
  ( بمناسبت روز دانشجو)مناظره دانشجويي در دانشگاه خوارزميمسابقه آيين نامه 

  

هاست كه مناظره و گفت وگو روشي فراگير براي طرح، نقد و بررسي مسائل و نظريه هاست. دانشمندان، عالمان، سياستمداران و  قرن

بحث اهتمام ورزيده اند. برگزاري مسابقات  به تقويت گفت وگو و ،دانشگاهيان براي بيان نظريات خود و بسط و گسترش و اصالح آن

  ي دانشگاهي براي ارتقاء فرهنگ گفت وگو و بسط و گسترش بحث علمي است.مناظره در بين دانشجويان نيز از جمله تمهيدات جامعه

 امكان. اين مناظرات دكننمي مباحثه يكديگر با كشور روز مسائل مورد در  هاي مختلفبا برگزاري مناظرات دانشجويي، دانشجويان رشته

 ساز زمينه دانشجويي مناظره مسابقات كند.رشد توسعه علمي را فراهم ميو خالق و نقاد را بين آنها ايجاد و روحيه حق طلبي  تفكر

  .بود خواهد »دانشگاه و حوزه در منطق و اخالق و اصول به وفاداري ضمن در ،مناظره و پردازي نظريه شجاعت«داراي نسلي پرورش

دانشجويان در اين مناظرات بصورت دو گروه باشد.  نيز از ديگر داليل برگزاري اين مسابقه ميجه به دغدغه هاي كشور و رهبري تو

  .پردازندمي موضوع مطروحه و استدل و نقد شناسايي به و  گيرندمخالف و موافق مقابل هم قرار مي

  اهداف:

  ؛رشد و شكوفايي فرهنگ گفت وگو-١

  ؛براي شكل گيري تفكر خالق و نقاد در ميان دانشجويانزمينه سازي  -٢

  ؛ايجاد انگيزه در جامعه جهت گرايش به ارتقاء دانش و آگاهي -٣

  ؛آموزش مسائل و مطالب علمي به صورت جذاب، قابل پذيرش و اثربخش -٤

  .تمرين و تقويت فعاليتهاي گروهي منسجم و هدفمند -٥

  خط مشي مسابقات  

  ق علمي در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثارالتزام به اخال  -١

  پرهيز از ورود در نزاع هاي غير علمي و مجادالت روزمره و مرسوم  -٢

  اهتمام به روزآمدي و كارايي مباحث، نقل ها و منابع  -٣

  روش اجرا:
  ضر مي شوند.نفر از اعضاي گروه براي انجام مناظره و ارائه سخنراني حا ٢نفر بوده كه فقط  ٤هر گروه متشكل از  -١

  



دقيقه اي جهت  ٣دقيقه اي، جهت طرح مسأله، دو فرصت  ٦دقيقه است كه به صورت يك فرصت  ٣٢زمان هر مسابقه در مجموع  -٢

  دقيقه اي جهت نتيجه گيري براي هر گروه تفكيك شده است. ٤دفاع و يك فرصت 

  شود. داور (هيأت علمي) قضاوت مي ٣هر مسابقه توسط  - ٣

 همچنين و مسابقات برگزاري نامه آئين و قوانين اساس بر مناظره جلسات برگزاري و مديريت ظيفهو جلسه مسئولدر هر مسابقه  -٤

 ها سخنراني زمان نگهداري .دارد عهده به را ... و ها سخنراني در نوبت رعايت بر نظارت ها، تيم معرفيرا ر عهده دارد.  مسابقه اداره

  .باشد مي جلسه رئيس عهده به نيز
  ي نهايي ادامه دارد.گروه براي مسابقه ٢است و اين شيوه تا رسيدن به مسابقات به صورت حذفي  -٥

  گردد. موضوعات مسابقه توسط شوراي علمي تصويب شده و به قيد قرعه براي هر مسابقه تعيين مي -٦

  شرايط ، ويژگي ها و وظايف تيم ها 

  ه معرفي مي نمايند.يك نفر را به عنوان سرپرست گرو كه دانشجو مي باشد. ٤هر تيم متشكل از  -١

  الزامي است.گروهها اعضاي براي دانشجويي كارت يا تحصيل به اشتغال گواهي ارائه -٢

  الزامي است عكس قطعه يك همراه به تيم اعضاي همه براي فردي مشخصات فرم تكميل -٣

 .است الزامي مسابقات توجيهي و آموزشي جلسات كليه در شركت -٤

  .است الزامي مسابقات رعه كشيق مراسم در گروه اعضاي از يكي يا سرپرست حضور -٥

در يك ) …، هنر وعلومعضويت دانشجويان ساير رشته ها (فني،  .ها وجود نداردمحدوديتي براي رشته هاي تحصيلي اعضاي گروه -٦

  .است بالمانعتيم 

ته اجرايي مسابقات نفرعضو مناظره كننده را به كمي ٢سرپرست تيم موظف است قبل از هر مسابقه و در زمان تعيين شده اسامي  -٧

 داراي استدالل منطقي، اصول  به كارگيري كه در فن بيان، خطابه، سخنراني،مي باشند اعضايي از تيم  مناظره كنندگان( اعالم نمايد.

 كه در زمينهتيم مي باشند  محققاننفر ديگر بعنوان  ٢ .شوند مي حاضر سخنران عنوان به مناظره صحنه در و بوده مهارت و توانايي

را در  مناظره هر براي الزم محتواي و اطالعات منابع، موظفند افراد اين. برخوردارند وسيعتري دانش و  تحقيق و پژوهش از معلومات

  )اختيار هرگروه قرار دهند.

ك مسابقه به نفر عضو مناظره كننده مي توانند از هر مسابقه به مسابقه ديگر تغيير كنند، اما در طول برگزاري ي ٢ الزم به ذكر است

  هيچ وجه امكان تغيير، تعويض براي مناظره كنندگاني كه اسامي آنها اعالم شده وجود ندارد.



مي  و گرفته قرار خود گروه مناظره كننده عضو 2 جايگاه روبه روي و شده تعيين جايگاه در مسابقه، زمان در محقق عضو نفر دو -٨

 .بدهند خود گروهي هاي هم به شده مشخص فرم در )سخنراني نزما اولين از غير به( يادداشت3 حداكثر توانند

  .مي شود انجام ... و مشورت گفتگو، بدون و يادداشت برگه 3 تحويل به فقط مسابقه طول در كنندگان مناظره با محققان همكاري  -٩

كه شامل شيوه طرح مساله، روش، سرپرست گروه يا يكي از اعضا موظف است قبل از شروع هر مسابقه، فرم چكيده مسابقات را  -١٠

  نتيجه گيري و منابع استفاده شده است را در حداكثر يك صفحه، به كميته اجرايي مسابقات تحويل دهد.

همراه و ... استفاده كرده ويا از حاضرين  محققان و مناظره كنند گان  نمي توانند در زمان مناظره از اينترنت، لپتاپ، تبلت، تلفن -١١

  در جلسه كمك بگيرند.

  قرعه كشي:
شود. در اين  يك هفته قبل از برگزاري مسابقه ، مراسم قرعه كشي با حضور نمايندگان گروه هاي دانشجويي شركت كننده برگزار مي

حله نهايي در قالب جدول مسابقات ام مسابقات تا مرود و موضوعات تمجلسه ابتدا ترتيب رويارويي گروه ها به قيد قرعه مشخص مي ش

  ( موضوع مناظره بصورت گزاره ايي مطرح و گروه ها به مناظره در خصوص آن خواهند پرداخت.) شود اعالم مي

همچنين گروه هاي شركت كننده پس از توافق با يكديگر موضع موافق و مخالف را مشخص مي كنند. در صورت عدم توافق در مورد 

  شود. افق و مخالف قرعه كشي انجام ميمو

  معيارهاي داوري مسابقات

 ؛رعايت اخالق مناظره -

 ؛احترام به آراء و نظرات مخالف -

 ؛فن بيان و رعايت نكات دستوري -

 ؛لمي و مستدل از طرح مساله تا نتيجه گيري ع طي كردن فرآيند -

 ؛احاطه و اشراف نسبت به موضوع مور د بحث  -

 مناظره)و ....( طبق آيين نامه  -

  ي قرار مي گيرند.توسط سه داور مورد قضاوت و ارزياب كه

  

  



  موارد الزم االجرا

  مناظره كنندگان مي بايست نسبت به ساختار و ارائه يك بحث شفاهي منسجم، احاطه و اشراف داشته باشند. -١

  د.مناظره كنندگان بايد بدانند چگونه از نكات منطقي و نقل قول هاي واقعي استفاده كنن -٢

  قدرت استدالل مناظره كنندگان بايد به صورتي باشد كه بتوانند در هر دو جايگاه موافق و مخالف به ارائه سخنراني بپردازند. -٣

  مناظره كنندگان بايد از ورود به هرگونه تقابل فردي اجتناب كنند و تنها به بيان شواهد و مدارك مستدل در بحث بپردازند.  -٤

  بايد واضح، منظم،آرام، منطقي و در زمان مقرر شده به ارائه سخنراني بپردازند.مناظره كنندگان  -٥

  :سخنراني ساختار
  جلسه رئيس توسط مناظره شروع اعالم

 )6 و 5 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 6 موافق تيم توسط مسئله طرح - 

 )6 و 5 ايقدق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 6 مخالف تيم توسط مسئله طرح -

اول سخنراني پايان زنگ 

 ) 3 و 2 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 3 موافق تيم دفاع  -

 ) 3 و 2 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 3 مخالف تيم دفاع -

دوم سخنراني پايان زنگ 

 ) 3 و 2 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 3 موافق تيم دفاع  -

 ) 3 و 2 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 3 مخالف متي دفاع -

سوم سخنراني پايان زنگ  
 ) 4 و 3 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 4 موافق تيم گيري نتيجه  -

 ) 4 و 3 دقايق در پايان و هشدار زنگ ( دقيقه 4 مخالف تيم گيري نتيجه  -

مناظره پايان زنگ 

 جلسه رئيس توسط مسابقه خاتمه اعالم  -

  داوران هيات توسط نتيجه اعالم جهت تنفس دقيقه  ١٥ -١٠

 جلسه رئيس توسط برنده نام و امتيازات و داوران هيات راي اعالم  -

 مسابقه خاتمه -

  نمونه موضوعات مسابقه:

  افزايش آزادي فردي موجب هرج و مرج اجتماعي مي شود. -

  ت.حجاب اجباري متضمن سالمت اخالقي جامعه اس -

  افزايش تحصيالت بين جوانان موجب كاهش تمايل به ازدواج مي شود.  -



 النه اساتيد درانجام پايان نامه علت افزايش خريد پايان نامه است.عدم همراهي مسؤ -

- ..................... 

  مناظره: جلسه توجيهي

با هدف آموزش اصول و  جلسه ايي ام متقاضيان، بعد از ثبت نبه منظور آماده سازي هرچه بيشتر افراد شركت كننده در مسابقات، 

، نتيجه گيري و نقد، حداقل آشنايي با روش هاي استدالل، صورت بندي مسائل  يگفتگو و مباحثه، آموزش مهارت هاي پايه يپايه

  شود.مي گفتگو و تكنيك هاي مناظره برگزار 

  ابقات ، قوانين و مقررات و داوري و... آشنا شوند.اين كارگاه فشرده، شركت كنندگان با روش اجرايي اين مس در طول

 امتياز كسب معيارهاي مهمترين و دهي امتياز نحوه

 .باشد مي 6١١ داوران هيات مجموع در و 2١١ ميشود كسب داور هر از تيم يك توسط كه امتيازي حداكثر -١

 .يستن پذيرفته اعتراضي گونه هيچ داوران، هيات توسط نهايي راي صدور از پس -٢

 : باشد مي ذيل شرح به دهي امتياز معيارهاي مهمترين -٣
o مسابقات نامه آئين در مندرج ضوابط و شرايط رعايت 

o تيمي انسجام و هماهنگي ريزي، برنامه 
o مخالف نظرات و آرا به احترام و علمي مناظره اخالق رعايت 

o گيري نتيجه تا مسئله طرح از مستدل و علمي فرايندي كردن طي 
o دستوري نكات رعايت و بيان فن 

o بحث مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه 
o بحث در منطقي چارچوب از استفاده 

o سخنراني طول در گيري نتيجه و تعاريف مسئله، طرح در خالقيت  

  زمان بندي  برنامه:

  ٩٦ /٨/  ١٥الي  ٩شروع تبليغات و ثبت نام از عالقمندان  

  ٩٦بان آ ٢٢ جلسه توجيهيبرگزاري 

  ٩٦آبان  ٣٠قرعه كشي مسابقه 

  ٩٦آذر  ٥مرحله اول مسابقه 

  .زمانبندي ساير مراحل مسابقه بر اساس تعداد گروه هاي شركت كننده اعالم خواهدشد

  معاونت فرهنگي و اجتماعي


