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ماده يک)مقدمه:
.1به منظور سنجش ميزان اعتبار يك ادعاي علمی و تعيين مرتبه و امتياز آن ،گروهی از صاحب نظران و
انديشمندان يك حوزه تخصصی و گرايش علمی ،از سوي كرسی علمی مربوط ،به عنوان ناقدان و داوران
برگزيده می شوند تا بر اساس ضوابط تعريف شده به ايفاي نقش بپردازند.
ماده دو :تعاريف
.2كرسی علمی :مسندي است علمی ،متشکل از صاحب نظران و متخصصان يك حوزهي تخصصی كه به
پيشنهاد دبيرخانه و تاييد هيأت حمايت به انجام فعاليت می پردازند.
 .3پيش اجالسيه :به جلسه اي تخصصی ،مركب از صاحب نظر(طرح) ،شوراي داوران ،كميته ناقدان و ناظران
علمی اطالق می شود كه طبق ضوابط و مقررات برگزاري اجالسيه ها ،به نقد و ارزيابی طرح ها می پردازند.
.4اجالسيه :به جلسه اي تخصصی با شرايط پيش گفته به اضافه مخاطبان خاص اطالق می شود كه ارزيابی
نهايی و اعتبارسنجی و امتياز دهی طرح (نظر) را بر عهده می گيرد.
تذكر :تفاوت پيش اجالسيه و اجالسيه در آن است كه اوال در پيش اجالسيه مخاطب عام  ،البته متخصص
مدعو ،وجود ندارد و ثانيا داوري نهايی در آن صورت نمی گيرد.
.5كميته ناقدان :به جمعی از استادان و متخصصان رشته علمی اطالق می شود كه با انتخاب كرسی علمی
مربوط به نقد علمی و روشمند مدعاهاي مطرح شده در اجالسيه دفاع و داوري می پردازد.
.6شوراي داوري  :به جمعی از استادان و خبرگان علمی گفته می شود كه با انتخاب كرسی علمی ،پس از
شنيدن نقد ناقدان و تبيين علمی و دفاعيات صاحب نظر ،و پس از اخذ نظرات مخاطبان خاص به اعتبار
سنجی و امتياز دهی می پردازد.

ماده سه) شرايط کمیته ناقدان و شورای داوری
 -7در تركيب كميته ناقدان و شوراي داوران از هر گروه فقط يك نفر می تواند حضور داشته باشد..
 -8در صورتيکه طرح ارائه شده ميان رشته اي و مشترک بين دو گروه علمی باشد به حسب تناسب از گروه
مربوطه نيز می تواند عضوي معرفی گردد.
 -9در كرسی هايی كه پراكندگی رشته ها در دستگاه ها زياد نباشد و يا افراد داراي شرائط در يك دستگاه-
گروه متمركز باشند ،حداكثر تا پنجاه درصد اعضا شوراي داوري و كميته ناقدان می تواند از يك دستگاه
انتخاب شوند.
 -11در انتخاب بيش از يك عضو از يك دستگاه – گروه ،رعايت عدم همسويی در تركيب مجموعه الزامی
است(.اگر عضوي در كميته ناقدان است ديگري در شوراي داوران قرار گيرد)
 -11حداكثر نفرات انتخاب شده براي كميته ناقدان و شوراي داوري  ،از اعضاي كرسی علمی ،براي اجالسيه
هايی كه صاحب نظر از اعضاي همان كرسی است ،دو نفر با رعايت تركيب مجاز است.
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-12در صورتی كه بهره گيري بيشتر از اعضاي كرسی الزم شود ،می توان با رعايت شرايط علمی ،در كميته
ناقدان به كار گرفت.
تبصره :1در صورتی كه افرادي از نظر صاحب طرح ،به دليل غرض ورزي و اختالف شخصی با ايشاان ،و ياا
منافع و اغراض نبايد در تركيب ناقدان و يا داوران قرار گيرند ،رعايت خواسته وي ضروري است.
-13در صورتی كه پس از اعالم نتيجه و يا در فرايند دفاع و داوري ،بر اساس اسناد و مدارک دخالت اغراضی
نفيا و اثباتا محرز گردد ،كرسی مربوطه الزم است نسبت به جايگزينی افراد و برگزاري مجدد نشسات اقادام
نمايد.
-14اعضاي كميته ناقدان بايد در يکی از ابعاد حوزه تخصصی طرح نامه ،داراي اثر علمی بوده باشند
تبصره دو :در صورت عدم وجود فرد صاحب اثر علمی ،اشتهار فاردي در آن حاوزه در مجاامع علمای كاافی
است.
 -16براي هر اجالسيه پنج ناقد معرفی می شود كه حضور حداقل سه نفر از آنان در هر جلسه الزامی است.
 -17تركيب شوراي داوري در اجالسيه هاي كرسی نظريه پردازي با توجه به ابعاد موضوع تا  7نفر انتخاب
معرفی می شوند و حضور سه نفراز آنان به صورت ثابت الزامی است.
 -18تركيب شوراي داوري در اجالسيه هاي كرسی نوآوري و نقد با توجه به ابعاد موضوع تا  5نفر انتخاب
می شوند كه حضور 2نفر از آنان در اجالسيه هابه صورت ثابت الزامی است.
تبصره سه :افرادي كه به عنوان ناقد يا داور از سوي كرسی معرفی می شوند ،نمی توانند در جاي ديگري به
ايفاي نقش بپردازند.
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