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  1400سال-اصفهاناستان 

  تعالیبسمه

  مقدمه : 

صیل        شر تح سازنده میان ق صحیح و  سزایی در بالندگی و   وجود گفتمان  کرده و فرهیخته یک جامعه نقش مهم و به 

ــب مهارت  ــعه علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفاء می نماید. کس ــد و توس ــفانه آراء رش هاي الزم جهت نقد دقیق و منص

هاي رشد و اعتالي فکري و فرهنگی  نظرات مخالف و اقناع سازي منتقدین از ضرورت  دیگران، پاسخگویی صحیح به   

ــفانه همواره از دیرباز از   ــازنده و منص ــمار می رود. لزوم آموزش نحوه گفتگوي تعاملی و نقد س مردم آن جامعه به ش

سابقاتی به منظور آموزش       شود. بدین منظور برگزاري م سوب می  شور مح گفتگوي تعاملی و  نیازهاي آموزش عالی ک

ــت ــتداللی،کالمی و کارتیمیهاو مهارتدل، که همراه با ارتقاء توانمنديعمس ــجویانهاي ذهنی، اس ــویق افراد دانش   وتش

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

گذشــته؛ دفتر امور فرهنگی و اجتماعی  هايدوره مســابقات مناظره دانشــجویی در ســال چهارآمیز موفقیت برگزاري 

راستا با اهداف  مین دوره جشنواره را جهت رقابت دانشجویان توانمند در این حوزه، هم  پنجدانشگاه را بر آن داشت تا   

فمند و گســترش گفتمان  با گام دوم دانشــگاه مبتنی بر توســعه کیفی هد  هاي دانشــگاه و همســو   کالن و رســالت 

شگاه جامع علمی کاربردي       مینپنجبرگزار نماید.  آموزيمهارت شجویی دان سابقات مناظره دان با میزبانی واحد دوره م

صفهان     ستانی ا ست   ا صدد ا شتغال پایدار در بین       عنوانه را بآموزي گفتمان مهارت در ساز ا ستر شگاهیان نهادینه  ب دان

  یک گام دیگر به تحقق دانشگاهی مهارت محور، خالق و کارآفرین نزدیک نماید. را دانشگاه  ساخته و

  : اهداف 1ماده 



 

 

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

 رت محور بر اساس گفتگوي تعاملی درمراکز آموزشی  امه تقویت ساز و کار تولید مناظره )2

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

ها و سواالت پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، ایجاد فرصت قانونی و عادالنه براي طرح آزادانه آراء، دیدگاه )4

 اقتصادي ، فرهنگی و شغلی در جامعه و آگاهی از نظرات مختلف در محیط آموزشی

منطقی، گفتاري و روحیه کار تیمی دانشجویان جهت تبیین و دفاع از آراء و دیدگاه هاي  هاياء مهارتارتق )5

 اجتماعی ، مذهبی ، سیاسی و فرهنگی خویش. 

هاي علمی، مهارتی پروري در حوزهافزایی و نخبهتشویق دانشجویان به مطالعه و تفکر بیشتر در راستاي بصیرت )6

 فرهنگی. و 

 آموزي  بر مهارتبا تکیه ها ومانع زدایی ها)  شعار سال (تولید، پشتیبانیتحقق تالش در جهت  )7

 

  : تعاریف  2ماده  

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

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

 سرپرست یک همراه به دانشجو عضو داراي جنسیت واحد ( آقا یا خانم) چهار از متشکل است گروهی: مناظره تیم 2-2

 هر انتخاب گردند.و داراي جنسیت واحد با تیم ) کارمند دانشگاهیا  مدرس یا  بایست از اعضاء هیئت علمی می  (که

  .باشد می محقق عضو دو و کننده مناظره عضو دو داراي تیم

ضایی : کنندگان مناظره 2-3 صول  کارگیري سخنرانی،به  بیان، فن در که تیم از اع ستدالل  منطقی، ا  توانایی داراي …و ا

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

ــایی: محققان  2-4 ــیع دانش و معلومات  از پژوهش و تحقیق زمینه  در که  تیم از اعضـ  افراد این. برخوردارند  تريوسـ

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

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

  .کند راهبري و هدایت هایشانتوانمندي به توجه با را تیم اعضاي است موظف که مند دانشگاه یا کار ،مدرس



 

 

یا افراد داراي تخصص   ، مدرس کشور  عالی آموزش مراکز و موسسات   ، علمی هیأت اعضاء  از تعدادي: داوران 2-6

 تنها را کنندهمناظره هايتیم ارزیابی و قضاوت  مسئولیت  کهوتوان داوري (به تشخیص شوراي سیاستگذاري مسابقات)     

 برتر تیم و داشته  عهده به شده  ارائه نظرات و آراء به نسبت  تعصب  و جانبداري بدون مناظره قواعد و اصول  اساس  بر

  .نمایند می مشخص را

سه  رییس 2-7 سات  برگزاري و مدیریت وظیفه فرد این: جل ساس  بر مناظره جل سابقات  برگزاري نامهآئین و قوانین ا  م

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

  .باشدمی جلسه رئیس عهده به نیز هاسخنرانی

سه  رییس ست می جل سابقه  هر ابتداي در بای صه  م سابقه،  اجراي چگونگی مورد در ايخال  معرفی ها،سخنرانی  زمان م

  نماید. هئارا انگشنوند به مسابقه گزاره و کنندهشرکت هايگروه داوران،

صورت یک جمله مثبت یا منفی         2-8 ست به  صلی مورد مناظره گزاره اطالق می گردد که می بای ضوع ا گزاره: به مو

شد. به عنوان مثال:  ست   « با شور ا شاد در باال بردن ام   « یا » تنبلی اجتماعی بزرگترین عامل بیکاري در ک شت ار یت نگ

که طرح این گزاره موجب ایجاد فضاي دو قطبی(موافق و مخالف) در جلسه می شود و    ». ي ندارداجتماعی نقش موثر

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

نکته: در مرحله استانی انتخاب موضوعات به صورت عمومی انجام خواهد شد و ممکن است از مباحث اجتماعی، 

گردد جهت آمادگی مخاطبان براي ارائه مباحث از موضوعات اقتصادي و ین گردند. (توصیه میفرهنگی و سیاسی تعی

آموزي انتخاب گردند تا در مرحله کشوري دانشجویان با توانایی بیشتري شرکت مهارتموانع اشتغال، کارآفرینی و 

و شعار سال (تولید، آموزي، کارآفرینی و اشتغال نمایند). اما در مرحله کشوري گزاره ها از مباحث مرتبط با مهارت

  شد.   تعیین خواهد ومانع زدایی ها) ها پشتیبانی 

   خط مشی مسابقات: 3ماده

  آثار و اشخاص آرا، نقل و نقد در عملی 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 تمامها 3-3

  )امکان حد در(  از موضوعات اعتقادي دفاع بودن واقعی به تمامها 3-4



 

 

  ها تیم وظایف و ها ویژگی ، : شرایط4ماده

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

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

  جشنواره می باشد) 

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

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

الزم به ذکر اســت در یک تیم امکان حضــور  .باشــدمی ســرپرســت یک همراه به دانشــجو 4 از متشــکل تیم هر 4-5

  دانشجویان آقا و خانم (توامان) وجود ندارد.

ست    4-6 ست  موظف تیم سرپر سابقه  هر از قبل ا سامی  شده  تعیین زمان در و م ضو  2 ا  کمیته به را کنندهمناظره نفرع

  .نماید اعالم مسابقات اجرایی

 مسابقه  یک برگزاري 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

صره  شه،  جزوه، کتاب، بردن همراه: 2 تب سوب  تخلف سخنرانی  محل به…و تبلت موبایل، نق شخیص  به و شده  مح  ت

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

ضو  نفر دو 4-7 سابقه،  زمان در محقق ع ضو  2 جایگاه رويروبه و شده  تعیین جایگاه در م  خود گروه کنندهمناظره ع

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

ــره ــوم و دوم هايزمان در توانندمی فقط محققان :1 تبص ــخنرانی س ــه رییس اجازه با و س ــت برگه جلس  به را یادداش

  .دهند تحویل خود هايگروهیهم

صره  سابقه  طول در کنندگانمناظره با محققان همکاري: 2تب شت  برگه 2 تحویل به فقط م  از شده  مشخص  فرم در یاددا

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

ست  موظف اعضا  از یکی یا گروه سرپرست   4-8 سابقه،  هر شروع  از قبل ا سابقات  چکیده فرم م  شیوه  شامل  که را م

 اجرایی کمیته به صــفحه، یک حداکثر کلمه، 300 درحد را شــده اســتفاده منابع و گیري نتیجه روش، مســاله، طرح

  .دهد تحویل مسابقات



 

 

ناظره  4-9 گان   م ند قان  و کن جه  هیچ به  محق ند نمی و مان  در توان ناظره  ز نت،  از م لت،  تاپ، لپ  اینتر  همراه تلفن تب

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

ستانها   -4-10 ستانی و     فقطترمیم تیم اعزامی از ا سمی رییس واحد ا با تایید دبیر اجرایی در موارد خاص و با اعالم ر

   ناظر مسابقات امکان پذیر خواهد بود. و

  االجرا الزم موارد:  5ماده  

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

  .کنند استفاده واقعی هايقول نقل و مستدل نکات از چگونه بدانند باید کنندگانمناظره 5-2

 سخنرانی ارائه به مخالف و موافق جایگاه دو هر در بتوانند که باشد صورتی به باید کنندگانمناظره استدالل قدرت 5-3

  .بپردازند

ستدل  مدارك و شواهد  بیان به تنها و کنند اجتناب فردي تقابل هرگونه به ورود از باید کنندگانمناظره 5-4  بحث در م

  .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

شته  توجه بایست می کنندگانمناظره 5-7 ستفاده  امکان و نشده  ذخیره سخنرانی  هر در آنها اضافه  زمان که باشند  دا  از ا

  .بودنخواهد دیگر زمان به شدن اضافه و گروهیهم براي آن

  .کنند صحبت متوالی صورت به توانندنمی گروه یک سخنرانان 5-8

  مسابقات اجراي ساختار:  6ماده 

  جمهوري اسالمی و سرود دانشگاهمجید و سرود  اهللا کالم قرائت 6-1

ــط برنامه   اعالم 6-2 ــه رئیس توسـ یاتی ( جلسـ ناظره،  برگزاري چگونگی مورد در کل  اعالم و داوران هیات  معرفی م

  )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

  به قید قرعه انتخاب خواهد شدگر مناظره آغاز

  قسمت اول: 

 سئله  طرح سط  م شدار  زنگ(  دقیقه 6) اول سخنران ( به قید قرعه (موافق یا مخالف)منتخب تیم تو  در پایان و ه

 ) 6 و 5 دقایق

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

 اول سخنرانی پایان زنگ 

 قسمت دوم:

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3)  دوم سخنران( منتخب به قید قرعه تیم دفاع( 

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

 دوم سخنرانی پایان زنگ  

 قسمت سوم:

 3 و 2 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 3) اول سخنران( منتخب به قید قرعه تیم دفاع( 

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

 سوم سخنرانی پایان زنگ  

 قسمت چهارم:

 4 و 3 دقایق در پایان و هشدار زنگ(  دقیقه 4) دوم سخنران(  منتخب به قید قرعه تیم گیري نتیجه ( 

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

 مناظره پایان زنگ 

 جلسه رئیس توسط مسابقه خاتمه اعالم  

  قسمت پنجم:

  داوران هیات توسط نتیجه اعالم جهت تنفس دقیقه 10-15

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



 

 

  مسابقه خاتمه

  امتیاز کسب معیارهاي ترینمهم و امتیازدهی نحوه:  7ماده 

شود. در مرحله استانی، مسابقات مسابقات در دو مرحله استانی و کشوري بر اساس تقویم زمانی مشخص برگزار می 7-1 

برنده مام استانها نسبت به معرفی تیم ت هاي استانی برگزار شده ودر سطح مراکز آموزش علمی کاربردي و توسط واحد

طبق تقویم اجرایی مسابقات  وبه صورت مجازي  م هاي برتر استانیتیبین  مسابقات .اقدام خواهند کرد  مسابقه نهایی

اعالم شده انجام خواهد یی به صورت حضوري در زمان و نها واهد شد. در ضمن مسابقات نیمه نهایی، رده بنديبرگزار خ

   شد.

اقدام نمایند شوراي سیاستگذاري  در موعد مقرر ها نتوانند به هر دلیل نسبت به معرفی تیم اول خود ) چنانچه استان1تبصره

رحله استانی ، اجازه حضور بیش از یک مسابقات بر اساس جمعیت دانشجویی هر استان و تعداد تیم شرکت کننده در م

  را به برخی استانها خواهد داد.  تیم

  .باشدمی 450 داوران هیات مجموع در و 150شود می کسب داور هر از تیم یک توسط که امتیازي حداکثر 2-7

  .نیست پذیرفته گونه اعتراضیهیچ داوران، هیات توسط نهایی راي صدور از پس7-3

  :باشدمی ذیل شرح به دهیامتیاز معیارهاي ترینمهم7-4

  مسابقات نامهآئین در مندرج ضوابط و شرایط رعایتالف) 

  تیمی انسجام و هماهنگی ریزي،برنامهب)

 انسجام مطالب و پایایی مطالب مطرح شده* 

 ها شده توسط گروهها و جزئیات مباحث مطرحبودن رئوس، سرفصل قابل تمیز * 

 حمایت و پشتیبانی اعضاء گروه از یکدیگر (شایسته است که استدالل هاي هر سخنران در امتداد استدالل هاي هم* 

  .گروهی خود باشد

  مخالف نظرات و آرا به احترام و علمی مناظره اخالق رعایتج)

 حفظ حرمت اشخاص، وزانت و متانت ادبی* 

 برقراري ارتباط صحیح* 



 

 

 رعایت صراحت و صداقت* 

 دوري از تعصب و القاء نظرات و عقاید* 

از گزاره هاي منطقی، اصول و مبانی تجربه شده و علمی (توجه به هست ها و نیست ها، نه باید ها و نباید  *استفاده

  )ها

  و استفاده از چارچوب منطقی در بحث گیرينتیجه تا مسئله طرح از مستدل و علمی فرایندي کردن طید)

 هاسخنرانیاجتناب از تعدد و پراکندگی مبانی نظري قابل استفاده در  * 

 انتخاب سبک مناسب مناظره و سیر منطقی گسترش مفاهیم*

 آوري و استناد به اسناد و مدارك معتبرو پژوهش در ارتباط با موضوع و جمع *تحقیق

 پسندهاي علمی و خودداري از اشکال و دالیل غیرعلمی و عامهکارگیري انواع برهانبه*

 موضوع و توانایی افراد انتخاب روش مناسب جهت مناظره متناسب با*

  استفاده و بزرگ نمایی منابع و مأخذاستفاده از منابع روزآمد، معتبر و پرهیز از سوء* 

 دستوري نکات رعایت و بیان فنه)

 رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیري لغات سره*

 کردن سخن به شکل غیرمتعارفکردن و کوتاهپرهیز از طوالنی*

 کنندگانکارگیري اصطالحات غیرفنی و غیرتخصصی مناظرهبهپرهیز از *

 …گویندمی ،…پایه نظیر: گفته شدهگویی و ادعاهاي نامعتبر و بیپرهیز از کلی*

  بحث مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطهو)

 گویی به سؤاالتجامعیت، ژرف اندیشی و انعطاف در تحلیل علل مسائل و پاسخ*

 چگونگی طرح آن و پرداختن به نظریات موجود در ارتباط با مسألهشناخت مسأله و *

 به روز بودن مسائل و مباحث مطرح شده*

  ارجاع به مسائل تاریخی و منطقی*



 

 

 سخنرانی  طول در گیرينتیجه و تعاریف مسئله، طرح در خالقیتط)

  دانشجویان جامعه براي مطالب بودن استفاده * قابل

  آموزشی و بخشیآگاهی رسانی،اطالع هايویژگی داراي هاي سخنرانی *ایراد

  بدیع و تازه مصادیق به توجه و مفاهیم در *نوآوري

  معتبر اسناد و منابع به استناد *

  : زمان برگزاري مسابقات مناظره 8اده م

بنا به امکانات و شرایط کاري واحدهاي استانی از مرحله استانی و ارسال فیلم مسابقه نهایی  زمان برگزاري مسابقات 

و واحدهاي استانی  ي جشنواره تعیین گردیده استتوسط دبیرخانه مرکز 22/12/1400لغایت  30/11/1400تاریخ 

به دبیرخانه اجرایی جشنواره  22/12/1400ات کسب شده حداکثر تا را همراه با ریز نمرفیلم مسابقه نهایی بایست می

به مدت سه روز و اختتامیه در تاریخ  24/02/1401تاریخ زمان برگزاري مرحله نهایی مسابقات در یند. معرفی نما

  برگزار خواهد شد. 03/03/1401

تواننــد در صــورت اســتقبال مراکــز از مســابقات منــاظره، فرآینــد برگــزاري مســابقات را از هــاي اســتانی مــیواحــد

مسـابقات مرحلـه اسـتانی     بـه یـک تـیم    ،هـا از هـر مرکـز   تعـدد تـیم  مراکز علمی کاربردي آغاز نماینـد. در صـورت   

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

هاي باشد و واحدمیو در بازه زمانی اعالم شده زمان آغاز ثبت نام و برگزاري مسابقات به صورت پیشنهادي  نکته:

طبق و برگزاري مسابقات را  نامبازه زمانی ثبت ،با توجه به امکانات و صالحدید رییس واحد استانیتوانند استانی می

به  22/12/1400تا حداکثر  بایست میفیلم مسابقه نهایی مرحله استانی  هش و یا افزایش دهند.جدول زمانی ذیل، کا

  گردد.  ارسالدبیرخانه اجرایی جشنواره 

  زمان  عنوان فعالیت  ردیف

  تا  از

  30/10/1400  ارسال پوستر و دستورالعمل اجرایی مسابقات به واحد هاي استانی  1

آغاز ثبت نام تیم هاي دانشجوئی متقاضی شرکت در مرحله مقدماتی   2

  توسط واحدهاي استانی

30/10/1400  20/11/1400  

  30/10/1400  ارسال گزاره هاي مرحله استانی توسط دبیرخانه مسابقات  3



 

 

 برگزاري مسابقات مرحله ي استانی و ارسال فیلم مسابقه ي نهایی از  4

  سوي واحد هاي استانی به دبیرخانه مسابقات

30/11/1400  22/12/1400  

  01/2/1401  ارسال گزاره هاي مرحله ي کشوري   5

  10/02/1401  مرحله ي کشوري -اعالم مواضع تیم هاي دانشجویی  6

  15/2/1401  تدوین چارت مسابقات و اعالم به واحد هاي استانی   7

  18/2/1401  برگزاري دوره ي آموزشی ( مجازي ) توسط دبیرخانه مسابقات  8

  26/2/1401   24/2/1401  برگزاري مسابقات مرحله ي کشوري   9

  3/3/1401  مسابقات رده بندي و نهایی    10

  

 

  : ناظر مسابقات :9ماده

   دانشگاه جامع علمی کاربردي به عنوان ناظر برگزاري مسابقات خواهد بود. معاونت فرهنگی و دانشجویینماینده 

ده ن) در خصوص مواردي که در آیین نامه مشخص نشده است و یا ابهام وجود دارد نظر تیمی متشکل از نمای1تبصره

و دبیر کمیته علمی و داوري مسابقات فصل الخطاب  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ، دبیر اجرایی مسابقات

  خواهد بود.

  مسابقات آدرس دبیرخانه  :10ماده  

دانشگاه جامع  -683پ  -بین خیابان حافظ و  نجات الهی –خیابان انقالب  -: تهرانآدرس دبیرخانه مرکزي مسابقات

  دفتر امور فرهنگی و اجتماعی   -معاونت فرهنگی و دانشجویی -2ساختمان شماره  -علمی کاربردي

   021-82778846 -67شماره تماس: 

-شهرداري نبش کوچه -خیابان تربیت معلم-شمالی خیابان کاوه -اصفهان: استان مسابقاتاجرایی آدرس دبیرخانه 

  34594248شماره تماس:   81737-95713-37صندوق پستی:  اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردي استان 

 http://es.uast.ac.irو  uast.ac.irسایت اطالع رسانی جشنواره:آدرس وب 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دوره مسابقات مناظره دانشجویی مینپنجفرم ثبت نام 

   دانشگاه جامع علمی کاربردي

  مرحله استانی 



 

 

  

  نام خانوادگی:  نام:

  محل صدور:  نام پدر:

  شماره دانشجویی:  کد ملی:

  استان محل تحصیل:  نام مرکز محل تحصیل:

  کارشناسی  مقطع تحصیلی: کاردانی  رشته تحصیلی:

  نام استاد سرپرست:  زن    جنسیت:   مرد 

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

  اقتصادي (موانع تولید و اشتغال)  مذهبی  اجتماعی  سیاسی  فرهنگی

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

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

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

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

گردم با مطالعه دقیق د می....... متعه................................................. به شماره ملی ..اینجانب ................................   فرزند 

ت تمام بندهاي آن دستوالعمل اجرایی مسابقه مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردي تعهد خود را نسبت به رعای

  باشم.دانشجویی می اعالم نموده و متقاضی اظهارنظر در مسابقات مناظره

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

خرسندي طرف رعایت ادب را نسبت به طرف مقابل خود رعایت نموده و از هر گونه حرف و یا حرکتی که موجب نا -2

 مقابل می گردد اجتناب خواهم نمود.

 از موضوع فوق الذکر خارج نشوم. -3

ان و مسئولین نظام حاضر در جلسه و یا غایبین و همچنین به اسالم، نظام جمهوري اسالمی ایر به هیچ یک از افراد -4

 اهانت ننمایم.

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

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

 رد.کد بوده و نسبت به آن هیچگونه اعتراضی نخواهم به قوانین و دستورالعمل داوري مسابقات پایبن -7

 

                                                                                     

مضاء                                     ا                                                                                                  


