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مرحله استانی / دانشگاهی رئیس شورای علمی: دکتر علی منتظری
دبیر مسابقات: مهدی کاظمی خالدی

دبیر علمی مسابقات: دکتر سعید پورعلی
قائم مقام دبیر مسابقات: مهدی عنبری

دبیر اجرایی مسابقات: مهدیه شاه نظری اول
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی: عبدالماجد حمیدیان

مسئول کمیته داوران: بشیر معتمدی
مسئول کمیته آموزشی: سمانه عنبری

مسئول کمیته پشتیبانی و جذب منابع: وجیهه ابوطالبی کوشکنو
اعضای شورای سیاستگذاری: دکترحمیدرضا طیبی،دکتر مهدی فیض،دکترعلی منتظری،دکتر سعیدپورعلی، 

دکتر خسرو قبادی و مهندس مهدی کاظمی خالدی
همــکاران طــرح: محمــود علیگــو، علــی آقا زمانــی، عمادابراهیمی،ســارا افتخــاری، مهدیــه حاجــی قاســم، 
فاطمــه حافظــی، ســجاد ستایشــی، حســین شــاکری مزینانــی، محمــد شــیواپور، محمــد جــواد صالحــی بیــدار، 
ــو، مرضیــه عنبــری، محمدمهــدی فــالح،  ــژاد، حســین عصــاری آرانــی، حامــد علــی ویردیل ــی ن زینــب طاول
محمــد قاســمی، مهــرداد مشــیری، مهــدی نجفــی خــواه، محمدرضــا غریبــی، عاطفــه حیــدری، محمــد ســلیمی 
ــای  ــی استانی/دانشــگاهی واحده ــران اجرای ــه  و دبی ــاکریان، محســن حمدی ــا ش ــال عابدی،فریب ــی، لی جهرم

برگزارکننــده طــرح
طراحی و صفحه آرایی: علیرضا عمادالدین

با سپاس فراوان از همراهی:
معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری: دکتــر ســید ضیــاء هاشــمی، دکتــر حســین 
میرزایــی، محمــد هــادی عســگری و محــی الدیــن فاضلیــان    هیــات حمایــت از کرســی های نظریــه 
ــر مســگر،  ــی اکب ــد و مناظــره: حجــت االســالم و المســلمین عبدالحســین خســروپناه، عل ــردازی، نق پ
مهــدی انتظــاری و مصطفــی اســماعیلی    کمیســیون طــرح  و مشــاوره دانشــجویی شــورای  عالــی 
ــی  ــت  فرهنگ ــری معاون ــین قمص ــری، حس ــود قدی ــری، محم ــین مطه ــالب  فرهنگی:محمدحس  انق
دانشــجویی  وزارت  بهداشــت، درمــان  و  آمــوزش پزشــکی: دکتــر محمدرضــا داودآبــادی  فراهانــی، 
ــم ورزی ــم هاش ــید ابراهی ــی و س ــده صالح ــی، مائ ــر تهران ــری، دکت ــر جعف ــه، دکت ــن  عالم ــام الدی  دکترحس
ســکینه جمالی و   معاونت ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش وجوانان:محمدرضارســتمی،داوودنوری 

ــر  ــا، دکت ــادی دان ــد قب ــان هــالل احمــر: دکتــر مســعود حبیبــی، دکتــر وحی ســازمان جمعیــت جوان
امیــر لَله گانــی، ســعید بابایــی، مســعود آســیما و مرحــوم دکتــر امیــر معتمــدی    خبرگــزاری دانشــجویان 
ایــران )ایســنا(: دکتــر علــی متقیــان، علــی عســگری، صــادق کرمیــان، بهنــاز غفــاری    خبرگــزاری 

قرآنــی )ایکنــا(: حمیــد صـابرفـــرزام، مصطفــی آجرلــو، علــی آتــش زر، مهدیــه حـــاجی قـــاسم       
ســازمان صــدا و ســیما: شــبکه 4 ســیما، رادیــو گـــفت و گــو، شــبکه افــق، شــبکه خبــر، دکتــر پیمــان 
ــی    ــی مدن ــد معاف ــید محم ــروی ، س ــی خس ــدی، عل ــتم ون ــی رس ــر تق ــین، دکت ــا پورحس ــر رض ــی، دکت جبل
جهــاد دانشــگاهی واحــد امیرکبیــر: دکتــر مهــدی ورســه ای و مجتبــی آهنگــر  دانشــگاه امیرکبیــر: 

دکتــر احمــد معتمــدی و دکتــر رضــا صــراف شــیرازی 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــان در مت ــامی ایش ــه اس ــابقات، ک ــن دوره مس ــی چهارمی ــورای علم ــای ش ــی اعض و تمام

ــت. ــیده اس ــتحضار رس اس
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

بی تردیــد ایــن مطالبــه رهبــری بــا آمــوزش 
ــای  ــی ه ــره وکرس ــای مناظ ــم و ویژگی ه مفاهی
آزاد اندیشــی و نظــارت و همراهــی اســاتید و 
ــار دانشــجویان در  ــا در کن مســئوالن دانشــگاه ه
ــد  ــرد و می توان ــرار می گی ــود ق ــی خ ــیر اصل مس
پیشــتاز رشــد در تمامــی عرصه هــای جامعه باشــد، 
امــا وظیفــه ی آمــوزش و انتقــال چنیــن مفاهیمــی 
دســتگاه های  عهــده ی  بــر  دانشــجویان  بــه 
اســت. کشــور  عالــی  آمــوزش  و   فرهنگــی 

ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی بــه 
عنــوان یکــی از متولیــان فرهنگــی کشــور، اولیــن 
و تنهــا برگــزار کننــده مســابقات مناظــره درحــوزه 
ــور  ــطح کش ــی در س ــورت مل ــجویی و بص دانش
اســت و بــا برگــزاری ســه دوره موفــق مســابقات 
ملــی مناظــره دانشــجویی ، مرحلــه اســتانی/ 
دانشــگاهی چهارمیــن دوره مســابقات مناظــره 
ــه صــورت هماهنــگ در 14  ــز ب دانشــجویی را نی
ــزار  ــاد دانشــگاهی سراســر کشــور برگ ــد جه واح

ــوده اســت.  نم

 خط مشی مسابقات مناظره
دانشجویان ایران:

ــل آرا،  ــد و نق ــی در نق ــالق علم ــه اخ ــزام ب -الت
ــار ــخاص و آث اش

ــی و  ــر علم ــای غی ــزاع ه ــه ن ــز از ورود ب -پرهی
ــوم ــره و مرس ــادالت روزم مج

مقدمه

مباحــث،  کارایــی  و  روزآمــدی  بــه  -اهتمــام 
منابــع  و  نقل هــا 

-اهتمــام بــه واقعــی بــودن دفــاع تیــم هــا 
حقیقــی( مخالــف  )موافــق/ 

محورهای چهارمین دوره مسابقات 
مناظره دانشجویان ایران:

- پیشــرفت و توســعه: مدیریــت جهــادی، اقتصــاد 
ــش  ــتغال دان ــی، اش ــای علم ــی، نوآوری ه مقاومت

بینــان، توســعه پایــدار
- اخــالق اجتماعــی: نــوع دوســتی، اعتــدال، 
خدمــت داوطلبانــه، تضادهــای اجتماعــی، اخــالق 

ــی ــت از زندگ ــداری، رضای م
- ســالمت: بهداشــت روانــی، ســالمت عمومــی، 
تحــول نظــام ســالمت، مبــارزه بــا اعتیــاد، ورزش

ــداری،  ــون م ــوری، قان ــت مح ــت: عدال - سیاس
اقتصــادی،  مفاســد  المللــی،  بیــن  روابــط 

جمعــی رســانه های 

ــز  ــاره ای ج ــی، چ ــل جمع ــردن عق ــدار ک ــرای بی »ب
ــه  ــری ب ــخ رهب ــت«. )پاس ــره نیس ــاوره و مناظ مش
ــگران  ــگان و پژوهش ــش آموخت ــی از دان ــه جمع نام
حــوزه علمیــه در مــورد کرســی هــای نظریــه پــردازی( 

1381/11/16
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مرحله استانی / دانشگاهی

بــوده اســت. قابــل ذکــر اســت، مرحلــه اســتانی 
در تهــران بــه علــت تعــدد دانشــگاه بــه صــورت 
دانشــگاهی برگــزار شــد و در مرحلــه منطقــه ای، 
اســتان تهــران بــه عنــوان یــک منطقــه در 
نظــر گرفتــه شــد وگروه هــای برتــر مرحلــه 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــگاهی ب دانش

ــابقات  ــن دوره مس ــه ای چهارمی ــه منطق    مرحل
در هفتــه  پایانــی مهــر مــاه ســال 1394 در 

ــد. ــزار ش ــب برگ ــه منتخ ــار منطق چه

   مرحلــه کشــوری چهارمیــن دوره مســابقات در 
ــاه ســال 1394 در دانشــگاه  ــی آذر م ــه پایان هفت

امیرکبیــر تهــران برگــزار شــد.

  مراســم افتتاحیــه چهارمیــن دوره مســابقات 
:)ISDC(ایــران دانشــجویان  مناظــره 

پنجم اسفند ماه 1393
مصــادف بــا ســالروز خواجــه نصیرالدیــن طوســی 

)فیلســوف گفتگــو(

   مرحله استانی/ دانشگاهی مسابقات:
ــال  ــاه  س ــرداد م ــا 15 خ ــاه ت ــت م  15 اردیبهش

 1394
در 10 استان و 4 دانشگاه در سطح تهران

هــدف از برگــزاری ایــن مرحلــه افزایــش میــزان 
مشــارکت دانشــجویان کلیــه دانشــگاه هــای 
ــین  ــای پیش ــه دوره ه ــبت ب ــور نس ــر کش سراس

مراحل مختلف مسابقات

 هرم برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

معرفی مسابقات
ــارج از  ــره در خ ــابقات  مناظ ــال حاضــر مس در ح
ایــران بــه عنــوان یــک فعالیت جــدی در دانشــگاه 
هــا انجــام مــی پذیــرد. پیشــینه طوالنــی و ریشــه 
دار اجــرای ایــن مســابقات در ایــن کشــورها باعث 
شــده تــا مــدل هایــی اســتاندارد نظیــر: مســابقات 
ــر  ــی، کارل پوپ ــدارس جهان ــا، م ــی بریتانی پارلمان

ــد.  ــه وجــود آین ــرای انجــام مناظره هــا ب و... ب
مســابقات مناظــره دانشــجویان ایــران بومــی 
ــی  ــدارس جهان ــابقات م ــدل مس ــده م ــازی ش س
اســت. بــرای  ترتیــب  دادن جلســه  مناظــره  در 
ــن  و  ــوع  آن  تعیی ــد موض ــت  بای ــدل، نخس ان م
ــالغ  شــود. یکــی   ــدگان  اب ــه  شــرکت  کنن ــاًل ب قب
ــه   ــه  قضی ــت  ک ــوع  آنس ــن  موض ــرایط  تعیی ازش
ــه  صــورت  مثبــت  مطــرح  گــردد و   ــا موضــوع  ب ی
برای اثبــات  یــا رد آن  دالیلــی  اقامــه  شــود دیگــر 
ــایل  روز  ــه  مس ــوط  ب ــد مرب ــوع  بای ــه  موض آنک
ــا میــل   باشــد تامناظــره  کننــدگان  و شــنوندگان  ب
و عالقــه  در آن  شــرکت  کننــد . هــر گــروه شــامل 
چهــار عضــو اســت کــه شــامل دو ســخنران و دو 
ــر  ــار نف ــره  چه ــر مناظ ــد. در ه ــی باش ــق م محق
شــرکت  مــی  کننــد کــه  دو تن آنــان  بــرای  اثبــات  
ــی  آن  می کوشــند  ــرای  نف ــه  و دو تن دیگــر ب قضی
ــه   ــود اقام ــر خ ــاندن  نظ ــی نش ــه  کرس ــرای  ب و ب

دلیــل  می کننــد. 
مناظــره مرکــزی اســت بــرای تجزیــه و تحلیــل، 
اســتدالل، برخــورد و ســوال. اســتدالل هــای 
ــد  ــق( در جهــت تأیی ــت، مواف ــروه طــراح ) مثب گ
ــروه  ــای گ ــتدالل ه ــنهادی است.اس ــزاره پیش گ
ــت. ــنهادی اس ــزاره پیش ــت رد گ ــف در جه مخال

ــث  ــی بح ــاط اصل ــی از نق ــوال یک ــورد  و س برخ
هســتند. مناظــره کننــدگان موظفنــد بــا اســتدالل 
ــد. گــروه هــا از  ــل خــود برخــورد کنن گــروه مقاب
ســوال بــرای ایجــاد چالــش بــا یکدیگــر اســتفاده 
مــی کننــد. و تیــم هــای دیگــر پاســخ مــی دهنــد. 
هــر تیــم مــی توانــد تصمیــم بگیــرد کــه چگونــه 
ــازه  ــا اج ــم ه ــد. تی ــره کن ــوزه مناظ ــن ح در ای
ــده  ــر را ندی ــای دیگ ــروه ه ــارات گ ــد اظه ندارن
بگیرنــد مگــر اینکــه ســوالی مطــرح نشــده باشــد 

ــه اظهــار نظــر جدیــد نباشــد. و نیــازی ب
فــردی بــه عنــوان رییــس جلســه مســئول کنتــرل 
ــر  ــه ه ــص ب ــان مخت ــده زم ــه و نگهدارن جلس

گــروه می باشــد.
ــا و  ــگاه ه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــر عض ــه نف س
ــن  ــق آیی ــور طب ــی کش ــی عال ــات آموزش موس
نامــه داوری مســابقات بــه قضــاوت هــر مناظــره 

ــت. ــد پرداخ خواهن
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ــد. حــدود 167 مناظــره  ــوده ان ــه اســتانی شــرکت نم ــم در مرحل  170 تی
در ایــن دوره از مســابقات برگــزار شــد و از میــان ایــن تیــم هــا 35 تیــم 

ــد. ــه دانشــگاه هــای اســتان تهــران بودن ــوط ب مرب

واحدهای استانی:
  آذربایجان شرقی / آذربایجان غربی /  اصفهان / ایالم  
چهارمحال و بختیاری / خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 زنجان / قزوین / لرستان / مرکزی 

واحدهای برگزار کننده مسابقات

تعداد تیم های شرکت کننده در مرحله استانی

واحدهای دانشگاهی:
دانشگاه الزهراء / دانشگاه تهران 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / دانشگاه عالمه طباطبایی 
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گزارش مختصر
مرحله استانی/دااگشنهی

چهارمین دوره مسابقات  مناظره دانشجویان اریان

بهار 1394
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مسابقات مناظره در استان آذربایجان شرقی

مجری: جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
دبیر اجرایی: سید رضی آقا سیدی، کارشناس ارشد مدیریت

ــز،  ــور تبری ــام ن ــوم پزشــکی، پی ــز، عل ــم دانشــجویی از دانشــگاه های تبری ــا: 12 تی ــداد تیم ه تع
آزاد اســالمی تبریــز، علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی، پیــام نــور خسروشــاه و هنــر اســالمی تبریــز

کارگاه توجیهی: 28 اردیبهشت ماه 1394، دانشگاه تبریز
زمان برگزاری مسابقات: روزهای 5، 9 و 12 خردادماه 1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه تبریز
تیم هــای  برگزیــده: »بســیج دانشــجویی« از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، »جامعــه اســالمی« 

از دانشــگاه تبریــز، »آوا« از دانشــگاه آزاد اســالمی تبریــز
هیئت داوران:

دکتر صمد بهروز )الهیات، دانشگاه تبریز(
دکتر نیال کوشنده )فقه و حقوق، دانشگاه تبریز(
 دکتر حسین صالحی پور مهر )جامعه شناسی،

دانشگاه علمی-کاربردی دانشگاه تبریز(
 دکتر خسرو کنعانی )مدیریت آموزشی، دانشگاه

علمی-کاربردی دانشگاه تبریز(
 دکتر سعید غریب خواجه )جامعه شناسی،

دانشگاه علمی-کاربردی تبریز(
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مجری: جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی
دبیر اجرایی: مرتضی نبی زاده، کارشناس ارشد مدیریت

تعداد تیم ها: 10 تیم دانشجویی از دانشگاه ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ارومیه
کارگاه توجیهی: 23 اردیبهشت ماه 1394، دانشگاه ارومیه

زمان برگزاری مسابقات: 28 و 30 اردیبهشت 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه ارومیه

تیــم  هــای برگزیــده: تیــم »نســل دوم انقــالب« از دانشــگاه پیــام نــور ارومیــه و تیــم »انعــکاس« 
از دانشــگاه آزاد اســالمی ارومیــه

هیئت داوران:
دکتر محمدحسن جوادی )استادیار، دانشگاه ارومیه(

دکتر رضا نیکخواه )استادیار، دانشگاه ارومیه(
دکتر افشار کبیری )استادیار، دانشگاه ارومیه(

دکتر ابوالقاسم ولی زاده )استادیار، دانشگاه ارومیه(
دکتر حبیب ولی زاده )عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی(
دکتر سید محمد صالحی )استادیار، دانشگاه ارومیه(

مسابقات مناظره در استان آذربایجان غربی
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مسابقات مناظره در استان اصفهان
مجری: جهاد دانشگاهی استان اصفهان

دبیر اجرایی: سیاوش گلشیری، کارشناسی ارشد پژوهش هنر
تعداد تیم ها: 6 تیم دانشجویی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی 

کارگاه توجیهی: 3 خرداد ماه 1394
زمان برگزاری مسابقات: 10 خرداد 1394

مکان برگزاری مسابقات: سالن شهید آوینی دانشگاه اصفهان
تیم  های برگزیده: تیم »دانشگاه اصفهان« و تیم »سبحان« از دانشگاه پیام نور فریدونشهر

هیئت داوران:
 دکتر محسن محمدی فشارکی )عضو هیئت

علمی دانشگاه اصفهان(
 دکتر محمدحسین حیدری )عضو هیئت علمی

دانشگاه اصفهان(
 دکتر حسین اسماعیلی )عضو هیئت علمی

دانشگاه اصفهان(
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مجری: جهاد دانشگاهی استان ایالم
دبیر اجرایی: علی حیدربیگی، کارشناس ارشد علوم سیاسی

تعــداد تیم هــا: 8 تیــم دانشــجویی از دانشــگاه ایــالم، دانشــگاه آزاد، پیــام نــور و علمــی کاربــردی 
جهــاد دانشــگاهی

کارگاه توجیهی: 28 اردیبهشت ماه 1394
زمان برگزاری مسابقات: 7 الی 9 خرداد ماه 1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه ایالم
تیــم  هــای برگزیــده: تیــم »شــهید رضایــی نــژاد« از دانشــگاه پیــام نــور ایــالم و تیــم »جنبــش 

اخــآ )او خواهــد آمــد(« از دانشــگاه ایــالم
هیئت داوران:

دکتر حاجی کریمی )دانشیار دانشگاه ایالم(
 دکتر علی سهراب زاده )عضو هیئت علمی 

دانشگاه پیام نور(
 دکتر علی موسی نژاد )عضو هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسالمی(

مسابقات مناظره در استان ایالم
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مجری: جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری
دبیر اجرایی: سیروس رضایی، کارشناس ارشد روابط بین الملل

تعداد تیم ها: 8 تیم دانشجویی از دانشگاه شهرکرد، پیام نور و علمی کاربردی 
کارگاه توجیهی: 2 اردیبهشت ماه 1394

زمان برگزاری مسابقات: 7 تیر ماه 1394
ــور مرکــز شــهرکرد و دانشــکده ادبیــات و علــوم  مــکان برگــزاری مســابقات: دانشــگاه پیــام ن

انســانی دانشــگاه شــهرکرد
تیم های  برگزیده: تیم »بصیرت« و »عمار« از دانشگاه شهرکرد

هیئت داوران:
دکتر مظاهر شهرانی )استادیار دانشگاه شهرکرد(
 دکتر حجت السالم سعید صفی )استادیار دانشگاه

 شهرکرد(
دکتر اسماعیل صادقی )استادیار دانشگاه شهرکرد(

مسابقات مناظره در استان چهارمحال و بختیاری
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مسابقات مناظره در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

مجری: سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
دبیر اجرایی: حسین یوسفی، کارشناس مهندسی آب

ــگاه  ــی، دانش ــکی فردوس ــوم پزش ــی، عل ــگاه فردوس ــجویی از دانش ــم دانش ــا: 16 تی ــداد تیم ه تع
ــورد، دانشــگاه آزاد مشــهد و ... بجن

کارگاه توجیهی: 17 اردیبهشت ماه 1394
زمان برگزاری مسابقات: 19، 23 و 29 اردیبهشت ماه سال1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه فردوسی مشهد
ــده: تیــم هــای »E«، »گیرینــو«، »مجــال وصــول« و »اندیشــه« از دانشــگاه  ــم  هــای برگزی تی

فردوســی مشــهد
هیئت داوران:

دکتر حامد بخشی  )عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی(
دکتر مژگان عظیمی  )عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی(
 دکتر سید حسین سیدموسوی )عضو هیئت علمی

 گروه معارف دانشگاه فردوسی(
دکتر هادی بختیاری  )عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی(

 دکتر وحید خادم زاده )عضو هیئت علمی گروه
 فلسفه دانشگاه فردوسی(

 دکتر رضا نیرومند )عضو هیئت علمی گروه
 معارف دانشگاه فردوسی(

و ...
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مجری: جهاد دانشگاهی استان زنجان
دبیر اجرایی: سارا ذوقیان، کارشناس مدیریت بازرگانی

تعــداد تیم هــا: 30 تیــم از دانشــگاه هــای زنجــان، دانشــگاه پیــام نــور، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
ــردی جهاددانشــگاهی، غیرانتفاعــی  ــردی میــراث فرهنگــی، مرکــز علمــی کارب مرکــز علمــی کارب

روزبــه، پردیــس فرهنگیــان الزهــراء و ...
کارگاه توجیهی: 16 اردیبهشت ماه 1394

زمان برگزاری مسابقات: 23، 24 و 30 اردیبهشت و 2 خرداد 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه زنجان

تیــم هــای  برگزیــده: تیــم هــای »شــهید بهشــتی« از دانشــگاه زنجــان، »مدیریــت صنعتــی2« 
و »جــرس« از دانشــگاه پیــام نــور و »پردیــس الزهــراء« از دانشــگاه فرهنگیــان

هیئت داوران:
 دکتر سید حسین میرموسوی )عضو هیئت
علمی و رییس کتابخانه دانشگاه زنجان(
 دکتر امیر مومنی هزاوه )رییس دانشکده

علوم انسانی دانشگاه زنجان(
 دکتر رضا پیرایش )مدیر دفتر جذب هیئت

علمی دانشگاه زنجان(
 دکتر هاشم شهروسی وند )عضو هیئت علمی

دانشگاه زنجان(
و ...

مسابقات مناظره در جهاد دانشگاهی استان زنجان



صفحه
16

گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مجری: جهاد دانشگاهی استان قزوین
دبیر اجرایی: مهدی گلدوزها، کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد

ــی  ــور، علم ــام ن ــی، پی ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگا ه بی ــجویی از دانش ــم دانش ــا: 16 تی ــداد تیم ه تع
ــالمی و ... . ــکی،  آزاد اس ــوم پزش ــردی، عل کارب

کارگاه توجیهی: 17 اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین
زمان برگزاری مسابقات: 23 و 29 اردیبهشت و 2 و 4 خرداد ماه 1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تیــم  هــای برگزیــده: تیم هــای »اتــاق آســمان« از دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره(، »فــرات« 
ــی) ره( و  ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــان« از دانش ــی خواه ــن، »ترق ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل از دانش

»بســیج دانشــجویی« از دانشــگاه آزاد قزویــن 
هیئت داوران:

دکتر حاکم قاسمی )دانشیار(
دکتر بهرام نوازی )دانشیار(

دکتر سید محمد حکاک )استاد تمام(
دکتر مجید مال یوسفی )دانشیار(

 )همه اساتید از اعضای هیئت علمی دانشگاه
 بین المللی امام خمینی )ره( هستند.(

مسابقات مناظره در استان قزوین
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مسابقات مناظره در استان لرستان

مجری: جهاد دانشگاهی استان لرستان
دبیر اجرایی: احمد حاتمی، کارشناس مهندسی برق

تعداد تیم ها: 4 تیم از دانشگاه های پیام نور، علوم پزشکی لرستان و دانشگاه لرستان  
کارگاه توجیهی: 29 اردیبهشت 1394

زمان برگزاری مسابقات: 9 خرداد 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه علمی کاربردی لرستان

تیم های  برگزیده: تیم »برهان« از دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هیئت داوران: 

 دکتر علی حیدری )استاد تمام و عضو هیئت
 علمی دانشگاه لرستان(

 دکتر علی نوری )دانشیار و عضو هیئت علمی
 دانشگاه لرستان(

 دکتر محسن رضا منظمی )استادیار و عضو هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مسابقات مناظره در استان مرکزی

مجری: جهاد دانشگاهی استان مرکزی
دبیر اجرایی: محسن سعیدی، کارشناس ارشد روابط بین الملل

تعداد تیم ها: 16 تیم از دانشگاه های اراک، علوم پزشکی، پیام نور، فرهنگیان و ...
کارگاه توجیهی: 22 اردیبهشت ماه 1394

زمان برگزاری مسابقات: 29 الی 31 اردیبهشت 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه اراک

تیــم  هــای برگزیــده: تیــم »راشــین« از دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک، تیــم »شــمیم یــاس« از 
ــم »کلیــک« از دانشــگاه اراک. ــالد« ازدانشــگاه اراک، تی ــم »می دانشــگاه اراک، تی

هیئت داوران:
دکتر فاطمه دسترنج )دانشیار دانشگاه اراک(

دکتر ابراهیم آقامحمدی )استادیار دانشگاه اراک(
 دکتر محمدمهدی حقی )عضو هیئت علمی

دانشگاه اراک(
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مسابقات مناظره در دانشگاه الزهراء )س(

مجری: جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء )س(
دبیر اجرایی: فاخره سادات صباغ، کارشناس ارشد علوم اجتماعی
تعداد تیم ها: 4 تیم از دانشکده های علوم اجتماعی و علوم پایه

کارگاه توجیهی: 28 اردیبهشت 1394، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه 
الزهراء )س(

زمان برگزاری مسابقات: 5 خرداد ماه 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء )س(

تیم های  برگزیده: گروه »رهرو« از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء )س(
هیئت داوران:

 دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه )عضو هیئت
علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی(

دکتر علی رجبلو )استادیار دانشگاه الزهرا(
 دکتر شهال محمدزاده )عضو هیئت علمی جهاد 

دانشگاهی(

ترکیب آماری 
شرکت 
کنندگان
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مجری: سازمان جهاد دانشگاهی تهران
دبیر اجرایی: محمد شکری، کارشناسی ارشد فلسفه

ــی و  ــی، فن ــوم سیاس ــون و عل ــات، فن ــکده ادبی ــجویی از دانش ــم دانش ــا: 16 تی ــداد تیم ه تع
ــی و ... ــوم اجتماع ــی، عل مهندس

کارگاه توجیهی: 17 اردیبهشت ماه 1394
زمان برگزاری مسابقات: 23 و 24 اردیبهشت ماه 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

ــوم انســانی، »روایــت« از  ــارت« از دانشــکده ادبیــات و عل ــده: تیــم هــای »عب تیم هــای برگزی
ــوم  ــی و »رســالت« از دانشــکده عل ــوم انســانی، »فراســت« از دانشــکده فن ــات و عل دانشــکده ادبی

اجتماعــی
هیئت داوران: 

دکتر اعظم راودراد )جامعه شناسی(
دکتر جبار رحمانی )انسان شناسی(
دکتر محمد عاملی )علوم اجتماعی(

دکتر رضا شاکری )علوم سیاسی(
و ... 

مسابقات مناظره در دانشگاه تهران

ترکیب آماری 
شرکت 
کنندگان
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مجری: جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر اجرایی: مونا رهنما، کارشناس شیمی

تعداد تیم ها: 4 تیم دانشجویی از دانشکده های برق، کامپیوتر و ...
کارگاه توجیهی: 28 اردیبهشت ماه 1394

زمان برگزاری: 7 خرداد ماه 1394
مکان برگزاری: دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تیم های  برگزیده: تیم »بشری« از دانشکده برق
هیئت داوران: 

 دکتر حسین خواسته )عضو هئیت علمی
دانشگاه خواجه نصیر(

 دکتر حجت السالم حسین خدادادی )عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

 دکتر محمد حسن خاتمی )عضو هیئت
علمی دانشگاه خواجه نصیر(

مسابقات مناظره در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

ترکیب آماری 
شرکت 
کنندگان
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مجری: جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی
دبیر اجرایی: عاطفه حیدری، کارشناس ارشد تبلیغات و بازاریابی

تعداد تیم ها: 4 تیم دانشجویی از دانشکده های اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی و ...
کارگاه توجیهی: 23 اردیبهشت ماه 1394

زمان برگزاری مسابقات: 6 خرداد ماه 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی

تیم های  برگزیده: تیم »سدید« از دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
هیئت داوران:

دکتر حسین اسکندری )دانشیار(
دکتر غالمرضا ذکیانی )دانشیار(

دکتر عبدالرسول قاسمی )استادیار(
دکتر محمدتقی کرمی قهری )استادیار(

مسابقات مناظره در دانشگاه عالمه طباطبایی

ترکیب آماری 
شرکت 
کنندگان
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نگاه آماری به مرحله استانی مسابقات
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میزان مشارکت دانشجویان از 
دانشگاه های مختلف

دانشگاه های سراسری )وزارت علوم(: 415 نفر
دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی: 32 نفر

دانشگاه آزاد اسالمی: 61 نفر
دانشگاه پیام نور:87 نفر

دانشگاه های علمی کاربردی و غیرانتفاعی: 85 نفر
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نفر  28 دکترا: 
101 نفر کارشناســی ارشد: 

502 نفر کارشناســی: 
نفر  49 کاردانی: 
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331 نفر علوم انســانی: 
45 نفر علوم پزشــکی: 

298نفر ــوم پایه:  فنی و عل
نفر  6 هنر: 
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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شورای علمی مسابقات

صفحه
30

   اعضای شورای علمی چهارمین دوره مسابقات:
1. دکتر علی منتظری؛ رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی )رییس شورای علمی(

2. حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد 
و مناظره

3. دکتر سید ضیاء هاشمی؛ معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
4. دکتر محمدرضا داودآبادي فراهانی؛ معاون محترم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی
5. دکتر عبدالحمید احمدی؛ معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

6. دکتر حسینعلی قبادی؛ سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7. دکتر محمدرضا جوادی یگانه؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

8. دکتر مهدی فیض؛ مشاور فرهنگی رئیس جهاد دانشگاهی  
9. دکتر حمید امین اسماعیلی؛ معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی

علمــی  هیــأت  اعضــای  از  نفــر   17 از  متشــکل  کمیتــه  ایــن 
جهاددانشــگاهی، دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی کشــور اســت 
کــه بــه انتخــاب شــورای سیاســت گذاری مشــخص شــده انــد. وظیفــه 
اصلــی ایــن شــورا بررســي و اصــالح آییــن نامــه داوري ،اصــالح فــرم 
امتیازدهــي داوران، تعییــن محــور هــای مســابقه و بــه تبــع آن تعییــن 

ــی اســت.  ــا نهای ــی ت موضوعــات مناظــره هــا از مقدمات
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10. دکتر محمدرضا بهرنگی؛ نایب رییس کمیسیون علوم 
رفتاری هیئت کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره

11. دکتر سعید پورعلی؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و 
دبیر علمی مسابقات

12. مهندس مهدی کاظمی خالدی؛ رییس سازمان دانشجویان و دبیر چهارمین دوره مسابقات
13. دکتر غالمرضا ذکیانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

14. دکتر حمیدرضا فرهمند؛ عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
15. دکتر خسرو قبادی؛ سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
16. کاووس حیدری؛ معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

17. دکتر عزت اله نادری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

ــروه  ــم گ ــای مه ــی از دغدغه ه ــت و یک ــره اس ــی مناظ ــور اصل ــوع« مح »موض
برگــزار کننــده مســابقات.دبیرخانه مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران برای 
ــودن  ــردی ب ــه و کارب ــه جامع ــه بدن ــات ب ــتر موضوع ــه بیش ــردن هرچ ــک ک نزدی
آن هــا، از موضوعــات پیشــنهادی دانشــجویان عالقمنــد و نهادهــای حامــی طــرح 
اســتفاده نمــوده اســت. اعضــای شــورای علمــی چهارمیــن دوره مســابقات مناظــره 
ــاه ســال 1394 طــی یــک جلســه  ــخ 7 اردیبهشــت م ــران، در تاری دانشــجویان ای
چنــد ســاعته از میــان 400 گــزاره دریافــت شــده توســط دبیرخانــه مســابقات، 100 
گــزاره را جهــت اعــالم بــه واحدهــای برگــزار کننــده مســابقات تصویــب نمودنــد.

پــس از اعــالم گــزاره هــای مصــوب بــه واحدهــای برگــزار کننــده مســابقات، گــزاره هــای مناظــره 
در واحدهــای مختلــف بــر اســاس عالقمنــدی  گروه هــای شــرکت کننــده انتخــاب شــدند؛ برخــی 

از ایــن گــزاره هــا بدیــن شــرح اســت:

نمونــه گــزاره هــای مناظره هــای مرحلــه اســتانی 
ــران ــجویان ای ــره دانش ــابقات مناظ ــن دوره مس چهارمی

-اجــرای مجازاتهایــی از قبیــل اعــدام و شــالق در مــال عــام باعــث کاهــش آمــار جــرم و جنایــت مــی 
شــود.

-جدایی دین از سیاست موجب بی اخالقی سیاستمداران می شود.
-روابط عاشقانه پیش از ازدواج، به انتخاب همسر مناسب در آینده لطمه می زند.

-توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی کشور مقدم است.
-حکومت می تواند در برخی مواقع به منظور حفظ مصلحت، از قوانین تخطی کند.

-افزایش حضور پلیس، موجب افزایش سطح امنیت اجتماعی می گردد.
-پولی کردن دانشگاه ها، خالف عدالت اجتماعی است.

ــوان نظامــی کشــور می شــود و در نتیجــه  ــی خدمــت وظیفــه ســربازی موجــب افزایــش ت ــون فعل -قان
مفیــد اســت.
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تذکر: نتیجه مسابقات به معنی تایید یا رد گزاره نیست.



حه
صف

33

مرحله استانی / دانشگاهی

حه
صف

33

ــض  ــانه تبعی ــگاه ها نش ــه ورزش ــوان ب ــدادن بان -راه ن
ــت. ــیتی اس جنس

-شــرایط بــد اقتصــادی تاثیــر مســتقیمی بــر افزایــش 
جــرم و جنایــت نــدارد.

-ماهواره عامل گسترش فساد و فحشا است.
ــش  ــب افزای ــه کشــورها موج ــی ب ــل دموکراس -تحمی

ــی شــود. ــی م دموکراســی جهان
ــی  ــل اصل ــی از عوام ــکالت اجتماع ــش مش -افزای

ــت. ــه اس ــات در جامع ــه خراف ــش ب گرای
-ازدواج موقت جایگزین مناسبی برای روابط نامشروع در سطح جامعه است.

-تفکیک جنسیتی دانشگاه ها به نفع فضای علمی کشور است.
-ارتباط و پیوستگی روحانیت با سیاست باعث کناره گیری مردم از دین و روحانیت می شود.

-طرح تحول سالمت باعث تقویت عدالت در نظام سالمت است.
-باید از مشارکت بانوان در سطوح مدیریتی کشور بهره برد.

ــت و  ــی دول ــی و هــم زبان ــرای تقویــت همدل ــت مانعــی ب ــه راهبردهــای اساســی دول ــی ب ــاد پیاپ -انتق
ملــت مــی شــود.

-تعدد دستگاه های متولی فرهنگ سبب ارتقای فرهنگ کشور می شود.
-برای برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، صنعت باید پیش قدم شود.

-آزادی بیان و عقیده موجب تقویت اخالق اجتماعی می شود.
-ایران نباید با آمریکا وارد مذاکره شود.

-راه صنعتی شدن سینمای ایران از خصوصی شدن آن می گذرد.
-حصول توافق با 5+1 یک موفقیت در عرصه بین المللی است.

-مشکالت کنونی اقتصادی جامعه، نتیجه تحریم ها است.
ــی  ــت های ــه کالن شــهرهاباید محدودی ــردم شــهرهای کوچــک ب ــتاییان و م ــر مهاجــرت روس -در براب

اعمــال کــرد.
-مهم ترین دلیل باال رفتن سن ازدواج ، عدم استطاعت مالی است.

-واردات کاال باعث ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است.
-افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی باعث ارتقای علمی دانشگاه می گردد. 

-افزایش حضور اجتماعی زنان موجب تحکیم نظام خانواده می گردد.
-برگزاری اردوهای جهادی منجر به رفع محرومیت از مناطق محروم می شود.
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فعالیت های آموزشی 
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 کارگاه آموزشی

-کارگاه آموزشی »آشنایی با فن بیان«  با حضور دکتر شروین وکیلی در دانشگاه تهران
ــور  ــا حض ــجویان »ISDC« ب ــازمان دانش ــره س ــی مناظ ــابقات مل ــدل مس ــا م ــنایی ب - کارگاه آش

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــت فرهنگ ــات معاون ــالن اجتماع ــری در س ــدی عنب مه
-کارگاه آموزشی»فنون مناظره« با حضور مهدی عنبری در دانشگاه عالمه طباطبایی

- کارگاه آموزشــی »آشــنایی بــا تکنیک هــای متقاعــد کــردن« بــا حضوردکتــر شــروین وکیلــی در 
دانشــگاه تهــران

ــگاه  ــادم زاده در دانش ــد خ ــر وحی ــور دکت ــا حض ــره « ب ــی مناظ ــول منطق ــی »اص - کارگاه آموزش
ــهد ــی مش فردوس

ــن آبادی در  ــین حس ــر حس ــور دکت ــا حض ــره« ب ــی مناظ ــول روانشناس ــی »اص -  کارگاه آموزش
ــهد ــی مش ــگاه فردوس دانش

- کارگاه آموزشــی»فنون مناظــره« بــا حضــور گلدوزهــا در مرکــز علمی-کاربــردی جهــاد دانشــگاهی 
ین و قز

- برگزاری 14 کارگاه توجیهی آیین نامه اجرایی مسابقات مناظره دانشجویان ایران

کارگاه آموزشی فنون 
مناظره در جهاد 

دانشگاهی
مدرس: مهدی 

عنبری، کارشناس 
روانشناسی و مدیریت 

آموزشی

کارگاه آموزشی
آشنایی با فن بیان در 

دردانشگاه تهران
مدرس: دکتر شروین 
وکیلی، استاد دانشگاه 

تهران و عالمه 
طباطبایی  
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مرحله استانی / دانشگاهی

پایگاه اینترنتی مسابقات مناظره دانشجویان ایران
 isdc.ir 

ارائــه محتــوای آموزشــی و معرفــی منابــع و کتاب هــای 
ــره. ــی مناظ ــگاه اینترنت ــق پای ــد از طری مفی
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 جزوه آموزشی

جــزوه آموزشــی فنــون مناظــره توســط دبیرخانــه مســابقات 
ــرار  ــرکت کنندگان ق ــار ش ــه و در اختی ــره تهی ــی مناظ مل
گرفــت. همچنیــن فایــل PDF ایــن جــزوه از طریق ســایت 

مســابقات در دســترس قــرار گرفــت.

 فیلم آموزشی
 تدوین چهارفیلم آموزشی مناظره از مسابقات دوره های 

گذشته و ارائه به شرکت کنندگان در سراسر کشور:
-نمونه فیلم مناظره خوب

-نمونه فیلم مناظره کنندگان قابل تحسین
-نمونه فیلم مناظره جذاب

-نمونه فیلم مناظره چالش برانگیز 
- نمونه فیلم های برگزیده دورهای قبل مسابقات

کتاب راهنمای کاربردی مسابقات مناظره 
 ISDC دانشجویان ایران، مدل

 بــا عناویــن مســابقات مناظــره در جهــان، چگونگــی برگزاری 
مناظــره، مهــارت هــای مناظــره، معیارهــای قضــاوت و داوری 

و چگونگــی برگزاری مســابقات
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

بازتاب خبری مرحله استانی / دانشگاهی 
چهارمین دوره مسابقات مناظره
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مرحله استانی / دانشگاهی گزارش تصویری

اختتامیه مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات 
مناظره دانشجویان ایران در استان های مختلف

اختتامیه مرحله دانشگاهی چهارمین دوره 
مسابقات مناظره دانشجویان ایران در 

دانشگاه های مختلف استان تهران

استان زنجان

استان قزوین

استان اصفهان

دانشگاه
خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه تهران

دانشگاه 
عالمه طباطبایی
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گزارش تصویریگزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

نخســتین جلســه شــورای علمی 
ــی  ــن دوره مســابقات مل چهارمی
ایــران دانشــجویان  مناظــره 

بــرای  شــده  برگــزار  آموزشــی  هــای  کارگاه 
ــجویان  ــره دانش ــابقات مناظ ــن دوره مس چهارمی
ــای  ــتان ه ــگاهِی اس ــاد دانش ــای جه در واحده

ــف مختل
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مرحله استانی / دانشگاهی

منطقه  شمال غرب کشور: استان آذربایجان شرقی
جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی

استان های برگزار کننده مرحله منطقه ای  مسابقات

منطقه مرکز و غرب کشور: استان مرکزی
جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی

استان تهران: دانشگاه تهران
سازمان جهاد دانشگاهی

منطقه شرق کشور: استان خراسان رضوی
سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مرحله منطقه ای
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

گزارش مختصر
مرحله منطقه ای

چهارمین دوره مسابقات  مناظره دانشجویان اریان

مهر-آبان 1394
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مرحله استانی / دانشگاهی

مسابقات مناظره در استان تهران

مجری: سازمان جهاددانشگاهی تهران
دبیر اجرایی: محمد شکری

ــه  ــران، عالم ــی، ته ــن طوس ــه نصیرالدی ــرا، خواج ــگاه های الزه ــجویی ازدانش ــم دانش ــا: 16 تی ــداد تیم ه تع
طباطبایــی، علــوم پزشــکی تهــران، علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی، مذاهــب اســالمی، صنعتــی شــریف، تربیــت 

مــدرس و علــم و فرهنــگ 
زمان برگزاری مسابقات: 10 الی 13 آبان ماه 1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
برگزیــدگان: تیــم فراســت از دانشــکده فنــی تهــران مقــام اول، تیــم عبــارت از دانشــگاه تهــران مقــام دوم و 

تیــم جیــم از دانشــگاه امــام صــادق)ع( مقــام ســوم  
اختتامیــه: مراســم اختتامیــه مرحلــه منط قــه ای اســتان تهــران  13 آبــان در ســالن کمــال دانشــکده ادبیــات 
ــریف زاده؛  ــران، ش ــگاه ته ــی دانش ــاون فرهنگی-اجتماع ــنگی؛ مع ــد سرس ــور مجی ــا حض ــران ب ــگاه ته دانش
ــاد دانشــگاهی و  ــس جه ــض؛ مشــاور فرهنگــی رئی ــدی فی ــران، مه ــاد دانشــگاهی ته ــازمان جه ــس س رئی

ــزار شــد.  مهــدی کاظمــی؛ رئیــس ســازمان دانشــجویان برگ

کرمــی  تقــی  دکتــر  داوران:  هیــات 
ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــت علم ــو هیئ قهی)عض
طباطبایــی(، دکتــر قنبرعلــی رجبلو)عضــو 
دکتــر  الزهــرا(،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
علمــی  هیئــت  عاملی)عضــو  محمــد 
ــوان  ــر کی ــات توســعه، دکت پژوهشــکده مطالع
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  تاج الدینی)عضــو 

... و  طباطبایــی(  عالمــه 

مرحله منطقه ای
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مسابقات مناظره در منطقه رشق کشور

مجری: سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
دبیر اجرایی: حسین یوسفی

ــمالی و  ــان ش ــان رضــوی، خراس ــمنان، خراس ــارس، س ــتان های ف ــم دانشــجویی از اس ــا: 8 تی ــداد تیم ه تع
گلســتان

زمان برگزاری مسابقات: 18 الی 21 مهرماه 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه فردوسی مشهد

برگزیدگان: تیم  های E و اندیشه از استان خراسان رضوی به ترتیب مقام اول و دوم
ــا  ــر دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه فردوســی مشــهد ب اختتامیــه: مراســم اختتامیــه 21 مهــر در آمفــی تئات

حضــور مســئولین جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و دانشــگاه فردوســی برگــزار شــد.

هیئــت داوران:  دکتــر حامــد بخشــی )عضــو هیئــت 
علمــی جهاددانشــگاهی(، دکتــر مــژگان عظیمی)عضــو 
هــادی  دکتــر  جهاددانشــگاهی(،  علمــی  هیئــت 
بختیاری)عضــو هیئــت علمــی جهاددانشــگاهی(، دکتــر 
ــفه  ــروه فلس ــی گ ــت علم ــو هیئ ــد خادم زاده)عض وحی

ــی( و ... ــگاه فردوس دانش
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مرحله منطقه ایمرحله استانی / دانشگاهی

مسابقات مناظره در منطقه مرکز و غرب کشور
مجری: جهاددانشگاهی واحد مرکزی

دبیر اجرایی: محسن سعیدی
ــاری،  ــال و بختی ــتان، چهارمح ــتان، لرس ــدان، خوزس ــتان های هم ــجویی از اس ــم دانش ــا: 16 تی ــداد تیم ه تع

ایــالم، اصفهــان و مرکــزی
زمان برگزاری مسابقات: 25 الی 26 مهرماه 1394

مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه اراک
برگزیــدگان: تیــم دانشــگاه اصفهــان مقــام اول، تیــم میــالد از دانشــگاه اراک مقــام دوم و  تیــم جنبــش اخــا 

از ایــالم مقام ســوم      
اختتامیــه: مراســم اختتامیــه 26 مهرمــاه بــا حضــور حجــت االســالم و المســلمین ایمانــی مقــدم، مســئول نهــاد 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای اســتان مرکــزی، دکتــر متقیــان مدیرعامــل خبرگــزاری دانشــجویان 
ایــران، رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، مدیــرکل اجتماعــی اســتانداری مرکــزی و جمعی از مســئولین 

دانشــگاه هــای اســتان برگــزار گردیــد.
مقدســی)عضو  عبدالرضــا  دکتــر  داوران:  هیــات 
ابراهیــم  دکتــر  اراک(،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
اراک(،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  آقامحمدی)عضــو 
ــی دانشــگاه  ــت علم ــوان احســانی)عضو هیئ ــر کی دکت
اراک(، دکتــر مجیــد حاجی بابایی)عضــو هیئــت علمــی 

... و  اراک(  دانشــگاه 



صفحه
44

گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مسابقات مناظره در منطقه شمال غرب کشور
مجری: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

دبیر اجرایی: امین بزاززاده
تعداد تیم ها: 14 تیم دانشجویی از استان های زنجان، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

زمان برگزاری مسابقات: 25 الی 26 مهرماه 1394
مکان برگزاری مسابقات: دانشگاه تبریز، دانشکده برق

برگزیــدگان: تیــم اتــاق آســمان از دانشــگاه بیــن المللــی قزویــن مقــام اول، تیــم جامعــه اســالمی دانشــجویان 
ــرا از  ــس الزه ــز و پردی ــوم پزشــکی تبری ــای بســیج دانشــجویی عل ــم ه ــام دوم و  تی ــز مق از دانشــگاه تبری

زنجــان مقام ســوم      
افتتاحیــه: ایــن مســابقات بــا دیــدار شــرکت کننــدگان و اعضــای کادر اجرایــی مســابقات بــا نماینــده محتــرم 

ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی؛ آیــت ا... محســن مجتهــد شبســتری آغــاز شــد. 
ــه  ــت رئیس ــو هیئ ــی؛ عض ــین فرهنگ ــر محمدحس ــور دکت ــا حض ــاه ب ــه 26 مهرم ــم اختتامی ــه: مراس اختتامی
مجلــس شــورای اســالمی، مســئولین جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه تبریــز و  رئیــس ســازمان 

دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی در دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد. 
ــت  ــو هیئ ــد بهروز)عض ــر صم ــات داوران: دکت هی
ــنده)عضو  ــال کوش ــر نی ــز(، دکت ــگاه تبری ــی دانش علم
حســین  دکتــر  تبریــز(،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
ــی  ــگاه علم ــی دانش ــت علم ــو هیئ صالحی پورمهر)عض
کاربــردی تبریــز(، دکتــر خســرو کنعانــی) عضــو هیئــت 

ــز( ــردی تبری ــی کارب ــگاه علم ــی دانش علم
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مرحله منطقه ایمرحله استانی / دانشگاهی

اي؛ تهران جدول مرحله منطقه  
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

شرق کشوراي؛  جدول مرحله منطقه  
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مرحله منطقه ایمرحله استانی / دانشگاهی

منطقه مرکز و غرب کشوراي؛  جدول مرحله منطقه  
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

منطقه شمال غرب کشوراي؛  جدول مرحله منطقه  
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مرحله منطقه ایمرحله استانی / دانشگاهی

 اختتاميه منطقه شمال غرب كشور؛ تبريز

 اختتاميه استان تهران؛ دانشگاه تهران

 گزارش تصویري

 اختتاميه منطقه مركز و غرب كشور

دانشگاه اراك   

 اختتاميه منطقه شرق كشور

 دانشگاه فردوسي مشهد
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

اي بازتاب خبري مرحله منطقه  
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مرحله استانی / دانشگاهی

گزارش مختصر
از ربگزاری مرحله کشوری

چهارمین دوره مسابقات  مناظره دانشجویان اریان

دااگشنه صنعتی امیرکبیر

آرذ 1394
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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مرحله استانی / دانشگاهی

تیم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات

مرحله کشوری
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

پوریا
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مرحله کشوریمرحله استانی / دانشگاهی
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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مرحله استانی / دانشگاهی

رئیس هیئت داوران: 
دکتر نعمت ا... فاضلی

ــاری،  ــر غالمرضــا غف ــی منتظــری، دکت ــر عل  دکت
ــن  ــر محمدامی ــی، دکت ــر محک ــی اصغ ــر عل دکت
دکتــر  نمکدوســت،  حســن  دکتــر  راد،  قانعــی 
ــی،  ــر الهــه کوالی ــه، دکت محمدرضــا جــوادی یگان
دکتــر محمــد جــالل عباســی شــوازی، دکتــر ســید 
ــر  ــتخواه، دکت ــود فراس ــر مقص ــری، دکت ــواد می ج
بیــژن عبدالکریمــی، دکتــر محمــد حســن ضیایــی 
ــی  ــکوه نواب ــر ش ــی، دکت ــا افراش ــر آزیت ــر، دکت ف
نــژاد، دکتــر حســین ایمانــی جاجرمــی، دکتــر محیــا 
صفــاری نیــا، دکتــر احمــد پاکتچــی، دکتــر یونــس 

ــی ــادی خانیک ــر ه ــکرخواه، دکت ش

هیئت داوران

ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــران، پژوهش ــجویان ای ــره دانش ــابقات مناظ ــن دوره مس ــوری چهارمی ــه کش در مرحل
مطالعــات فرهنگــی وزارت علــوم مســئولیت راهبــری و هماهنگــی اســاتید هیئــت داوران را بــر عهــده داشــت.

مرحله کشوری
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

دیدار تیم های برگزیده مسابقه ملی مناظره دانشجویی با 

حجت االسالم و املسلمین سید حسن خمینی

27 ام آذر ماه 1394 ؛حسینیه جماران

ــای  ــگاه، اعض ــوزه و دانش ــدت ح ــبت روز وح ــه مناس ب
ــه کشــوری  ــده در مرحل ــرکت کنن ــر ش ــای برت ــم ه تی
ــجویان،  ــره دانش ــی مناظ ــابقات مل ــن دوره مس چهارمی
بــرای بازدیــد از حســینیه جمــاران و تجدیــد میثــاق بــا 
آرمــان هــای امــام راحــل بــه حســینیه جمــاران و دیــدار 

حجــت االســالم ســید حســن خمینــی رفتنــد.  
ــید  ــالم س ــت االس ــا، حج ــاز و عش ــه نم ــس از اقام پ
ــت  ــه صحب ــار ب ــرای حض ــی ب ــی دقایق ــن خمین حس

ــت پرداخ
یــادگار گرامــی امــام بــا تأکیــد بــر توجــه بــه چرایــی و 
هــدف از مناظــره و گفــت و گــو، یــادآور شــد: بایــد یــاد 
ــر  ــراه یکدیگ ــت هم ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــم ب بگیری
باشــیم و بدانیــم از دل ســخن گفتــن و شــنیدن حقیقــت 
نمایــان مــی شــود، امــا اگــر نســبت بــه یکدیگر شــفقت 

نداشــته باشــیم هیــچ نتیجــه ای حاصــل نمــی شــود 
ــره  ــر در مناظ ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ــن خمین ــید حس س
بــا یکدیگــر هدفمــان یافتــن حقیقــت باشــد، بــا اینکــه 
هــدف پیــروزی »مــن« باشــد بســیار متفــاوت اســت و 
اساســا معضــل بــزرگ جامعــه انســانی »منّیــت« اســت.

ــی  ــاون فرهنگ ــی، مع ــور عل ــعید پ ــر س ــن دکت همچنی
جهــاد دانشــگاهی و مهنــدس مهــدی کاظمــی، رییــس 
ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی بــه ارایــه 
ــد.  ــی مناظــره پرداختن ــورد مســابقات مل گزارشــی در م
ــده در  ــرکت کنن ــای ش ــروه ه ــای گ ــر از اعض  دو نف
ــود  ــای خ ــدگاه ه ــه دی ــه ارای ــز ب ــوری نی ــه کش مرحل

ــد.  پرداختن
 در ایــن دیــدار، حجــت االســالم مجیــد انصــاری 
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری نیــز حضــور داشــت.  
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مرحله استانی / دانشگاهی

گزارش تصویری مرحله کشوری

مرحله کشوری
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گزارش چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

دکتــر علــی منتظری)رییــس شــورای علمــی 
مســابقات( ، دکتــر ورســه ای)رییــس جهــاد 
ــر( و مهنــدس مهــدی  دانشــگاهی واحــد امیرکبی
کاظمــی خالدی)دبیــر مســابقات( هــر کــدام 
دقایقــی بــه ایــراد ســخنرانی در رابطــه بــا 
ــورای  ــس ش ــد. ریی ــره پرداختن ــابقات مناظ مس
علمــی مناظــرات دانشــجویی بــا تاکیــد بــر 
اینکــه برگــزاری ایــن مناظــرات دانشــجویی 
ــار  ــت، اظه ــدن اس ــی ش ــرای اجتماع ــی ب تمرین
ــن گفت وگــو، آزاداندیشــی،  کــرد: مناظــرات تمری
ــدف  ــوده و ه ــف ب ــق و مخال ــر مواف ــل نظ تحم
ــام  ــزه و ج ــا دادن جای ــابقات صرف ــزاری مس برگ

ــت. نیس
پــس از ســخنرانی افــراد مذکــور، دوازده گــروه راه 
یافتــه بــه مرحلــه کشــوری مســابقات بــه معرفــی 
ــد. ــود پرداختن ــروه خ ــای گ ــری از اعض مختص
ــن  ــول آیی ــخی ح ــش و پاس ــه پرس ــپس جلس س
نامــه اجرایــی مســابقات میــان شــرکت کننــدگان 

و عوامــل اجــرای مســابقات برگــزار شــد.
در پایــان شــرکت کننــدگان بــا قرائــت مــرام نامــه 
شــرکت در مســابقات، خــود را بــه رعایــت قوانیــن 

مســابقات متعهــد نمودند.

افتتاحیه مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی

زمان:صبح شنبه 28 ام آذر ماه 1394
مکان: سالن فجر دانشگاه امیرکبیر
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مرحله استانی / دانشگاهی

کارگاه آموزشی ویژه دبیران اجرایی پنجمین دوره مسابقات مناظره 

بازدید رشکت کنندگان مرحله کشوری از برج میالد

ــه  ــزاری مرحل ــل برگ ــر؛ مح ــگاه امیرکبی ــاه 94، در دانش ــنبه 28 آذر م ــر روز یکش عص
کشــوری مســابقات کارگاهــی ویــژه نماینــدگان اعزامــی  از واحدهــای جهــاد دانشــگاهی 

برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه  مهــدی عنبــری؛ قائــم مقــام دبیــر مســابقات بــه تبییــن آییــن نامــه هــای 
اجرایــی و برگــزاری مســابقات و همچنیــن مســایل اجرایــی  حیــن برگــزاری مســابقات 

پرداخــت. کارگاه بــا پرســش و پاســخ میــان افــراد حاضــر پایــان یافــت.
از طــرف دبیرخانــه مســابقات بــه همــه افــراد حاضــر در کارگاه  بســته آموزشــی مســابقات 

شــامل چهــار کتــاب و دو مجلــد حــاوی آییــن نامــه هــای مســابقات اهــداء شــد.

ــب  ــابقات ، ش ــه مس ــس از اختتامی پ
ــاه 1394 ، دانشــجویان  ســی ام آذر م
ــوری  ــه کش ــده در مرحل ــرکت کنن ش
اعضــای  همــراه  بــه  مســابقات 
فضایــی  در  دانشــجویان   ســازمان 
تهــران  میــالد  بــرج  از  صمیمانــه 

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب بازدی

مرحله کشوری
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تعــدادی از مدعویــن و مســئوالن فرهنگــی حاضــر در مرحله کشــوری مســابقات: 
ــور، حجــت االســالم و المســلمین  ــس جمه ــانه ای ریی ــنا مشــاور فرهنگــی و رس حســام الدین آش
ــد و مناظــره،  ــت از کرســی هــای آزاد اندیشــی- نق ــت حمای ــر هیئ ــاه دبی عبدالحســین خســرو پن
ســید ضیــاء هاشــمی معــاون فرهنگــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، حمیدرضــا طیبــی رییــس 
جهــاد دانشــگاهی، ســیدطه هاشــمی معــاون فرهنگــی دانشــگاه آزاد اســالمی، حســینعلی قبــادی 
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی، ســعید پورعلــی معــاون فرهنگــی جهــاد 
دانشــگاهی، احمــد معتمــدی رییــس دانشــگاه امیــر کبیــر، مســعود حبیبــی رییــس ســازمان جوانــان 
هــالل احمــر، نعمــت اهلل فاضلــی رییــس کمیتــه داوران مســابقات، علــی منتظــری رییــس شــورای 
ــیدی  ــزاد رش ــاد دانشــگاهی، به ــس جه ــی رئی ــاور فرهنگ ــض مش ــدی فی ــابقات ، مه ــی مس علم
رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد هنــر، حســام الدیــن عالمــه مدیــرکل فرهنگــی وزارت بهداشــت 
ــات  ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــت پژوهش ــادی سرپرس ــرو قب ــکی، خس ــوزش پزش ــان و آم درم
فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی، مهــدی ورســه ای رئیــس جهاددانشــگاهی واحــد امیرکبیــر، ســکینه 
مفتــاح رئیــس جهــاد دانشــگاهی واحــد الزهــرا)س(، محمدحســین مطهــری دبیــر کمیســیون طــرح 

و مشــاوره دانشــجویی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی
سخنرانان مراسم اختتامیه:

ــه چهارمیــن دوره مســابقات  ــر؛ در اختتامی ــاون فرهنگــی دانشــگاه امیرکبی ــر رضــا صــراف مع دکت
ملــی مناظــره دانشــجویان گفــت کــه بایــد هنــر خــوب ســخن گفتــن را آموخــت.

 دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهــاد دانشــگاهی  در ســخنرانی خــود اظهــار کــرد: گفتمــان حاکــم 
بــر کشــور بایــد گفتمــان پیشــرفت و توســعه باشــد و توســعه فرهنگــی، اجتماعــی ، سیاســی،علمی 

وفناورانــه بایــد همزمــان و تــوام بــا یکدیگــر صــورت گیــرد . 
مهنــدس کاظمــی رئیــس ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی، در اختتامیــه مرحلــه کشــوری 
چهارمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران، آمــوزش گفت و گــو و یافتــن حقیقــت 

ــداف مســابقات مناظــره دانســت. ــن اه را از مهم تری
ــی مناظــره  ــن دوره  مســابقات مل ــه کشــوری چهارمی ــه داوران مرحل ــس کمیت ــی ریی ــر فاضل دکت
ــا بیــان این کــه متمایزتریــن ویژگــی مــردم ایــران فرهنــگ گــپ زدن و گفت و گــو  دانشــجویان، ب
کــردن اســت؛ گفــت: متاســفانه ایــن نــوع از گفت و گــو هیچــگاه حالتــی ســازمان یافته و اجتماعــی 

بــه خــود نگرفتــه اســت.
 در پایــان دکتــر آشــنا مشــاور فرهنگــی رییــس جمهــور در اختتامیــه مســابقات مناظــره دانشــجویان،  
بــا اشــاره بــه اینکــه تفکــر اســالمی بــا دعوت بــه اندیشــیدن آغــاز شــد، گفــت: در ســیره پیامبر)ص( 

و ائمــه معصومیــن )ع( فرهنــگ گفــت و گــو، اغنــا و مناظــره بــه وضــوح دیــده می شــود.

اختتامیه مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان 

زمان : 30 دی ماه 1394 
مکان: دانشگاه امیرکبیر
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تیم های برتر مسابقات

گروه اول " فراست"  از دانشگاه تهران
برنده نشان خواجه نصیرالدین طوسی 

و مــدال طالیــی و لــوح تقدیــر مســابقات بــه همــراه  
40.000.000 ریــال وجــه نقــد

گروه دوم "تیم جیم" 
از دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه تهران

ــه  ــابقات ب ــر مس ــوح تقدی ــره و ل ــدال نق ــده م برن
همــراه 30.000.000 ریــال وجــه نقــد

گروه سوم تیم " اتاق آسمان" 
از دانشگاه بین المللی قزوین

ــراه  ــه هم ــابقات ب ــر مس ــوح تقدی ــز و ل ــدال برن م
برنــده 20.000.000 ریــال وجــه نقــد

همــه دانشــجویان حاضــر در مرحلــه کشــوری  اعــم از گــروه هــای برگزیــده و غیــر برگزیــده 
هدیــه ای بابــت حضــور در مرحلــه کشــوری مســابقات دریافــت نمودند.کــه شــامل کارت هدیــه 
ــای  ــو )درس گفتاره ــرد گفتگ ــاب "خ ــار کت ــامل چه ــی ش ــته فرهنگ ــی و بس ــون ریال دو میلی
ــره از  ــو و مناظ ــزرگ"، "آداب گفتگ ــی ب ــاب مقوالت ــک در ب ــای کوچ ــفی("، "درس گفتاره فلس

ــوده اســت. ــردی مســابقات مناظــره" ب ــات"، "راهنمــای کارب ــرآن و روای ــدگاه ق دی

مرحله کشوری

گروه اخالق تیم  " اندیشه" از دانشگاه فردوسی مشهد
برنده 10.000.000 ریال وجه نقد
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حجت االســالم محمدیــان؛ رئیــس نهــاد نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها: مســابقات 
می شــود.  اندیشــی  آزاد  فضــای  توســعه  باعــث  مناظــره 
ــا  ــند ت ــی برس ــه بلوغ ــره ب ــابقات مناظ ــرکت کنندگان مس ش

بتوانیــم بهتریــن کرســی ها را در کشــور داشــته باشــیم.

ــس  ــور: پ ــس جمه ــی ریی ــاور فرهنگ ــنا مش ــر آش دکت
ــگ  ــور، فرهن ــزرگان کش ــرات ب ــو و مناظ ــت و گ ــا گف ــالب ب از انق
ــای  ــا تروره ــفانه ب ــی متاس ــاد ول ــو در مســیر درســتی افت ــت و گ گف
منافقیــن مســیر گفــت و گــو بســته شــد و اال اگــر ســال پایــان جنــگ 
را نیــز ســال آغــاز دوبــاره مناظــرات مــی دانســتیم االن بایــد بیســت و 

ــم.  ــی کردی ــزار م ــی را برگ ششــمین دوره مناظــرات مل

حجــت االســالم والمســلمین ســید حســن خمینــی: 
اصــل اول مناظــره یافتــن حقیقــت اســت؛ در ایــن صــورت یــک 
ــگاه نمــی کنــد بلکــه  ــه عنــوان ســوژه ن ــه دیگــری ب طــرف ب
حقیقــت موضوعیــت دارد تــا طرفیــن دســت در دســت هــم بــه 
نقطــه مــورد نظــر برســند؛ در ایــن صــورت غــرض فتــح و ظفــر 

نیســت بلکــه یافتــن حقیقــت اســت.

ــدف از  ــگاهی: ه ــاد دانش ــس جه ــی؛ ریی ــر طیب دکت
ــرای  ــی ب ــب آمادگ ــن و کس ــا تمری ــن مناظره ه ــزاری ای برگ
ــالق و  ــت اخ ــو و رعای ــارت در گفت وگ ــایل و مه ــل مس تحلی
ــه  ــد ب ــا بای ــن مناظره ه ــزاری ای ــت وبرگ ــو اس ــق گفت وگ منط
تقویــت توامــان وحــدت و همدلــی میــان دانشــجویان بینجامــد.

گزیده ای از دیدگاه های مدیران و اساتید فرهنگی دانشگاهی 

در باب مسابقات مناظره دانشجویان ایران
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جــواد  ســید  والمســلمین  حجت االســالم 
شهرســتانی؛ نماینــده آیــت اهلل سیســتانی: مســابقات  
مناظــره، کار خوبــی اســت بــه شــرطی کــه ادامــه دار باشــد و 
ــود.  ــی کار نش ــرود و خط ــش ب ــتماتیک پی ــورت سیس ــه ص ب

ــت. ــه اس ــع کّل جامع ــه نف ــن ب ای

ــور در  ــس جمه ــاور رئی ــا؛ مش ــی دان ــر فرج دکت
ــم  ــا فضــای گفتگــو داری ــور علمــی و آموزشــی : ت ام
ــره در  ــدی مناظ ــاد توانمن ــت، ایج ــم داش ــران نخواهی بح
جوانــان؛ صــرف نظــر از اینکــه توجــه بــه فنــون باشــد یــا 

ــت. ــمند اس ــود کاری ارزش ــوا، خ محت

ــر  حجــت االســالم والمســلمین خســروپناه؛ دبی
ــی،  ــی های آزاد اندیش ــت از کرس ــورای حمای ش
نقــد و مناظــره: ایــن نــوع فعالیتــی که جهــاد دانشــگاهی 
ــرای  ــع نوعــی مدل ســازی اســت؛ ب ــد، در واق ــال می کن دنب
ــو  ــی گفت و گ ــو و روش علم ــالق گفت و گ ــن اخ ــه ای اینک
ــه  ــک الگــو در جامع ــوان ی ــه عن ــا ب ــن شــود و طبیعت تمری
ــد و  ــز اســتفاده می کنن ــد و دیگــران نی ــدا می کن ــت پی عینی

کاری بســیار ارزنــده اســت.
ــرم  ــده محت ــتری؛ نماین ــد شبس ــت اهلل مجته آی
ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی:  ایــن 
ــوده و دارای  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــاله م مس
ــود  ــعی ش ــد س ــا بای ــت ام ــی اس ــد فراوان ــرات و فوای ثم
ــن کرســی هــا و مناظــرات اوال در چارچــوب نظــام  کــه ای
ــا  ــا ب ــد و ثانی ــرع باش ــون و ش ــالمی و قان ــوری اس جمه

ــد. ــان باش ــق و بره ــتدالل، منط اس

مرحله کشوری
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ــابقات :  ــی مس ــورای علم ــس ش ــری؛ ریی ــر منتظ دکت
ــق و  ــر مواف ــل نظ ــو، آزاداندیشــی، تحم ــن گفت وگ ــرات تمری مناظ
ــزه و  ــا دادن جای ــابقات صرف ــزاری مس ــدف برگ ــوده و ه ــف ب مخال

جــام نیســت.

ــی  ــاون فرهنگ ــمی؛ مع ــاء هاش ــید ضی ــر س دکت
ــاوری:  ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل و اجتماع
برگــزاری مســابقات مناظــره نمونــه اعــالی کرســی های 
ــزاری  ــاد در برگ ــه جه ــی مجموع آزاد اندیشــی اســت. از طرف
کرســی های آزاد اندیشــی و ترویــج فرهنــگ آزاد اندیشــی 
همــواره پیشــگام بــوده اســت. لــذا فرهنــگ جهــاد دانشــگاهی 

ــت. ــی اس ــادی از آزاد اندیش ــاد نم ــن نه ــود ای و خ

عضــو  ازغــدی؛  پــور  رحیــم  حســن  دکتــر 
ــره  ــابقات مناظ ــی: مس ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ش
آن می شــود  از طریــق  کــه  اســت  بســترهایی  از  یکــی 
ــر  ــم ب ــا ه ــب م ــرد. مکت ــل ک ــت تبدی ــه فرص ــا را ب تهدیده
ــره  ــو در مناظ ــالق گفت وگ ــر اخ ــم ب ــد دارد و ه منطــق تأکی

می کنــد. ســفارش 

علــوم  پژوهشــگاه  قبادی؛سرپرســت   دکتــر 
ــی  ــدل طراح ــن م ــی: ای ــات فرهنگ ــانی و مطالع انس
ــی های  ــث کرس ــده در بح ــه ش ــته ارائ ــن بس ــده، موفق تری ش
آزاد اندیشــی و عامــل ارتقــای ســطح فرهیختگــی دانشــجویان 

ــت. اس
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ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــری؛ نماین ــی مطه عل
ــره  ــابقات مناظ ــگاه مس ــه جای ــه ب ــا توج ــالمی: ب ــورای اس ش
بــه عنــوان یــک الگــوی آموزشــی درفضــای علمــی و آکادمیــک ،  
ــان  ــدرت بی ــه ق ــاز ب ــه نی ــانی ک ــوم انس ــته های عل ــی رش در برخ
ــره  ــد نم ــد مانن ــره می توان ــاز در مناظ ــائل دارد، امتی ــل مس و تحلی

ــرد. ــرار گی ــجو ق ــی دانش ــالک ارزیاب ــروژه م ــا پ ــق ی تحقی

ــه  ــت رییس ــو هیئ ــی؛ عض ــین فرهنگ ــد حس محم
مجلــس: ایــن قبیــل رقابــت هــا در ارتقــای کیفــی 
تعییــن کننــده ای دارد. فعالیت هــای دانشــجویی، نقــش 

ــاد  ــی جه ــاون فرهنگ ــی؛ مع ــعید پورعل ــر س دکت
ــردن  ــه ک ــی نهادین ــره در پ ــابقات مناظ ــگاهی: مس دانش
ــط  ــالمی-ایرانی در محی ــی اس ــل گفتمان ــو از تعام ــبکی ن س
تعامل هــای گفتمانــی در محیط هــای  دانشــگاهی اســت. 
ــی  ــی و منطق ــای آرام، عقالن ــک فض ــه ی ــاز ب ــگاهی نی دانش
دارد و ایــن مســابقات ســعی کــرده ایــن فضــا را ایجــاد کنــد.

ــور  ــخنگوی وزارت ام ــاری؛ س ــر انص ــین جاب حس
خارجــه: ایــن کاری کــه شــما کردید)برگــزاری مســابقات 
مناظــره(  بــه نظــر مــن مهم تریــن بُعــد اهمیــت آن ایــن اســت 
ــی و  ــر تجرب ــوان ام ــه عن ــر و ب ــوع،  کاربردی ت ــه موض ــه ب ک
ــن  ــه ای ــم ب ــاز داری ــا نی ــه م ــه هم ــد ک ــگاه می کنی ــی ن آموختن

ــن. آموخت

مرحله کشوری
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فرهنگــی،  ؛معــاون  قریشــی  االســالم  حجــت 
ــگاه ها:  ــری در دانش ــی رهب ــاد نمایندگ ــی نه سیاس
بایــد اخالق  هــا و رفتارهــا را در مناظــره تصحیــح کــرد تــا 
ــا  ــه بعضی ه ــه اینک ــود ن ــام ش ــی انج ــکل واقع ــه ش ــره ب مناظ
تحــت تاثیــر فضــای جمــع و کــف و ســوت تماشــاگران بخواهنــد 
ــما انجــام  ــه ش ــن کاری ک ــل ای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــره کنن مناظ
ــی  ــن فضای ــاد چنی ــه ایج ــت و ب ــمند اس ــیار ارزش ــد بس می دهی
ــراد  ــا اف ــود ت ــث می ش ــما باع ــای ش ــد. برنامه ه ــک می کن کم

ــد. ــرف بزنن ــب ح ــدون تعص ــت و ب ــا عقالنی ب

ــر  ــی وزی ــاون فرهنگ ــد احمدی؛مع ــر عبدالحمی دکت
ــه  ــا در عرص ــه م ــکالتی ک ــی از مش ــان: یک ورزش و جوان
فرهنــگ جامعــه بــا آن مواجــه هســتیم، فقــدان ظرفیــت نقــد و 
ــه نظــر مــن برگــزاری ایــن مســابقات مــی  نقدپذیــری اســت. ب

ــش دهــد. ــی افزای ــه لحــاظ کیف ــد را ب ــت نق ــد ظرفی توان
حجت االســالم محمدیــان؛ رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه ها: مســابقات مناظــره باعــث توســعه 
مســابقات  شــرکت کنندگان  می شــود.  اندیشــی  آزاد  فضــای 
مناظــره بــه بلوغــی برســند تــا بتوانیــم بهتریــن کرســی ها را در 

ــته باشــند. کشــور داش

ــون در  ــم اکن ــأت داوران: ه ــس هی ــر فاضلی؛ریی دکت
ــم و  ــی می کنی ــو زندگ ــل و گفت و گ ــتدالل، تحلی ــر اس عص
ــجویان  ــه دانش ــه ب ــم ک ــه بروی ــن نکت ــتقبال ای ــه اس ــد ب بای
قــدرت اســتدالل و تحلیــل کــردن را بیاموزیــم و تولیــد 
ــدگان  ــزار کنن ــی از برگ ــن قدردان ــم ضم ــه کنی ــر و اندیش فک
ــه  ــی ک ــرات منطق ــرای مناظ ــدوارم  ب ــابقات، امی ــن مس ای
ــرای پیشــرفت کشــور هســتند، وقــت،  ــن فرصــت ب بزرگ تری

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــتری در نظ ــار بیش ــرژی و اعتب ان
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ــش  ــاون پژوه ــماعیلی، مع ــن اس ــد امی ــر حمی دکت
ــگاهی: مســابقات مناظــره ســبب  ــاد دانش ــاوری جه و فن
می شــود کــه فرهنــگ گفتگــو و تعامــل و پرهیــز از جــزم 
اندیشــی و مطلــق نگــری را در بیــن دانشــجویان نهادینــه  شــود. 
ــجویان و  ــرای دانش ــردی ب ــاظ ف ــه لح ــم ب ــابقات ه ــن مس ای
ــای  ــط دانشــگاه و فضاه ــرای محی ــه لحــاظ اجتماعــی ب ــم ب ه

ــت. ــد داش ــی خواه ــیار خوب ــج بس ــجویی نتای دانش

خبرگــزاری  مدیرعامــل  متقیــان؛  دکتــر 
جهــاد  ابتــکار   : )ایســنا(  ایــران  دانشــجویان 
دانشــگاهی در برگــزاری ســری مســابقات ملــی مناظــره  را 
ــرد. در  ــی ک ــا ارزیاب ــه ج ــی و ب ــی علم ــوان حرکت ــی ت م
صورتــی کــه در دانشــگاه هــا و حــوزه هــای علمیــه مســایل 
اجتماعــی در مناظــره را بــه عنــوان اصــل قــرار دهنــد و هــر 
دو طــرف عاقالنــه، آگاهانــه و عالمانــه بــه مســائل بپردازنــد 
ــر عمــل  ــد و در انتخــاب احســن بهت ــره من شــنوندگان به

ــد. ــی کنن م

دکتــر مهــدی فیــض؛ مشــاور فرهنگــی رئیــس 
ــه دانشــجویان کمــک  ــگاهی:  مناظــره ب ــاد دانش جه
ــد  ــد بتوانن ــر ورود می کنن ــع باالت ــه مقاط ــی ب ــد وقت می کن
ــوم انســانی کــه  ــه خصــوص در عل ــد. ب ــردازی کنن نظریه پ

ــم. ــردازی داری ــه نظریه پ ــاز ب نی

مبلغــی؛  احمــد  والمســلمین  حجت االســالم 
ــما  ــۀ ش ــالمی: برنام ــب اس ــگاه مذاه ــس دانش رئی
حــاوی یــک فرآینــد علمــی اســت کــه از نقطه هایــی شــروع 
ــجو  ــود دانش ــت و خ ــود دانشجوس ــه خ ــی ب ــود و متک می ش
ــی  ــی و آموزش ــۀ علم ــد و جنب ــی می کن ــن کار پژوهش تمری

دارد.
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پژوهشــکده  میرزایی؛رئیــس  حســین  دکتــر 
ــت و  ــارت عقالنی ــن مه ــی: تمری ــی و اجتماع فرهنگ
اســتدالل، برانگیختــن دغدغــه اجتماعــی افــراد و دانشــجوها، 
ــه ثمــر رســیدن تربیــت اجتماعــی و از فوایــد عملــی ایــن  ب

ــت. ــابقه اس مس

دکتــر محمدرضــا بهرنگــی، نایــب رئیــس کرســی 
ــت از  ــات حمای ــه هی ــاوری دبیرخان ــوم و فن عل
کرســی هــای آزاد اندیشــی: مهمتریــن دســتاورد 
ــل  ــد، اه ــه ای خردمن ــده، جامع ــره در آین ــابقات مناظ مس

ــت. ــر اس ــر و تدب تفک

ــری،  ــیح مهاج ــلمین مس ــالم والمس ــت االس حج
مدیــر مســئول روزنامــۀ جمهــوری اســالمی: اصــول 
ــد  ــن بای ــم در مخاطبی ــده و ه ــره کنن ــم در مناظ ــره ه مناظ
ترویــج شــود. مــن مطالعــۀ همــه ایــن منابــع از قدیــم و جدیــد 
را بــرای بــه دســت آوردن  اصــول مناســبی بــرای  یــک انجــام 

ــم. ــنهاد می کن ــب پیش ــوب و مناس ــره خ ــک مناظ ی

فرهنگــی  معــاون  سرســنگی؛  دکترمجیــد 
ــابقات  ــن مس ــزاری ای ــدوارم برگ ــران: امی ــگاه ته دانش
ارزشــمند باعــث شــود تــا دوســتانی کــه دانشــجو هســتند و 
فــردا در ســطح جامعــه بــه عنــوان محورهــای اصلــی جامعــه 
شــناخته می شــوند ایــن ارزش هــا را حمــل کننــد. و در آینــده 
ــان خــودش ضمــن  ــه در گفتم ــه رو شــویم ک ــا نســلی رو ب ب
ــه  ــو را ب ــت و انصــاف فرصــت گفت و گ ــت حــق و عدال رعای

ــد. ــری بده دیگ
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ــی  ــاد فرهنگ ــل بنی ــان؛ مدیرعام ــداهلل بادامچی اس
ــا طــرف  ــر: در مناظــره  اولیــن بحثــی کــه بایــد ب هفتــم تی
ــق  ــه ح ــم ب ــه میخواهی ــت ک ــن اس ــیم ای ــته باش ــل داش مقاب
ــو  ــانیم ول ــی بنش ــه کرس ــان را ب ــه حرف م ــه این ک ــیم ن برس
ــد  ــد متعه ــن بای ــد؛ بنابرای ــق نباش ــد و ح ــه درســت نباش این ک
ــه حــق رســیدیم آن را قبــول کنیــم. باشــیم در هــر مــوردی ب

ــادی  ــر محمد ه ــلمین دکت ــالم والمس ــت االس حج
مفتــح؛ اســتاد حــوزه و دانشــگاه:  معمــوال تحصیل کــرده 
هــای  دانشــگاه، قــدرت بحــث و اســتدالل ندارنــد، ایــن نقصــی 
ــادی آن را  ــد زی ــا ح ــد ت ــه مســابقات مناظــره می توان اســت ک

برطــرف کنــد.

ــی، معــاون فرهنگــی دانشــگاه  ــر غالمرضــا ذکیان دکت
ــران  ــجویان ای ــره دانش ــابقات مناظ ــی: مس ــه طباطبای عالم
طبعــا قــدم بســیار بزرگــی بــرای جــا انداختــن فرهنــگ گفتگــو در 
جامعــه اســت و خوشــبختانه شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه هــر 
ــه دوره پیشــین  ســاله کیفیــت برگــزاری ایــن مســابقات نســبت ب
پیشــرفت قابــل مالحظــه ای مــی کنــد و حضــور دانشــجویان نیــز 

در آن وســیع تــر و بیشــتر اتفــاق مــی افتــد.

دکتــر نادری؛عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 
تحقیقــات: برگــزاری ایــن مســابقات می توانــد درافزایــش 
ظرفیــت نقد پذیــری جوانــان موثــر باشــد. بنابرایــن افزایــش 
آســتانه تحمــل بــرای شــنیدن حــرف دیگــران از مهمتریــن 

ثمــرات برگــزاری ایــن مســابقات اســت.

مرحله کشوری
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دکتــر نجــف قراچورلــو؛ رییــس جهاد دانشــگاهی 
تبریــز: در مناظــره، بعــد بصیرتــی بــر بعــد ظاهــری ترجیــح 
دارد و یــک الگــوی مناســب بــرای مناظــره شــامل ســه بعــد 
اخالقــی، اعتقــادی و قانونــی بــوده و مناظــره کننــدگان بایــد 

خطــوط قرمــز را رعایــت کننــد.

جهــاد  رییــس  ای؛  ورســه  مهــدی  دکتــر 
ــرای ورود  ــی ب ــره تمرین ــر: مناظ ــگاهی امیرکبی دانش
ــت. از  ــی اس ــای سیاس ــر و فرصت ه ــای باالت ــه عرصه ه ب
ــه ای و  ــط دوســتانه و اخــالق حرف مناظــرات ســعه صدر، رواب
ــا حفــظ شــئونات را یــاد  چگونگــی پذیــرش نظــر مخالــف ب

می گیریــم.
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بازتاب خبری مرحله کشوری

مرحله کشوری
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گزارش تصویری مرحله کشوری

مرحله کشوری
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مرحله استانی / دانشگاهی

ــد از »آزادی « ترســید و از »مناظــره « گریخــت  و  آری ، نبای
»نقــد و انتقــاد« را بــه  کاالی  قاچــاق  و یــا امــری  تشــریفاتی ، 
تبدیــل  کــرد چنانچــه  نبایــد بــه  جــای  مناظــره ، بــه  »جــدال  
ــه  دام  هتاکــی   ــه جــای  آزادی ، ب ــار آمــد و ب ــراء«، گرفت و م
ــهم  »آزادی «،  ــه  س ــد. آن  روز ک ــزی  لغزی ــئولیت  گری و مس
ــا و در  ــک ج ــه  ی ــق «، هم ــهم  »منط ــاق « و س ــهم  »اخ س

کنــار یکدیگــر اداء مــی شــود.
مقام معظم رهبری

با سپاس فراوان از:
ــان  ــای آذربایج ــتان ه ــگاهی در اس ــاد دانش ــای جه واحده
ــال و  ــام، چهارمح ــان، ای ــی، اصفه ــان غرب ــرقی، آذربایج ش
بختیــاری، خراســان رضــوی، زنجان، قزویــن، لرســتان، مرکزی 
ــن  ــه نصیرالدی ــران، خواج ــرا)س(، ته ــای الزه ــگاه ه و دانش

ــر ــی و امیرکبی ــه طباطبای ــی، عام طوس

www.isdc.ir


