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  تعالی بسمه

  مقدمه : 

گی و رشد وجود گفتمان صحیح و سازنده میان قشر تحصیلکرده و فرهیخته یک جامعه نقش مهم و به سزایی در بالند

اء دیگـران،  هاي الزم جهت نقد دقیق و منصـفانه آر و توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفاء می نماید. کسب مهارت

ردم آن هاي رشد و اعتالي فکري و فرهنگی منظرات مخالف و اقناع سازي منتقدین از ضرورت پاسخگویی صحیح به

ي از نیازهـا  تعاملی و نقد سازنده و منصـفانه همـواره از دیربـاز    يجامعه به شمار می رود. لزوم آموزش نحوه گفتگو

دل، و مسـت ش گفتگوي تعـاملی  آموزش عالی کشور محسوب می شود. بدین منظور برگزاري مسابقاتی به منظور آموز

ر این دتوانمند  فرادوتشویق ا دانشجویانهاي ذهنی، استداللی،کالمی و کارتیمیهاو مهارتکه همراه با ارتقاء توانمندي

  تواند در ارتقاء سالمت فکري،فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش به سزایی داشته باشد. حوزه می

و پس  اسالمی امین سالگرد پیروزي انقالب40جامع علمی کاربردي و در طلیعه  آغاز ربع قرن دوم فعالیت دانشگاهدر 

 ريو پـس از برگـزا  کرسی آزاد اندیشی در مراکز آمـوزش علمـی کـاربردي سراسـر کشـور       400از برگزاري بیش از 

ا تا بر آن داشت گذشته؛ دفتر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ر در سالآمیز نخستین دوره مناظره دانشجویی موفقیت

ه هاي دانشگاجهت رقابت دانشجویان توانمند در این حوزه همراستا با اهداف کالن و رسالتدومین دوره جشنواره را 

گفتمـان   درصدد اسـت دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردي  دومینبرگزاري برگزار نماید. 

 ام دیگر به تحققگیک را دانشگاه  دانشگاهیان نهادینه ساخته ودر بین پایدار  بسترساز اشتغال را بعنوانآموزي مهارت

  و کارآفرین نزدیک نماید. مهارت محور، خالق دانشگاهی 

  اهداف : 1 ماده

 در حوزه مهارتی  ایجاد، تقویت و نهادینه سازي تعامل گفتمانی در مراکز آموزشی )1

 درمراکز آموزشی   یاساس گفتگوي تعاملبر  رت محوراگفتمان مهتقویت ساز و کار تولید  )2

 اهی آراء و حاکم شدن فضاي عقالنی و علمی با رعایت اخالق ومنطق گفتگو در محیط دانشگتضارب )3

 تلفمخوعات ها و سواالت پیرامون موضایجاد فرصت قانونی و عادالنه براي طرح آزادانه آراء، دیدگاه )4

 و آگاهی از نظرات مختلف در محیط آموزشیجامعه  و شغلی در فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادي 

اه هاي اء و دیدگمنطقی، گفتاري و روحیه کار تیمی دانشجویان جهت تبیین و دفاع از آر هايارتقاء مهارت )5

 اجتماعی ، مذهبی ، سیاسی و فرهنگی خویش. 



 

 

ی، هاي علمهدر حوزپروري افزایی و نخبهتشویق دانشجویان به مطالعه و تفکر بیشتر در راستاي بصیرت )6

 . مهارتی و فرهنگی

  تعاریف  : 2  ماده

 عبارت ظرهمنا. صواب و حق آشکارکردن براي کردنمجادله و مباحثه از است عبارت فارسی ادب در: مناظره 2-1

  .مدارك و اهدشو گیري کار به و تعاملی استدالل رسمی روش از استفاده با رو در رو بینی نکته و گفتگو از است

 یک همراه به دانشجو ي جنسیت واحد ( آقا یا خانم)اعضو دار چهار از متشکل است گروهی: ناظرهم تیم 2-2

ي ) و داراها و یا از مدرسین داراي کد مدرسی دانشگاهمی بایست از اعضاء هیئت علمی دانشگاه (که سرپرست

  .باشد می محقق عضو دو و کننده مناظره عضو دو داراي تیم هر جنسیت واحد با تیم انتخاب گردند.

 توانـایی  داراي …و استدالل منطقی، اصول کارگیري سخنرانی،به بیان، فن در که تیم از اعضایی: کنندگان مناظره 2-3

  .شوند می حاضر سخنران عنوان به مناظره صحنه در و بوده مهارت و

ـ  ريتـ وسـیع  دانش و معلومات از پژوهش و تحقیق زمینه در که تیم از اعضایی: محققان 2-4  افـراد  ایـن . دبرخوردارن

  .دهند قرار گروه اختیار در را مناظره هر براي الزم محتواي و اطالعات منابع، موظفند

 عالی آموزش مراکز و موسسات ها،دانشگاه علمی هیات اعضاي از است عضوي گروه سرپرست: گروه سرپرست 2-5

  .کند راهبري و هدایت هایشانوانمنديت به توجه با را تیم اعضاي است موظف کشور و یا در مراکز که

 و قضاوت یتمسئول که کشور عالی آموزش مراکز و موسسات ها،دانشگاه علمی هیأت اعضاء از تعدادي: داوران 2-6

 نظـرات  و آراء هب نسبت تعصب و جانبداري بدون مناظره قواعد و اصول اساس بر تنها را کنندهمناظره هايتیم ارزیابی

  .نمایند می مشخص را برتر تیم و داشته هدهع به شده ارائه

 مسـابقات  زاريبرگ نامهآئین و قوانین اساس بر مناظره جلسات برگزاري و مدیریت وظیفه فرد این: جلسه رییس 2-7

 زمان گهدارين. دارد عهده به را … و ها سخنرانی در نوبت رعایت بر نظارت ها، تیم معرفی مسابقه، اداره همچنین و

  .باشدمی جلسه رئیس عهده به نیز اهسخنرانی

 معرفـی  هـا، رانیسـخن  زمان مسابقه، اجراي چگونگی مورد در ايخالصه مسابقه هر ابتداي در بایستمی جلسه رییس

  نماید. ارایه شنوندگان به مسابقه گزاره و کنندهشرکت هايگروه داوران،

د که می بایست به صورت یک جمله مثبـت یـا منفـی    گزاره: به موضوع اصلی مورد مناظره گزاره اطالق می گرد 2-8

یـت  نگشت ارشـاد در بـاال بـردن ام   « یا » تنبلی اجتماعی بزرگترین عامل بیکاري در کشور است« باشد. به عنوان مثال:



 

 

که طرح این گزاره موجب ایجاد فضاي دو قطبی(موافق و مخالف) در جلسه می شود و ». اجتماعی نقش موثري ندارد

  دانشجویان به صورت موافق و مخالف سخن خواهند گفت.  بعد از این

ی، جتماعنکته: در مرحله استانی انتخاب موضوعات به صورت عمومی انجام خواهد شد و ممکن است از مباحث ا

تصادي و ات اقفرهنگی و سیاسی تعیین گردند. (توصیه می گردد جهت آمادگی مخاطبان براي ارائه مباحث از موضوع

 شتري شرکتیی بیل، کارآفرینی و مهارت آموزي انتخاب گردند تا در مرحله کشوري دانشجویان با تواناموانع اشتغا

   اهد شد.  عیین خوتآموزي، کارآفرینی و اشتغال مرتبط با مهارتنمایند). اما در مرحله کشوري گزاره ها از مباحث 

   خط مشی مسابقات: 3ماده

  آثار و اشخاص آرا، لنق و نقد در یملع اخالق به التزام 3-1

  مرسوم و روزمره مجادالت و علمی غیر هاينزاع در ورود از پرهیز 3-2

  منابع و ها نقل مباحث، کارایی و روزآمدي به اهتمام 3-3

  )امکان حد در(  موضوعاتاز  اعتقادي دفاع بودن واقعی به اهتمام 3-4

  ها تیم وظایف و ها ویژگی ، : شرایط4ماده

  هاگروه اعضاي براي دانشجویی کارت یا تحصیل به اشتغال گواهی ارائه 4-1

ت دستور عکس(که پیوس قطعه یک همراه به تیم اعضاي همه براي فردي و تعهد نامه مشخصات فرم تکمیل 4-2

  العمل جشنواره می باشد) 

  .است الزامی مسابقات کشیقرعه مراسم در گروه اعضاي از یکی یا سرپرست حضور 4-3

  )تحصیلی طعمق و رشته تنوع. (ندارد وجود گروه یک اعضايتحصیلی مقاطع و هارشته براي محدودیتی 4-4

  .باشدمی سرپرست یک همراه به دانشجو 4 از متشکل تیم هر 4-5

 کمیتـه  بـه  را کننـده مناظره نفرعضو 2 اسامی شده تعیین زمان در و مسابقه هر از قبل است موظف تیم سرپرست 4-6

  .نماید عالما مسابقات اجرایی

 مسـابقه  یک رگزاريب طول در اما کنند، تغییر دیگر مسابقه به مسابقه هر از توانندمی کنندهمناظره عضو نفر 2:  1تبصره

  .ندارد وجود شده اعالم آنها اسامی که کنندگانی مناظره براي …و تعویض تغییر، امکان وجه هیچ به



 

 

 صتشـخی  بـه  و شـده  محسوب تخلف سخنرانی محل به…و تبلت ل،موبای نقشه، جزوه، کتاب، بردن همراه: 2 تبصره

  .شد خواهد متخلف گروه از امتیاز 100 تا 50 کسر باعث داوران هیأت رییس

 خـود  گـروه  کننـده مناظره عضو 2 جایگاه رويروبه و شده تعیین جایگاه در مسابقه، زمان در محقق عضو نفر دو 4-7

  .بدهند خود هايگروهی هم به اشتیادد 2 حداکثر توانندمی و گرفته قرار

 بـه  را یادداشـت  گـه بر جلسـه  ریـیس  اجـازه  بـا  و سخنرانی سوم و دوم هايزمان در توانندمی فقط محققان :1 تبصره

  .دهند تحویل خود هايگروهیهم

 از هشـد  صمشخ فرم در یادداشت برگه 2 تحویل به فقط مسابقه طول در کنندگانمناظره با محققان همکاري: 2تبصره

  .شودمی انجام ارتباطی هايکانال سایر برقراري و مشورت گفتگو، بدون و مسابقات دبیرخانه سوي

 یوهشـ  شـامل  کـه  را مسابقات چکیده فرم مسابقه، هر شروع از قبل است موظف اعضا از یکی یا گروه سرپرست 4-8

 رایـی اج کمیتـه  بـه  صـفحه،  یـک  داکثرحـ  کلمـه،  300 درحد را شده استفاده منابع و گیري نتیجه روش، مساله، طرح

  .دهد تحویل مسابقات

 همـراه  تلفـن  تبلـت،  تـاپ، لـپ  اینترنـت،  از منـاظره  زمـان  در تواننـد نمی وجه هیچ به محققان و کنندگانمناظره 4-9

  بگیرند کمک خود سرپرست و جلسه در حاضرین از یا و کرده استفاده…و

  االجرا الزم موارد:  5 ماده 

  .باشند داشته اشراف و احاطه منسجم، شفاهی بحث یک ارائه و ساختار به نسبت بایستمی کنندگانمناظره 5-1

  .نندک استفاده واقعی هايقول نقل و ستدلم نکات از چگونه بدانند باید کنندگانمناظره 5-2

 ارائـه  بـه  مخـالف  و قموافـ  جایگـاه  دو هـر  در بتواننـد  کـه  باشد صورتی به باید کنندگانمناظره استدالل قدرت 5-3

  .بپردازند سخنرانی

 بحث در مستدل مدارك و اهدشو بیان به تنها و کنند اجتناب فردي تقابل هرگونه به ورود از باید کنندگانمناظره 5-4

  .بپردازند

  .بپردازند سخنرانی ارائه به شده مقرر زمان در و منطقی منظم،آرام، واضح، باید کنندگانمناظره 5-5

  دهند. پایان خود سخنرانی به جلسه رییس سوي از شده اعالم زمان در بایستمی کنندگانمناظره 5-6

 از اسـتفاده  امکان و نشده یرهذخ سخنرانی هر در آنها اضافه زمان که باشند داشته توجه بایستمی کنندگانمناظره 5-7

  .بودنخواهد دیگر زمان به شدن اضافه و گروهیهم براي آن



 

 

  .مایندن قلمداد قطعی نتیجه عنوان به را داوران هیأت قضاوت بایستمی کنندگانرهمناظ 5-8

  .کنند صحبت متوالی صورت به توانندنمی گروه یک سخنرانان 5-9

  مسابقات اجراي ساختار:  6 ماده

  و سرود جمهوري اسالمی و سرود دانشگاه مجید اهللا کالم قرائت 6-1

 اعـالم  و وراندا هیـات  معرفـی  منـاظره،  برگـزاري  چگـونگی  مـورد  در کلیاتی( جلسه رئیس توسط برنامه اعالم 6-2

  )موضوع

  آنها معرفی و جایگاه در گرفتن قرار جهت ها تیم از دعوت 6-3

  جلسه رئیس توسط مناظره شروع اعالم 6-4

  :مناظره ساختار

  قسمت اول: 

 6 و 5 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 6) موافق اول سخنران( موافق تیم توسط مسئله طرح ( 

 6 و 5 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 6) مخالف اول سخنران(  مخالف تیم توسط مسئله طرح( 

 اول سخنرانی پایان زنگ  

 قسمت دوم:

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3)  موافق دوم سخنران( موافق تیم دفاع( 

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3) الفمخ دوم سخنران(  مخالف تیم دفاع( 

 دوم سخنرانی پایان زنگ  

 قسمت سوم:

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3) موافق اول سخنران( موافق تیم دفاع( 

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3 )مخالف اول سخنران( مخالف تیم دفاع( 

 ومس سخنرانی پایان زنگ  

 قسمت چهارم:

 4 و 3 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 4) موافق دوم سخنران(  موافق تیم گیري نتیجه ( 



 

 

 4 و 3 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 4)مخالف دوم سخنران( مخالف تیم گیري نتیجه ( 

 مناظره پایان زنگ 

 جلسه رئیس توسط مسابقه خاتمه اعالم  

  قسمت پنجم:

  داوران هیات توسط نتیجه اعالم جهت تنفس قهدقی 10-15

  جلسه رئیس توسط اعالم تیم منتخب و امتیازات و داوران هیات راي اعالم

  مسابقه خاتمه

  امتیاز کسب معیارهاي مهمترین و دهی امتیاز نحوه:  7 ماده

  .باشدمی 600 وراندا یاته مجموع در و 200 شودمی کسب داور هر از تیم یک توسط که امتیازي حداکثر 7-1   

  .یستن پذیرفته عتراضیا گونههیچ داوران، هیات توسط نهایی راي صدور از پس 7-2  6

  :باشدمی ذیل شرح به دهیامتیاز معیارهاي ترینمهم 7-3  6

 مسابقات نامهآئین در مندرج ضوابط و شرایط رعایت  

 تیمی انسجام و هماهنگی ریزي،برنامه  

 مخالف نظرات و آرا به احترام و علمی مناظره اخالق رعایت  

 گیرينتیجه تا مسئله طرح از مستدل و علمی فرایندي کردن طی  

 دستوري نکات رعایت و بیان فن  

 بحث مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه  

 بحث در منطقی چارچوب از استفاده  

 سخنرانی  طول در گیرينتیجه و تعاریف مسئله، طرح در خالقیت  

 است شده دهآور داوري نامهآیین در آن، هاي عنوان زیر همراه به امتیازدهی هايمعیار سایر: نکته. 

  زمان برگزاري مسابقات مناظره:  8 ادهم

 10/08/97ورخ شنبه مپنجزمان برگزاري مسابقات مناظره بنا به امکانات و شرایط کاري واحدهاي استانی از روز 

 بایست تیمیمي جشنواره تعیین گردیده است. و واحدهاي استانی توسط دبیرخانه مرکز 23/08/97شنبه چهارلغایت 

  د. نماین ماه به دبیرخانه اجرایی جشنواره معرفیبانبرگزیده را همراه با ریز نمره کسب شده تا پایان آ



 

 

ز ســابقات را اتواننــد در صــورت اســتقبال مراکــز از مســابقات منــاظره، فرآینــد برگــزاري مهــاي اســتانی مــیواحــد

 حلـه اسـتانی  مسـابقات مر  بـه یـک تـیم    ،هـا از هـر مرکـز   ز علمی کاربردي آغاز نماینـد. در صـورت تعـدد تـیم    مراک

  . خواهند نمودهاي مراکز در مرحله استانی با یکدیگر رقابت تیمیابد و منتخب میراه 

 ا توجه بهوانند بتمی هاي استانی باشد و واحدزمان آغاز ثبت نام و برگزاري مسابقات به صورت پیشنهادي می نکته:

هند. تیم دزایش امکانات و صالحدید رییس واحد استانی بازه زمانی ثبت نام و برگزاري مسابقات را کاهش و یا اف

شنواره معرفی جبه دبیرخانه اجرایی  ماهآبان 29برتر مرحله استانی می بایست جهت حضور در مسابقات کشوري تا 

  گردد. 

 زمان
 ردیف عنوان فعالیت

 از ات

 1  ارسال پوستر و دستورالعمل اجرایی مسابقات  15/06/1397 31/06/1397

 2 هاي دانشجویی متقاضینام از تیمآغاز ثبت 01/07/1397 20/07/1397

 3 تدوین و ارسال گزاره هاي مرحله استانی 10/07/1397 15/07/1397

 4  برگزاري مسابقات مرحله استانی 01/08/1397 30/08/1397

  5 هاهاي مرحله کشوري و اعالم مواضع تیمارسال گزاره 01/09/1397 05/09/1397

  6 هاي دانشجوییتدوین چارت برگزاري مسابقات و اعالم آن به تیم 05/09/1397 07/09/1397

  7 هاي منتخب مرحله استانیهاي آموزشی براي تیمبرگزاري دوره 05/09/1397 10/09/1397

  8 برگزاري مسابقات مرحله کشوري 16/09/1397 19/09/1397

  9  برگزاري اختتامیه مسابقات 19/09/1397

   : 9 ماده 

 جامعدانشگاه  -683پ  -بین خیابان حافظ و  نجات الهی –یابان انقالب خ -آدرس دبیرخانه مرکزي جشنواره: تهران

   هنگی و اجتماعی ر امور فردفت -عاونت فرهنگی و دانشجوییم -2اختمان شماره س -علمی کاربردي

  021- 82778865شماره تماس: 

جتمع ادارات م –بلوار ابوالقاسم رشتی  –سه راه تعاون  –بلوار دانشجو  -یزدآدرس دبیرخانه اجرایی جشنواره: استان 

  035-38249980شماره تماس: – 9816188313دانشگاه جامع علمی کاربردي استان یزد  کدپستی :  –استان 

 yz.uast.ac.ir طالع رسانی جشنواره:آدرس وب سایت ا 

  

  

  



 

 

  دوره مسابقات مناظره دانشجویی دومینفرم ثبت نام 

   دانشگاه جامع علمی کاربردي

 )97 مرحله استانی (آبانماه

 

  نام خانوادگی:  نام:

  محل صدور:  نام پدر:

  :شماره دانشجویی  کد ملی:

  استان محل تحصیل:  نام مرکز محل تحصیل:

  تحصیلی: کاردانی   کارشناسیمقطع   رشته تحصیلی:

  نام استاد سرپرست:  جنسیت:   مرد     زن

  براي مناظره کدام دسته از گزاره هاي زیر را می پسندید؟

  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی  مذهبی  اقتصادي (موانع تولید و اشتغال)

  گزاره هاي پیشنهادي شما براي اولین مرحله از مسابقات مناظره دانشجویی چیست؟

1................................................................................................  

2................................................................................................  

3................................................................................................  

ه م با مطالعدمتعهد می گر ........................لی .....اره ماینجانب .................................فرزند ......................... به شم

سبت به نرا  وددقیق دستوالعمل اجرایی مسابقه مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردي تعهد خ

  اشم.می ب رعایت تمام بندهاي آن اعالم نموده و متقاضی اظهار نظر در مسابقات مناظره دانشجویی

 کلیه اظهاراتم را همراه با استدالل و مستند ارائه خواهم نمود. - 1

وجب می که رعایت ادب را نسبت به طرف مقابل خود رعایت نموده و از هر گونه حرف و یا حرکت - 2

 ف مقابل می گردد اجتناب خواهم نمود.ناخرسندي طر

 از موضوع فوق الذکر خارج نشوم. - 3

می ي اسالبه هیچ یک از افراد حاضر در جلسه و یا غایبین و همچنین به اسالم، نظام جمهور - 4

 ایران و مسئولین نظام اهانت ننمایم.

 انتقاد پذیر و صبور بوده و تحمل حرف مقابل را داشته باشم. - 5

 بوده و صحبت طرف مقابل را قطع نخواهم کرد. به نظم جلسه پایبند - 6

  مضاءا                                                                                           

                                                                              


