

     کیفیت بررسی ناقدان 6

     کیفیت بررسی داوران  7

ن
سال

ت 
دما

 خ

     کیفیت سالن برگزاری کنفرانس 8

برگزاری کنفرانسشرایط محیطی سالن  9      

     ابزارهای کمکی )ویدئوپروژکتور، پرده نمایش و ... ( 10

های نمایش داده شده در کنفرانسکیفیت کلیپ 11      

ی
اه

 رف
ت

دما
 خ

هاکیفیت پذیرایی بین برنامه 12      

     وضعیت اسکان 13

     وسایل ایاب و ذهاب 14

 

انتقادات :نقطه نظرات، پیشنهادات و   

 

 info@.......ir                              ایمیل کنفرانس:   www…….irسایت کنفرانس: 

 فرم نظرسنجی حضار

mailto:www…….ir
mailto:www…….ir
mailto:info@.......ir
mailto:info@.......ir


 

 

                                                                                                                          

                                                                                                           ................................................................................................................................................................    :طرحنامهعنوان 

   : ...............................................کرسینام 

                                                                    نام دانشگاه )کمیته دستگاهی(:..........................................            :ارائه دهندهنام 

 

  نشستفرم داوری 
 شماره:

 تاریخ:

1شماره فرم:  1صفحه   :پیوست 

نوع 

 ارزیابی
 عنوان معيار ارزیابی ردیف

حداكثر 

 امتياز

امتياز 

 یافتهتخصيص

ی
وای

حت
م

 

  9 که نظریه، معطوف به حل آن است ایبیان روشن مساله  1

  9 میزان پرداختن به مبانی نظری و قوت تحلیل موضوع  2

  9 ینه سازی نظریهبرای زمموضوع و استفاده ازآخرین تحقیقات، منابع و ماخذ معتبر  پیشینهمیزان توجه به   3

  9  اصول و اجزاء نظریه تبیینبیان کامل و   4

  9  و موجود فتراقات نظریه با نظریه های رقیباشتراکات و ابیان   5

  9 تدولوژی و روش تجزیه و تحلیل( انجام کار )معلمی روش   6

  9 با عنوان نظریه/ نوآوری ادعا شدهمورد نظر  تطابق یافته های  7

  9 ثار علمی و کاربردی مترتب بر آن(کارکردها و دستاورد نظریه )آبیان   8

  9 اط موضوعیاثرگذاری، گستردگی و اشتراک موضوعی نسبت به سایر حوزه های علمی و بررسی ارتبمیزان   9

  9 ات آتیبرای تحقیقسازی و ارائه پیشنهادات نوآورانه زمینه  10

  90 جمع

ی
رش

گا
ن

 

 رعایت آیین نگارش  11

 یکنواختی در نگارش و قابل فهم بودن  12  10

 ها و زیرنویس هاظاهری جداول، تصاویر، نمودارها، نقشهگویا و کافی بودن و کیفیت   13

  100 جمع کل

 اریخ و امضاء :ت   .......     ..............................................................................................................................................................: نظرات و تأئید

 )در صورت نیاز از پشت برگه استفاده نمایید(

 
 

 

 

 و امضاء : . تاریخ..................................................................(................................................ناظر علمی جلسه) معاونت علمینظرات و تأیید 

 



 

 بسمه تعالی 

 نام و نام خانوادگی:

 

 

 

 

 

 

 

 مدارج علمی و تحصیلی :

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

      تحصیالت حوزوی  1

      دکترا 2

      کارشناسی ارشد  3

      کارشناسی  4

 

 تألیف کتاب : 

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

1     

2     

...     

 

 

 

  مرتبه علمی 

  مرتبه استخدامی 

  تحصیالت 

  گروه آموزشی 

  تاریخ تولد 

  محل تولد 

  پست الکترونیک 

 

 عکس

 

 رزومه صاحب کرسی



 تألیف مقاله ) مجله ، سمینار ، همایش (:

 سال انتشار ناشر / محل نشر  عنوان مقاله   ردیف

1    

2    

...    

 

 آثار در دست پژوهش و چاپ : 

 سال انتشار نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان  مقاله   ردیف

1    

2    

...    

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها (:

 سال)های( سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

1    

2    

...    

 

 سوابق آموزشی 

 سال)های( حوزه / دانشگاه  مقطع  عنوان درس   ردیف

1     

2     

...     

 

 



 سوابق پژوهشی 

 سال)های( محل پژوهش / سازمان حمایت کننده  عنوان  پژوهش ردیف

1    

2    

...    

 

 پژوهشی (: توضیحات ) افتخارات / عالیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


