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در  یان ایراندانشجو همسابقات ملی مناظردوره  نهمیننامه آیین
 مرحله کشوری

 

 

 اول: کلیاتبخش 

 : مقدمه1ماده 
های دانشگاهی، در محیطعلمی و تعالی نشاط  منطقیمستدل، اخالقی و  مباحثه گسترش و بسط و وگوگفت فرهنگ ارتقاءمنظور به

مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشیِ سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هر سال توسط  ه دانشجویان ایرانمسابقات ملی مناظر

مرکز ملی گفتگو، این مسابقات در  شود. دبیرخانه دائمبرگزار می متقاضی در سراسر کشور )جهاد دانشگاهی و غیر آن(و واحدهای 

 مستقر است.مناظره و آزاداندیشی 

 

 اهداف: 2ماده 
 اهداف برگزاری مسابقات عبارت است از:

  وگو گفت فرهنگتوسعة 

  دانشجویان میان در نقاد و خالق تفکرآموزش و ارتقای 

  های ارتقای دانش و آگاهی در میان دانشگاهیانانگیزهتقویت 

 هدفمند و منسجم گروهی هایفعالیت تقویت و تمرین 

  

 

 مسابقات مشی : خط3ماده 

 آثار و اشخاصآراء طرف مقابل و نقل قول از  نقد در علمی اخالق به التزام 

 مرسوم و روزمره مجادالت و غیرعلمی هاینزاع به ورود از پرهیز 

 منابع و هاقولنقل مباحث، کارایی و روزآمدی به اهتمام 

  شده.های اعالمها و اعضای آنها در مقابل گزارهمواضع گروهواقعی بودن 

 

 مناظره تعریف :4ماده 
 روش از استفاده با رو در رو بینی نکته و گفتگو .صواب و حق کردن آشکار برای کردن مجادله و باحثهمعبارت است از:  مناظره

کنندگان بر موضوع مناظره باید از ساختار منسجم برخوردار باشد و مناظره  .گیری شواهد و مدارککارو به تعاملی استدالل رسمی

تنها به  کرد و فردی اجتناب هایتقابلدر مناظره باید از  ها باید با رعایت امانت و اخالق صورت پذیرد.قولاشراف داشته باشند. نقل

 صورت پذیرد.زمان مقرر با رعایت  و منطقی آرام، منظم، واضح،پرداخت. مناظره باید بیان شواهد و مدارک مستدل 
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 بخش دوم: ضوابط اجرایی
 ساختار مسابقات: 1ماده 

 عضوباید  که )اختیاری( سرپرست یک همراه به دانشجو عضو چهار از متشکل است گروهیکننده: های مناظرهترکیب تیم. 1ـ1

 است. محقق عضو دو و کنندهمناظره عضو دو دارای تیم هر. باشددانشگاه  علمی تهیئ

 .شوندمی حاضر سخنران عنوانبه مناظره صحنه در کهکننده مناظره تیم اعضایدو نفر از  :کنندگانمناظره. 2-1

اطالعات و محتوای الزم برای هر مناظره را در اختیار گروه موظفند منابع،  کهکننده مناظره تیم اعضایدو نفر از  :محققان .3-1

 قرار دهند.

 کشورکه عالی آموزش و مراکز موسسات ها، دانشگاه علمی هیات اعضای از است عضوی گروه سرپرست :گروه سرپرست .1ـ4

 وجود سرپرست برای گروه اختیاری می باشد. .هدایت و راهبری کند را تیم اعضای است موظف

 مسابقات برگزاری نامه آئین و قوانین اساس بررا  مناظره جلسات برگزاری و مدیریت وظیفه ی است کهفرد :جلسه رییس .1ـ5

نظارت بر رعایت ضوابط و آیین  و ها و زمان سخنران نوبت رعایت بر نظارت ها، تیم معرفی مسابقه، اداره همچنین و برعهده دارد

های مذکور توسط رئیس جلسه مالککر است که بخشی از داوری مناظره در خصوص ذ شایان .رییس جلسه است عهدهبر  نامه

 صورت می گیرد.

های ها، معرفی داوران، گروهای در مورد چگونگی اجرای مسابقه، زمان سخنرانیبایست در ابتدای هر مسابقه خالصهرییس جلسه می

 کننده و گزاره مسابقه به شنوندگان ارایه نماید.شرکت

 سهبرعهده دارند و شامل  مناظره قواعد و اصول اساس بر تنها را کنندهمناظره هایتیم ارزیابی و قضاوت مسئولیت . داوران:1ـ6

 است. وییداور دانشج سه و داور عضو هیئت علمی

 

 هاضوابط تیم،2ماده
 دانشجو و یک سرپرست عضو هیئت علمی است. 4هر تیم، متشکل از  .2ـ1

 ها و مقاطع تحصیلی مختلف باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.توانند از رشتهمی اعضای یک تیم. 2ـ2

 درصد تغییر کرده باشد. 50( نباید بیش از و دانشگاهی .ترکیب تیم ها در مقایسه با ترکیب اولیه )در مرحله استانی3-2

ها از طریق سرگروه صورت یه ارتباطات دبیرخانه با تیمکل و نفره( 4)یکی از اعضای تیم  هر تیم دارای یک سرگروه است. 2ـ4

 گیرد. می

  شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است.5-2

  .هستندای را امضا کنند و مکلف به رعایت نکات آن مرامنامه باید. تیم ها قبل از شروع مسابقات 2ـ6

 

 

 : الزامات اجرایی مسابقات3ماده
و ترتیب صحبت تیم کننده مناظره نفر دو اسامیفرم چکیده و  ،مسابقه دقیقه قبل از شروع هر 15موظف است  سرگروه تیم . 3ـ1

 . کند مسابقات اعالم اجرایی را به کمیته اکرد آنه
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 وجه هیچ به مسابقه یک برگزاری طول در اما کنند، تغییر دیگر مسابقه به مسابقه هر از توانندمی کنندهمناظره نفر عضو دو .3ـ2

 . ندارد وجود شده اعالم آنها اسامی که کنندگانیمناظره برای... و تعویض تغییر، امکان

 درمیان به مناظره بپردازند.کنندگان یک تیم باید یکصورت متوالی صحبت کند و مناظرهتواند دوبار بهکننده نمیمناظرهیک .3ـ3

گیرند. میکننده گروه خود قرار عضو مناظره دوروی جایگاه دو نفر عضو محقق در زمان مسابقه، در جایگاه تعیین شده و روبه. 3ـ4

بدون برگه یادداشت را  ، حداکثر دوهای دوم و سوم سخنرانی تیم مقابل و با اجازه رییس جلسهتوانند در زمانمحققان فقط می

 های خود تحویل دهند. گروهیبه همگفتنی  هرگونه سخنمشورت و  وگو وگفت

برگه یادداشت برگه مشخصی است که از سوی رییس جلسه به تیم ها ارائه میشود و  استفاده از برگه های دیگر به عنوان .  3ـ5

  برگه یادداشت ممنوع می باشد.

و نیز  کنندگانفقط برای مناظرهتاپ استفاده از هرگونه وسیله ارتباطی مانند تلفن، تلفن همراه، تبلت، لپدر حین مسابقه،  .3ـ6

 کنندگان و محققان ممنوع است. برای مناظرهمناظره جلسه زمان در  نفره 4یا هر فرد خارج از تیم های  مذاکره و مشورت با حاضران

صورت، از سوی رئیس شده از سوی رییس جلسه به سخنرانی خود پایان دهند. درغیراینکنندگان باید در زمان اعالممناظره. 3ـ7

همچنین زمان اضافه در هر بخش نیز ذخیره نخواهد شد و امکان استفاده از آن در امتیاز منفی به آنان تعلق خواهد گرفت. جلسه 

معمول )استفاده از فعل در پایان جمله و موارد مشابه ( انعقاد کالم و پایان صحبت در حد  های بعدی وجود نخواهد داشت.بخش

 گفته شده با رییس جلسه می باشد. قانونی میباشد و مرجع تصمیم گیری در ارتباط با رعایت یا عدم رعایت زمان درنظر

 .نع است، به دبیر مسابقات بالماآیین نامه و مقررات در چارچوب اخالق اطالع رسانی موارد احتمالی عدم رعایت. 3ـ8

کنندگان باید قضاوت هیأت داوران را به عنوان نتیجه قطعی قلمداد کنند و از اعتراض به داوری بپرهیزند. هرگونه مناظره.  3ـ9

 ازبین رفتن بخت تیم برای انتخاب شدن به عنوان تیم اخالق یا بهترین بازنده شود.تواند موجب اعتراض به داوری می

یس جلسه یکنندگان نباید بدون اعالم و اجازه رپذیرد. مناظرهپایان می ،، شروع و توسط تیم مخالفموافقمسابقه توسط تیم .3ـ10

 مناظره را شروع کنند.

 موارد زیر موجب کسر امتیاز از سوی رئیس جلسه خواهد شد:. 3ـ11

 رعایت نکردن وقت و تداوم مناظره بعد از اعالم پایان وقت؛ 

  ؛شروع مناظره بدون اخذ اجازه از رییس جلسهقرار گرفتن پشت تریبون و 

 ؛(سخنران افراد) مناظره طول در همراه تلفن و تبلت تاپ،لپ از استفاده 

 ؛نتایج اعالم از قبل تا مسابقه شروع از قبل داوران با صحبت 

  ؛(مناظره از قبل ربع یک)پذیرش به چکیده فرم تحویل در تاخیرتحویل ندادن یا  

 و یا خارج از آن سالن در حاضر افراد سایر با کنندهو مناظره محقق اعضای ارتباط و یادداشت برگه قوانین نکردن رعایت 

  شود.امتیاز کسر می 4دقیقه،  5بعد از اعالم رییس جلسه به ازای تاخیر هر نفر در هر 

 ،امتیاز منفی برای آنان درج خواهد شد. 12در صورت غیبت یکی از گروه 

  اعالم رییس جلسه اگر دو نفر از اعضای گروه حاضر نباشند، رییس جلسه حذف گروه را اعالم دقیقه از  15با گذشت

 خواهدکرد.

 ها، عالوه بر امتیاز داوران، رعایت اخالق مناظره نیز منظور خواهد شد.در انتخاب برنده بازنده. 3ـ12

 

 بندی اجرای یک مسابقه: زمان4ماده

 مجید اهلل کالم قرائت

 (موضوع اعالم و داوران هیات معرفی مناظره، برگزاری چگونگی مورد در کلیاتی) جلسه رئیس توسط برنامه اعالم
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  آنها معرفی و جایگاه در گرفتن قرار جهت ها تیم از دعوت

 جلسه رئیس توسط مناظره شروع اعالم

 : سخنرانی ساختار 

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

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

 اول سخنرانی پایان زنگ 

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

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

 دوم سخنرانی پایان زنگ 

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

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

 سوم سخنرانی پایان زنگ 

 (  4 و 3 دقایق در پایان و هشدار زنگ)  دقیقه 4                 ) سخنران دوم( یکم تیم گیری نتیجه -

 ( 4 و 3 دقایق در پایان و هشدار زنگ)  دقیقه 4               ) سخنران دوم(دوم  تیم گیری نتیجه -

  مناظره پایان زنگ 

 جلسه رئیس توسط مسابقه خاتمه اعالم -

 داوران هیات توسط نتیجه اعالم جهت زمان دقیقه 15 -

 و بیان مطالبی جهت بسط و تبیین موضوع دقیقه زمان در صورت حضور مسئول مرتبط با موضوع  15 -

 جلسه رئیس توسط برنده نام و امتیازات و داوران هیات رای اعالم -

 مسابقه خاتمه -
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 ضوابط علمیبخش سوم: 
 تعریف مفاهیم: 5 ماده

طرفی ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور که با رعایت اخالق، انصاف، بیفردی است از اعضای هیئت علمی دانشگاه . داور:5ـ1

نامه و پردازد و بر اساس ضوابط تعیین شده در این آیینکننده میهای مناظره و در چارچوب اصول علمی به ارزیابی عملکرد گروه

 کند.قضاوت خود را اعالم مینامه برگزاری مسابقات، نیز آیین

کنند و براساس معیارهای امتیازدهی فعالیتی که در آن گروهی از داوران، مسابقات را به صورت مستقیم نظاره می . داوری:5ـ2

 دهند.پردازند و امتیاز میکننده، به قضاوت مینامه، میان دو گروه شرکتبیان شده در آئین

 شوند.تشکل از سه داور که در هر مسابقه توسط کمیته داوری مسابقات برای داوری انتخاب میهیئتی است م . هیئت داوران:5ـ3

دهند. همچنین شایان ذکر است، در مرحله کشوری مسابقات، سه داور هیئت علمی و سه داور دانشجویی هیئت داوران را تشکیل می

 واهد گذاشت.رأی رئیس جلسه بر اساس ضوابط و فرم مصوب بر امتیازدهی تأثیر خ

های های مختلف مسابقات مناظره که مسئولیت ارزیابی تیمتعدادی از برندگان و برگزیدگان دوره دانشجویی: انداورهیئت  .4-5

داور، اعضای  3در مسابقات،  مناظره کننده را تنها براساس اصول و قواعد مناظره با توجه به فرم داوری دانشجویی به عهده دارد.

 دهند.دانشجویی را تشکیل میهیئت داوران 

ها، به طرح دو سوال از شده در مناظرات از سوی تیم: یک عضو هیئت علمی است که بر اساس مباحث ارائهیاب. داور نکته5ـ5

امر را یاب این داور نکته 2شود و پردازد. این داوری فقط در مسابقه فینال مرحله کشوری انجام میها )از هر تیم یک سوال( میتیم

 برعهده دارند.

شود تا در صورت  یهیئت داوران مشخص م سینفر به عنوان رئ کیسه نفره،  یهر هیئت داور انیاز م . رییس هیئت داوران:5ـ6

  و حل مسأله باشد. یریگمیها و ...مرجع تصممسابقه، اعتراض گروه یاختالف در زمان اجرا ازات،یامت یتساو رینظ یبروز موارد

 

 امتیازدهی .6ماده

دهند و شامل تکمیل نامه انجام میفعالیتی که هیئت داوران در هر مسابقه برمبنای معیارهای بیان شده در آئین. امتیازدهی: 6ـ1

 های داوری است.فرم

دانشجو امتیاز، از هر داور  140از هر داور هیات علمی کسب می شود تیم یک توسط که امتیازی حداکثر: دهیامتیاز . نحوه6ـ2

 باشد.امتیاز می 50( POIت  مسابقه فینال شامل داوری نکته یابی )سباشد. الزم به ذکر اامتیاز می 60

 دهی: امتیاز . معیارهای6ـ3

o مسابقات نامهآئین در مندرج ضوابط و شرایط رعایت 

o تیمی انسجام و هماهنگی ریزی،برنامه 

o مخالف نظرات و آرا به احترام و علمی مناظره اخالق رعایت 

o گیرینتیجه تا مسئله طرح از مستدل و علمی فرایندی کردن طی 

o دستوری نکات رعایت و بیان فن 

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

o سخنرانی طول در گیرینتیجه و تعاریف مسئله، طرح در خالقیت 

 

 : اعالم رأی7ماده
بندی رأی داوران پرداخته و صورتجلسه را به تأیید های داوری توسط هیئت داوران، کمیته علمی و داوری به جمعفرمپس از تکمیل 

شود. رأی اعالم رساند. پس از تأیید نتایج و صورتجلسه داوری توسط هیئت داوران، رأی آنها توسط رئیس جلسه اعالم میداوران می

عتراض و تجدید نظر نخواهد بود. در صورت تشکیک در رأی اعالم شده، کمیته داوری دبیرخانه شده قطعی بوده و به هیچ وجه قابل ا

توانند بندی رأی هیئت داوری را بررسی کند. بنابراین پس از تکمیل صورتجلسه و اعالم رأی، داوران نمیمجاز است مجدداً جمع

 رأی خود را تغییر دهند.

 

 های کلی داوریمشیخط: 8 ماده
 ها و نظراتاز تعصب و جانبداری نسبت به افراد، گروه پرهیز .1

 های علمی و متعهد به رعایت همه ضوابط علمیبرخورداری از تخصص الزم در زمینه داوری .2

 توجه ویژه به رعایت ساختار علمی و اخالقی مناظره .3

 های اجرایی و داورینامهگیری و اعالم رأی بر مبنای مفاد آئینتصمیم .4

 های داورییئت داوران از مشورت و همفکری با یکدیگر در هنگام تکمیل فرمپرهیز اعضای ه .5

 
 

 : معیارهای امتیازدهی9ماده 

 نامهرعایت شرایط و ضوابط مندرج در آئین -1

 ریزی و هماهنگی و انسجام گروهیبرنامه -2

 انسجام مطالب و پایایی مطالب مطرح شده -2-1

 ها شده توسط گروهجزئیات مباحث مطرحها و قابل تمیزبودن رئوس، سرفصل -2-2

های های هر سخنران در امتداد استداللحمایت و پشتیبانی اعضاء گروه از یکدیگر )شایسته است که استدالل  -2-3

 گروهی خود باشد(.هم

 . رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آراء و نظرات مخالف3

 حفظ حرمت اشخاص، وزانت و متانت ادبی -3-1

 برقراری ارتباط صحیح -3-2

 رعایت صراحت و صداقت -3-3

 دوری از تعصب و القاء نظرات و عقاید   -3-4

 ها، نه بایدها و نبایدها(ها و نیستهای منطقی، اصول و مبانی تجربه شده و علمی )توجه به هستاستفاده از گزاره -3-5

 

 گیریمسأله تا نتیجه . توجه و رعایت فرایندهای علمی، منطقی و مستدل از طرح4

 هااجتناب از تعدد و پراکندگی مبانی نظری قابل استفاده در سخنرانی -4-1

 انتخاب سبک مناسب مناظره و سیر منطقی گسترش مفاهیم -4-2



  مسابقات مناظره دانشجویان ایراناجرایی نامه آیین
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 آوری و استناد به اسناد و مدارک معتبرتحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع و جمع -4-3

 پسندعلمی و خودداری از اشکال و دالیل غیرعلمی و عامه هایکارگیری انواع برهانبه -4-4

 انتخاب روش مناسب جهت مناظره متناسب با موضوع و توانایی افراد -4-5

 استفاده و بزرگ نمایی منابع و مأخذاستفاده از منابع روزآمد، معتبر و پرهیز از سوء -4-6

 

 . فن بیان و رعایت نکات دستوری5

 ن فارسی و به کار گیری لغات سرهرعایت دستور زبا  -5-1

 کردن سخن به شکل غیرمتعارفکردن و کوتاهپرهیز از طوالنی -5-2

 کنندگانکارگیری اصطالحات غیرفنی و غیرتخصصی مناظرهپرهیز از به -5-3

 گویند...پایه نظیر: گفته شده...، میگویی و ادعاهای نامعتبر و بیپرهیز از کلی -5-4

 

 اشراف نسبت به موضوع مورد بحث. احاطه و 6

 گویی به سؤاالتجامعیت، ژرف اندیشی و انعطاف در تحلیل علل مسائل و پاسخ -6-1

 شناخت مسأله و چگونگی طرح آن و پرداختن به نظریات موجود در ارتباط با مسأله -6-2

 به روز بودن مسائل و مباحث مطرح شده  -6-3

  ارجاع به مسائل تاریخی و منطقی -6-4

 

 هاگیری سخنرانی. خالقیت در طرح مسأله، سؤاالت، تعاریف و نتیجه7

 قابل استفاده بودن مطالب برای جامعه دانشجویان -7-1

 بخشی و آموزشی رسانی، آگاهیهای اطالعهای دارای ویژگیایراد سخنرانی -7-2

 نوآوری در مفاهیم و توجه به مصادیق تازه و بدیع -7-3

 منابع و اسناد معتبراستناد به  -7-4

 

 
 


