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مقدمه
تحوالت و روندهای طی شده در طول تاریخ نشان می دهد که تکامل علوم، به ویژه معارف عقلی بشر، در پرتو مباحثات علمی، 

تضارب آرا و تعاطی افکار تحقق یافته است و ثمرۀ آن رشد و شکوفایی فرهنگ جوامع گوناگون در طول تاریخ است.
در منابع و آثار اسالمی نیز بر این امر مهم تأکید شده است؛ برای نمونه، امام اول شیعیان، حضرت علی)علیه السالم( در 
این خصوص فرموده اند: »آرا و نظرات خود را بر یکدیگر عرضه دارید تا رأی صحیح از آن پدید آید.« در همین راستا، 
امام صادق)علیه السالم( به عنوان رئیس مذهب جعفری و کاشف الحقایق، مباحثه و مذاکره علمی را عامل شکوفایی 
و موجب حیات علم و دانش می دانند. اصوالً الزمۀ حق جویی و حس حقیقت طلبی تالش برای کشف حقیقت میان 

نظرات متفاوت و مختلف است. 
مقام معظم رهبری نیز از سال های آغازین دهه هشتاد، به ویژه در پاسخ به نامۀ جمعی از فضالی حوزۀ علمیه قم، اهمیت راه اندازی 

کرسی های نقد و نظریه پردازی و آزاداندیشی را به عنوان موضوعی بنیادی و مبنایی تبیین کرده و بر اجرای آن تأکید نمودند.
سازمان دانشجویان ایران، با توجه به این مطالبۀ مقام معظم رهبری و مأموریت در برقراری ارتباط میان دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور و استفاده از ظرفیت های بالقّوۀ دانشجویان، تالش شد تا برای آموزش هرچه بهتر و مفیدتر گفت وگو و 
مناظرۀ گروهی بین دانشجویان با نگاه به مشکالت و مسائل روز کشور، زمینه ای فراهم کند تا ضمن مشخص شدن معایب 
و محاسن، امکان رفع آن مسائل در حد توان و امکان فراهم شود و با بازیابی دقیق منابع و مآخذ از طریق مناظرۀ علمی، 
گامی در جهت رشد و اعتالی فرهنگ گفت وگو و یادگیری مؤثر و پایدار و موجبات رشد فکری و شکوفایی علم و دانش و 

نهایتاً بالندگی، سرافرازی و توسعۀ میهن عزیزمان فراهم شود.
تجربه های موفق مدیریت فرهنگی در کشور و دیگر نقاط جهان نشان می دهد که یکی از مهم ترین راه های ماندگاری، 
باعث می شود  این شیوه  بیشتر و روشمندساختن رویدادهای فرهنگی و هنری، مستند سازی آن ها است.  اثرگذاری 
بایگانی  در  موجود  مستندات  طریق  از  بتوانند  فرهنگی،  رخداد  یک  اجرای  ادامۀ  بر  تمایل  صورت  در  آیندگان  که 
دبیرخانه های آن ها، به روشی بهینه و درست راهبری شوند و درصورتی که تجربه موفق بوده است، همان گونه عمل 
کنند و در صورت ناموفق بودن و یا داشتن نواقصی در ایده یا اجرا، آن را اصالح کنند، مشکالت را برطرف سازند و در 

تعالی بیشتر و ارتقای کمی و کیفی آن برنامه بکوشند.
بر این اساس و طبق روالی که در سازمان دانشجویان ایران طی این سال ها مدنظر بوده است، مستندات این برنامه به 
همت دبیرخانۀ مسابقات مناظرۀ دانشجویان ایران گردآوری و فراهم آمده و تالش بر آن بوده است که این مستندات 

با شیوه های روزآمد و حرفه ای و بر اساس استانداردهای مستندسازی تهیه و تدوین شود.
همین  راستای  در  رقابت(،  دوره  َده  مستندات  بر  )مشتمل  ایران  دانشجویان  مناظره  ملی  مسابقات  گزارش  کتاب 
با دوری گزیدن  تا  بوده  بر آن  این کتاب سعی  ایران گردآوری شده است. در  سیاست راهبردی سازمان دانشجویان 
برنامه های  از بزرگ نمایی در سطح کمی و کیفی  نیز پرهیز  ارائه گزارش ها و  اغراق کلیشه ای مرسوم در  از هرگونه 
اجراشده، روایتی ساده و تصویری شفاف از حضور و فعالیت و مشارکت تمامی دست اندرکاران ده دوره مسابقات، پیِش 
  روی مخاطب ارجمند نهاده شود. امید که این روایات و تصاویر در نظر دقیق و نکته سنج مخاطب گرانمایه مطلوب، 

مفید و اثربخش باشد.
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در سال 1389 جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزۀ علمیه در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری )دام 
ظله( با توجه به تأکیدات بسیار ایشان در باب لزوم پرداختن به نواندیشی و پیگیری جدی نهضت علمی در حوزه و 
دانشگاه، از ضرورت اهتمام به بالندگی فضای آزاداندیشی و مناظره گفتند و رهنمودهای رهبر انقالب دربارۀ راه اندازی 
کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی را جویا شدند. رهبر معظم انقالب در پاسخ، بر نیاز مبرم جامعه به آزاداندیشی 
صحه گذاشتند و عالوه بر تشویق راه اندازی کرسی های آزاداندیشی، پیشنهاد برگزاری »مناظره های قانونمند و توأم با 
امکان داوری« را مطرح کردند. در سال 1391 جهاد دانشگاهی و سازمان دانشجویان ایران با تأسی به رهبر انقالب، 
توصیۀ ایشان را به مثابۀ مأموریتی تازه در دستور کار خود قرار داد و در نهایت، »مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
ایران« در پاسخ به مطالبۀ مقام معظم رهبری طراحی و پایه ریزی شد.  آنچه در ادامه می خوانید متن کامل پاسخ مقام 

معظم رهبری به نامۀ مذکور است.

متن پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران
حوزه علميه در مورد کرسی های نظریه پردازی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
فرزندان و برادران عزیز

با همه مضمون نامه شما موافقم و از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه می خواهم که این ایده ها را تا لحظه عملی 
شدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، تعقیب کنید. نه مأیوس و نه شتابزده، اما باید این راه را که راه شکوفائی و 
خالقیت است به هر قیمت پیمود. این انقالب باید بماند و برنامه تاریخی و جهانی خویش را به بارنشاند و همین که این 
عزم و بیداری و خودآگاهی در نسل دوم حوزه و دانشگاه نیز بیدار شده است، همین که این نسل از افراط و تفریط، 
رنج می برد و راه ترقی و تکامل را نه در»جمود و تحجر« و نه در»خودباختگی و تقلید«، بلکه در نشاط اجتهادی و 
تولید فکر علمی و دینی می داند و می خواهد که شجاعت نظریه پردازی و مناظره در ضمن وفاداری به اصول و اخالق 
و منطق در حوزه و دانشگاه، بیدار شود و اراده کرده است که سؤاالت و شبهات را بی پاسخ نگذارد، خود، فی نفسه یک 
پیروزی و دستاورد است و باید آن را گرامیداشت و آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان »هرج و مرج« و »دیکتاتوری« 
را شناسائی و تثبیت کنند، دوران جدید آغاز شده است. آری، نباید از »آزادی« ترسید و از »مناظره« گریخت و 
»نقد و انتقاد« را به کاالی قاچاق و یا امری تشریفاتی، تبدیل کرد چنانچه نباید بجای مناظره، به »جدال 
و مراء«، گرفتار آمد و بجای آزادی، به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم »آزادی«، سهم 
»اخالق« و سهم »منطق«، همه یکجا و در کنار یکدیگر اداء شود، آغاز روند خالقیت علمی و تفکر بالنده دینی در این 
جامعه است و کلید جنبش »تولید نرم افزار علمی و دینی« در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است. 
بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توأم با رعایت »ادب استفاده از آزادی«، یک 
مطالبه اسالمی است و »آزادی تفکر، قلم و بیان«، نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصلی انقالب اسالمی است. من 
عمیقاً متأسفم که برخی میان مرداب »سکوت و جمود« با گرداب »هرزه گوئی و کفرگوئی«، طریق سومی نمی شناسند 
و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دو، باید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقالب اسالمی آمد تا هم 
»فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود« و هم »فرهنگ آزادی بی مهار و خودخواهانه غربی« را نقد و اصالح کند و 

 جمعی از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزۀ علمیه در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری )دام 
ظله( با توجه به تأکیدات بسیار ایشان در باب لزوم پرداختن به نواندیشی و پیگیری جدی نهضت علمی در حوزه و 
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فضایی بسازد که در آن، »آزادی بیان«، مقید به »منطق و اخالق و حقوق معنوی و مادی دیگران« و نه به هیچ چیز 
دیگری، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقالنیت و انصاف، سکه رایج شود تا همه 
 اندیشه ها در همه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و »زاد و ولد فرهنگی« که به تعبیر روایات پیامبر اکرم )ص( و 
گردد.  وران  اندیشه  و  نخبگان  ثانوی  عادت  است،  عقول«  و  آراء  »تضارب  )علیهم السالم(، محصول  ایشان  بیت  اهل 
بویژه که فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدن های 
دیگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. اما متأسفانه گروهی بدنبال سیاست  زدگی 
گرداب وار،  تالطم  یا  گونه  مرداب  سکوت  به  را  کشور  فرهنگی  فضای  تبدیل  دائماً  سیاست زدائی،  بدنبال  گروهی  و 
می خواهند تا در این بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون، بتوانند تأثیرگذار و جریان ساز باشند و سطح تفکر 
اجتماعی را پائین آورده و همه فرصت ملی را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری های غلط و منحط 
قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدالن 
و خردمندان، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی، خسته و فراموش شوند. در چنین فضایی، جامعه به جلو نخواهد 
رفت و دعواها، تکراری و ثابت و سطحی و نازل میگردد، هیچ فکری تولید و حرف تازه ای گفته نمی شود، عده ای مدام 
خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند، 
چاره ای  عقل جمعی،  کردن  بیدار  برای  کرده اید،  توجه  خود  نامه  در  چنانچه  می شوند.  عقبگرد  و  انفعال  دچار 
جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با »حمایت 
حكومت اسالمی« و »هدایت علماء و صاحبنظران«، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه، تمدن سازی و 
جامعه پردازی، ناممكن یا بسیار مشكل خواهد بود. برای عالج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی 
نیز بهترین راه، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسالم، حمایت و نهادینه شود. 
به نظر می رسد که هر سه روش پیشنهادی شما یعنی تشكیل 1( »کرسی های نظریه پردازی« 2( »کرسی های 
پاسخ به سؤاالت و شبهات« و ۳( »کرسی های نقد و مناظره«، روش هائی عملی و معقول باشند و خوب است 
که حمایت و مدیریت شوند بنحوی که هر چه بیشتر، مجال علم، گسترش یافته و فضا بر دکان داران و فریب کاران و 
راهزنان راه علم و دین، تنگ تر شود. باید »تولید نظریه و فکر«، تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و 
در قلمروهای گوناگون عقل نظری و عملی، از نظریه سازان، تقدیر بعمل آید و به نوآوران، جایزه داده شود و سخنانشان 
شنیده شود تا دیگران نیز به خالقیت و اجتهاد، تشویق شوند. باید ایده ها در چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد 
اسالمی با یکدیگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسالم، اعاده هویت و عزت کند و ملت ایران به رتبه ای جهانی 

که استحقاق آن را دارد بار دیگر دست یابد.
من بر پیشنهاد شما می افزایم که این ایده چه در قالب »مناظره های قانونمند و توأم با امكان داوری« و با حضور 
»هیئت های داوری علمی« و چه در قالب تمهید »فرصت برای نظریه سازان« و سپس »نقد و بررسی« ایده آنان 
توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخی قلمروهای فکر دینی یا علوم انسانی 
و اجتماعی نیز نماند بلکه در کلیه علوم و رشته های نظری و عملی )حتی علوم پایه و علوم کاربردی و ...( و در جهت 
حمایت از کاشفان و مخترعان و نظریه سازان در این علوم و در فنون و صنایع نیز چنین فضایی پدید آید و البته برای 
آنکه ضریب »علمی بودن« این نظریات و مناظرات، پائین نیاید و پخته گویی شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه و 
تبلیغاتی نشود، باید تمهیداتی اندیشید و قواعدی نوشت. اینجانب با چنین طرح هائی همواره موافق بوده ام و از آن 
حمایت خواهم کرد و از شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم می خواهم تا با اطالع و مساعدت »مراجع بزرگوار و 
محترم« و با همکاری و مشارکت »اساتید و محققین برجسته حوزه«، برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کالم 
و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینی، و نیز فعال کردن »نهضت پاسخ به سؤاالت نظری و عملی جامعه«، 
تدارک چنین فرصتی را ببینند. از شورای محترم انقالب فرهنگی و بویژه ریاست محترم آن نیز می خواهم که این ایده 
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را در اولویت دستور کار شورا برای رشد کلیه علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه ای و آغاز »دوران خالقیت و تولید« 
در عرصه علوم و فنون و صنایع و بویژه رشته های علوم انسانی و نیز معارف اسالمی قرار دهند تا زمینه برای این کار 
بزرگ بتدریج فراهم گردد و دانشگاه های ما بار دیگر در صف مقدم تمدن سازی اسالمی و رشد علوم و تولید فناوری 
و فرهنگ، قرار گیرند. بی شک هر دو نهاد از طرح های پیشنهادی فضالء دانشگاهی و حوزوی و از جمله طرح شما، 
استفاده خواهند کرد تا با رعایت همه جوانب مسئله، جنبش »پاسخ به سؤاالت«، »مناظرات علمی« و »نظریه پردازی 
روشمند« را در کلیه قلمروهای علمی حوزه و دانشگاه، نهادینه و تشویق کنند. امیدوارم که مراحل اجراء این ایده، 
دچار فرسایش اداری نشده و تا پیش از بیست و پنجمین سالگرد انقالب، نخستین ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. 

واهلل المستعان.
والسالم  علیکم  و رحمه  اهلل 

1381/11/16

متن نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه

بسمه تعالی 
محضر رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای ادام اهلل توفیقاته

با عرض سالم و ادب
سخنان مکرر حضرتعالی و بویژه بیانات ارزشمند شما در دیدار با اعضاء محترم انجمن قلم مورخه 1381/11/08 در 
تشویق به نهضت علمی و آزاداندیشی، یک فراخوان تاریخی است که اگر بدرستی از سوی نخبگان و متصدیان فرهنگ 
کشور، درک و تعقیب گردد، نقطه عطفی در حیات انقالب بوده و اگر بی پاسخ بماند، عالمت سؤال و تعجب بر رفتار 
همگان است. امام راحل )قدس سره(، بارها از ضرورت تحول هدایت شده در حوزه و دانشگاه، سخن گفتند. مصلحانی 
چون شهید مطهری و شهید بهشتی نیز در این راه سرمایه گذاری کردند و شخص حضرتعالی از سال های پیش از 
انقالب تا هم اکنون، بارها و بارها تحول حساب شده در حوزه، اجتهاد دینی و نواندیشی علمی، جنبش نرم افزاری برای 
تولید انبوه علم در حوزه و دانشگاه را جزء آرمان های اصلی انقالب دانسته اید و بارها به آزاداندیشی توأم با انضباط و 
گفتگوی توأم با اخالق، دعوت کرده اید. اینک دهه سوم از یک انقالب پیروز و یک حکومت جدید را تجربه می کنیم 
که علیرغم همه مدل های تحمیلی جهان، متولد شده است. گرچه پیشرفت های مهمی در 24 سال گذشته، حادث 
شده و حوزه و دانشگاه، رشد غیرقابل انکاری داشته اند اما روشن است که این مقدار، برای کاری که در پیش است 
و برای برداشتن موانع بعدی از سر راه نظام سازی و جامعه پردازی، هرگز کافی نبوده و این موجودی، در برابر سیل 
ترجمه و هجوم رسانه ای غرب و کمیت باالی تولید و تبلیغ آن در حوزه فکر و اخالق و حقوق و حکومت و در فرهنگ 
زندگی و خانواده و اقتصاد و حتی روش تغذیه و لباس، بقدر کافی، کاری از پیش نخواهد برد و در درازمدت، برخی 
دستاوردهای پیشین نیز با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگی پیش از انقالب، مواجه خواهد بود. تنها راه پیش پای ما، 
ارتقاء کمیت و کیفیت در تولید فکر و علم در حوزه و دانشگاه است و تا وقتی که »تولید« بر ترجمه و تکرار و نیز 
»اجتهاد« بر تقلید، فزونی نیابد، سیر جوامع اسالمی همچنان قهقرائی خواهد ماند و امت اسالم و ملت ایران علیرغم 
همه فداکاری ها در صحنه تمدن، فرو دست خواهند بود. یکی از عوامل اصلی زمینه ساز برای تولید »علم و نظریه« و 
نهضت نرم افزاری، همانا سالم سازی گفتگوها و سپس تضمین بقاء این فضای سالم و علمی برای مباحثه و گفتگوست 
زیرا آنگاه که تعادل در کار نباشد، جامعه علمی و فرهنگی ما در نوسان بین »سکوت« و »هرزه گوئی« خواهد پژمرد. 
حوزه و دانشگاه برای رشد به فضائی دور از افراط و تفریط نیازمندند که در آن، از سوءظن و بدبینی و ضیق صدر و 
از کفرگویی و بی ادبی و حریم شکنی، خبری نباشد. فضایی باز و اسالمی که در آن نه به محض شنیدن فکر تازه، به 
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یکدیگر تهمت و افتراء بزنیم و نه تحت عنوان »نو اندیشی«، مرزهای حقیقت و فضیلت را برچینیم و ترک اصول کنیم. 
در این فضاست که تفاوت »اصول گرائی« با »تحجر« و تفاوت »نو اندیشی« با »بدعت گذاری«، روشن خواهد شد. جامعه 
دینی به »آزادی« بدون هرج و مرج و به »ارزش باوری« بدون قشری گری، نیاز مبرم دارد و برای مبارزه با افراط و 
تفریط، بهترین و شاید تنها راه حل، همانا تعریض و تضمین مسیر »تعادل« است. از بزرگانی چون شما که برای آزادی 
به مثابه یک ارزش اسالمی، سال ها زندان و تبعید را تحمل کرده اند، بارها شنیده ایم که آزادی، نه تنها دادنی و گرفتنی 
بلکه آموختنی است. آنچه امروز ضرورت فوری دارد، همین نهادینه کردن آزادی های فراهم آمده در جمهوری اسالمی 
و ترویج ادب استفاده از آن است که باید از راه نهادسازی برای گفتگوهای شفاف و مستدل در همه قلمروهای علمی 
و دینی در دانشگاه و حوزه صورت گیرد به نحوی که صریحاً تحت الحمایه نظام باشد و فرهنگ »مناظره و اجتهاد و 
تولید نظریه« را حمایت و هدایت و بلکه تشویق کند. بی شک فرهنگ »تولید علم«، یک فرهنگ ریشه دار اسالمی 
است که به جامعه دینی بالنده تر و حکومت دینی پیش روتر خواهد انجامید و روشن است که اگر فضای علمی، نهادینه 
نشود، ما هرگز تولید نرم افزار علمی و دینی به قدر الزم نخواهیم داشت و بدون این نرم افزار، تداوم »حکومت دینی« 
در عصر تراکم نرم افزارهای غیردینی و ضددینی، بسیار مشکل و احیاناً صوری خواهد شد. »مناظره و نظریه پردازی« در 
چارچوب محکمات اسالم و با رعایت اخالق و منطق علمی، یک ارزش دیرینه در فرهنگ اسالم و یک روال جاری در 
حوزه های علمیه بوده است و تاریخ فقه، اصول، کالم، تفسیر و فلسفه و سایر معارف دینی ما اعم از عقلی و نقلی، سرشار 
از »مناظره و نظریه پردازی« است و اصوالً مفاخر علمی حوزه، همواره با نقد نظریات دیگران زمینه رشد و شکوفایی 
یافته اند. گرچه هم اکنون نیز »مناظرات و نظریه پردازی«، کمابیش در جامعه علمی ما جریان دارد اما چون به درستی 
نهادینه، قانونمند و گاه حمایت و هدایت نمی شود و جمع بندی دقیقی از آنها صورت نمی گیرد و به تجربه انباشته، 
تبدیل نمی شود عماًل کم تأثیر شده و در نتیجه، به تدریج مجتهدان و مولدان و صاحبان خرد و دل به نفع پاچال داران، 
سیاسی کاران و مترجمان و یا متحجران، صحنه را ترک می کنند و آنگاه فرصت طلبانی که با طرح خام و ناقص مسائل 
تخصصی در قلمروهای غیرتخصصی و با عدم پاسخگوئی و نیز تبدیل فکر و نظریه به ابزار عوام  فریبی، عمال فضای 
علمی و فرهنگ دینی را تحت الشعاع جنجال های ضددینی و غیر علمی قرار می دهند، فضای فرهنگی کشور را عقیم، 
غیرمولد و صرفاً پر سر و صدا و کم محتوی می سازند و این نوسان میان افراط و تفریط، همچنان ادامه خواهد یافت و 
مفاهیم جدیدی تولید نخواهد شد و ما همچنان مصرف کننده فرهنگ و تمدن دیگران باقیمانده و تحقیر خواهیم شد.

اینک فرصت را مناسب می دانیم و از حضرتعالی که خود در این قلمرو، فتح باب فرموده اید، می خواهیم که در این 
زمینه، عماًل نیز راهنمائی و مساعدت بفرمائید تا شاید با یک بسیج عمومی و حمایت نهادینه از سوی تصمیم گیران 
فرهنگی و متصدیان محترم حوزه و دانشگاه، در جهت ایجاد »کرسی های آزاد علمی« با حضور هیئت های منصفه علمی 
بازار »نظریه پردازی و  ایده ها«، رواج  و تخصصی و در محضر وجدان عمومی حوزه و دانشگاه، شاهد »طرح منطقی 
نوآوری روشمند« و نیز »مناظره های علمی و قانونمند و نتیجه بخش و فارغ از غوغاساالری« و »نهادسازی برای اجابت 
پرسش های جدید« و در نتیجه، »تولید نرم افزار علمی و دینی« در حوزه و دانشگاه بیش از قبل باشیم. آرزو می کنیم 
که پاسخ این نامه در آستانه جشن بیست و چهارمین سالگرد انقالب اسالمی، بشارتی باشد که به جامعه علمی حوزه 
و دانشگاه داده می شود. بدیهی است که در مورد چگونگی اجرای چنین طرحی، پیشنهادهای عملی نزد امضا کنندگان 

این متن و سایر همفکران در حوزه و دانشگاه وجود دارد که نهادهای مسئول می توانند پیگیری کنند.
واالمرالیکم

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه

1381/11/13
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معرفی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

اهداف مسابقات مناظره دانشجویان ایران:
- زمینه سازی آموزش مسأله محور، به صورت جذاب و اثربخش

- تمرین گفتگو، نقد و مناظره اخالق محور
- تقویت روحیه حق جویی و حقیقت طلبی

- رشد و شکوفایی فرهنگ گفتگو و نهادینه سازی قواعد آن
- زمینه سازی در جهت یادگیری اصیل، عمیق و پایدار

- زمینه سازی برای شکل گیری تفکر خالق و نقاد
- تقویت روحیه پرسشگری

خط مشی مسابقات مناظره دانشجویان ایران:
- التزام به اخالق عملي در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار

- پرهیز از ورود به نزاع هاي غیرعلمي و مجادالت روزمره و مرسوم 
- اهتمام به روزآمدي و کارایي مباحث، نقل ها و منابع

- اهتمام به واقعي بودن دفاع تیم ها )موافق/مخالف حقیقي(

ارکان برگزاری مسابقات:
* شوراي سیاستگذاري

* شوراي علمي
* دبیر مسابقات

* شوراي مشورتي دانشجویي

شوراي سياستگذاري:
وظیفه اصلي این شورا، سیاستگذاري کالن مسابقات و تعیین اعضاي شوراي علمي مسابقات مي باشد. رئیس جهاد 
دانشگاهي، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي، رئیس شوراي علمي مسابقات و رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهي 

از اعضاي این شورا هستند.

شورای علمی:
این شورا متشکل از اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که به انتخاب 

شورای سیاست گذاری مشخص می شوند و وظایف آن ها شامل موارد زیر می باشد:
 بررسی و اصالح آیین نامه داوری
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 اصالح فرم امتیازدهی داوران
 تعیین موضوعات مناظره ها

 تصویب گزاره ها برای استفاده در مسابقات 
* طی ده دوره مسابقات حدود 800 گزاره توسط شورای علمی مسابقات جهت استفاده در مناظرات به تصویب رسیده است.

 سمت عضو در زمان عضویت در شورای علمی نام و نام خانوادگی
 رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی و رئیس شورای علمی علی منتظری

 رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه عبدالحسین خسروپناه
 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حسینعلی قبادی
 فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرئیس پژوهشکده مطالعات  حسین میرزایی

 آموختگانرئیس سازمان همیاری اشتغال دانش محمدرضا پورعابدی 
 ل احمریس سازمان جوانان جمعیت هالئر مسعود حبیبی 

 رئیس دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو حسین محمد
 یفرهنگ و ارشاد اسالموزارت  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سیرئ یمحمد سلگ

 یدانشگاه جهاد یپژوهشکده علوم انسان سیرئ زاده یمحمد کمال
 دانشگاه شهید بهشتی –رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور  محمود حقانی
 اسالمی جهاد دانشگاهی انقالب و فقیه والیت امام، دانشجویی –ئیس مرکز فرهنگی ر مهدی فیض

 جهاد دانشگاهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی خسرو قبادی 
 مشاور فرهنگی رئیس جمهور الدین آشناحسام

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران محمد خوش چهره
 و جوانان معاون فرهنگی وزارت ورزش عبدالحمید احمدی 

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یاجتماع یمعاون فرهنگ  یهاشم اءیض دیس
 اسالمیوزارت فرهنگ و ارشاد  یمعاون فرهنگ یعباس صالح

 دانشگاه تهران یمعاون فرهنگ  یسرسنگ دیمج
 یئه طباطباالمدانشگاه ع یمعاون فرهنگ  یانیمرضا ذکالغ

 )ره( خمینی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام محمدعلی خسروی
 یدانشگاه جهاد یمعاون فرهنگ  یپورعل دیسع

 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی علیرضا زجاجی
 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی جمال رحیمیان
 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی عیسی علیزاده

 یدانشگاه جهاد یمعاون پژوهش  یلیاسماع نیام دیحم
 یدانشگاه و توسعه جهاد یمعاون هماهنگ  یهاشم دیدسعیس

 پژوهشکده مطالعات توسعه یمعاون پژوهش  یدریس حوکاو
 یمعاون پژوهش و آموزش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معمار  ییبابا درضایحم

جدول الف - اسامی اعضای شورای علمی در ده دوره مسابقات مناظره
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 تحقیقات و فناوری وزارت علوم، یو اجتماع یفرهنگ یزیرو برنامه یگذاراستیدفتر س رکلیمد فریدون رحیم زاده
 آموزش پزشکی ت بهداشت، درمان وروزا ییدانشجو یمعاونت فرهنگ یکل فرهنگ ریمد هالمالدین عحسام

 اتالعپژوهشکده مدیریت فناوری و اط هیئت علمی عضو علی اصغر محکی
 یئمه طباطباالدانشگاه ع یعلم تئیعضو ه محمدباقر خرمشاد 

 یدانشگاه خوارزم یعلم ئتیعضو ه  یمحمدرضا بهرنگ
 دانشگاه تهرانعضو هیئت علمی  نژادحسین عباسی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یسجاد ستار

 )ع( دانشگاه امام صادق یعلم ئتیعضو ه اصغر خندان یعل
 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگعضو هیئت علمی  فرمی زاده نیحس یمهد

 دانشگاه شاهد یعلم ئتیعضو ه یمحمدرضا واعظ مهدو
 دانشگاهی عضو هیئت علمی جهاد حمیدرضا فرهمند 

 دانشگاه علم و فرهنگ یعلم ئتیعضو ه یدریآرش ح
 آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات هیئت علمی دانشگاهعضو  اله نادریعزت

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مهدی منتظر قائم
 رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی رضا فریدزاده
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دبير مسابقات:
تبلیغات،  و  عمومی  روابط  آموزشی،  داوری،  و  علمی  اجرایی،  کمیته های  مسابقات  بهتر  چه  هر  برگزاری  منظور  به 
پشتیبانی و تشریفات در دبیرخانه مسابقات واقع در سازمان دانشجویان و زیر نظر دبیر مسابقات تشکیل می شود و با 

مدیریت وی وظایف محوله به انجام می رسد. دبیر مسابقات توسط رئیس جهاد دانشگاهی منصوب می گردد.
- دبیر اجرایی مسابقات: دبیر اجرایی یا قائم مقام دبیر مسابقات با حکم دبیر مسابقات منصوب می شود و بر فعالیت 

کلیه کمیته ها نظارت خواهد داشت.

شورای مشورتی دانشجویی:
این شورا متشکل از دانشجویانی است که سابقه شرکت و کسب مقام در مرحله استانی تا کشوری مسابقات مناظره را 
دارند. معموالً این جلسات به صورت ارائه پیشنهادات قبل از هر دوره و با موضوع نقد و بررسی مسابقات در پایان هر 

دوره تشکیل می شود.
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از دبيرخانه مسابقات تا مرکز ملی گفت و گو، مناظره و آزاداندیشی
مناظره  مسابقات  طرح  پیش نویس  طرح،  برای  ویژه  کارگروهی  تشکیل  و  دانشجویان  سازمان  در  ایده  ارائه  از  پس 
دانشجویی به نگارش درآمد. پس از مشاوره ها و مطالعات بسیار، طرح نهایی مسابقات مناظره دانشجویی تدوین شد. 
پس از مطالعه و ترجمه متون تخصصی و مطالعه سبک های جهانی مناظره، همچنین بررسی مطالعاتی و امکان سنجی 
فرهنگی  و  سیاسی  فضای  با  توجه  با  مناظره  مسابقات  بومی سازی  و  کشور  دانشگاه های  در  مسابقات  طرح  اجرای 

دانشگاه های کشور در سال 1390، آیین نامه های برگزاری و داوری و فرم های مربوطه به نگارش درآمد.
این چنین بود که اعضای سازمان دانشجویان از سال 1391 همزمان با راه اندازی پایگاه اینترنتی ISDC.IR وارد مرحله 
اردیبهشت همان سال در دانشگاه  اجرایی مسابقات مناظره شدند و نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در 
تربیت مدرس با حضور 16 تیم در سطح استان تهران برگزار شد. دوره دوم و سوم مسابقات نیز در سطح ملی و با 
حضور بیش از 80 گروه از دانشگاه های سراسر کشور برگزار گردید. از دوره چهارم، مسابقات به صورت سه مرحله ای 

برگزار شد که جهشی بزرگ در سطح برگزاری و افزایش مشارکت دانشجویان سراسر کشور را در پی داشته است.
هم اکنون دبیرخانه مسابقات مناظره دانشجویان ایران به مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی ارتقاء یافته است. مرکز 
ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی وابسته به سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی اولین و تنها برگزارکننده مسابقات 
مناظره درحوزه دانشجویی و بصورت ملی در سطح کشور است. این مرکز تا به امروز موفق به برگزاری ده دوره مسابقات 
ملی مناظره دانشجویی »نشان خواجه نصیرالدین طوسی«، یک دوره مناظره به زبان انگلیسی و سه سری مسابقات 
مناظره تخصصی شده است. برگزاری گفت وگوهای دانشجویی با محوریت مسائل روز و تولید محتوای آموزشی در قالب 

نشریه، کتاب، فیلم ها و کارگاه های تخصصی نیز از دیگر برنامه های مرکز می باشد.

)ISDC معرفی مسابقات مناظره دانشجویان ایران )مدل
در حال حاضر مناظره در بسیاري از کشورها به یک سبک آموزشي تبدیل شده است که عمري نزدیک به 100 سال 
دارد. مسابقات مناظره در جهان به عنوان یک فعالیت جدي در دانشگاه ها انجام مي شود. پیشینه اجراي این مسابقات در 
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این کشورها باعث شده تا مدل هایي نظیر پارلماني بریتانیا، مدارس و دانشگاه هاي جهان، کارل پوپر و ... براي برگزاری 
مناظرات به وجود آیند.

مسابقات مناظره دانشجویان ایران بومي سازي شده مدل مسابقات دانشگاه هاي جهان )WUDC( است. از جمله ابتکاراتي 
که در مدل مسابقات مناظره دانشجویان ایران بکار رفته مي توان به دفاع گروه هاي شرکت کننده از موضع و نظِر قلبي و 
واقعی خود اشاره کرد. این امر بستري فراهم مي کند که مناظره گران بتوانند صادقانه نقطه نظرات خود را بیان کنند و 
در نتیجه به منظور جلب رأي داوران بهترین استدالل ها و براهیني را که مطابق با باورهایشان است، جست  وجو کنند. 
 WUDC گروه ها از فرصت بیشتری برای آماده سازی خود برخوردار هستند، در حالی که در مدل ISDC همچنین در مدل
گروه ها تنها دقایقی قبل از مناظره از گزاره و موضع خود باخبر می شوند. این امر باعث می شود گروه های شرکت کننده 

در مدت زمانی که اختیار دارند، جوانب گسترده تری از بحث را بررسی و واکاوی کنند.
هر گروه شامل چهار عضو است که شامل دو سخنران و دو محقق مي باشد. در هر مناظره چهار نفر شرکت مي کنند که دو 
تن از آنها از گزاره دفاع و دو تن دیگر با گزاره مخالفت مي کنند. گزاره هاي مصوب شوراي علمي از قبل به شرکت کنندگان 
اعالم و موضع هر تیم نسبت به گزاره ها توسط دبیرخانه مسابقات دریافت مي شود. جدول مسابقات بر اساس اعالم مواضع 
تیم ها و رعایت تنوع گزاره ها تدوین و به شرکت کنندگان اعالم خواهد شد. روش برگزاري مسابقات به صورت حذفي 

مي باشد و در نهایت نشان ملي خواجه نصیرالدین طوسي )فیلسوف گفت وگو( به تیم قهرمان اهدا خواهد شد.
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ساختار زمانی مناظره
روند برگزاری هر مسابقه مناظره به این ترتیب است که ابتدا رئیس جلسه از گروه های موافق و مخالف و هیئت داوران 
دعوت می کند تا در جایگاه خود قرار بگیرند و سپس، آن ها را معرفی می کند و همچنین توضیحاتی مختصر در مورد 
چگونگی اجرای مسابقه ارائه می دهد. بعد از طی مقدمات مسابقه توسط رئیس جلسه، هر یک از گروه ها در فواصل 
زمانی معین و در مجموع 16 دقیقه فرصت سخنرانی خواهند داشت. پس از اتمام زمان سخنرانی مناظره کنندگان، 
در فرصتی 15 دقیقه ای برنده مسابقه به کمک فرم های داوری توسط هیئت داوران انتخاب و معرفی می شود. فواصل 
زمانی  سخنرانی هر گروه به ترتیب شامل یک زمان 6 دقیقه ای، دو زمان 3 دقیقه ای و یک زمان 4 دقیقه ای است. روند 
سخنرانی ها در هر مسابقه با زمان 6 دقیقه ای گروه موافق آغاز می شود و پس از رفت و برگشت نوبت های سخنرانی 

بین گروه موافق و مخالف، نهایتاً با سخنرانی 4 دقیقه ای گروه مخالف به پایان می رسد.

داوری مسابقات
داوری هر مسابقه بر عهده سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می باشد که با 
رعایت اخالق، انصاف و بی طرفی و در چارچوب اصول علمی به ارزیابی عملکرد گروه های مناظره کننده می پردازد و بر 

اساس ضوابط تعیین شده در این آیین نامه برگزاری مسابقات قضاوت خود را اعالم می کند.
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 در مرحله کشوری این مسابقات سه دانشجو از برگزیدگان دوره های پیشین مسابقات نیز به تیم داوری ملحق خواهند 
شد. رعایت اصول و اخالق مناظره، رعایت فرآیند های علمی و منطقی و مستدل در بحث، فن بیان، احاطه و اشراف 

نسبت به موضوع، خالقیت در ارائه مباحث از مهمترین معیارهای ارزیابی تیم ها هستند.
در طول 10 دوره مسابقات، حدود 1000 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به داوری این 

مسابقات پرداختند.

خط مشی های کلی داوری
 پرهیز از تعصب و جانب داری نسبت به افراد، گروه ها و نظرات

 برخورداری از تخصص الزم در زمینه داوری های علمی و متعهد به رعایت همه ضوابط علمی
 توجه ویژه به رعایت ساختار علمی و اخالقی مناظره

 تصمیم گیری و اعالم رأی بر مبنای مفاد آیین نامه های اجرایی و داوری
 پرهیز از مشورت و همفکری با یکدیگر در هنگام تکمیل فرم های داوری

محور، موضوع و گزاره های مسابقات
یکي از دغدغه هاي مهم گروه برگزارکننده مسابقات، نزدیک کردن هرچه بیشتر موضوعات به بدنه جامعه و کاربردي 
بودن آنها بود. این موضوعات به هیچ وجه نباید تخصصي و مربوط به یک رشته یا گرایش خاصي باشد. موضوعات 
پیشنهادي مي بایست مباحث اجتماعي و عمومي را هدف قرار دهد تا همه افراد، از جمله دانشجویان، به واسطه زندگي 
نیز چنین شده  امکان  تا حد  بناست رعایت شود و  از ویژگي هایي که  باشند. یکي  ارتباط  با آن در  در بطن جامعه 
است، شکل نامگذاري موضوعات بود؛ بدین صورت که عناوین در قالب یک گزاره مثبت و به صورت یک جمله خبري 
ترکیب شده اعالم می گردد. دانشجویان )اعم از شرکت کننده در مسابقات و غیر از آن( اساتید، داوران و کارشناسان در 
حوزه های مختلف گزاره های پیشنهادی خود را در محورها و موضوعات مختلف به دبیرخانه مسابقات ارسال می نمایند. 
ارائه  به شورای علمی مسابقات  را  اساس شیوه نامه مربوطه، آن ها  بر  از سامان دهی گزاره ها  دبیرخانه مسابقات پس 

خواهند کرد. در نهایت گزاره های مصوب در شورای علمی، به تیم های شرکت کننده در مسابقات اعالم خواهد شد.

محورهای مسابقات

هر کدام از محورها به چند بخش موضوعی تقسیم و از هر موضوع چندین گزاره استخراج خواهد شد.
- پیشرفت و توسعه: مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، نوآوری  های علمی، اشتغال دانش بنیان

- اخالق اجتماعی: نوع دوستی، اعتدال، خدمت داوطلبانه، تضادهای اجتماعی، اخالق مداری، رضایت از زندگی
- سالمت: بهداشت روانی، سالمت عمومی، تحول نظام سالمت، مبارزه با اعتیاد، ورزش

- سیاست: عدالت محوری، قانون مداری، روابط بین المللی، مفاسد اقتصادی، رسانه های جمعی
 در مرحله کشوری مسابقات، بخش ویژه ای برای گزاره ها در نظر گرفته می شود. به طورر مثال برای هفتمین دوره 
مسابقات، بخش ویژه به موضوعات چهل سالگی انقالب و در دوره هشتم، بخش ویژه به گام دوم انقالب اختصاص داده شد.



18

هرم برگزاری مسابقات
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فعاليت های آموزشی دبيرخانه مسابقات
با توجه به تأکید دبیرخانه مسابقات بر آموزش شرکت کنندگان و حرکت به سمت علمی و تخصصی برگزار شدن هر 
مسابقه و نزدیک شدن به استاندارد های مسابقات جهانی مناظره، فعالیت های آموزشی با موضوعات مرتبط توسط کمیته 

آموزش مسابقات انجام می شود.
    برگزاری کارگاه آموزشی »فنون مناظره« و تهیه فیلم آموزشی

 کارگاه آموزشی »فن بیان« و »تکنیک های متقاعد کردن« 
 برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزشی مدل isdc در سراسر کشور

 برگزاری کارگاه های »اصول و فنون مناظره« در دانشگاه ها و استان های کشور
 تدوین فیلم های برگزیده دوره های گذشته در راستای آموزش مدل مناظره 

 انتشار کتاب »فنون مناظره« 
 »)isdc( انتشار کتاب »راهنمای کاربردی مسابقات مناظره دانشجویان ایران 

 ترجمه و تألیف کتاب »مناظرات برنده« 
 انتشار ویژه نامه مناظره در پرتو قرآن و عترت با عنوان »رایحه«

 برگزاری کارگاه های آموزشی دبیران اجرایی مسابقات واحدهای جهاد دانشگاهی 
 برگزاری کارگاه »تفکر منطقی و قواعد تعریف« ویژه شرکت کنندگان

 برگزاری کارگاه »الگوهای استدالل منطقی« ویژه شرکت کنندگان
 برگزاری کارگاه »معرفی کلید طالیی در تشخیص مغالطات« ویژه شرکت کنندگان

 تولید انیمیشن های آموزشی مانند »دیرین دیرین«
 تولید اینفوگرافیک های آموزشی و گزارشی مسابقات
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فعاليت های تبليغی و ترویجی دبيرخانه مسابقات

مصوبه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها، جهت برگزاری مسابقات توسط سازمان دانشجویان 

جهاد دانشگاهی به مدت 5 سال

معرفی مسابقات در شورای اسالمی شدن دانشگاه ها )شورای عالی انقالب فرهنگی(، شورای فرهنگ عمومی و بنیاد 

ملی نخبگان

معرفی مسابقات در شورای علمی دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی، نقد و نظریه پردازی با حضور رؤسای دانشگاه های 

علوم انسانی کشور و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

ثبت نشان مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه امام صادق)ع( در راستای استفاده متقابل توانمندی های آموزشی و فرهنگی دو طرف و 

اجرای مسابقات در دانشگاه امام صادق)ع(

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه تهران جهت برگزاری اولین دوره مسابقات مناظره به زبان انگلیسی

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه عالمه طباطبایی جهت برگزاری مرحله کشوری ششمین دوره مسابقات

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت برگزاری مسابقات مناظره تخصصی مهارت های کسب و کار

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور جهت برگزاری مسابقات به صورت ویژه در دانشگاه پیام نور

برگزاری بیش از 15 جلسه شورای علمی مسابقات با حضور اساتید مطرح، مدیران و چهره های علمی و فرهنگی

رایزنی با اساتید و مدیران فرهنگی و دانشگاهی کشور جهت معرفی مسابقات

رایزنی با مدیران فرهنگی و دانشگاهی کشور جهت تسهیل شرایط اجرای مسابقات در دانشگاه ها و استان ها

برگزاری جلسات شورای هماهنگی مسابقات با نمایندگان ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه ها و نهادهای مربوطه 

در جهت تسهیل برگزاری مسابقات در دانشگاه های سراسر کشور و هماهنگی دفاتر سازمان دانشجویان 
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اردیبــهشت 1391 
دانشگاه تربیت مدرس



24

اولين دوره مسابقات مناظره ملی دانشجویان ایران
اولین دوره از مسابقات مناظره با حضور دانشجویان گروه های علوم انسانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان 
تهران در بهار سال 1391 برگزار شد. استقبال خوب و اشتیاق کم نظیر مخاطبان این دوره از مسابقات، سنگ بنای 

حرکت فرهنگی نوآورانه ای بود که از آن پس ساالنه و در سطح ملی برگزار می شود. 
در این دوره از مسابقات 16 تیم و 64 دانشجو از دانشگاه های استان تهران به رقابت پرداختند. 47 نفر از این تعداد 
را دانشجویان آقا و 17 نفر را دانشجویان خانم تشکیل می دادند. همچنین 47 درصد از شرکت کنندگان دانشجویان 
مقطع کارشناسی، 46 درصد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 7 درصد دانشجویان مقطع دکتری بودند. مناظرۀ 
نهایی این رقابت ها بر سر گزارۀ »قدرت با اخالق قابل جمع است« و مراسم اختتامیۀ آن در 25 اردیبهشت ماه 1391 

در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.



25

 نام تیم نام دانشگاه
 دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس و علوم تحقیقات
 الدین شیرازیقطب دانشگاه تهران و مذاهب اسالمی

 میقات دانشگاه عالمه طباطبایی
 ندای وحدت دانشگاه آزاد و پیام نور

 هرمس دانشگاه تهران
 نجومی عالمه طباطبایی و پیام نور دانشگاه تهران،

 میزان بهشتی دانشگاه تهران و شهید
 دادبان شهید بهشتیدانشگاه 

 های خارجهزبان دانشگاه تهران
 امام صادق)ع( دانشگاه امام صادق)ع(

 رامان دانشگاه تهران و پیام نور
 فکر برتر دانشگاه علم و صنعت و آزاد

 پیام نور دانشگاه پیام نور
 

جدول شماره 1- تيم های شرکت کننده
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نمودار شماره 1 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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نتایج مسابقات

تیم اول: »هرمس«

الهه نوری
 کارشناسی جامعه شناسی

دانشگاه تهران

فائزه خواجه زاده
 کارشناسی جامعه شناسی

دانشگاه تهران

یاشار دارالشفایی
 کارشناسی برنامه ریزی و

رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

بامداد الجوردی
 کارشناسی مردم شناسی

دانشگاه تهران

تیم دوم: »دادبان«

سید علی خراسانی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

سید حسن موسوی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

سیمین واحدی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

سید مهدی حسینی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

تیم سوم: »میقات«

 سعید محجوب
 کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه عالمه طباطبایی

عبداله حاجی زاده
 کارشناسی ارشد
 اندیشه سیاسی

دانشگاه عالمه طباطبایی

محمد حسین غیبی
 کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه عالمه طباطبایی

محسن سلگی
 کارشناسی ارشد
 علوم سیاسی

دانشگاه عالمه طباطبایی
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اختتاميه مسابقات
مراسم اختتامیه مسابقات روز 25 اردیبهشت 1391 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این مراسم رضا فریدزاده، 
رئیس وقت سازمان دانشجویان گفت: هدف از برگزاري مسابقات مناظره، توسعه فرهنگ گفتگو و احترام به نظرات 
نویدبخش حرکت جامعه  این مسابقات  تیم هاي شرکت کننده در  به نظر مي رسد که عملکرد  و  آراء مخالف است  و 
دانشگاهي کشورمان به این سمت است. فرهنگي که متأسفانه در جامعه ما، و صد البته در بین خواص، به فراموشي 

سپرده شده و به حق، نقطۀ آغاز و عطف این حرکت و این اصالح باید از دانشگاه و از دانشجویان عزیز باشد.
همچنین مهندس علیرضا زجاجي، معاون فرهنگي وقت جهاد دانشگاهي در سخناني خاطرنشان کرد: برگزاري چنین 
مسابقاتي در بین سطوح مختلف دانشجویان و حمایت از این دست فعالیتها با هدف بسط فرهنگ مناظره و گفتگو و 

تبادل اطالعات و تعاطي افکار، الزم و ضروري است.
انقالب  از  برآمده  نهادی  اساساً  دانشگاهی  اینکه جهاد  به  اشاره  با  نیز  علمی مسابقات  رئیس شورای  منتظری،  علی 
فرهنگی و همت جوانان دانشجوست، گفت: با اینکه سازمان دانشجویان و جهاد دانشگاهی برای ایجاد بستری جهت این 
دست فعالیت های فرهنگی پیشقدم بوده است، اما رونق و همچنین بهبود چنین برنامه هایی بدون همراهی و دلسوزی 
دانشجویان میّسر نخواهد بود. بنابراین شایسته است که دانشجویان، سازمان دانشجویان را خانه خود و مسابقات مناظره 

را برنامه خود بدانند.
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 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی
 علی منتظری جهاد دانشگاهی

 مهدی منتظرقائم دانشگاه تهران

 شاکریسید رضا   جهاد دانشگاهی

 حسین باهر دانشگاه شهید بهشتی

 حسین سرافراز دانشگاه تهران

 زندشجاعیعلیرضا  دانشگاه تربیت مدرس

 نژادعباسی حسین دانشگاه تهران

 طباطباییسید محمدرضا احمدی  دانشگاه امام صادق)ع(
 منصور پهلوان  دانشگاه تهران
 محمود اسعدی  دانشگاه تهران

 پورمریم صانع  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم
 ندا میالنی  دانشگاه تهران

 آبادیاحمد رکن  دانشگاه امام صادق)ع(
 االسالم والمسلمین قبادیحجت اجتماعی سسه مطالعات و تحقیقاتؤم

 بیوک محمدی  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم
 نصبابراهیم حسینی  دانشگاه تربیت مدرس

 علی شفیعی  دانشگاه تهران
 حمیدرضا بابایی  جهاد دانشگاهی
 نبی مطلبی  جهاد دانشگاهی

 زادهرضوان حکیم  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم
 ژاسنت صلیبی  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم

 سید عبدالحمید حمیدی  جهاد دانشگاهی
 السادات زاهدیشمس  ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم

 سید ضیاء هاشمی  دانشگاه تهران
 شیرزاد طائفی  دانشگاه عالمه طباطبایی

 الدین قادریصالح  دانشگاه آزاد اسالمی
 بهروز رشیدی  جهاد دانشگاهی
 جمال رحیمیان  جهاد دانشگاهی

جدول شماره 2- اسامی داوران
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گزارش تصویری
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 3- مسابقات



اســفـند 1391 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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دومين دوره مسابقات مناظره ملی دانشجویان ایران
با توجه به تجربه برگزاری اولین دوره مسابقات و استقبال دانشجویان و نظر به تصمیم شورای سیاست گذاری مسابقات، 
مقرر شد دومین دوره مسابقات در سطح ملی برگزار شود. بدین منظور فعالیت های مربوط به انجام فراخوان مسابقات 

از مهرماه سال 1391 در دانشگاه های سراسر کشور آغاز شد.
از دیگر فعالیت های دبیرخانه مسابقات پیش از شروع مسابقات، عالوه بر تشکیل جلسات شورای سیاست گذاری و شورای 
علمی مسابقات، فراخوان پیشنهاد موضوعات مناظره و برگزاری جلسات شورای دانشجویی و همچنین برگزاری نشست 

خبری مسابقات بود. همچنین بنا بر تصمیم دبیرخانه مسابقات، مقرر شد یک تیم به عنوان تیم اخالق برگزیده شود.
دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در سطح ملی و با حضور 28 تیم از سراسر کشور در روزهای 5، 6 و 7 اسفند 
1391 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که 17 تیم از دانشگاه های استان تهران و 11 تیم نیز از 

دانشگاه های شهرستان در این مسابقات شرکت نمودند.
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جدول شماره 4- تيم های شرکت کننده

 تیم دانشگاه استان
 رزمندگان گمنام دانشگاه آزاد اسالمی اراک مرکزی

 نژادشهید داریوش رضایی دانشگاه پیام نور ایالم ایالم

 نگاه تازه سازمان دانشجویان مشهد خراسان رضوی

 روشنشهید مصطفی احمدی دانشگاه پیام نور ایالم ایالم

 آیریا اراکدانشگاه  اراک
 نطقم دانشگاه آزاد اسالمی  همدان و قزوین تهران،

 انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران تهران
 برهان دانشگاه تهران تهران
 سخن دانشگاه امام صادق)ع( تهران
 بهمن دانشگاه تهران تهران
 فارابی صادق)ع(دانشگاه امام  تهران
 رسا دانشگاه صنعتی شریف تهران
 جهتبی دانشگاه تهران تهران
 دادبان شهید بهشتی تهران
 صدرا دانشگاه تهران و تربیت مدرس تهران

 کردآ دانشگاه آزاد اسالمی  زنجان، قم و تهران
 میزان دانشگاه تهران و امام صادق)ع( تهران
 تهران مرکزی مرکز آزاد اسالمی تهران دانشگاه تهران
 ساراب دانشگاه تهران تهران
 تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تهران
 دانشکده حقوق تهران دانشگاه تهران
 نخبگان زنجان دانشگاه زنجان

 سدید دانشگاه فردوسی خراسان رضوی
 دانشگاه عالمه طباطبایی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان زنجان

 علمی کاربردی کردستان کاربردی کردستان دانشگاه علمی کردستان
 پیشرو دانشگاه تهران تهران
 بازگشت اندیشه دانشگاه سوره تهران
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نمودار شماره 2- ترکيب آماری شرکت کنندگان



37

نتایج مسابقات

تیم اول: »عالمه طباطبایی«

سعید محجوب
 کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه طباطبایی

محمد علي اسالمي
 دکتری روان شناسی

دانشگاه عالمه طباطبایی

محمد آدمی
 دکتری حقوق بین الملل
دانشگاه عالمه طباطبایی

سید احسان رفیعي علوي
 دکتری حقوق دانشگاه

عالمه طباطبایی

تیم دوم: »دادبان«

سید علی خراسانی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

سید حسن موسوی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

عصمت گلشنی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

سید مهدی حسینی
 دکتری حقوق دانشگاه

شهید بهشتی

تیم سوم: »انجمن علمی ارتباطات«

امیرحسین تمنایی
 کارشناسی ارشد

ارتباطات دانشگاه تهران

مهدی کاشفی فرد
 کارشناسی ارتباطات

دانشگاه تهران

مریم مؤمن زاده
 کارشناسی ارتباطات

دانشگاه تهران

علی رسول زاده
 کارشناسی ارتباطات

دانشگاه تهران

تیم برگزیده اخالق: »فارابی«

اسماعیل محمدپور
 کارشناسی ارشد معارف

 و حقوق اسالمی
دانشگاه امام صادق 

علی بگدلی
 کارشناسی ارشد معارف

 و حقوق اسالمی
دانشگاه امام صادق 

 حسین محمدی
 کارشناسی ارشد معارف

 و حقوق اسالمی
دانشگاه امام صادق 

محمد حسین مجتهدی
 کارشناسی ارشد معارف

 و حقوق اسالمی
دانشگاه امام صادق 
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اختتاميه مسابقات
دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران طی 3 روز برگزار 

شده بود، روز 7 اسفند 1391 طی مراسمی با حضور رئیس اسبق جهاد دانشگاهی به کار خود پایان داد. 
در مراسم اختتامیه دکتر یادگاری طی سخنانی با اشاره به پایه گذاری بحث ادبیات مناظره توسط مقام معظم رهبری، 
اظهار امیدواری کرد که ادبیات مناظره بتواند آینده ای روشن در مباحث علمی و دینی برای ما ایجاد کند و با نقد و 

بررسی الزم مشکالت جامعه را به نحو مطلوبی رفع نماید.
در ادامه، فریدزاده، رئیس وقت سازمان دانشجویان، در سخنانی گفت: به نوبه خود به عنوان یکی از نهادهای متولی 
فرهنگ این مرز و بوم از این بابت که با تأخیر ده ساله در پی تحقق خواسته های رهبری معظم انقالب هستیم شرمنده ایم.
او اظهار امیدواری کرد که نهادهای اصلی و مسئول، به تأسی از جهاد دانشگاهی با درک صحیح از فضای اجتماعی 

کشور و فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و جناحی در تنومند شدن و بارور شدن این نهال کوچک همت گمارند.
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 نام و نام خانوادگی هیئت علمیعضو 

 الستیاحمد  تهران دانشگاه

 عنبريموسی  تهران دانشگاه

 نباتیفرشته  طباطبائی عالمه دانشگاه

 نادرياحمد  تهران دانشگاه

 ميرسنجريميرمهرداد  زيستمحيط و طبيعی منابع دانشكده

 ضرغامیسعيد  خوارزمی دانشگاه

 مرامكیفريد  شريف صنعتی دانشگاه

 بهرامیعليرضا  جهاد دانشگاهی

 سلگیمحمد  جهاد دانشگاهی

 فالحتیليال  اجتماعی مطالعات پژوهشگاه

 فيضمهدي  جهاد دانشگاهی

 فرهمندحميدرضا  جهاد دانشگاهی

 شمسی جهاد دانشگاهی

 بابائیحميدرضا  جهاد دانشگاهی

 هاشمیسيد ضياء  تهران دانشگاه

 نادرياهلل عزت خوارزمی دانشگاه

 حقانیمحمود  عباسپور شهيد دانشگاه

 آشناالدين حسام صادق)ع( امام دانشگاه

 احمديسيد عبدالحميد  جهاد دانشگاهی

 منتظريعلی  جهاد دانشگاهی

 جمشيديمحمدحسين مرحوم  مدرس تربيت دانشگاه

 زندشجاعیعليرضا  مدرس تربيت دانشگاه

 ميرزايیحسين  تهران دانشگاه

 پورصانعمريم  ، تحقيقات و فناوريعلوم وزارت

 زادهحكيمرضوان  تهران دانشگاه

 ايزديفؤاد  تهران دانشگاه

 مطلبینبی  جهاد دانشگاهی

 داورپناهافشين  جهاد دانشگاهی

جدول شماره 5- اسامی داوران

 جهاد دانشگاهی اهلل پوريانعزت

 دانشگاه تهران خوشخومحمدحسین ايمانی

 تهراندانشگاه  احمد فیروزآبادي
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گزارش تصویری
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 6- مسابقات



اردیــبـهشت 1393
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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سومين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
سومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در سطح ملی و با حضور 22 تیم از دانشگاه های سراسر کشور، روزهای 
از بین تیم های  اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.  20 و 21 

شرکت کننده 14 تیم از دانشگاه های استان تهران و 8 تیم نیز از دانشگاه های سایر استان ها حضور داشتند.
از دانشجویان و عالقه مندان دعوت کرد  دبیرخانه مسابقات ملی مناظره دانشجویی طبق روال برگزاری دوره قبلی، 
تا برای نزدیک کردن هر چه بیشتر موضوعات به بدنه پویای جامعه و رعایت تنوع، موضوعات پیشنهادی خود را به 

دبیرخانه مسابقات ارسال نمایند.
از نکات حائز اهمیت در این دوره این است که با تصمیم شورای علمی مسابقات، مقرر شد در این دوره از مسابقات 
موضوعات انتخابی برای مناظره ها حول محور »عقالنیت، اخالق و قانون مداری« تعیین گردند. همچنین از آنجا که 
نمی توان برای توانمندسازی و پرورش و تقویت روحیه مناظره، افراد را به حرکت در راهی غیرواقع و خالف نظر و اعتقاد 
شخصی سوق داد، شورای علمی مسابقات، قانون »مناظره و مباحثه بر اساس عقیده و نظر واقعی افراد« را در 
اجرای مسابقات مناظره لحاظ نمودند. بدین معنی که گروه های شرکت کننده جایگاه خود را بر اساس مواضع واقعی و 

اعتقادی خود، به صورت »موافق و مخالف حقیقی« تعیین می نمایند.
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 تیم دانشگاه استان

 تهران و گلستان

دانشگاه تهران، آزاد اسالمی واحد آزادشهر، 
علمی کاربردی گنبدکاووس و دانشگاه علوم 

 آکادمی تاجیکستان

 رهروان انقالب

 افق دانشگاه تهران تهران

 بازگشت اندیشه دانشگاه سوره تهران

 سبک جهاددانشگاهی مرکزی مرکزی

 مصطفی احمدی روشن دانشگاه پیام نور ایالم ایالم

 دانشکده حقوق دانشگاه تهران تهران

 سیاست دانشگاه تهران تهران

 مبین دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان
 جیم دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه تهران تهران
 بی نام دانشگاه خوارزمی)پردیس تهران( تهران
 اردیبهشت تهراندانشگاه  تهران
 شیخ انصاری دانشگاه امام صادق)ع( تهران
 انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران تهران
 برهان دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 آرمان جهاددانشگاهی مرکزی مرکزی
 مالصدرا دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز تهران
 فرقان دانشگاه تهران تهران
 دانشگاه امام صادق)ع( امام صادق)ع(دانشگاه  تهران
 داریوش دانشگاه پیام نور ایالم ایالم
 رهجو دانشگاه تهران تهران

 جهش علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خوزستان
 فلق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک مرکزی

 

جدول شماره 7- تيم های شرکت کننده 
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نمودار شماره 3- ترکيب آماری شرکت کنندگان



47

نتایج مسابقات

تیم اول: »دانشگاه امام صادق)ع(« 

امیرحسین اصل زعیم
 کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه امام صادق

مرتضي خمسه
 دکتری حقوق دانشگاه

امام صادق

محمدرضا اصغری
 دکتری حقوق دانشگاه

امام صادق

محمد سلیماني
 دکتری حقوق دانشگاه

امام صادق

تیم دوم: »جیم«

علیرضا صدیقی
 کارشناسی مهندسی برق

دانشگاه تهران

سید نادر عجایبي
 کارشناسی مهندسی
شیمی دانشگاه تهران

علیرضا هاشم زادگان
 کارشناسی حقوق و

 معارف اسالمی دانشگاه
امام صادق

محمد صابر نیک نام
 کارشناسی مهندسی

مکانیک دانشگاه تهران

تیم سوم: »دانشكده حقوق«

مهدي زارعي
 کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه تهران

سید مرتضي پور میر غفاري
 کارشناسی ارشد حقوق
تجاری دانشگاه تهران

فرناز ذکائی
 کارشناسی ارشد حقوق
تجاری دانشگاه تهران

فاطمه چیتگري
 کارشناسی حقوق

دانشگاه تهران

تیم برگزیده اخالق: »شهید رضایی نژاد«

عبدالباسط انصاري
 کارشناسی فیزیک اتمی
دانشگاه پیام نور ایالم

مسعود عبدالهي
 کارشناسی مکانیک

دانشگاه پیام نور ایالم

رضا شریعت پناه
 کارشناسی عمران

دانشگاه پیام نور ایالم

محمد هادي چناري
 کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه پیام نور ایالم
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اختتاميه مسابقات
سومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی که با حضور 22 گروه از دانشگاه های سراسر کشور در روزهای 20 و 
21 اردیبهشت سال 1393 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با حضور دکتر منتظری، رئیس پژوهشکده 
علوم بهداشتی، دکتر فیض، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، دکتر احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، 
حجت االسالم و المسلمین خسروپناه، دبیر هیئت کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی و حجت االسالم و المسلمین 

خسروی، معاون پژوهشی مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( به کار خود پایان داد.
در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی، دکتر منتظری به عنوان رئیس شورای مسابقات 
ضمن تشکر از سازمان دانشجویان به خاطر برگزاری این مسابقات گفت: کار شما در واقع یک عمل جهادی است، نگاه 
نکنید این مسابقات مظلومانه برگزار می شود، همه کارهای بزرگ همین طور شروع می شوند. کار شما آثار مثبت خود 
را در آینده نشان خواهد داد و تاریخ از شما یاد خواهد کرد. وی ادامه داد: برگزاری مسابقات، مطالبه ساده و شدنی 
رهبری است که این فضا را در دانشگاه زنده کنیم. رئیس سابق جهاد دانشگاهی افزود: در سال فرهنگ و مدیریت 
جهادی، مدیریت جهادی بدون بینش فرهنگی امکان پذیر نیست؛ بینش فرهنگی وقتی حاصل می شود که بسترها را 

برای رشد و تکامل جوانانمان در محیط های فرهنگی فراهم کنیم.
در ادامه حجت االسالم خسروپناه دبیر هیئت حمایت از کرسی های آزاداندیشی، نقد و مناظره طی سخنانی کوتاه از 

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به خاطر طراحی و اجرای این مسابقات قدردانی کرد.
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 نام و نام خانوادگی هیئت علمیعضو 

 فالحتیلیال  اجتماعی فرهنگی مطالعات پژوهشکده

 علی احمدی آشتیان واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 جوکار فارسیحسن  جهاد دانشگاهی

 بابایی حمیدرضا جهاد دانشگاهی

 تروجنیهاشمی سید محمد جهاد دانشگاهی

 ارسیابابک  جهاد دانشگاهی

 وفاپورحسین  دانشگاهیجهاد 

 زادهحسین علی کاشاندانشگاه

 سنگی لیال جهاد دانشگاهی
 گودرزیمحمدعلی  جهاد دانشگاهی
 خسروی محمدعلی والمسلمین االسالمحجت امام خمینی)ره( حضرت معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار

 منتظری علی دانشگاهی جهاد
 احمدیعبدالحمید  سید جهاد دانشگاهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشجوییدوره مسابقات مناظره  سومیناسامی داوران 
 نام و نام خانوادگی هیئت علمی رتبه علمی

 استادیار
 مطالعات پژوهشکده علمی هئیت عضو

 اجتماعی فرهنگی
 خانم دکتر فالحتی

جدول شماره 8- اسامی داوران
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گزارش تصویری



51

پوستر مسابقات
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جدول شماره 9- مسابقات



آذر 1394
امیرکبیر صنعتی  دانشگاه 
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چهارمين دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران
استقبال گسترده دانشجویان در این دوره از رقابت ها در مقایسه با سه دوره قبل، دبیرخانه مسابقات مناظره را بر آن 
داشت تا به منظور سامان دهی بهتر مسابقات، چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی را با تغییر و تحولی در 
روند اجرایی رقابت ها به انجام برساند. مطابق با شیوه جدید، مقرر شد هر دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویی در 
سه مرحله استانی، منطقه ای و کشوری برگزار شود. به این ترتیب تیم ها پس از ثبت نام و اعالم آمادگی برای شرکت 
در مسابقات ابتدا در سطح استان با یکدیگر به رقابت می پردازند. سپس تیم های برتر در هر استان با توجه به سهمیه 
تخصیص داده شده به آن استان، به مرحله منطقه ای راه پیدا می کنند. در مرحله منطقه ای تیم های برتر مسابقات 
استانی، این بار در سطح مناطق، که بر اساس همجواری استان های تیم های شرکت کننده تعیین شده اند، با یکدیگر 
مناظره می کنند. بسته به تعداد تیم های شرکت کننده در استان ها، سهمیه هر استان تعیین می شود و تیم های برتر 
استان در سه یا چهار منطقه تقسیم بندی می شوند. در ادامه، مرحله کشوری مسابقات با رقابت تیم های برتر مرحله 
منطقه ای برگزار می شود و در نهایت با مشخص شدن تیم قهرمان، مسابقات ملی مناظره دانشجویی در آن دوره به 

کار خود خاتمه می دهد.
مطابق با روالی که گفته شد، چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی با مرحله استانی در اردیبهشت 1394 
آغاز شد و با مرحله منطقه ای در مهرماه 1394 ادامه یافت و با برگزاری مرحله کشوری در آذرماه 1394 در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر به پایان رسید. قابل ذکر است، مرحله استاني در تهران به علت تعدد دانشگاه به صورت دانشگاهي 
مرحله  برتر  وگروه هاي  گرفته شد  نظر  در  منطقه  یک  عنوان  به  تهـران  اسـتان  منطقه اي،  مرحله  در  و  شد  برگزار 

دانشگاهي به رقابت پرداختند. 
در این دوره، مجموعاً 170 تیم از 14 واحد استانی/دانشگاهی در مرحله استانی، 58 تیم در مرحله منطقه ای و 12 تیم 

در مرحله کشوری به رقابت با یکدیگر پرداختند.



55

مرحله استانی/ دانشگاهی مسابقات
مرحله استانی/دانشگاهی چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1394 در 
10 استان و 5 دانشگاه تهران برگزار شد. در این مرحله مجموعاً 170 تیم در مسابقات مناظره شرکت کردند که از این 

تعداد 126 تیم در مسابقات استانی و 44 تیم در مسابقات دانشگاه های تهران حضور داشتند. 

 هاتعداد تیم زمان برگزاری مسابقات استان
 تیم 12 1394خردادماه  12و  9و  5 آذربایجان شرقی
 تیم 10 1394ماه اردیبهشت 30و  28 آذربایجان غربی

 تیم 6 1394خردادماه  10 اصفهان
 تیم 8 1394خردادماه  9الی  7 ایالم

 تیم 8 1394تیرماه  7 چهارمحال و بختیاری
 تیم 16 1394ماه اردیبهشت 29و  23، 19 خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 زنجان
خردادماه  2اردیبهشت و  30و  24، 23

1394 
 تیم 30

 قزوین
خردادماه  4و  2اردیبهشت و  29و  23

1394 
 تیم 16

 تیم 4 1394خردادماه  9 لرستان
 تیم 16 1394ماه اردیبهشت 31الی  29 مرکزی

 

جدول شماره 10- استان های برگزارکننده مسابقات )10 استان(

 
 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات تعداد تیم ها

 دانشگاه الزهرا)س( 1394خردادماه  5 تیم 4
 دانشگاه تهران 1394ماه اردیبهشت 24و  23 تیم 16
 نصیرالدین طوسی دانشگاه خواجه 1394خردادماه  7 تیم 4
 طباطبایی دانشگاه عالمه 1394خردادماه  6 تیم 4

 

جدول شماره 11- دانشگاه های برگزارکننده در تهران )4 دانشگاه(
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ب آماری شرکتيب آماری شرکتيب آماری شرکتکنندگاننمودار 4- ترکيب آماری شرکت کنندگان ي ترکي ترک نمودار 4-
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گزارش تصویری مرحله استانی
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مرحله منطقه ای مسابقات
مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات در نیمه دوم مهرماه و نیمه اول آبان ماه 1394 در چهار منطقه تهران، شرق، 

مرکز و غرب، و شمال غرب کشور با حضور 58 تیم برگزار شد.  

منطقه تهران:
علوم  تهران،  پزشکی  علوم  تهران، عالمه طباطبایی،  نصیرالدین طوسی،  الزهرا)س(، خواجه  دانشگاه های  از  تیم   16

پزشکی شهید بهشتی، مذاهب اسالمی، صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و فرهنگ
محل برگزاری مسابقات: دانشگاه تهران

زمان برگزاری: 10 الی 13 آبان ماه 1394

منطقه شرق کشور:
8 تیم از استان های فارس، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان

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

منطقه مرکز و غرب کشور:
16 تیم از استان های همدان، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، اصفهان و مرکزی

محل برگزاری مسابقات: دانشگاه اراک
زمان برگزاری: 25 و 26 مهرماه 1394

منطقه شمال غرب کشور:
14 تیم از استان های زنجان، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

محل برگزاری مسابقات: دانشگاه تبریز
زمان برگزاری: 25 و 26 مهرماه 1394
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گزارش تصویری مرحله منطقه ای 
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مرحله کشوری مسابقات

تيم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات

 مناظره دانشجویی کتاب     

       47 

 Eگروه 

 
 موفقمصطفی ثاقب ابراهیم سجادی سیمینپوریا ترنج

 
 عارفه عطامنش

فیزیک  ارشدکارشناسی
 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ریاضیات و کاربردها 
 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه فردوسی مشهد

 
 گروه اندیشه

 
 ابوالفضل رضایی مهدی عارفان

 
 حریرچیامیر 

 
 مهدیه یاوری

کارشناسی علوم 
اجتماعی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 علوم کارشناسی
 دانشگاه اجتماعی
 مشهد فردوسی

کارشناسی مدیریت 
 بازرگانی دانشگاه

 امام رضا

 ارشدکارشناسی
روانشناسی بالینی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 گروه راشین

 
 سلمان صفرزاده میلاد رافت

 
 نیامجتبی موحدی

 
 سیده راضیه حیدری

کارشناسی علوم 
آزمایشگاهی دانشگاه 

 علوم پزشکی اراک

کارشناسی پرستاری 
  علوم دانشگاه
 اراک پزشکی

 علوم کارشناسی
 دانشگاه آزمایشگاهی

 اراک پزشکی علوم

 علوم کارشناسی
 دانشگاه آزمایشگاهی

 اراک پزشکی علوم

 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 

 
 آزادمحمد کشفی امیرحسین پرورش بندحسین شیر

 
 کاظمیمهدی موسوی

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه اصفهان

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه اصفهان

سیاسی کارشناسی علوم 
 دانشگاه اصفهان

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه اصفهان

 
 گروه میالد

 
 رادمیالد تقوایی

 
 عماد وکیلی

 
 حامد قاری

 
 سجاد اشتری

کارشناسی کامپیوتر 
 دانشگاه اراک

 کارشناسی برق
 دانشگاه اراک

 ارشدکارشناسی
 مکانیک دانشگاه اراک

کارشناسی دبیری 
 فرهنگیانشناسی دانشگاه زیست

 
 گروه جنبش آخا

 
 پژمان احمدی

 
 علی حامدی

 
 نگار سلطانی

 
 زهرا رستمی

کارشناسی کشاورزی 
 دانشگاه ایالم

کارشناسی مدیریت 
 بازرگانی دانشگاه ایالم

فقه و  ارشدکارشناسی
 حقوق دانشگاه ایالم

فلسفه  ارشدکارشناسی
 و حکمت دانشگاه ایالم

 

گروه دانشگاه اصفهان
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 Eگروه 

 
 موفقمصطفی ثاقب ابراهیم سجادی سیمینپوریا ترنج

 
 عارفه عطامنش

فیزیک  ارشدکارشناسی
 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ریاضیات و کاربردها 
 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه فردوسی مشهد

 
 گروه اندیشه

 
 ابوالفضل رضایی مهدی عارفان

 
 حریرچیامیر 

 
 مهدیه یاوری

کارشناسی علوم 
اجتماعی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 علوم کارشناسی
 دانشگاه اجتماعی
 مشهد فردوسی

کارشناسی مدیریت 
 بازرگانی دانشگاه

 امام رضا

 ارشدکارشناسی
روانشناسی بالینی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 

 گروه راشین

 
 سلمان صفرزاده میلاد رافت

 
 نیامجتبی موحدی

 
 سیده راضیه حیدری

کارشناسی علوم 
آزمایشگاهی دانشگاه 

 علوم پزشکی اراک

کارشناسی پرستاری 
  علوم دانشگاه
 اراک پزشکی

 علوم کارشناسی
 دانشگاه آزمایشگاهی

 اراک پزشکی علوم

 علوم کارشناسی
 دانشگاه آزمایشگاهی
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 گروه اتاق آسمان

 مصطفی کریمی
 

 محمدرضا کلهر علی کاشی
 

 آبادیجواد دولت
کارشناسی فیزیک 

 یالمللبیندانشگاه 
 امام خمینی

کارشناسی مهندسی 
ی المللبینمواد دانشگاه 

 امام خمینی

کارشناسی فیزیک 
 یالمللبیندانشگاه 

 امام خمینی

کارشناسی فقه و حقوق 
 یالمللبیندانشگاه 

 امام خمینی
 

 گروه جامعه اسلامی

 پورجهانگیر غیبی
 

 احمد عالی
 

 اتابک دریانی
 

 زادهامید عباس
علوم  ارشدکارشناسی

 سیاسی دانشگاه تبریز
کارشناسی مهندسی 
 شیمی دانشگاه تبریز

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه تبریز

برق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه تبریز

 
 گروه پردیس الزهرا

 
 فاطمه بیگدلی

 
 زهرا خدادادی

 
 سمیه اصانلو

 
 قیداریبیاتیلیلا 

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان
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 گروه فراست

 
 نادر مستقیمی

 
 علی فراهانی

 
 سالمیسایه 

 
 شعاععماد انجم

کارشناسی مهندسی 
 معدن دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی 
 معدن دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه تهران

 
 گروه عبارت

 
 عاطفه اسماعیلی

 
 حافظ رستمی

 
 رضا عبدالرحمانی

 
 سجاد ابوالفتحی

 دکترا فلسفه 
 دانشگاه تهران

مطالعات  ارشدکارشناسی
 تهران اروپا دانشگاه

فلسفه  ارشدکارشناسی
 دانشگاه تهران

منطق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه تربیت مدرس

 
 گروه جیم

 
 زادگانعلیرضا هاشم محمدصابر نیکنام محمدسعید ممتازنیا علیرضا صدیقی

 کارشناسی برق
 دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه امام صادق)ع(

کارشناسی مکانیک 
 نادانشگاه تهر

کارشناسی معارف 
اسلامی و حقوق 

 دانشگاه امام صادق)ع(
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 گروه اتاق آسمان

 مصطفی کریمی
 

 محمدرضا کلهر علی کاشی
 

 آبادیجواد دولت
کارشناسی فیزیک 

 یالمللبیندانشگاه 
 امام خمینی

کارشناسی مهندسی 
ی المللبینمواد دانشگاه 

 امام خمینی

کارشناسی فیزیک 
 یالمللبیندانشگاه 

 امام خمینی

کارشناسی فقه و حقوق 
 یالمللبیندانشگاه 

 امام خمینی
 

 گروه جامعه اسلامی

 پورجهانگیر غیبی
 

 احمد عالی
 

 اتابک دریانی
 

 زادهامید عباس
علوم  ارشدکارشناسی

 سیاسی دانشگاه تبریز
کارشناسی مهندسی 
 شیمی دانشگاه تبریز

کارشناسی فیزیک 
 دانشگاه تبریز

برق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه تبریز

 
 گروه پردیس الزهرا

 
 فاطمه بیگدلی

 
 زهرا خدادادی

 
 سمیه اصانلو

 
 قیداریبیاتیلیلا 

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان

کارشناسی علوم تربیتی 
 دانشگاه پردیس الزهرا زنجان
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هيئت داوران
در مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت راهبری و هماهنگی اساتید هیئت داوران را بر عهده داشت.

 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی
 علی منتظری دانشگاهی جهاد

 غالمرضا غفاری دانشگاه تهران

 اصغر محکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 رادمرحوم محمدامین قانعی دانشگاه تهران

 حسن نمکدوست طباطبایی دانشگاه عالمه

 یگانهمحمدرضا جوادی دانشگاه تهران

 الهه کوالیی دانشگاه تهران

 شوازیمحمدجالل عباسی دانشگاه تهران
 سید جواد میری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 یاهلل فاضلنعمت یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
 مسعود فراستخواه دانشگاه تربیت مدرس
 بیژن عبدالکریمی دانشگاه آزاد اسالمی

 فرمحمدحسن ضیایی قم دانشگاه مفید
 آزیتا افراشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 نژادشکوه نوابی دانشگاه خوارزمی
 جاجرمیحسین ایمانی دانشگاه تهران
 نیامحیا صفاری )ع( دانشگاه امام صادق

 احمد پاکتچی دانشگاه امام صادق)ع(
 یونس شکرخواه دانشگاه تهران

 هادی خانیکی طباطبایی دانشگاه عالمه
 

 

جدول شماره 12- اسامی داوران
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نتایج مسابقات
تیم اول: »فراست« از دانشگاه تهران

تیم دوم: »جیم« از دانشگاه امام صادق)ع( و دانشگاه تهران
تیم سوم: »اتاق آسمان« از دانشگاه بین المللی قزوین

تیم اخالق: »اندیشه« از دانشگاه فردوسی مشهد
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اختتاميه مسابقات
مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان کشور در 30 آذر سال 1395 در دانشگاه امیرکبیر 
پس از برگزاری مناظره نهایی مرحله کشوری، آغاز و در نهایت با معرفی تیم قهرمان و تقدیر از برگزیدگان این دوره 

به پایان رسید. 
در جریان این مراسم که با حضور برخی از مسئولین فرهنگی و چهره های دانشگاهی نظیر حسام الدین آشنا مشاور 
فرهنگی و رسانه ای رییس جمهور، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سید 
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر و سید طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد، حمیدرضا 
طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، با بیان اینکه ضروری ترین عنصر برای اداره عقالنی و منطقی جامعه تفاهم میان نخبگان 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر روی مصالح ملی کشور و برنامه های پیشرفت اصلی و خطوط قرمز نظام 
است خاطرنشان کرد: قدم اول برای رسیدن به این تفاهم پذیرفتن گفت وگوی منطقی بر اساس اصول پذیرفته شده 

میان همین نخبگان است.
توانمندی  باید  اینکه  بر  تأکید  نیز طی سخنانی ضمن  و رسانه ای رئیس جمهور،  آشنا، مشاور فرهنگی  حسام الدین 
مخاطبان در قضاوت را تقویت کرد، گفت: مناظره یعنی تبادل نظر، تبادل استدالل و واگذار کردن حق قضاوت به 
دیگران و این دیگران می تواند عموم مردم باشد. سواد مخاطبان را باید در فهم استدالل باال برد و این نکته بسیار 
مهمی است. چرا که اگر سلیقه و ذوق مخاطب باال رفته باشد، توان و قدرت تشخیص مغالطه از استدالل را به دست 

می آورد و مغلوب توانایی و فن بیان طرف مقابل نمی شود.
استاد دانشگاه امام صادق )ع( در ادامه افزود: تأکیدی که طی سالیان اخیر از سوی مقام معظم رهبری بر روی ایجاد 
کرسی های آزاداندیشی شده است ناشی از اشراف و تسلط ایشان نسبت به واقعیت و آسیبی بود که در فضای دانشگاه 
وجود دارد و گرنه اگر این نیاز و ضرورت نبود، لزومی نداشت ایشان حتی از خود هزینه کرده و برای برطرف کردن آن 

دانشگاهیان را تشویق به برگزاری این کرسی کنند.
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گزارش تصویری مرحله کشوری
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بروشور مسابقات
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 13- مسابقات منطقه ای شمال غرب کشور
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جدول شماره 14- مسابقات منطقه ای استان تهران
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جدول شماره 15- مسابقات منطقه ای شرق کشور
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جدول شماره 16- مسابقات منطقه ای مرکز و غرب کشور
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جدول شماره 17- مسابقات مرحله کشوری
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مصوبه شورای هماهنگی فعاليت های فرهنگی



آذر 1395
تهران دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
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پنجمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، افزایش میزان مشارکت دانشجویان و دانشگاه های سراسر 
کشور نسبت به دوره های پیشین در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس، فعالیت ها در دبیرخانه مسابقات و سازمان 
دانشجویان ایران در این زمینه قوت بیشتری گرفت. در نتیجۀ همین اقدامات تعداد تیم های شرکت کننده در مرحله 

استانی مسابقات ملی مناظره با رشدی چشمگیر به بیش از 2/5 برابر تعداد تیم ها در دوره چهارم رسید.
از دیگر اقداماتی که در این دوره کلید خورد و با دریافت بازخورد مناسب از جانب شرکت کنندگان و مخاطبین این 
رقابت ها به یکی از ارکان ثابت مسابقات بدل گشت، اضافه شدن داوری دانشجویی در مرحله کشوری مسابقات بود. 
بازنگری در داوری این رقابت ها و همچنین در نظر گرفتن نقطه نظرات همراهان مسابقات، دبیرخانه مسابقات را بر آن 
داشت تا با طرح شیوه ای نو جهت داوری مناظرات، زمینه را برای ارتقاء سطح کیفی آن مهیا نماید. بنابراین مقرر شد 
از این پس در مرحله کشوری سه داور دانشجو که از برگزیدگان مسابقات در دوره های قبل هستند، در کنار داوران 

هیئت علمی قضاوت مناظرات را بر عهده داشته باشند.
مرحله استانی این دوره از رقابت ها در حد فاصل 10 اردیبهشت تا 30 تیر سال 1395 با حضور 440 تیم برگزار شد. 
همچنین مرحله منطقه ای مسابقات در آبان همین سال با حضور 64 تیم ادامه پیدا کرد و در آخر، با رقابت 16 تیم در 

روزهای 21 تا 23 آذر در مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره نیز به کار خود پایان داد.
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مرحله استانی/ دانشگاهی مسابقات
مرحله استانی از 10 اردیبهشت تا 30 تیر سال 1395 در 23 استان و 9 دانشگاه تهران با حضور 440 تیم و 1760 نفر برگزار شد.

 استان زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم
 آذربایجان شرقی 1395تیرماه  15تیرماه الی  5 تیم 18
 آذربایجان غربی 1395خرداد ماه  4و  3 تیم 16
 اصفهان 1395خرداد ماه  11 تیم 6
 اردبیل 1395خرداد ماه  4و  3 تیم 8
 ایالم 1395خرداد ماه  8الی  3 تیم 22
 البرز 1395اردیبهشت ماه  29 تیم 8
 چهارمحال و بختیاری 1395تیرماه  2و  1اردیبهشت ماه و  27 تیم 28
 خراسان رضوی 1395اردیبهشت ماه  26الی  18 تیم 24
 خراسان شمالی 1395اردیبهشت ماه  27و  26 تیم 6

 خراسان جنوبی 1395اردیبهشت ماه  25الی  21 تیم 12
 زنجان 1395خرداد ماه  12الی  5اردیبهشت ماه و  31الی  29 تیم 42
 سیستان و بلوچستان 1395اردیبهشت ماه  21الی  19 تیم 4
 فارس 1395خرداد ماه  5اردیبهشت ماه و  26و  20 تیم 8
 قزوین 1395اردیبهشت ماه  26الی  21 تیم 26
 کردستان 1395اردیبهشت ماه  27و  26 تیم 16
 کرمان 1395شهریور ماه  28 تیم 6
 گیالن 1395تیر ماه  30و  29، 27 تیم 8
 لرستان 1395اردیبهشت ماه  15و  14 تیم 10
 مازندران 1395مرداد ماه  5و  4 تیم 12
 مرکزی 1395اردیبهشت ماه  26الی  21 تیم 44
 هرمزگان 1395خرداد ماه  5اردیبهشت الی  26 تیم 14
 همدان 1395خرداد ماه  11 تیم 4
 یزد 1395خرداد ماه  5اردیبهشت الی  25 تیم 26

 

 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم
 دانشگاه الزهرا)س( 1395اردیبهشت ماه  28و  27 تیم 4

 دانشگاه امام صادق)ع( 1395خرداد ماه  9اردیبهشت ماه الی  29 تیم 8

 امیرکبیردانشگاه صنعتی  1395خرداد ماه  4و3 تیم 8

 دانشگاه تهران 1395خرداد ماه  5الی  1 تیم 14

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1395اردیبهشت ماه  29الی  23 تیم 8

 دانشگاه عالمه طباطبایی 1395خرداد ماه  10 تیم 8

 دانشگاه علم و صنعت 1395اردیبهشت ماه  28و  25 تیم 6

 علم و فرهنگدانشگاه  1395تیرماه 24الی  21 تیم 12
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395تیر ماه  10 تیم 4

 

جدول شماره 18- استان های برگزارکننده مسابقات )23 استان(

جدول شماره 19- دانشگاه های برگزارکننده مسابقات در تهران )9 دانشگاه(
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نمودار 5 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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گزارش تصویری مرحله استانی 
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مرحله منطقه ای مسابقات
مرحله منطقه ای این دوره از رقابت ها در آبان سال 1395 در چهار منطقه تهران و البرز، مرکزی و غرب، شرق، و شمال 

غرب کشور با حضور 64 تیم برگزار شد. 

منطقه تهران و البرز:
16 تیم از دانشگاه های تهران و البرز

محل برگزاری مسابقات: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: 2 الی 4 و 10 الی 11 آبان 1395

منطقه مرکزی و غرب:
16 تیم از استان های مرکزی، لرستان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و همدان

محل برگزاری مسابقات: ایالم
زمان برگزاری: 1 الی 3 آبان 1395

منطقه شرق:
16 تیم از استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد 

و مازندران
محل برگزاری مسابقات: خراسان رضوی

زمان برگزاری: 1 الی 4 آبان 1395

منطقه شمال غرب:
16 تیم از استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، گیالن و قزوین

محل برگزاری مسابقات: زنجان 
زمان برگزاری: 16 الی 18 آبان 1395
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مرحله کشوری مسابقات

تيم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات

 مناظره دانشجویی کتاب     
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 کشوری مسابقات مرحله
 شد. خواهد برگزار تهران در تیم 16 حضور با1932 آذرماه سال این مرحله در

 
 ه یافته به مرحله کشوری مسابقاتهای راتیم

 تیم تنقیح مناط ترافرازنده

 
 علی قدیری مهدی عارفان ابوالفضل رهایی الهه محمودی

کارشناسی علوم اجتماعی 
 دانشگاه فردوسی

کارشناسی علوم اجتماعی 
 دانشگاه فردوسی

اجتماعی کارشناسی علوم 
 دانشگاه فردوسی

 علوم سیاسی ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

 
 تیم اندیشه

 
 احمد بیگدلی حسین عبادتی علیرضا گرائی محمد جندقی

کارشناسی مدیریت 
 بازرگانی دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 شیمی دانشگاه زنجان

ه فلسف ارشدکارشناسی
 اخلاق دانشگاه زنجان

 کارشناسی مهندسی
 عمران دانشگاه زنجان
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 تیم ساتراپ

 
 فرناز محمدیان مهدیه یاوری سید وحید افتخارزاده مرتضی نادری

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه خیام

 فرهنگ و ارشدکارشناسی
 های باستانی دانشگاه تهرانزبان

 روانشناسی ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

حقوق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

 

 تیم کلوپن

 
 سمیه اصانلو مریم گائینی زادصبا شفیع زهرا سلیمی

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

ی تربیتکارشناسی علوم 
دانشگاه پردیس 
 فرهنگیان الزهرا

 

 تیم مسطور

 
 منصوره حجاری عطیه ایزدخواه غزال فداییان فاطمه پوررجبیان

تاریخ  ارشدکارشناسی
فلسفه آموزش و پرورش 

 دانشگاه تهران

ه فلسف ارشدکارشناسی
 علوم اجتماعی
 دانشگاه تهران

، سینما ارشدکارشناسی
 دانشگاه تهران

 ارشدکارشناسی
 ارتباطات دانشگاه تهران
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 تیم ساتراپ

 
 فرناز محمدیان مهدیه یاوری سید وحید افتخارزاده مرتضی نادری

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه خیام

 فرهنگ و ارشدکارشناسی
 های باستانی دانشگاه تهرانزبان

 روانشناسی ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

حقوق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

 

 تیم کلوپن

 
 سمیه اصانلو مریم گائینی زادصبا شفیع زهرا سلیمی

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

ی تربیتکارشناسی علوم 
دانشگاه پردیس 
 فرهنگیان الزهرا

 

 تیم مسطور

 
 منصوره حجاری عطیه ایزدخواه غزال فداییان فاطمه پوررجبیان

تاریخ  ارشدکارشناسی
فلسفه آموزش و پرورش 

 دانشگاه تهران

ه فلسف ارشدکارشناسی
 علوم اجتماعی
 دانشگاه تهران

، سینما ارشدکارشناسی
 دانشگاه تهران

 ارشدکارشناسی
 ارتباطات دانشگاه تهران
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 تیم ساتراپ

 
 فرناز محمدیان مهدیه یاوری سید وحید افتخارزاده مرتضی نادری

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه خیام

 فرهنگ و ارشدکارشناسی
 های باستانی دانشگاه تهرانزبان

 روانشناسی ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

حقوق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه فردوسی

 

 تیم کلوپن

 
 سمیه اصانلو مریم گائینی زادصبا شفیع زهرا سلیمی

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

کارشناسی دبیری 
ریاضی دانشگاه پردیس 

 فرهنگیان الزهرا

ی تربیتکارشناسی علوم 
دانشگاه پردیس 
 فرهنگیان الزهرا

 

 تیم مسطور

 
 منصوره حجاری عطیه ایزدخواه غزال فداییان فاطمه پوررجبیان

تاریخ  ارشدکارشناسی
فلسفه آموزش و پرورش 

 دانشگاه تهران

ه فلسف ارشدکارشناسی
 علوم اجتماعی
 دانشگاه تهران

، سینما ارشدکارشناسی
 دانشگاه تهران

 ارشدکارشناسی
 مناظره دانشجویی کتاب      ارتباطات دانشگاه تهران
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 تیم پرسا

 
 امین رمضانی رحیمی پرنیان صفری سعید فراهانی عظیمی راستین

کارشناسی تاریخ 
 دانشگاه تهران

 تاریخ کارشناسی
 تهران دانشگاه

کارشناسی جغرافیای 
 سیاسی دانشگاه تهران

کارشناسی تاریخ 
 دانشگاه تهران

 

 تیم جدال احسن

 
 امید هاشمی پوریا فاضل محمدرضا کلهر طاهریپویا 

کاردانی الکترونیک 
 دانشگاه آزاد قزوین

کارشناسی فیزیک دانشگاه 
 ی امام خمینیالمللبین

کارشناسی مدیریت بانکی 
 دانشگاه آزاد قزوین

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه آزاد قزوین

 

 تیم دوستداران گفتگو

 
 سعید گشول محمدی فخرالدین شعیب امامی ابوالفضل باقری

علوم  ارشدکارشناسی
 سیاسی دانشگاه اصفهان

روابط  ارشدکارشناسی
 دانشگاه اصفهان المللبین

 روابط ارشدکارشناسی
 الملل دانشگاه خوارزمیبین

علوم  ارشدکارشناسی
 سیاسی دانشگاه اصفهان
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 تیم فارابی                      

 
 سجاد مولوی رادمیالد تقوایی عماد وکیلی رافت میالد

کارشناسی علوم 
آزمایشگاهی دانشگاه 

 علوم پزشکی اراک

کارشناسی مهندسی 
 برق دانشگاه اراک

کارشناسی مهندسی 
 کامپیوتر دانشگاه اراک

کارشناسی روانشناسی 
 دانشگاه اراک

 

 تیم یاران                      

 
 گرسجاد رزم موالییمحمد شرافت آسیه فکور هانیه پیران

کارشناسی شهرسازی 
 دانشگاه پیام نور

کارشناسی مدیریت 
 پروژه دانشگاه پیام نور

کارشناسی مدیریت 
 نورپروژه دانشگاه پیام 

کارشناسی علوم و 
مهندسی صنایع غذایی 

 دانشگاه پیام نور
 

 تیم جیم                      

 
 علیرضا صدیقی محمدسعید ممتازنیا محمدصابر نیکنام زادگانعلیرضا هاشم

 حقوق ارشدکارشناسی
 صادق امام دانشگاه

 مکانیک کارشناسی
 تهران دانشگاه

 حقوق ارشدکارشناسی
 صادق امام دانشگاه

 اقتصاد ارشدکارشناسی
 تهران دانشگاه
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 تیم شهید چمران

 
 مهرداد گنجی محمدحسین فروزنده محمدتقی نصیری اسماعیل نوری

کارشناسی جغرافیا 
 دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه زنجان

 
 تیم امید

 
 شعیب کاکائی حسن نجفی رضا فرجی مهسا مرادی

کاردانی تربیت بدنی 
 دانشگاه آزاد شهرری

کارشناسی اقتصاد 
 دانشگاه آزاد ایلام

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه آزاد ایلام

کارشناسی حسابداری 
 دانشگاه آزاد ایلام

 
 تیم سه گا

 
 علی سرافراز آبادیعاطفه مشک مطهره سلطانی مرضیه نوروزی

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 گاهدانش صنایع کارشناسی
 جواد امام غیرانتفاعی
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 تیم شهید چمران

 
 مهرداد گنجی محمدحسین فروزنده محمدتقی نصیری اسماعیل نوری

کارشناسی جغرافیا 
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کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه زنجان

کارشناسی مهندسی 
 مکانیک دانشگاه زنجان

 
 تیم امید

 
 شعیب کاکائی حسن نجفی رضا فرجی مهسا مرادی

کاردانی تربیت بدنی 
 دانشگاه آزاد شهرری

کارشناسی اقتصاد 
 دانشگاه آزاد ایلام

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه آزاد ایلام

کارشناسی حسابداری 
 دانشگاه آزاد ایلام

 
 تیم سه گا

 
 علی سرافراز آبادیعاطفه مشک مطهره سلطانی مرضیه نوروزی

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 روانشناسی کارشناسی
 ادجو امام غیرانتفاعی دانشگاه

 گاهدانش صنایع کارشناسی
 جواد امام غیرانتفاعی
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 تیم سرو

 
 محمدصادق رستمیان آزادیمهدی یادگار نیما نیکونام شبیر صفری

 میکروبیولوژی کارشناسی
 ارومیه آزاد دانشگاه

 دانشگاه دامپزشکی
 ارومیه آزاد

 ارشدکارشناسی
 مؤسسه آب مهندسی

 ارومیه فن و علم

 اقتصاد ارشدکارشناسی
 سمنان دانشگاه

 
 تیم بینات

 
 علیرضا مهدویان میثم حقیقت موحدیانمیلاد  آرش مقصودی

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه امام صادق

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه امام صادق

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه امام صادق

کارشناسی علوم سیاسی 
 دانشگاه امام صادق
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هيئت داوران
در مرحله کشوری این دوره از رقابت ها، دانشجویان برگزیده ادوار گذشته مسابقات، تحت عنوان داوران دانشجویی، در 

کنار اساتید هیئت علمی قضاوت مناظرات بر عهده داشتند. 

نماینده سابق مجلس شوراى اسالمى 

جدول شماره 20- اسامی داوران
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 نام و نام خانوادگی مقام

 نوری الهه عضو تیم قهرمان اولین دوره
 مظلومی الساداتنرگس آموزیداور مباحثه دانش
 الساداترئیس فاطمه آموزیداور مباحثه دانش

 مستقیمی نادر عضو تیم قهرمان چهارمین دوره
 بین نیک محسن آموزیداور مباحثه دانش

 عبدالرحمانی رضا ای چهارمین دورهمنطقه عضو تیم برتر
 شریفی متین آموزیداور مباحثه دانش

 محجوب سعید عضو تیم قهرمان دومین دوره
 

جدول شماره 21- اسامی داوران دانشجویی
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نتایج مسابقات 
تیم اول: »تنقیح مناط ترافرازنده« از دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: »اندیشه« از دانشگاه زنجان
تیم سوم: »ساتراپ« از دانشگاه  فردوسی، دانشگاه خیام، و دانشگاه تهران

تیم اخالق: »مسطور« از دانشگاه تهران
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اختتاميه مسابقات
پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در 23 آذر سال 1395 پس از برگزاری مناظره نهایی و آئین اختتامیه 
رقابت ها با حضور مدعوین و مسئوالن فرهنگی و دانشگاهی از جمله حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، سید ضیا 
هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناری، سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و 
فرهنگ اسالمی و مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به کار خود پایان داد. 
برای  اشاره به ضرورت حرکت در مسیر وفاق ملی  این مراسم، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، ضمن  در 
پیشرفت ایران اسالمی گفت: با توجه به اینکه دانشجویان مدیران آینده کشور هستند، باید مسائل مربوط به گفت وگو 
بر اساس اصول اخالقی و علمی را برای بر عهده گرفتن مسئولیت بیاموزند و مناظرات دانشجویی تمرینی برای ترویج 

بحث و گفت وگو بر مبنای اصول علمی و اخالقی دانشگاه است.
در ادامه، سید ضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سخنانی به ظرافت های 
مناظره اشاره کرد و گفت: دانشگاه، محل مناظره و مفاهمه است و باید تکرار کنیم مسابقات مناظره یک تاکتیک نیست 
بلکه یک ضرورت برای رشد دانشجو، دانشگاه و دستیابی به اهداف و آرمان ها است. افراط و تفریط و عبور از مرزهای 

این حوزه محتمل است، اما ما راهی جز تمرین گفت وگو و باالبردن میزان صبر و تحمل نداریم.
همچنین سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، نیز در صحبت هایی با اشاره به دغدغه 
مقام معظم رهبری درباره تولید علم و نیاز کشور به آن گفت: تولید علم، جان مایه مسابقات مناظره است و باید مسئله 

تولید علم را جدی گرفت. چرا که از طریق این مناظرات می توانیم به سمت حل مسئله نیز برویم.
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گزارش تصویری مرحله کشوری 
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 22- مسابقات منطقه ای غرب و شمال غرب کشور
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جدول شماره 23- مسابقات منطقه تهران و البرز
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جدول شماره 24- مسابقات منطقه ای غرب کشور
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جدول شماره 25- مسابقات منطقه ای شرق کشور
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جدول شماره 26- مسابقات کشوری



اســـفند 1396
دانشگاه عالمه طباطبایی
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ششمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
دوره ششم مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با شروع مرحله استانی از اسفند سال 1395 آغاز شد. در این مرحله 
از رقابت ها که تا مهر سال 1396 ادامه یافت و در 25 استان برگزار شد، بیش از 480 تیم دانشجویی حضور داشتند. 
پس از به پایان رسیدن مرحله استانی و مشخص شدن تیم های برگزیده در استان  ها، مرحله منطقه ای این دوره این بار 
در سه منطقه، با حضور 48 تیم و در بازه 6 تا 11 آبان سال 1396 برگزار شد. مرحله کشوری این دوره از مسابقات نیز، 
با حضور 12 تیم برگزیده مرحله منطقه ای، در روزهای 5 تا 7 اسفند سال 1396 به میزبانی دانشگاه عالمه طباطبایی 
برگزار شد و در نهایت ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران پس از برگزاری مناظره نهایی، مراسم 

اختتامیه و معرفی قهرمان و برگزیدگان مسابقات به پایان رسید.
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 استان زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم

 آذربایجان شرقی 1396خرداد  30اردیبهشت الی  30 تیم 18

 آذربایجان غربی 1396ماه اردیبهشت 10و  9 تیم 16

 اصفهان 1396ماه اردیبهشت 13 تیم 8

 اردبیل 136تیرماه  28و  27 تیم 8
 البرز 136اردیبهشت  18 تیم 14
 ایالم 1396ماه اردیبهشت 18الی  11 تیم 18

 چهارمحال و بختیاری 1396خردادماه  2الی  24 تیم 46

 خراسان رضوی 1396ماه اردیبهشت 13الی  9 تیم 12

 خراسان جنوبی 1396ماه اردیبهشت 2 تیم 6
 خراسان شمالی 1396خرداد  3اردیبهشت الی  11 تیم 12
 زنجان 1396خردادماه 10الی  اردیبهشت 12 تیم 24

 سیستان و بلوچستان 1396اردیبهشت  20و  19 تیم 9
 فارس 1396تیرماه  21الی  9 تیم 10
 قزوین 1396اردیبهشت  11فروردین الی  26 تیم 20

 قم 1396ماه اردیبهشت 27الی  23 تیم 8
 کرمان 1396تیرماه  15الی  11 تیم 20
 کرمانشاه 1396خرداد  4 یبهشت الیدار 27 تی 12
 کهگیلویه و بویراحمد 1396خرداد  17 اردیبهشت و 27 تیم 8
 گیالن 1396خرداد  1 اردیبهشت و 31 تیم 8
 لرستان 1396ماه اردیبهشت 26الی  24 تیم 24

 مرکزی 1396ماه اردیبهشت 17الی  3 تیم 22

 مازندران 136مهرماه  12الی  11 تیم 12
 هرمزگان 1396اردیبهشت  6الی  1395اسفند  2 تیم 42
 همدان 1396 خرداد 11 تیم 6

 یزد 1395اسفند  18الی  7 تیم 32
 

جدول شماره 27- استان های برگزارکننده مسابقات )25 استان(
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 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم

 )س( دانشگاه الزهرا 1396خردادماه  2و  1 تیم 4

 دانشگاه تهران 1396خردادماه  3الی   1 تیم 16

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1396خردادماه   8الی  1 تیم 8

 دانشگاه عالمه طباطبایی 1396خردادماه  2اردیبهشت و  26 تیم 10

 دانشگاه علم و صنعت 1396خردادماه  9و  3 تیم 8
 دانشگاه امام صادق)ع( 1396ماه اردیبهشت 12الی  2 تیم 12
 دانشگاه تربیت مدرس 1396شهریورماه  8 تیم 8

 

جدول شماره 28- دانشگاه های برگزارکننده مسابقات در تهران )7 دانشگاه(
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نمودار شماره 6 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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گزارش تصویری مرحله استانی 
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مرحله منطقه ای مسابقات
مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات در روزهای 6 تا 11 آبان سال1396 با حضور 48 تیم برگزیده مرحله استانی 

در سه منطقه شمال، جنوب و شرق، و غرب کشور برگزار شد.
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گزارش تصویری مرحله منطقه ای 
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 یافته به مرحله کشوری مسابقاتهای راهتیم
 در فولدر عکس، مرحله کشوری هاهعکس اعضای گرو

 گروه دانشگاه اصفهان

 
 حسین شیربند

 
 علی عباسی

 
 محمد کشفی آزاد

 
 مهدی موسوی کاظمی

ارشد روابط کارشناسی
 الملل دانشگاه تهرانبین

 اقتصاد ارشدکارشناسی
 دانشگاه اصفهان

الملل ارشد روابط بینکارشناسی
 دانشگاه تهران

جامعه  ارشدکارشناسی
 شناسی دانشگاه تهران

 

 گروه آرمان از آذربایجان غربی

 
 نیما نکونام

 
 دنیز توپچی

 
 بهاره عبادی

 
 پرورابوالفضل میهن

ای دکترای حرفه
 زاد ارومیهآدامپزشکی 

کارشناسی بهداشت دانشگاه 
 علوم پزشکی ارومیه

 پیام نور اردبیلدانشگاه 
کارشناسی علوم سیاسی 

 نوردانشگاه پیام 
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 گروه پیشتازان از آذربایجان غربی

 
 میلاد احمدزاده

 
 هوشنگ شیخی

 
 آزادیوسفی راد

 
 آرش مندا

کارشناسی مترجمی 
 انگلیسی دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارتباطات اجتماعی 
 دانشکده صدا و سیما

کارشناسی مهندسی آب 
 ارومیه

کارشناسی مهندسی 
 آب ارومیه

 از قزوینگروه جدال احسن 

 
 امید هاشمی

 
 پوریا فاضل

 
 پویا طاهری

 
 علی اعتدادی

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه آزاد قزوین

مدیت  ارشدکارشناسی
 دانشگاه آزاد قزوین

برق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه آزاد قزوین

کارشناسی مدیریت صنعتی 
 دانشگاه آزاد قزوین

 

 گروه جنبش از هرمزگان

 
 افشین هزاوه

 
 رافتی شاهین

 
 علی کابلی

 
 محمدجواد شریفی

ارشد مهنسی کارشناسی
 صنایع دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر
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 گروه پیشتازان از آذربایجان غربی

 
 میلاد احمدزاده

 
 هوشنگ شیخی

 
 آزادیوسفی راد

 
 آرش مندا

کارشناسی مترجمی 
 انگلیسی دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارتباطات اجتماعی 
 دانشکده صدا و سیما

کارشناسی مهندسی آب 
 ارومیه

کارشناسی مهندسی 
 آب ارومیه

 از قزوینگروه جدال احسن 

 
 امید هاشمی

 
 پوریا فاضل

 
 پویا طاهری

 
 علی اعتدادی

کارشناسی حقوق 
 دانشگاه آزاد قزوین

مدیت  ارشدکارشناسی
 دانشگاه آزاد قزوین

برق  ارشدکارشناسی
 دانشگاه آزاد قزوین

کارشناسی مدیریت صنعتی 
 دانشگاه آزاد قزوین

 

 گروه جنبش از هرمزگان

 
 افشین هزاوه

 
 رافتی شاهین

 
 علی کابلی

 
 محمدجواد شریفی

ارشد مهنسی کارشناسی
 صنایع دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر

کارشناسی مهندسی 
 دریا دانشگاه امیرکبیر
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 گروه راه سوم از مازندران

 
 محمود نصرتی

 
 مجید جوادی

 
 شاملسوده 

 
 ایوب حسن تبار

دکترا جامعه شناسی فرهنگی 
 دانشگاه مازندران

تاریخ  ارشدکارشناسی
 دانشگاه مازندران

کارشناسی حسابداری 
 دانشگاه مازندران

تاریخ  ارشدکارشناسی
 دانشگاه مازندران

 
 گروه قادمون از کرمانشاه

 
 محمدجواد صبرجو

 
 کیوان ماهور

 
 علی دهنوی

 
 افشین آزادی

کارشناسی فناوری علمی 
 کاربردی جهاد دانشگاهی

ارشد کارآفرینی کارشناسی
 دانشگاه ایلام

کارشناسی فناوری علمی 
 کاربردی جهاد دانشگاهی

دکترا مدیریت رسانه دانشگاه 
 آزاد قائم شهر

 
 گروه دیالکتیک از گیلان

 
 نگاردنیایی

 
 مینا سیارثابت

 
 فاطمه فدایی

 
 مصطفی رهبر

کارشناسی روانشناسی 
 عالی کوشیار مؤسسه

کارشناسی روانشناسی 
 عالی کوشیار مؤسسه

کارشناسی روانشناسی 
 عالی کوشیار مؤسسه

کارشناسی روانشناسی 
 عالی کوشیار مؤسسه
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 گروه کاپا از فارس

 
 امیرحسین جاجرمی زاده

 
 حمید اسکندری

 
 محمد صالح انصاری

 
 مریم مداحی گشنیز کانی

داروسازی علوم دکترای 
 پزشکی شیراز

ارشد قوق کارشناسی
 خصوصی دانشگاه ازاد شیراز

کارشناسی مهندسی 
 عمران شیراز

کارشناسی مهندسی 
 برق شیراز

 
 گروه فراست

 
 نادر مستقیمی

 
 علی فراهانی

 
 سایه سالمی

 
 شعاععماد انجم

کارشناسی مهندسی 
 معدن دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی 
 دانشگاه تهرانمعدن 

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی 
 عمران دانشگاه تهران

 
 گروه عبارت

 
 عاطفه اسماعیلی

 
 حافظ رستمی

 
 رضا عبدالرحمانی

 
 سجاد ابوالفتحی

 دکترا فلسفه
 دانشگاه تهران

ارشد مطالعات کارشناسی
 اروپا دانشگاه تهران

ارشد فلسفه کارشناسی
 دانشگاه تهران

ارشد منطق کارشناسی
 تاب مناظره دانشجوییک                                                                                                        دانشگاه تربیت مدرس
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 راه سوم علم و صنعتگروه 

 
 علی حسینی

 
 پوریجان ایپو

 
 سید حسین موسوی

 
 یزهره نجف

ارشد مهندسی کارشناسی
 مکانیک علم و صنعت

ارشد عمران کارشناسی
 علم و صنعت

ارشد علوم کارشناسی
 سیاسی تربیت مدرس

ه فلسفارشد کارشناسی
 علامه طباطبایی غرب
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 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی

 نصرتیروح اهلل  دانشگاه تهران

 علی منتظری جهاد دانشگاهی

 حمیدرضا بابایی جهاد دانشگاهی

 رادهاشمیاکبر سید علی جهاد دانشگاهی

 مهدی فیض جهاد دانشگاهی

 اصغر خندانعلی دانشگاه امام صادق)ع(

 حبیبیمسعود  جهاد دانشگاهی

 عمرانیسلمان  دانشگاه امام صادق)ع(

 مطهرنیامهدی  دانشگاه آزاد اسالمی

 عیسی علیزاده جهاد دانشگاهی

 طلبسعیدیزری  دانشگاه عالمه طباطبایی

 احمد سلگی جهاد دانشگاهی

 ذکیانیغالمرضا  دانشگاه عالمه طباطبایی

 حسین میرزایی دانشگاه تهران

 قبادیخسرو  جهاد دانشگاهی

 رضا پورحسین دانشگاه تهران

 سید عبدالحمید احمدی جهاد دانشگاهی

 

جدول شماره 29- اسامی داوران 
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 نام و نام خانوادگی مقام

 الهه نوری عضو گروه قهرمان دوره اول

 نادرمستقیمی عضو گروه قهرمان دوره چهارم

 محجوب سعید عضو گروه قهرمان دوره دوم

 غزل فداییان عضو گروه اخالق دوره پنجم

 منصوره حجاری عضو گروه اخالق دوره پنجم

 محمدصابر نیکنام چهارمعضو گروه نایب قهرمان دوره 

 محمدحسین مطهری آموزیداو مسابقات مباحثه دانش

 علیرضا صدیقی عضو گروه نایب قهرمان دوره چهارم

 نادر عجایبی عضو گروه نایب قهرمان دوره چهارم

 فاطمه چیتگری عضو گروه سوم دوره سوم

 سعید ممتازنیامحمد عضو گروه نایب قهرمان دوره چهارم

 زادگانعلیرضا هاشم نایب قهرمان دوره چهارمعضو گروه 

 بینمحسن نیک آموزیداور مسابقات مباحثه دانش

 فاطمه ناصری آموزیداور مسابقات مباحثه دانش

 
 

جدول شماره 30- اسامی داوران دانشجویی
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نتایج مسابقات
تیم اول: »کاپا« از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آزاد اسالمی شیراز، شیراز

تیم دوم: »دانشگاه اصفهان« از دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران
تیم اخالق: »جدال احسن« از آزاد اسالمی قزوین
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اختتاميه مسابقات
مراسم اختتامیه ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در 8 اسفند سال 1396 در دانشکده مدیریت 
و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد. در این مراسم که با مناظره نهایی این دوره از رقابت ها آغاز شد، 
حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی، رضا پورحسین، قائم مقام صدا 
و سیما، غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سلیمی، رئیس دانشگاه 

عالمه طباطبایی و برخی دیگر از چهره های دانشگاهی و فرهنگی حضور داشتند.
در جریان این مراسم که با سخنرانی تنی چند از چهره ها و مسئوالن فرهنگی کشور دنبال شد، حمیدرضا طیبی، رئیس 
جهاد دانشگاهی، گفت: بایستی بازه زمانی برای رفع مشکالت جاری را مد نظر قرار داد و در این بازه زمانی تعریف شده 
باید به یک تعاملی برسیم و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که هر کس در حوزه تخصصی خودش اظهار نظر کند. 

نه اینکه برای مثال در حوزه سیاست خارجی، داخلی و اقتصادی افراد غیرمتخصص تصمیم گیر و نظردهنده باشند.
در ادامه، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی، ضمن تأکید بر رعایت اخالق در مناظرات گفت: مسابقه مناظره 
میان دانشجویان برگرفته از فکری است که خواهان تداوم کرسی های آزاداندیشی مد نظر مقام معظم رهبری است. 
ما در جهانی داریم زندگی می کنیم که در حال تغییر است و چاره ای نداریم که راهکارهای الزم مطابق با نیازهای 
جامعه را ارائه دهیم. این مناظرات فرصتی برای یادگیری ویژه در حوزه تحمل نظرهای مخالف، مدارا و تقویت عقالنیت 

اجتماعی است.
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گزارش تصویری مرحله کشوری 
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 31- مسابقات کشوری



آذر 1397
دانشگاه علم و فرهنگدانشگاه علم و فرهنگ
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هفتمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
با شروع مرحله استانی در بهمن سال 1396، هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران آغاز شد. در این 
مرحله از مسابقات که تا مرداد سال 1397 ادامه پیدا کرد، 577 گروه دانشجویی از 25 استان و 8 دانشگاه تهران حضور 
داشتند. روند افزایش استقبال دانشجویان از مسابقات ملی مناظره در این دوره نیز ادامه پیدا کرد و رشد 12درصدی 
مشارکت دانشجویان در این رقابت ها نسبت به دوره گذشته مؤید آن است. شایان ذکر است در این مرحله از رقابت ها 
در مجموع 619 مناظره بر سر 400 گزاره پیشنهادی دبیرخانه مسابقات در سراسر کشور برگزار شد. همچنین، مرحله 
منطقه ای این دوره در چهار منطقه و در مهر و آبان سال 1397 پیگیری شد. در این مرحله از رقابت ها و در این چهار 
منطقه، در مجموع 56 گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان، این دوره از مسابقات ملی مناظره نیز در 23 آذر 

سال 1397 با رقابت 12 تیم برگزیده در مرحله کشوری رقابت ها در دانشگاه علم و فرهنگ به کار خود خاتمه داد.
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 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم
 ذربایجان شرقیآ 1396 اسفند تیم 22

 ذربایجان غربیآ 1397 اردیبهشت 19و  18 تیم 16

1397اردیبهشت 24  و 1396 اسفند 19و  9 تیم 8  نعتی اصفهانص 

 ردبیلا 1397 اردیبهشت 18 و 17 تیم 8
 لبرزا 1397 تیر 17الی  1397 اردیبهشت 15 تیم 22
 یالما 1397 اردیبهشت تیم 8

 هارمحال و بختیاریچ 1397 تیر و اردیبهشت تیم 48

 راسان رضویخ 1397 اردیبهشت 11الی  8 تیم 16

 راسان جنوبیخ 1397 اردیبهشت 6الی  4 تیم 14
 راسان شمالیخ 1397 خرداد تیم 12
 نجانز 1397 خرداد 6الی  4و   اردیبهشت 29الی  21 تیم 32

 یستان و بلوچستانس 1397 خرداد تیم 12
 ارسف 1397 مرداد 9 تیم 8
 قزوین 1397اردیبهشت  24فروردین الی  29 تیم 20

 مق 1397 اردیبهشت 19الی  15 تیم 16
 ردستانک 1397 اردیبهشت 25 الی 22 تیم 14
 رمانک 1397 مهر 2و  1397 تیر 14الی  11 تیم 20
 رمانشاهک 1397 اردیبهشت 24الی  15 تیم 20
 یالنگ 1397 مرداد 25 الی 21 تیم 16
 رستانل 1397 خرداد تیم 16

 رکزیم  1397 اردیبهشت 11الی  8 تیم 24

 ازندرانم 1397 تیر تیم 16
 رمزگانه 1397 اردیبهشت 19و  18 تیم 32
 مدانه 1397 تیر 29 تیم 8
 زدی 1397 اردیبهشت 26الی  16 تیم 32

 
 

جدول شماره 32 - استان های برگزار کننده مسابقات )25 استان(

مرحله استانی/ دانشگاهی مسابقات
این دوره از مسابقات در مرحله استانی/دانشگاهی با رقابت 577 تیم از 25 استان و 8 دانشگاه تهرانی پیگیری شد. از 

این تعداد 504 تیم از استان ها و 73 تیم از دانشگاه ها تهران در مسابقات حضور داشتند.
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جدول شماره 33- دانشگاه های برگزارکننده مسابقات در تهران )9 دانشگاه(
 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم

 دانشگاه الزهرا)س( 1397 اردیبهشت 9و  8 تیم 8

 دانشگاه امیرکبیر 1397 اردیبهشت 30 و 29 تیم 6
 دانشگاه تهران 1397 شهریور 13الی  11 تیم 12

 تیم 8
 و 1397 شتهاردیب 31و  24

 1397 تیر 19 
 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاه علم و صنعت 1397 اردیبهشت 25الی  23 تیم 10
 دانشگاه امام صادق)ع( 1397 اردیبهشت 19الی  8 تیم 18
 دانشگاه صنعتی شریف 1397 خرداد 10 تیم 4
 بهشتیشهید دانشگاه  1397 اردیبهشت 26و  25 تیم 8
 (عدانشگاه امام صادق ) 1397اردیبهشت  19الی  8 تیم 18
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نمودار شماره 7 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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گزارش تصویری مرحله استانی 
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مرحله منطقه ای مسابقات
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گزارش تصویری مرحله منطقه ای 
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 یافته به مرحله کشوری مسابقات:های راهتیم
 از استان تهران گروه جیم

 
 علیرضا صدیقی

 
 محمد سعید ممتاز نیا

 
 محمدصابر نیکنام

 
 زادگانعلیرضا هاشم

 ارشدکارشناسی دکتری اقتصاد تهران دکتری اقتصاد تهران
 تربیت مدرس فلسفه

 حقوق ارشدکارشناسی
 امام صادق)ع( جزا

 

 از استان اصفهان گروه راه سبز امید

 
 ساجد سهرابی

 
 امیرحسین داودآبادی فراهانی

 
 علی رضا قضاوی

 
 محمد معین جوادی

کارشناسی مهندسی 
 صنعتی اصفهان برق

 کارشناسی مهندسی مواد
 صنعتی اصفهان

 -مهندسی برق کارشناسی
 مخابرات صنعتی اصفهان

ارشد مهندسی کارشناسی
 مکانیک صنعتی اصفهان

 

 از استان کرمانشاه گروه سروش رازی

 
 فرصبا هدایتی

 
 سپهر ضرغامی

 
 میالد اختراعی

 
 حمید شرافت وزیری

مهندسی  کارشناسی
 تبریز مکانیک

 -مهندسی برقدکتری 
 رازی الکترونیک

 -دکتری مهندسی برق
 الکترونیک آزاد واحد کرمانشاه

 -دکتری مهندسی برق
 مناظره دانشجویی کتاب      الکترونیک رازی

       1 

 از استان البرز مبینگروه 

 
 میالد برفی

 
 سعید نظری

 
 علیرضا کریمی

 
 سید مهدی شریعتی

کارشناسی آموزش 
 البرز جغرافیا فرهنگیان

کارشناسی آموزش علوم 
 فرهنگیان البرز اجتماعی

کارشناسی آموزش علوم 
 فرهنگیان البرزاجتماعی 

کارشناسی آموزش علوم 
 اجتماعی فرهنگیان البرز

 
 از استان تهران گروه عدالت

 
 سیدمصطفی احمدی سینا محمدی سیدمجتبی جوادی نیما حمیدی

ارشد روابط کارشناسی
 المللی وزارت خارجهبین

کارشناسی حقوق شهید 
 بهشتی

کارشناسی حقوق 
 شهید بهشتی

کارشناسی حقوق 
 بهشتیشهید 

 
 از استان گیالن گروه سردار جنگل

 ابوالقاسم نادم
 

 کیارش اخوان لیمودهی محمدطاها محمودی پورپویا قلی

دکتری عمران مهندسی 
 قزوین–مدیریت ساخت آزاد 

کاردانی فناوری اطالعات 
 علمی کاربردی آستارا

کارشناسی حقوق دانشگاه 
 گیالن

کارشناسی علوم اجتماعی 
 گیالندانشگاه 

مرحله کشوری مسابقات

تيم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 از استان البرز مبینگروه 

 
 میالد برفی

 
 سعید نظری

 
 علیرضا کریمی

 
 سید مهدی شریعتی

کارشناسی آموزش 
 البرز جغرافیا فرهنگیان

کارشناسی آموزش علوم 
 فرهنگیان البرز اجتماعی

کارشناسی آموزش علوم 
 فرهنگیان البرزاجتماعی 

کارشناسی آموزش علوم 
 اجتماعی فرهنگیان البرز

 
 از استان تهران گروه عدالت

 
 سیدمصطفی احمدی سینا محمدی سیدمجتبی جوادی نیما حمیدی

ارشد روابط کارشناسی
 المللی وزارت خارجهبین

کارشناسی حقوق شهید 
 بهشتی

کارشناسی حقوق 
 شهید بهشتی

کارشناسی حقوق 
 بهشتیشهید 

 
 از استان گیالن گروه سردار جنگل

 ابوالقاسم نادم
 

 کیارش اخوان لیمودهی محمدطاها محمودی پورپویا قلی

دکتری عمران مهندسی 
 قزوین–مدیریت ساخت آزاد 

کاردانی فناوری اطالعات 
 علمی کاربردی آستارا

کارشناسی حقوق دانشگاه 
 گیالن

کارشناسی علوم اجتماعی 
 مناظره دانشجویی کتاب      گیالندانشگاه 

       1 

 از استان قزوین گروه جدال احسن

 
 امید هاشمی پویا طاهری

 
 پوریا فاضل

 
 علی اعتدادی

کارشناسی مهندسی برق 
 آزاد اسالمی قزوین

حقوق  ارشدکارشناسی
 شهید بهشتی المللبین

ارشد مدیریت کارشناسی
های دولتی طراحی سازمان

 علوم تحقیقات تهران

کارشناسی مدیریت 
 آزاد اسالمی قزوینصنعتی 

 

 از استان خراسان رضوی گروه ساتراپ

 
 هومن مرادی

 
 علی قدیری مهدیه یاوری فرناز محمدیان

 کارشناسی متالوژی
 مواد فردوسی

ارشد حقوق کارشناسی
 خصوصی فردوسی

ارشد کارشناسی
 روانشناسی بالینی فردوسی

علوم  ارشدکارشناسی
 سیاسی فردوسی

 

 از استان فارس گروه کاپا

 
 محمدرضا اکبری

 
 زادهامیرحسین جاجرمی

 
 پور مهریانسیدرضا عبدی

 
 حمید اسکندری

ای پزشکی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ای داروسازی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ای پزشکی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ارشد حقوق کارشناسی
 خصوصی دانشگاه آزاد شیراز
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 از استان قزوین گروه جدال احسن

 
 امید هاشمی پویا طاهری

 
 پوریا فاضل

 
 علی اعتدادی

کارشناسی مهندسی برق 
 آزاد اسالمی قزوین

حقوق  ارشدکارشناسی
 شهید بهشتی المللبین

ارشد مدیریت کارشناسی
های دولتی طراحی سازمان

 علوم تحقیقات تهران

کارشناسی مدیریت 
 آزاد اسالمی قزوینصنعتی 

 

 از استان خراسان رضوی گروه ساتراپ

 
 هومن مرادی

 
 علی قدیری مهدیه یاوری فرناز محمدیان

 کارشناسی متالوژی
 مواد فردوسی

ارشد حقوق کارشناسی
 خصوصی فردوسی

ارشد کارشناسی
 روانشناسی بالینی فردوسی

علوم  ارشدکارشناسی
 سیاسی فردوسی

 

 از استان فارس گروه کاپا

 
 محمدرضا اکبری

 
 زادهامیرحسین جاجرمی

 
 پور مهریانسیدرضا عبدی

 
 حمید اسکندری

ای پزشکی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ای داروسازی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ای پزشکی دکترای حرفه
 علوم پزشکی شیراز

ارشد حقوق کارشناسی
 مناظره دانشجویی کتاب      خصوصی دانشگاه آزاد شیراز

       1 

 از استان خراسان رضوی گروه علوم سیاسی

 محدثه جزایی محمدحسین دهقان مهدی عارفان
 

 وحید بهرامی
علوم  ارشدکارشناسی

 تهرانسیاسی 
کارشناسی علوم 
 سیاسی فردوسی

دکتری علوم سیاسی 
 فردوسی

دکتری علوم سیاسی 
 فردوسی

 
 از استان هرمزگان گروه فرهنگ

 
 جواد انصاری زاده

 
 جهانگیر سایانی علیرضا بهاری عیدی قلعه قاضی مهدی

کارشناسی کارگردانی علمی 
 کاربردی فرهنگ و هنر

کارشناسی مدیریت 
امور فرهنگی علمی 

 کاربردی فرهنگ و هنر

کاردانی عکاسی علمی 
 کاربردی فرهنگ و هنر

کاردانی مدیریت امور 
فرهنگی علمی کاربردی 

 فرهنگ و هنر
 

 از استان مازندران گروه شهید دیالمه

 
 علی قربانی

 
 امیرحسین نوشین

 
 سیدعلیرضا ساداتی

 
 نیما مهرجو

کارشناسی مهندسی مکانیک 
 صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی مهندسی برق 
 صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی مهندسی مکانیک 
 صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی مهندسی مکانیک 
 صنعتی نوشیروانی بابل
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 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی

 علی منتظری جهاد دانشگاهی
 عماد افروغ دانشگاه تربیت مدرس

 غالمرضا غفاری دانشگاه تهران
 اهلل فاضلینعمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 چهرهخوشمحمد  دانشگاه تهران
 سلگیمحمد  جهاد دانشگاهی
 اصغر خندانعلی )ع( دانشگاه امام صادق

 سروش عبدالکریمی دانشگاه آزاد اسالمی
 سید سعید هاشمی جهاد دانشگاهی
 راداکبر هاشمیعلی جهاد دانشگاهی
 حمیدرضا بابایی جهاد دانشگاهی

 مجید نجارزاده دانشگاه علم و فرهنگ
 مقدمرضا عسگری جهاد دانشگاهی
 نصریقدیر  دانشگاه خوارزمی

 آرش حیدری فرهنگ دانشگاه علم و
 
 

جدول شماره 34- اسامی داوران 
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 مقام نام و نام خانوادگی

 محمدحسین مطهری
 دبیر کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی

 شورای عالی انقالب فرهنگی
 عضو تیم قهرمان اولین دوره مسابقات الهه نوری

 مسابقات عضو تیم نایب قهرمان ششمین دوره حسین شیربند
 مسابقات نایب قهرمان ششمین دوره عضو تیم آزادمحمد کشفی
 عضو گروه سوم سومین دوره مسابقات گریفاطمه چیت

 عضو تیم اخالق پنجمین دوره مسابقات غزل فداییان
 عضوتیم اخالق پنجمین دوره مسابقات منصوره حجازی

 

جدول شماره 35- اسامی داوران دانشجویی
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نتایج مسابقات
تیم اول: »جیم« از دانشگاه امام صادق، دانشگاه تهران، و دانشگاه تربیت مدرس

تیم دوم: »راه سبز امید« از دانشگاه صنعتی اصفهان
تیم اخالق: »سروش رازی« از دانشگاه رازی، آزاد اسالمی کرمانشاه، و دانشگاه تبریز
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اختتاميه مسابقات
در روز 23 آذر 1397، هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران طی مراسمی در دانشگاه علم و فرهنگ 
به کار خود پایان داد. در این مراسم که با حضور عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق استان تهران در مجلس 
شورای اسالمی، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، 
سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، علی منتظری، رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و 

دانشجویان و عالقه مندان به مناظره برگزار شد، از برگزیدگان این دوره از مسابقات تقدیر به عمل آمد.
برگزاری مسابقات گفت:  این  از دست اندرکاران  تقدیر  دانشگاهی، در سخنانی ضمن  رئیس جهاد  حمیدرضا طیبی، 
الگوها به خوبی در جهاد دانشگاهی صورت می گیرد و امیدواریم در کشور نیز اثرات آن را شاهد باشیم. دانشجویان ما 
به عنوان یک قشر ممتاز مصالح ملی کشور را در نظر می گیرند و ان شاءاهلل این تفکر در بین مسئولین سیاسی، اجتماعی 

و علمی ما نیز رواج پیدا کند.
همچنین عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی، طی سخنانی خاطرنشان کرد: دانشجو به 
قدرت اجتماعی متعلق است و دانشگاه واجد موقعیتی میانی، بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی است. اگر قدرت 
سیاسی بر قدرت اجتماعی حاکم شود، صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد. بهترین حالت این است که قدرت 
اجتماعی قدرت سیاسی را در بر بگیرد. از این جهت چنین برنامه هایی الزم است تا دانشگاه و دانشجو از این تکلیف و 

رسالت خود روی گردان نشود.
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گزارش تصویری مرحله کشوری 
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 36- مرحله منطقه ای
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جدول شماره 37- مرحله منطقه ای
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جدول شماره 38- مرحله منطقه ای
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جدول شماره 39- مرحله منطقه ای
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جدول شماره 40- جدول مسابقات کشوری



دی 1398
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهرانباشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
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هشتمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
با شروع مرحله استانی/ دانشگاهی در بهمن 1397 هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران آغاز به کار 
از حیث تعداد استان ها و دانشگاه های  با دوره های گذشته،  این دوره، در مقایسه  کرد. مرحله استانی/دانشگاهی در 
تهرانی برگزارکننده رقابت ها، در گسترده ترین سطح برگزار شد. این مرحله از رقابت ها از هشتمین دوره که در 28 
استان و 12 دانشگاه استان تهران پیگیری شد، تا مرداد سال 1398 به طول انجامید. همچنین با اعالم آمادگی 625 
تیم برای شرکت در مسابقات، رشد 8/5 درصدی تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات نسبت به دوره گذشته به 
دست آمد. مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات مناظره نیز در مهر و آبان سال 1398 در چهار منطقه با حضور 64 
تیم برگزیده مرحله استانی/دانشگاهی برگزار شد. با مشخص شدن 3 تیم برتر هر منطقه، مرحله کشوری هشتمین دوره 
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با رقابت 12 تیم در روزهای 30 آذر و 1 دی 1398 دنبال شد، و در نهایت با 

برگزاری مناظره نهایی و آئین اختتامیه در 2 دی 1398 به سرانجام کار خود رسید.
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 استان زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم
 آذربایجان شرقی 1398تیر  تیم 12

 آذربایجان غربی 1398اردیبهشت  15و  14 تیم 16

1398اردیبهشت  11و  10 تیم  12  اردبیل 

 البرز 1398اردیبهشت  14فروردین الی  28 تیم 32
 ایالم 1397بهمن  25 تیم 19

 چهارمحال و بختیاری 1398اردیبهشت  14فروردین الی  24 تیم 48

 خراسان رضوی 1397اسفند  21الی  18 تیم 10

 خراسان جنوبی 1398اردیبشهت  14الی  10 تیم 21
 خراسان شمالی 1398اردیبهشت  10 تیم 13
 خوزستان 1398تیر  تیم 4
 زنجان 1397بهمن  تیم 30

 سمنان 1398اردیبشهت  13الی  10 تیم 8
 فارس 1398اردیبهشت  تیم 6

 قزوین 1398اردیبهشت  10الی  فروردین 25 تیم 24

 قم 1398اسفند  8الی  4 تیم 24
 کردستان 1398اردیبشهت  15الی  8 تیم 18
 کرمان 1398مرداد  تیم 20
 کرمانشاه 1398اردیبهشت  11الی  4 تیم 10
 کهگیلویه و بویراحمد 1397اسفند  7 تیم 6

 گیالن 1398اردیبهشت  تیم 14
 لرستان 1397بهمن  30 تیم 18

 مرکزی  1398ماه اردیبهشت 11الی  8 تیم 26

 هرمزگان 1397اسفند  10الی  3 تیم 32
 همدان 1398 مرداد تیم 12
 یزد 1398اردیبهشت  9فروردین الی  20 تیم 44
 صنعتی اصفهان 1398اردیبهشت  2الی  1397اسفند  22 تیم  10

 

مرحله استانی/ دانشگاهی مسابقات
مرحله استانی/دانشگاهی این دوره از مسابقات با رقابت 625 تیم از 26 استان و 12 دانشگاه استان تهران دنبال شد. 

489 تیم از این تعداد از استان ها و 136 تیم نیز از دانشگاه های استان تهران در مسابقات حضور داشتند.

جدول شماره 41 - استان های برگزار کننده مسابقات )26 استان(
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 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم

 الزهرا 1397اسفند  15الی  13 تیم 12
 امیرکبیرصنعتی  1398اردیبهشت  10الی  6 تیم 6
 تهران 1398اردیبهشت  11و  10 تیم 6
 خواجه نصیرالدین طوسی 1397بهمن  19 تیم 8
 شهید بهشتی 1398اردیبهشت  15الی  11 تیم 16
 صنعتی شریف 1398اردیبهشت  26و  25 تیم 8
 عالمه طباطبایی 1397اسفند  20الی  18 تیم 10
 علم و صنعت 1397بهمن  30الی  27 تیم 10
 امام صادق )ع( 1398اردیبهشت  تیم 16
 علم و فرهنگ 1398تیر  تیم 16
 علوم پزشکی تهران 1398اردیبهشت  تیم 4
 علوم پزشکی شهید بهشتی 1398اسفند  تیم 8
 ورامین 1398مرداد  تیم 16

 
 

جدول شماره 42 - دانشگاه های برگزارکننده مسابقات در تهران )13 دانشگاه(
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نمودار شماره 8 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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گزارش تصویری مرحله استانی 
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مرحله منطقه ای مسابقات
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گزارش تصویری مرحله منطقه ای 
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 هامعرفی گروه
 تهراناز  تنقیح مناط

 حسین جاللی پیام افشاردوست محمدرضا نفیسی امیرمحمد حسینی
  کارشناسی خبرنگاری
 دانشکده خبر فارس

 اقتصادارشد کارشناسی
 صنعتی شریف

جامعه ارشد کارشناسی
 شناسی تربیت مدرس

ارشد علوم کارشناسی
 سیاسی تهران

 

 ذربایجان غربیآاز  گردون

 
 سروش اکبری اردبیلی حسام امین محالتی علیرضا کاظمیان شادی قاسمی

دکترای عمومی 
 دامپزشکی دانشگاه ارومیه

کارشناسی مهندسی 
 دانشگاه ارومیه برق

دکترای عمومی 
 دانشگاه ارومیه دامپزشکی

دکترای عمومی 
 دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 

 اناز تهر آرمان

 
 محمدمهدی تاجریان

 
 ماه شید وزیری گودرزی

 
 فاطمه رمضانی کلیشمی

 
 احمد راهداری

کارشناسی مکانیک 
 خواجه نصیر

کارشناسی مهندسی 
 دانشگاه ارومیه برق

شیمی ارشد کارشناسی
 نصیردارویی خواجه 

مخابرات ارشد کارشناسی
 مناظره دانشجویی کتاب      سیستم خواجه نصیر

       1 

 از خراسان شمالی مادر

 
 صادق علوی

 
 ایمان معصومی

 
 محمدحسین دهقان

 
 نیانوید یوسف

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی بجنورد

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی بجنورد

کارشناسی علوم 
 سیاسی فردوسی مشهد

کارشناسی اتاق عمل 
 علوم پزشکی بجنورد

 

 از تهران ثامن

 
 جوادیمحمد معین 

 
 سارا سهپبد

 
 حمیدی نیما

 
 میالد طهرانی

مهندسی ارشد کارشناسی
 مکانیک آزاد ورامین

کارشناسی حقوق 
 عالمه طباطبایی

ارشد کارشناسی
 المللبینحقوق 

 دانشگاه خوارزمی
 کارشناسی اقتصاد قم

 

 از کرمانشاه سروش رازی

 
 امیر حسین کاظمی

 
 صبا هدایتی فر

 
 میالد اختراعی

 
 حمید شرافت وزیری

 -دکترا مهندسی برق 
 الکترونیک رازی

دکترا مدیریت دولتی 
 سمنان

 -دکترا مهندسی برق 
 الکترونیک آزاد واحد کرمانشاه

 -دکترا مهندسی برق 
 الکترونیک رازی

مرحله کشوری مسابقات

تيم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 از خراسان شمالی مادر

 
 صادق علوی

 
 ایمان معصومی

 
 محمدحسین دهقان

 
 نیانوید یوسف

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی بجنورد

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی بجنورد

کارشناسی علوم 
 سیاسی فردوسی مشهد

کارشناسی اتاق عمل 
 علوم پزشکی بجنورد

 

 از تهران ثامن

 
 جوادیمحمد معین 

 
 سارا سهپبد

 
 حمیدی نیما

 
 میالد طهرانی

مهندسی ارشد کارشناسی
 مکانیک آزاد ورامین

کارشناسی حقوق 
 عالمه طباطبایی

ارشد کارشناسی
 المللبینحقوق 

 دانشگاه خوارزمی
 کارشناسی اقتصاد قم

 

 از کرمانشاه سروش رازی

 
 امیر حسین کاظمی

 
 صبا هدایتی فر

 
 میالد اختراعی

 
 حمید شرافت وزیری

 -دکترا مهندسی برق 
 الکترونیک رازی

دکترا مدیریت دولتی 
 سمنان

 -دکترا مهندسی برق 
 الکترونیک آزاد واحد کرمانشاه

 -دکترا مهندسی برق 
 مناظره دانشجویی کتاب      الکترونیک رازی

       1 

 هرمزگاناز  فرهنگ

 
 سعید قادری

 
 عبدالعلی طوسی

 
 پرستو ماهور

 
 جهانگیر سایانی

 کارشناسی حسابداری
 علمی کاربردی

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی

دکتری دندان پزشکی 
 علوم پزشکی

کاردانی امور فرهنگی 
 علمی کاربردی

  
 از خراسان رضوی در سنگر آزادی

 
 القضاتیزدان عین

 
 فربد مولوی

 
 علی عبادتیان

 
 علیرضا میردیده

کارشناسی متالورژی 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

 
 از یزد هدف

 
 محمدمهدی نمازی

 
 زهرا امیدی ارجنکی

 
 فاطمه زارع

 
 وندیاسمن بیرم

ارشد کارشناسی
 یزد شناسیجامعه

ارشد کارشناسی
 شناسی عمومی یزدروان

 روابطارشد کارشناسی
 یزد المللبین

ارشد کارشناسی
 شناسی عمومی یزدروان
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 مناظره دانشجویی کتاب     

       1 

 هرمزگاناز  فرهنگ

 
 سعید قادری

 
 عبدالعلی طوسی

 
 پرستو ماهور

 
 جهانگیر سایانی

 کارشناسی حسابداری
 علمی کاربردی

دکتری پزشکی علوم 
 پزشکی

دکتری دندان پزشکی 
 علوم پزشکی

کاردانی امور فرهنگی 
 علمی کاربردی

  
 از خراسان رضوی در سنگر آزادی

 
 القضاتیزدان عین

 
 فربد مولوی

 
 علی عبادتیان

 
 علیرضا میردیده

کارشناسی متالورژی 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

کارشناسی اقتصاد 
 فردوسی مشهد

 
 از یزد هدف

 
 محمدمهدی نمازی

 
 زهرا امیدی ارجنکی

 
 فاطمه زارع

 
 وندیاسمن بیرم

ارشد کارشناسی
 یزد شناسیجامعه

ارشد کارشناسی
 شناسی عمومی یزدروان

 روابطارشد کارشناسی
 یزد المللبین

ارشد کارشناسی
 مناظره دانشجویی کتاب      شناسی عمومی یزدروان

       1 

 از یزد برهان

 
 علی سلطانی

 
 موسی دادور

 
 فاطمه میرحسینی

 
 صدرا فقیه

مهندسی ارشد کارشناسی
 برق یزد

کارشناسی مدیریت کسب و 
 کار علمی کاربردی اردکان

کارشناسی فقه و 
 حقوق اسالمی یزد

کارشناسی مدیریت 
 جهانگردی یزد

 
 از کردستان ئاشتی

 
 علی گلرخساری

 
 محمد نیما رطبی

 
 امیر حسین توحیدی

 
 مسلم سلیمانی

کارشناسی مهندسی 
 صنایع کردستان

ارشد مهندسی کارشناسی
 مکانیک کردستان

کارشناسی حقوق 
 کردستان

 کارشناسی مهندسی برق
 کردستان

 
  از مرکزی خیام

 
 محمد چگنی

 
 رضا موچان

 
 صادق هرمزی

 
 علی دیلمی

ادبیات ارشد کارشناسی
 فارسی پیام نور اراک

کارشناسی مشاوره 
 فرهنگیان

کارشناسی مشاوره 
 فرهنگیان

کارشناسی شیمی 
 کاربردی دانشگاه اراک
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جدول شماره 43- اسامی داوران
 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی

 علی منتظری جهاد دانشگاهی
 الهه کوالیی دانشگاه تهران
 علی زارعمحمد دانشگاه تهران

 حسین میرزایی تهران دانشگاه
 فرشاد مومنی دانشگاه عالمه طباطبایی

 اهلل فاضلینعمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
 ید سعید هاشمیس یس دانشگاه علم و فرهنگئر

 حمیدرضا بابایی جهاد دانشگاهی
 خسرو قبادی جهاد دانشگاهی

 اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی ایران
 غالمرضا زکیانی رئیس پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران

 مهدی منتظرقائم دانشگاه تهران
 مهدی فیض دانشگاهی جهاد

 علی اصغر محکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
 الدین عالمهحسام سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان
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جدول شماره 44- اسامی داوران دانشجویی
 نام و نام خانوادگی مقام

 کمیسیون طرح و مشاوره دانشجویی  سابق دبیر
 شورای عالی انقالب فرهنگی

 محمدحسین مطهری

 الهه نوری مسابقات ملی مناظره دانشجویی عضو تیم قهرمان اولین دوره
 وحید افتخارزاده مسابقات ملی مناظره دانشجویی عضو تیم سوم پنجمین دوره

 حمید اسکندری دانشجوییمسابقات ملی مناظره  عضو تیم قهرمان پنجمین دوره
 غزل فداییان مسابقات ملی مناظره دانشجویی عضو تیم اخالق پنجمین دوره

 منصوره حجازی دانشجویی مناظره ملی مسابقات دوره پنجمین اخالق تیم عضو
 بامداد الجوردی مسابقات مناظره دانشجویی عضو تیم قهرمان اولین دوره

 نادر مستقیمی مسابقات ملی مناظره عضو تیم قهرمان چهارمین دوره
 علیرضا هاشم زادگان مسابقات ملی مناظره عضو تیم قهرمان هفتمین دوره
 نجمه قنبری آموزیدانشطراح و دبیر مناظرات 
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نتایج مسابقات
گروه اول: »تنقیح مناط« از دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، و دانشکده خبر فارس

گروه دوم: »گردون« از دانشگاه ارومیه

گروه اخالق: »آرمان« از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ارومیه
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اختتاميه مسابقات
مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر 2 دی سال 1398 با حضور دانشجویان و 
همچنین برخی مسئولین و چهره های فرهنگی نظیر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، علی ربیعی، سخنگوی 
دولت، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در باشگاه دانشجویان 

دانشگاه تهران برگزار شد. 
پس از برگزاری مناظره نهایی این دوره از رقابت ها، آئین اختتامیه مسابقات با قرائت پیام حسن روحانی، رئیس جمهور 

وقت، به دبیرخانه مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران توسط رئیس جهاد دانشگاهی آغاز شد.
در ادامه، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مناظره را زمینه ساز توسعه فرد برای رسیدن به قله های معرفت دانست 
و اظهار کرد: مناظره اعتماد به نفس را در فرد افزایش می دهد و ظرفیتی ایجاد می کند که فرد احساس کند می تواند 

اندیشه خود را در اذهان عمومی بازنشانی کند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به بحث مناظرات گفت: پایه گفت وگو، مناظره است. اعتماد، درک مشترک از 
جامعه، و تفاهم برای چگونگی ساخت آینده نیاز به گفت وگو دارد. البته مناظره آسیب هایی هم به دنبال دارد. سنت 

مناظره ای که در رسانه ها می بینید حالت تهیج و برانگیختگی دارد. اما مناظره باید روشنگری کند.
پرداخت  به سخنرانی  نیز  فرهنگی،  انقالب  عالی  دبیر شورای  عاملی،  المسلمین سیدرضا  و  ادامه، حجت االسالم  در 
و ضمن تشکر از جهاد دانشگاهی بابت ایجاد بستری برای گفت وگو اظهار کرد: در گفت وگو باید گفت و شنید. در 
ارتباطات، این اصل قطعی است که هر چه ارتباطات بیشتر باشد اختالل فهم کمتر می شوند و این یک قاعده قطعی 

است که ارتباطات اجتماعی کاهش دهنده اختالل فهم است. بنابراین باید دامنه گفت وگوها را افزایش داد.
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گزارش تصویری مرحله کشوری 
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گزارش تصویری مرحله کشوری 
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 45- مسابقات 



اسفند 1399
برخط *

* آنالین

برخط 

آنالین* آنالین* آنالین
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نهمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
همزمان با انتشار فراخوان نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، شیوع گسترده ویروس کرونا، دانشگاه ها 
را به تعطیلی کشاند. محدودیت های ناشی از همه گیری این ویروس و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله 
توصیه ها به فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمعات، برگزاری این دوره از مسابقات را منوط به تغییرات متعددی در 
تقویم برگزاری و روند اجرایی آن کرد. به این ترتیب، علیرغم انتشار فراخوان نهمین دوره این رقابت ها در پاییز 1398، 
مرحله استانی/دانشگاهی مسابقات در اغلب استان ها در پاییز و زمستان 1399 به صورت غیرحضوری و آنالین برگزار 
شد. این مرحله از رقابت  ها در 18 استان و با حضور 236 تیم دانشجویی از سراسر کشور پیگیری شد. مرحله منطقه ای 
در این دوره نیز به دلیل برگزاری مجازی مسابقات حذف گردید و دبیرخانه مسابقات این مرحله را به صورت متمرکز 
و در قالب مرحله کشوری، به صورت آنالین، برگزار کرد. به این ترتیب مرحله کشوری مسابقات در اسفند 1399 با 
حضور 32 تیم برگزیده مرحله استانی/دانشگاهی برگزار شد و در نهایت، پرونده نهمین دوره مسابقات ملی مناظره 
با برگزاری مناظره فینال و اختتامیه این دوره که به طور محدود و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت 

حضوری برگزار گردید، در 23 اسفند 1399 بسته شد.
شایان ذکر است، در این دوره از مسابقات، تأخیر ناخواسته در برگزاری و همچنین محدودیت های عدیده ناشی از 
همه گیری و شیوع ویروس کرونا، باعث شد تیم های دانشجویی با مشکل هماهنگی اعضا برای شرکت در رقابت ها مواجه 
شوند. از این رو، دبیرخانه مسابقات جهت تسهیل حضور عالقه مندان در این رقابت ها، با اصالح آئین نامه مسابقات، 

امکان شرکت گروه های دو یا سه نفره در مناظرات را نیز فراهم نمود.
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نمودار 9 - ترکيب آماری شرکت کنندگان
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 استان زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم

 آذربایجان غربی 1398ماه بهمن 14تا  12 تیم15 

 صنعتی اصفهان 1398 ماهبهمن تیم 14

 البرز 1398زمستان  تیم 22
 چهارمحال و بختیاری 1399پاییز  تیم 21

 خراسان رضوی 1399 ماهبهمن تیم 8

 خراسان جنوبی 1399 ماهبهمن 15و  14 تیم 7
 خراسان شمالی 1399 ماهدی تیم 6
 زنجان 1399 ماهبهمن تیم 16

 فارس 1399 ماهدی تیم 6
 قزوین 1399 ماهدی تیم 18

 قم 1399 ماهبهمن تیم 4
 کردستان 1399 ماهبهمن تیم 8
 لرستان 1399 ماهآذر و دی تیم 8

 مرکزی 1399 ماهبهمن تیم 4

 هرمزگان 1399 ماهبهمن تیم 20
 همدان 1398 ماهبهمن تیم 13
 یزد 1399 ماهبهمن تیم 8

 
 
 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات هاتعداد تیم 

 )س( الزهرا 1399 ماهبهمن تیم 8

 امیرکبیر 1399 ماهبهمن تیم 6
 خواجه نصیرالدین طوسی 1399 ماهبهمن تیم 8

 علم و صنعت 1399 ماهآذر تیم 8
 شهید بهشتی 1400 ماهبهمن تیم 8

 

جدول شماره 46- استان های برگزارکننده مسابقات )17 استان(

جدول شماره 47- دانشگاه های برگزارکننده مسابقات در تهران )5 دانشگاه(
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 هامعرفی گروه
 نام گروه: آرمان  از البرز

 
 ینجف فاطمه

 
 پوریمعدن فاطمه

 
 یریوز ثهیحد

 
 ینوروز بایشک

علوم تربیتی دانشگاه 
 فرهنگیان امیر کبیر

علوم تربیتی دانشگاه 
 فرهنگیان امیر کبیر

علوم تربیتی دانشگاه 
 فرهنگیان امیر کبیر

علوم تربیتی دانشگاه 
 فرهنگیان امیر کبیر
 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسینام گروه: آرمان  از 

 
 انیتاجر یمهد

 
 یشمیکلیرمضان فاطمه

 
 یراهدار احمد

 
 یریوز دیشماه

خواجه دانشگاه  کیمکان
 الدین طوسیرینص

یی دانشگاه دارو -یمیش
 الدین طوسیریخواجه نص

اه دانشگ مخابرات -برق یمهندس
 الدین طوسیریخواجه نص

دانشگاه  کنترل -برق یمهندس
 الدین طوسیریخواجه نص

 نام گروه:آسا از زنجان 

 
 یرینص فائزه

 
 یرینص نینگ

 
 یپابند یزهرا موسو دهیس

 
 یارین وایش

دانشگاه ی تیعلوم ترب
 الزهرا انیفرهنگ

اه دانشگی تیعلوم ترب
 الزهرا انیفرهنگ

اه دانشگی تیعلوم ترب
 الزهرا انیفرهنگ

دانشگاه ی تیعلوم ترب
 تاب مناظره دانشجوییک                                                                                                        الزهرا انیفرهنگ
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 نام گروه: اندیشه نو از زنجان

 
 گلویبیتق احسان

 
 یآرمان مهر

 یبهشت دیشه انیفرهنگدانشگاه ی تیعلوم ترب یبهشت دیشه انیفرهنگدانشگاه ی تیعلوم ترب
 

 نام گروه: انسان از دانشگاه صنعتی اصفهان

 
 یقصر لادیم

 
 یسهراب ساجد

 
 یقضاو رضایعل

 
 یعرب یعل

 یمیش یمهندس
 اصفهان یصنعتدانشگاه 

 دانشگاه برق
 اصفهان یصنعت

 دانشگاه برق
 اصفهان یصنعت

 دانشگاه کیمکان
 اصفهان یصنعت 

 
 نام گروه اقیانوس علم از آذربایجان غربی

 
 یعباس نسترن

 
 یگنبد رزازادهیم نینگ

 
 اریهش انیشا

 
 یفائزه خوشخو

ی مواد و متالوژ یمهندس
 هیارومدانشگاه 

 و کاربردها اتیاضیر
 زیتبر دانشگاه

 امیپدانشگاه  خیتار
 هینور اروم

 دانشگاه ایجغراف
 هینور اروم امیپ

مرحله کشوری مسابقات

تيم های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات
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 از آذربایجان غربی نو شهیاند شتازانیپ

 
 اریمحمدرضا بهگام هش

 
 یمحمد کوهان

 هیدانشگاه اروم آب یمهندس هیدانشگاه ارومی شهر یطراح شیگرا یشهرساز
 

 تدبیر از سیستان و بلوچستان

 
 ینادر ابوالفضل

 
 آزاده محمدجواد

 
 ینور یمرتض

 
 ینادر یمصطف

علوم ی دانشگاه پزشک
 تهران یپزشک

گاه دانش نرم افزار-وتریکامپ
 و بلوچستان ستانیس

ی دانشگاه نیکارآفر
 و بلوچستان ستانیس

علوم ی دانشگاه پزشک
 زاهدان یپزشک

 
 جامعه شناسان از البرز

 
 یشهباز محمد

 
 یفتح اله مهرداد

 
 افشار هوشنگ

 
 یقلیمرتض نیمحمدام

ی علوم اجتماع یپژوهشگر
 نور کرج امیپ دانشگاه

 امیپدانشگاه  اقتصاد
 نور کرج

 یعلوم اجتماع یپژوهشگر
 نور کرج امیپدانشگاه  

ی شناسجامعه ،یعلوم اجتماع
 نور کرج امیپدانشگاه 
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 حاج قاسم از خراسان جنوبی

 
 یحصار یمجتب

 
 کارهسبز یمهد

 
      یفروتن نیحسمحمد

 
 پناهیواحد یمصطف

 یعلمدانشگاه  حقوق
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلمی دانشگاه امورفرهنگ
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلمی دانشگاه امور فرهنگ
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلم دانشگاه هرمزگان حقوق
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 
 حقوقی از خراسان رضوی

 
 ذکا نیرحسیام

 
 یجنت مطهره

 
 هیدریخورسندد ح محمد

 
 یرانصاریم نیحس

دانشگاه  یفقه و حقوق اسلام
 یسبزوار میحک هرمزگان

دانشگاه  حقوق
 یفردوس  هرمزگان

 ی دانشگاهو حقوق اسلامفقه 
 مشهد یآزاد اسلام هرمزگان

 دانشگاه حقوق
 یفردوس هرمزگان

 
 حقیقت از هرمزگان

 
 دانشور فاطمه

 
 یرپنجیمحمد مریام

 
 ینصر چالشتر جمال

 
 یصبور یمحمدمهد

علوم ی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

وم علی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

وم علی دانشگاه پزشک
 هرمزگانی پزشک

دانشگاه  یعلوم پزشک
 ی هرمزگانعلوم پزشک
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 خجسته از صنعتی اصفهان

 
 یفروشانانیحاج ریام

 
 رنجبر محسن

 
 یریش لیاسماع

 
 یمحمدجواد کرباس

 یعلمدانشگاه  تیریمد
 نجف آباد یکاربرد

 یعلمدانشگاه  تیریمد
 نجف آباد یکاربرد

 یعلمدانشگاه:  حقوق
 شهر نیزر یکاربرد

اه دانشگ کسب و کار تیریمد
 نجف آبادی کاربردی علم

 
 خیام از مرکزی

 
 یهرمز صادق

 
 آذرخوش فرهاد

 
 یریموچان ش رضا

 
 ینیمحمد چگ

 آزادی دانشگاه روانشناس
 اسلامی اراک

ی دانشگاه روانشناس
 اسلامی اراک آزاد

ی دانشگاه روانشناس
 اسلامی اراک آزاد

ی دانشگاه فارس اتیادب
 نور امیپ

 
 دکتر یونایتد از چهارمحال و بختیاری

 
 یریشیآبادشاپوراشراقپارسا رضا

 
 رامشهییرجا دیسع دیس

 ی شهرکردعلوم پزشکی دانشگاه پزشک ی شهرکردعلوم پزشکی دانشگاه پزشک
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 حاج قاسم از خراسان جنوبی

 
 یحصار یمجتب

 
 کارهسبز یمهد

 
      یفروتن نیحسمحمد

 
 پناهیواحد یمصطف

 یعلمدانشگاه  حقوق
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلمی دانشگاه امورفرهنگ
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلمی دانشگاه امور فرهنگ
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 یعلم دانشگاه هرمزگان حقوق
 یجهاد دانشگاه یکاربرد

 
 حقوقی از خراسان رضوی

 
 ذکا نیرحسیام

 
 یجنت مطهره

 
 هیدریخورسندد ح محمد

 
 یرانصاریم نیحس

دانشگاه  یفقه و حقوق اسلام
 یسبزوار میحک هرمزگان

دانشگاه  حقوق
 یفردوس  هرمزگان

 ی دانشگاهو حقوق اسلامفقه 
 مشهد یآزاد اسلام هرمزگان

 دانشگاه حقوق
 یفردوس هرمزگان

 
 حقیقت از هرمزگان

 
 دانشور فاطمه

 
 یرپنجیمحمد مریام

 
 ینصر چالشتر جمال

 
 یصبور یمحمدمهد

علوم ی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

وم علی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

وم علی دانشگاه پزشک
 هرمزگانی پزشک

دانشگاه  یعلوم پزشک
 ی هرمزگانعلوم پزشک
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 رعد از البرز

 
 یبیخط صبا

 
 یاشتر دیحم

 
 داریب ییپاشا یعل

 
 اقدم یجواد نیآر

 سیپرد سبز یفضا یمهندس
 تهران دانشگاهی کشاورز

 سیپرد سبز یفضا یمهندس
 تهران دانشگاهی کشاورز

 سیپرد سبز یفضا یمهندس
 تهران دانشگاهی کشاورز

 سیپرد سبز یفضا یمهندس
 تهران دانشگاهی کشاورز

 
 رمز و راز از کهگیلویه و بویر احمد

 
 ارجمند فاطمه

 
 پرستد وطنممح جان

 
 عابدنژاد احمدرضا

 
 انیبهزاد دیفرش

 دانشگاهی ولوژیکروبیم
 اسوجیواحد  یآزاد اسلام

 اهدانشگ المللروابط بین
 ییعلامه طباطبا

آزاد  دانشگاهی حسابدار
 اسوجیواحد  یاسلام

علوم  دانشگاهی پزشک
 اسوجی یپزشک

 
 شهید بهشتیسه نقطه از دانشگاه 

 
 یصمد رضایعل

 
 یجعفر رکسانا

 
 یجواد اسلاممحمد

 
 یرسول دیناه

ی دانشگاه وتکنولوژیب
 یبهشت دیهش

ی دانشگاه فناور ستیز
 یبهشت دیشه

ی فناور ستیز
 یبهشت دیشهدانشگاه 

ی دانشگاه وتکنولوژیب
 مناظره دانشجویی کتاب      یبهشت دیهش
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 سیزیف از علم و صنعت

 
 یرآبادیخیلیجل سجاد

 
 خیش دیعم

 علم و صنعتدانشگاه  موادمهندسی  علم و صنعتدانشگاه  موادمهندسی 
 

 هرمزگانعمار از 

 
 یقیخل جعفر

 
 یسرمد لیکم

 
 خواجه محمد

 
 یمحمد کاوه نوبندگان

        نفت یمهندس
 دانشگاه ؟؟؟؟

م علوی دانشگاه پزشک
 ی همدانپزشک

 علومی دانشگاه پزشک
 ی همدانپزشک

لوم عی دانشگاه دندانپزشک
 یپزشک

 
 فرهنگ از هرمزگان

 
 یقادر دیسع

 
 ماهور پرستو

 
 یطوس یعبدالعل

 
 یانیسا ریجهانگ

 ی دانشگاهحسابدار
 یکاربرد یعلم

 علومی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

 علومی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

ی دانشگاه امور فرهنگ
 یکاربرد یعلم
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 عمار از هرمزگان

 
 یقیخل جعفر

 
 یسرمد لیکم

 
 خواجه محمد

 
 یمحمد کاوه نوبندگان

        نفت یمهندس
 تک مسکواسکولدانشگاه 

علوم ی دانشگاه زشکپ
 ی همدانپزشک

علوم ی دانشگاه پزشک
 ی همدانپزشک

علوم ی دانشگاه دندانپزشک
 هرمزگان یپزشک

 
 فرهنگ از هرمزگان

 
 یقادر دیسع

 
 ماهور پرستو

 
 یطوس یعبدالعل

 
 یانیسا ریجهانگ

 ی دانشگاهحسابدار
 یکاربرد یعلم

علوم ی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

علوم ی دانشگاه پزشک
 ی هرمزگانپزشک

ی دانشگاه امور فرهنگ
 یکاربرد یعلم
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 فرهنگ سازان جوان از چهارمحال و بختیاری

 
 مهربان حامد

 
 ییآمویاحمد یمهد

 
 یعباس دیمج

 نور  امیپدانشگاه  حقوق
 شهرکرد

ی فارس اتیآموزش زبان و ادب
 شهرکرد انیفرهنگدانشگاه 

 نور امیپدانشگاه  اقتصاد
 شهرکرد

 
 فکرت از دانشگاه امیرکبیر

 
 یهرانط لادیم

 
 اگریخن محسن

 
 یچاوش یعل

 
 ییآرش شهلا

اقتصاد ارشد کارشناسی
 قمدانشگاه 

 المللبینحقوق 
 تهران دانشگاه

دانشگاه  فلسفه غرب
 یبهشت دیشه

زاد آی دانشگاه اقتصاد بازرگان
 واحد تهران جنوب یاسلام

 
 فونیکس از لرستان

 
 یسقاو یمهد

 
 یحاتم یعل ریام

 
 یریمحمد نص

 یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک
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 کوثر از دانشگاه الزهرا 

 
 یدشتکیبهرام روزهیف

 
 مسعود فاطمه

 
 زهرا وفاداران

 الزهرای دانشگاه تیعلوم ترب الزهرای دانشگاه تیعلوم ترب الزهرای دانشگاه تیعلوم ترب
 

 مدافعان حق از چهارمحال و بختیاری

 
 ییایض زهرا

 
 یزهرا عبدالله

 آزاد شهرکردی دانشگاه روانشناس آزاد شهرکردی دانشگاه روانشناس
 

 مدافعان فرهنگ از قزوین

 
 چلویسار آرمان

 
 یارکینیرمضانمحمد 

 
 یالموتینور محمد

 
 یمانیابوالفضل سل

 یتیعلوم ترب
 نیقزو انیفرهنگدانشگاه 

 یتیعلوم ترب
 نیقزو انیفرهنگدانشگاه 

 یتیعلوم ترب
 نیقزو انیفرهنگدانشگاه 

 یتیعلوم ترب
 ابهر یآزاد اسلامدانشگاه 
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 فرهنگ سازان جوان از چهارمحال و بختیاری

 
 مهربان حامد

 
 ییآمویاحمد یمهد

 
 یعباس دیمج

 نور  امیپدانشگاه  حقوق
 شهرکرد

ی فارس اتیآموزش زبان و ادب
 شهرکرد انیفرهنگدانشگاه 

 نور امیپدانشگاه  اقتصاد
 شهرکرد

 
 فکرت از دانشگاه امیرکبیر

 
 یهرانط لادیم

 
 اگریخن محسن

 
 یچاوش یعل

 
 ییآرش شهلا

اقتصاد ارشد کارشناسی
 قمدانشگاه 

 المللبینحقوق 
 تهران دانشگاه

دانشگاه  فلسفه غرب
 یبهشت دیشه

زاد آی دانشگاه اقتصاد بازرگان
 واحد تهران جنوب یاسلام

 
 فونیکس از لرستان

 
 یسقاو یمهد

 
 یحاتم یعل ریام

 
 یریمحمد نص

 یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک یعلوم پزشکی دانشگاه پزشک
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 مصحف از یزد 

   هیفق صدرا  ینماز یمهدمحمد 
 فاطمه زارع  زادهیامامعل نیحس 

 یفردوسی شناسجامعه
 مشهد

ی هانگردج تیریمد
 ییعلامه طباطبادانشگاه 

ی جامعه شناس
 زددانشگاه ی

  المللروابط بین
 زددانشگاه ی

 منادیان سلامت از قزوین

 یصباغ یعل  فردیخسرو محمد  یتجدد پورنگ  یاقبال درضایحم 
م دانشگاه علوی دندانپزشک

 ی قزوینپزشک
 دانشگاه علومی پزشک

 ی قزوینپزشک
ه دانشگای دندانپزشک

 ی قزوینعلوم پزشک
 دانشگاهی عموم یپزشک

 ی قزوینعلوم پزشک
 میزان از  همدان

 یگدلیب ایپور  یبهرام یمهد  یانیک بهنام  یمحمد هیمرض 
 نور امیپدانشگاه  حقوق ورن امیپدانشگاه  حقوق ورن امدانشگاه پی حقوق نور مایپی دانشگاه اسیعلوم س
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 ئاشتی از کردستان

 یدیتوح نیحسریام 
 یمانیمسلم سل  یمحمد واحد  ینصرت نگار 

 دانشگاه حقوق
 کردستان

 دانشگاه یتیعلوم ترب
 کردستان

 یکاربرد یاضیر
 کردستان دانشگاه

 عیصنا یهانیماش یمهندس
 کردستان دانشگاهیی غذا

 یک از فارس

 یاسکندر میمحمدکر  نژادینادر یمهد  یرضا دهقانیعل 
 رازیفاضل شی دانشگاه ربرداریتصو مهندسی مکانیک دانشگاه تهران رازیشی دانشگاه سیانگل اتیزبان و ادب
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جدول شماره 48- اسامی داوران
 نام و نام خانوادگی  عضو هیئت علمی

 علی منتظری جهاد دانشگاهی

 فرشاد مؤمنی طباطبایی)ره(دانشگاه عالمه 
 غالمرضا غفاری دانشگاه تهران

 عیسی علیزاده دانشگاه علم و فرهنگ

 محمد سلگی جهاد دانشگاهی

 سید ضیاء هاشمی دانشگاه تهران

 سعید پورعلی جهاد دانشگاهی

 مهدی فیض جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 حسین میرزایی دانشگاه تهران

 صغر احمدیا جهاد دانشگاهی

 حمیدرضا بابایی دانشگاهی جهاد

 بهداد بیرانوند دانشگاه زنجان

 اصغر پیکرآرا دانشگاه پیام نور هرمزگان

 عادل تقوی جهاد دانشگاهی

 رشید جعفرپور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 فرمیزادههدی حسینم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کاوُس حیدری سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 حمدتقی حیدریم دانشگاه زنجان

 زادهحید خادمو دانشگاه فردوسی مشهد

 فشین زهدیا دانشگاه زنجان

 همینه شاوردیت جهاد دانشگاهی 

 جتبی شریعتیم دانشگاه یاسوج

 افراسیاب صادقی دانشگاه شهرکرد

 مقدم ریرضا عسگ جهاد دانشگاهی

 الدین عالمهحسام علوم پزشکی تهران سازمان جهاد دانشگاهی

 سلمان عمرانی  )ع(دانشگاه امام صادق 

 یال فالحتیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مهدی فیضی دانشگاه فردوسی مشهد

 اصغر محکیعلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 ایکیمحمد محمود یو انقالب اسالم ی)س(نیپژوهشکده امام خم

 زادیمرشد یعل دانشگاه شاهد

 مهدی مطهرنیا دانشگاه آزاد اسالمی

 بشیر معتمدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مهدی مالحی دانشگاه پیام نور هرمزگان

 مهری السادات موسوی جهاد دانشگاهی

 زادهمهدی نجف دانشگاه فردوسی مشهد

 اهلل نصرتیروح دانشگاه تهران

 فردتیمور نظری دانشگاه فرهنگیان

 مجتبی نوروزی دانشگاه شهرکرد

 حسین وفاپور سازمان جهاد دانشگاهی تهران
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 نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی

 مهدی مطهرنیا دانشگاه آزاد اسالمی

 بشیر معتمدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مهدی مالحی دانشگاه پیام نور هرمزگان

 مهری السادات موسوی جهاد دانشگاهی

 زادهمهدی نجف دانشگاه فردوسی مشهد

 اهلل نصرتیروح دانشگاه تهران

 فردتیمور نظری دانشگاه فرهنگیان

 مجتبی نوروزی دانشگاه شهرکرد

 حسین وفاپور سازمان جهاد دانشگاهی تهران
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 نام و نام خانوادگی مقام
 طرح و مشاوره دانشجویی دبیر سابق کمیسیون 

 محمدحسین مطهری شورای عالی انقالب فرهنگی

 یالجورد بامدادید س ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیلاوّ قهرمانعضو تیم 
 ینور لهها ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیلاوّ قهرمانعضو تیم 

 یبیعجا ادرن ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیقهرمان سوم بیناعضو تیم 

 یمیمستق ادرن ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیچهارم قهرمانعضو تیم 

 ییرضا بوالفضلا ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیپنجم قهرمانعضو تیم 

 یریقد یلع ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیپنجم قهرمانعضو تیم 

 لهه محمودیا ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیپنجم قهرمانعضو تیم 

 ریحجا نصورهم ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیاخالق پنجم میتعضو 

 یاسکندر دیمح ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیششم قهرمانعضو تیم 

 زادهیجاجرم نیحسریما ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیششم قهرمانعضو تیم 

 یمداح میرم ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیششم قهرمانعضو تیم 

 یقیصد رضایلع ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیهفتم قهرمانعضو تیم 

 عید ممتازنیاس ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیهفتم قهرمانعضو تیم 

 کنامیصابر نحمدم ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیهفتم قهرمانعضو تیم 

 هاشم زادگان رضایلع ییمناظره دانشجو یمسابقات مل ینهفتم قهرمانعضو تیم 

 افشاردوست امیپ دانشجوییمناظره  یمسابقات ملین هشتم قهرمانعضو تیم 

 یجالل نیسح ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیهشتم قهرمانعضو تیم 

 یسینف رضا حمدم ییمناظره دانشجو یدوره مسابقات مل نیهشتم قهرمانعضو تیم 

 

جدول شماره 49- اسامی داوران دانشجویی 



172

نتایج مسابقات
تیم اول: »آرمان« از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تیم دوم: »فکرت« از دانشگاه امیرکبیر
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اختتاميه مسابقات
مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران و معرفی تیم برگزیده این دوره، از سوی سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی، در 23 اسفند 1399 با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر علی 
منتظری رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی و رئیس شورای علمی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، دکتر عیسی 
علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و علی محمدی معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان در محل سازمان قرآنی 

دانشگاهیان کشور با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به طور محدود برگزار شد.
دکتر حمیدرضا طیبی در این مراسم طی سخنانی بیان کرد: چند سالی است که فرهنگ گفت وگو در میان دانشجویان 
به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی جا افتاده است. برگزاری این مسابقات نشان داده است که اگر مبنای 

گفت وگو ها اخالق، انصاف و نظرات کارشناسی و علمی باشد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد و پیشرفت را در پی دارد.
 همچنین در بخشی از این مراسم، دکتر علی منتظری اظهار کرد: در گفت وگو باید منصف بود. این با بی طرفی تفاوت 
دارد. البته که در عالم واقع بی طرفی معنا ندارد، اما مهم این است که علی رغم اینکه خودمان دارای ایده و نظر هستیم، 
در بررسی و سخن گفتن با دیگری که نظر و ایده متفاوت با ما دارد، جنبه انصاف را رعایت کنیم. خوشبختانه جوانان 

ما از این درک و بینش برخوردارند.
مهدی عباسی، رئیس سازمان دانشجویان، نیز طی سخنانی به تشریح روند برگزاری این دوره پرداخت و گفت: ورود 
ویروس کرونا به کشور، موجب تعطیلی و تعلیق بسیاری از برنامه ها شد. مسابقات ملی مناظره نیز به تبع تعطیلی 
دانشگاه ها و عدم حضور دانشجویان دچار تعلیق شد. از آنجایی که بسیاری از رویداد های فرهنگی و آموزشی به سمت 
فضای مجازی سوق یافته بود، مطمئن نبودیم برگزاری آنالین این مسابقات چه فرایندی را طی خواهد کرد. هر چند 

متأسفانه همین مسائل سبب پایین تر بودن سطح این دوره مسابقات به لحاظ کمی، نسبت به دوره های گذشته شد.



174

گزارش تصویری اختتاميه مرحله کشوری
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 50- جدول مرحله کشوری مسابقات
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خرداد 1401
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

خرداد 1401
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
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دهمين دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در شرایطی آغاز شد که همه گیری ویروس کرونا سازمان دهی 
تعطیلی  ادامه  به  توجه  با  رو،  همین  از  می کرد.  مواجه  چالش هایی جدی  و  محدودیت ها  با  را  فعالیت ها  و  برنامه ها 
دانشگاه ها، مرحله استانی/دانشگاهی این دوره از رقابت ها مانند دوره گذشته در اغلب استان ها به صورت آنالین برگزار 
شد. در این مرحله از رقابت ها که در پاییز 1400 برگزار شد، 383 تیم دانشجویی از 26 استان حضور داشتند. همچنین 
در بهمن 1400، مرحله منطقه ای مسابقات به صورت آنالین توسط دبیرخانه مسابقات در 4 منطقه و با حضور 50 تیم 

برگزیده مرحله استانی برگزار شد.
با بهبود شرایط کرونایی کشور و در نتیجه بازگشایی دانشگاه ها، مقرر شد مرحله کشوری این دوره از مسابقات در 8 و 
9 خرداد 1401 به صورت حضوری برگزار شود. به این ترتیب، مرحله کشوری این دوره از مسابقات با حضور 16 تیم 
برگزیده مرحله منطقه ای در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. با پایان مناظره نهایی در 9 خرداد 1400 و 
برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این دوره، دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به کار 

خود پایان داد.
شایان ذکر است، در این دوره از مسابقات، مقرر شد عالوه بر تقدیر از تیم های برگزیده و انتخاب تیم اخالق، عملکرد 
زمان های  دقیق  رصد  با  گرفت  تصمیم  مسابقات  دبیرخانه  کار،  این  برای  گردد.  لحاظ  نیز  مناظره کنندگان  انفرادی 
سخنرانی هر مناظره کننده در طول مسابقات مرحله کشوری و بر اساس فرم تهیه شده در این دبیرخانه و قضاوت داور 
هیئت علمی، از یکی از مناظره کنندگان به عنوان »بهترین مناظره کننده« این دوره از رقابت ها تقدیر به عمل آورد.

در این دوره نیز مانند دوره قبل امکان تشکیل گروه های 2 یا 3 نفره برای شرکت کنندگان پیش بینی شده بود.
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نمودار 10- ترکيب آماری شرکت کنندگان
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 تعداد تیم ها زمان برگزاری مسابقات استان

 8 1400آبان  آذربایجان شرقی

 7 1400پاییز  اصفهان
 16 1400آبان  آذربایجان غربی

 8 1400پاییز  اردبیل

 10 1400مهر  البرز
 9 1400آبان  ایالم

 14 1400مهر  چهارمحال و بختیاری

 10 1400مهر  خراسان جنوبی

 16 1400پاییز  خراسان رضوی
 8 1400آذر  خراسان شمالی

 16 1400پاییز  زنجان
 9 1400آبان  سمنان
 11 1400پایزز  فارس
 18 1400آبان  قزوین

 11 1400پاییز  کردستان
 10 1400پاییز  کرمان

 7 1400آبان  کرمانشاه

 8 1400پاییز  کهگلویه و بویراحمد

 16 1400پاییز  گیالن
 5 1400آبان  لرستان
 8 1400پاییز  مازندران
 5 1400پاییز  مرکزی

 13 1400بهار  هرمزگان
 10 1400پاییز  همدان

 21 1400پاییز  یزد
 
 
 

جدول شماره 51- استان های برگزارکننده مسابقات )25 استان(

 دانشگاه زمان برگزاری مسابقات تعداد تیم ها

 الزهرا 1400پاییز  8
 امیرکبیر 1400پاییز  6
 تهران 1400پاییز  7
 خواجه نصیر 1400پاییز  8
 شهید بهشتی 1400پاییز  8
 صنعتی اصفهان 1400پاییز  10
 صنعتی شریف 1400پاییز  4
 علم و صنعت 1400پاییز  8

 

جدول شماره 52- دانشگاه های برگزارکننده مسابقات )8 دانشگاه(
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گزارش تصویری مرحله استانی
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مرحله منطقه ای مسابقات
و متمرکز  صورت  به  مسابقات  دانشگاه ها،  تعطیلی  و  بودن  غیرحضوری  دلیل  به  مسابقات  از  دوره  این   در 

آنالین توسط توسط دبیرخانه مسابقات در بهمن  1400 برگزار شد. در مرحله منطقه ای این دوره 50 تیم دانشجویی 
از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم های برگزیده به مرحله کشوری راه یافتند.
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گزارش تصویری مرحله منطقه ای 
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  مدافعان فرهنگ

 
 

  یالموتینور محمد مرتضی گونجی یبیحب محمد یقاسم دیسع
 یتیعلوم ترب

 انیفرهنگ یکارشناس 
 یتیعلوم ترب

 انیفرهنگ یکارشناس
 یتیعلوم ترب
 انیفرهنگ کارشناسی

 ارشدکارشناسی یتیعلوم ترب
  انیفرهنگ

 

 نبض

 
 

 یمراد محمد ینجف یعل   یدریح رضا   رهرو درضایحم
 ونیزیو تلو ویراد ینگارروزنامه

  ارشدکارشناسی 
 مایصدا و س

 رسانه تیریمد
  ارشدکارشناسی 
 مایصدا و س

 رسانه تیریمد
  ارشدکارشناسی 
 مایصدا و س

 ونیزیو تلو ویراد ینگارروزنامه
 ارشدکارشناسی 

 مایصدا و س 
   

 ایمان

 
 

 محمدمهدی حسن حقیقی حسین پاسخی سید رسول حسینی علی جاویدی آل سعدی
 مهندسی مکانیک

 رالدین طوسییدانشگاه خواجه نص
مهندسی برق دانشگاه 

 رالدین طوسییخواجه نص
مهندسی برق دانشگاه 

 رالدین طوسییخواجه نص
مهندسی برق دانشگاه 

 رالدین طوسییخواجه نص
 مناظره دانشجویی کتاب     
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 شباویز

 
 

 یخرشک پوریقل ایپو ابوالقاسم نادم هیفق نیصدرالد یطهران لادیم

اقتصاد ارشد کارشناسی
 قمدانشگاه 

ارشد کارشناسی
 یجهانگرد تیریمد

 ییعلامه طباطبادانشگاه 

 دکتری عمران یهندسم
 نیآزاد قزودانشگاه 

 کارشناسی یاسیعلوم س
 نوررشت امیپ

  
 نیک آیین

 
 انیمیعظ نیریش

 
 هیاژیباقر ابوالفضل

 
 گشولدیسع

 
 آتش ماین

ی علوم ارتباطات اجتماع
 نور مرکز اصفهان امیپی کارشناس

 یدکتری اسیعلوم س
 اصفهان

  یدکتری اسیعلوم س
 اصفهان

 ارشدکارشناسی یشهرساز
 هنر اصفهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تيم های راه یافته به مرحله کشوری
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 جهاد علمی

 
 یریش  لیاسماع

 
  یقضاو رضایعل

 
 یدهقان زهرا

 
 یکورنگ بهشت فرشته

 یعلمی کارشناس حقوق
 شهر نیزر یکاربرد

 برق یمهندس
 کارشناسی ارشد
 صنعتی اصفهان

و خدمات  تیریمد
ی کارشناسی اجتماع

 خانه کارگر اصفهان

و  تیریمدی جهادعلم
 یکارشناسی خدمات اجتماع

 خانه کارگر اصفهان
 

 وفاق ملی

 
 هگانیالله رستمظیحف

 
 یفرهاد حسین

 
 کمالی حسن

 
 یریپورقد پدرام

و روابط  یاسیعلوم س
 رازیدانشگاه ش ارشد المللبین

 ارشدmba  تیریمد
 رازیدانشگاه ش

 لیسانسی  اسیعلوم س
 رازیدانشگاه ش

 ارشد یشهرساز یمهندس
 رازیدانشگاه ش

 
 حق جو

 
 ینیحس هیهان

 
 یسیرئ جعفر

 
 یمنعم نیاممحمد

 
 یشهره سابج

 حقوق دانشگاه پیام نور گناوه حقوق دانشگاه پیام نور گناوه حقوق دانشگاه پیام نور گناوه اوهگن حقوق دانشگاه پیام نور
 

 مناظره دانشجویی کتاب     

       177 

 شباویز

 
 

 یخرشک پوریقل ایپو ابوالقاسم نادم هیفق نیصدرالد یطهران لادیم

اقتصاد ارشد کارشناسی
 قمدانشگاه 

ارشد کارشناسی
 یجهانگرد تیریمد

 ییعلامه طباطبادانشگاه 

 دکتری عمران یهندسم
 نیآزاد قزودانشگاه 

 کارشناسی یاسیعلوم س
 نوررشت امیپ

  
 نیک آیین

 
 انیمیعظ نیریش

 
 هیاژیباقر ابوالفضل

 
 گشولدیسع

 
 آتش ماین

ی علوم ارتباطات اجتماع
 نور مرکز اصفهان امیپی کارشناس

 یدکتری اسیعلوم س
 اصفهان

  یدکتری اسیعلوم س
 اصفهان

 ارشدکارشناسی یشهرساز
 هنر اصفهان
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 بهار اندیشه

 
 یداوود احمدرضا

 
 سعادتی مجتب

 
 چربگوی عل

 
  خاکشور نیام

 یفردوس  یدکتری دامپزشک یفردوس یدکتری دامپزشک یفردوسی دکتری دامپزشک یفردوسی دکتری دامپزشک
 

 ئاشتی

 
 ینظر نیآرم

 
 ینصرت نگار

 
 یمحمد واحد

 
 یمانیسل مسلم

ی کارشناس اقتصاد
 دانشگاه کردستان

ی تیعلوم ترب
 اصفهان ارشدکارشناسی

 یدکتری کاربرد یاضیر
 دانشگاه کردستان 

 ییغذا عیصنا یهانیماش یمهندس
 دانشگاه کردستانی کارشناس

 
 خطایی

 
 پوروسفی یعل

 
 یخانمیقد دیفرش

 
 رزادهینص اصغر

 
 قربانزاده دیحم

 یلیمحقق اردبی کارشناس حقوق یلیمحقق اردبی کارشناس یلیمحقق اردبی کارشناس یلیمحقق اردبی کارشناس
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 زبان سرخ

 
 

 موحد صالحمحمد لق ینیمیرح حمدا باغبان  نیحسمحمد  یصادق اشاری
 ی پزشک عموم

 سمنان یعلوم پزشک
 یپزشک عموم

 سمنان یعلوم پزشک
 ی دندانپزشک

 سمنان  یعلوم پزشک
 ی پزشک عموم

 سمنان یعلوم پزشک
 

 شوکران

 
 یمیکر محمدرضا

 
 پورحسن نیرحسیام

 
 جاودان نیام دیس

 یفردوسی کارشناس عیصنا یمهندس یفردوسی کارشناس مریپل یمهندس ریرکبیامی کارشناس وتریکامپ یمهندس
 

 امید

 
 یمیاورگران فاطمه

 
 ییآقا ایمیک

 
 زادهلیاسماع نرگس

 
 دیامیکرمسیو بهیط

وم علی کارشناس یپرستار
 گرگان یپزشک

 یکارشناسی پرستار
 گرگان یعلوم پزشک

 یکارشناس یپرستار
 گرگان یعلوم پزشک

وم علی کارشناسی پرستار
 گرگان یپزشک
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 کوک

 
 دباغ کار نیاسمی

 
 یصادق ررضایام

 
 مقدم یمهرداد غفار

 ندانشگاه زنجای کارشناسی باغبان یمهندس دانشگاه زنجانی ارشد ولوژیزیف زنجان دانشگاه (ی)کارشناسی باغبان یمهندس
 

 شهدای گمنام

 
 یقربانی عل

 
 یجعفر محمدصادق

 
 ترک محمد

 
 یمیسلی عل

 حوزه زنگنه سال پنجم حوزه زنگنه سال سوم حوزه زنگنه سال چهارم حوزه زنگنه سال پنجم
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 بهار اندیشه

 
 یداوود احمدرضا

 
 سعادتی مجتب

 
 چربگوی عل

 
  خاکشور نیام

 یفردوس  یدکتری دامپزشک یفردوس یدکتری دامپزشک یفردوسی دکتری دامپزشک یفردوسی دکتری دامپزشک
 

 ئاشتی

 
 ینظر نیآرم

 
 ینصرت نگار

 
 یمحمد واحد

 
 یمانیسل مسلم

ی کارشناس اقتصاد
 دانشگاه کردستان

ی تیعلوم ترب
 اصفهان ارشدکارشناسی

 یدکتری کاربرد یاضیر
 دانشگاه کردستان 

 ییغذا عیصنا یهانیماش یمهندس
 دانشگاه کردستانی کارشناس

 
 خطایی

 
 پوروسفی یعل

 
 یخانمیقد دیفرش

 
 رزادهینص اصغر

 
 قربانزاده دیحم

 یلیمحقق اردبی کارشناس حقوق یلیمحقق اردبی کارشناس یلیمحقق اردبی کارشناس یلیمحقق اردبی کارشناس
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جدول شماره 53 - اسامی داوران
 نام و نام خانوادگی هیئت علمی

 مجید احسن )ع( امام صادقدانشگاه 
 حسن فارسی جهاد دانشگاهی

 یاسر باقری تهراندانشگاه 
 لیال سنگی جهاد دانشگاهی

 زادهمهدی نجف فردوسی مشهددانشگاه 
 حامد بخشی جهاد دانشگاهی
 خسرو قبادی جهاد دانشگاهی

 زادهوحید خادم مشهد یفردوسدانشگاه 
 اصغر محکیعلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 مهدی اسدی صنعتی اصفهاندانشگاه 
 صدیقه ببران آزاد اسالمیدانشگاه 
 الهام اکبری تربیت مدرسدانشگاه 

 سجاد ستاری تهراندانشگاه 
 زادعلی مرشدی شاهددانشگاه 

 جمال رحیمیان جهاد دانشگاهی
 محمودیحبیب  جهاد دانشگاهی

 اهلل نصرتیروح تهراندانشگاه 
 حسین میرزایی عالمه طباطباییدانشگاه 

 عادل پیغامی امام صادق)ع(دانشگاه 
 محمدعلی آذرشب تهراندانشگاه 

 اصغر خندانعلی امام صادق)ع(دانشگاه 
 



189

جدول شماره 53- اسامی داوران دانشجویی
 نام و نام خانوادگی مقام

 سین جاللیح مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان هشتمین دوره مسابقات 
 منشانیه روشنه عضو تیم قهرمان اولین دوره مسابقات تخصصی تعاون 

 ادرمستقیمین مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان چهارمین دوره مسابقات 
 لی قدیریع مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان پنجمین دوره مسابقات 

 هرا پورمحسنیز تعاون یدوره مسابقات تخصص نیقهرمان اول میعضو ت
 یوا نیاریش تعاون یدوره مسابقات تخصص دومینقهرمان  میعضو ت

 میرمحمد حسینیا مناظره دانشجوییدوره مسابقات  نیقهرمان هشتم میعضو ت
 زادهمیرحسین جاجرمیا مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان ششمین دوره مسابقات 
 حمدصابر نیکنامم مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان هفتمین دوره مسابقات 
 امداد الجوردیب مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان اولین دوره مسابقات 

 مید اسکندریح مناظره دانشجوییتیم قهرمان ششمین دوره مسابقات عضو 
 یام افشاردوستپ مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان هشتمین دوره مسابقات 

 گین نصیرین تعاون یدوره مسابقات تخصص دومینقهرمان  میعضو ت
 سین عبادتیح مناظره دانشجوییعضو تیم نایب قهرمان پنجمین دوره مسابقات 

 حمدعلی اسالمیم مناظره دانشجوییعضو تیم قهرمان دومین دوره مسابقات 
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نتایج مسابقات
تیم اول: »شباویز« از دانشگاه عالمه طباطبایی، قم، آزاد اسالمی قزوین و پیام نور رشت

تیم دوم: »نیک آئین« از دانشگاه اصفهان و پیام نور اصفهان
تیم اخالق: »شهدای گمنام« از حوزه علمیه زنگنه

سخنران برتر: ابوالفضل باقری اژیه از تیم نیک آئین
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اختتاميه مسابقات
دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران طی مراسمی در روز 9 خرداد 1401 با معرفی و تقدیر از برگزیدگان 
این دوره از رقابت ها به کار خود پایان داد. در این مراسم که در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد، حجت االسالم 
و المسلمین علی فاطمی پور، معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حمد صفری ملک 
میان، نماینده رودسر در مجلس شورای اسالمی، دکتر فاطمه قاسم پور نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، محمدعلی 
اسالمی مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی، حسین عبادتی قائم مقام سازمان دانش آموزی و برخی دیگر از 

مسئولین فرهنگی و چهره های دانشگاهی حضور داشتند.
در این مراسم حجت االسالم و المسلمین فاطمی پور طی سخنانی اظهار کرد: برای این که فضای دانشگاه بتواند انتظارات و 
الزامات را پاسخ دهد، به فضای عقالنیت و منطقی حاکم بر دانشگاه نیاز داریم که البته گسترش عقالنیت و منطق رو به 
رشد نیازمند تمرین و آموزش است که از برنامه های ارزشمند در این راستا برگزاری مسابقات ملی مناظره دانشجویی است.
در ادامه، صفری ملک میان ضمن برشمردن مؤلفه های بلوغ اجتماعی گفت: مهم ترین این مؤلفه ها آشنایی با حقوق یکدیگر 
و داشتن زندگی توأم با تعامل و مسالمت است که باز شدن باب گفت وگو مهم ترین راه آن است. این رویداد ملی فرهنگی 
پس از کسب یک دهه تجربه، باید برای دهه دوم برنامه ریزی های کالنی داشته باشد در عین حال که پژواک این جلسه هم 

به گوش جامعه برسد.
همچنین دکتر فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان ایران، در بخش پایانی این مراسم طی سخنانی گفت: یکی از اهداف اصلی 
و بنیادین مسابقات مناظره دانشجویی را بسط روش های علمی گفت وگو در میان نخبگان و دانشگاهیان است و فراهم کردن 
زمینه برای دانشگاهیان در جهت تمرین گفت وگو، تقویت روحیه نقد، مدارا و تحمل مخالف، مهارت افزایی و فراهم کردن 
فرصت های یادگیری و توسعه و تعمیق آگاهی و یادگیری در میان دانشجویان از دیگر اهداف این رویداد ملی فرهنگی است.
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باشگاه مناظره کنندگان جوان
مرکز ملی گفت وگو، مناظره و آزاداندیشی در اقدامی نوآورانه و جهت ترویج و آموزش گفت وگوی اصولی و علمی، 
شبکه ای دانشجویی از عالقه مندان به مناظره را راه اندازی و با برگزاری نخستین جلسه در حاشیه اختتامیه دهمین 
دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، آغاز به کار آن، تحت عنوان »باشگاه مناظره کنندگان جوان« را کلید 
زد. »باشگاه مناظره کنندگان جوان« شبکه ای دانشجویی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که جهت شناسایی، جذب، 
هدایت و هم افزایی دانشجویان عالقه مند و فعال در زمینۀ ترویج فرهنگ گفت وگو، مناظره و آزاداندیشی در جامعه 
دانشگاهی تشکیل شده است. این باشگاه متشکل از شرکت کنندگان ادوار مختلف مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
است و در سطح ملی فعالیت می کند. هدف از تأسیس »باشگاه مناظره کنندگان جوان«، شناسایی و جذب گروه های 
دانشجویی و دانشجویان فعال و عالقه مند به گفت وگو، مباحثه و مناظره، کمک به ارتقاء، رشد و توسعه فعالیت های 
وتسهیل  دانشجویی، حمایت  فعاالن  میان  هم افزایی  و  هماهنگی  بستری جهت  ایجاد  دانشجویان،  مؤثر  و  هدفمند 
انتشار پیام اهمیت کالم و  باشگاه و همچنین  فعالیت دانشجویان وگروه های دانشجویی در حوزه فعالیت تخصصی 

بحث سالم است.
در اولین جلسه از »باشگاه مناظره کنندگان جوان« در حاشیه اختتامیه دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
ایران، برگزیدگان ادوار مسابقات مناظره دانشجویان ایران به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند و در نهایت پس 
از اعالم نامزدهای شورای مرکزی و رأی گیری، آقایان علیرضا قضاوی، نادر مستقیمی، محمد معین جوادی و محمد 
صالح موحد و سرکار فاطمه خانم فدایی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و آقایان حمید اسکندری و اسماعیل 

شیری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
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گزارش تصویری اختتاميه مرحله کشوری
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پوستر مسابقات
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جدول شماره 54- مرحله منطقه ای شمال کشور
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جدول شماره 55- مرحله منطقه ای جنوب کشور
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جدول شماره 56- مرحله منطقه ای شرق کشور
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جدول شماره 57- مرحله منطقه ای غرب کشور
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جدول شماره 58- جدول مرحله کشوری مسابقات
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تعدادی از انتشارات مرکز ملی گفت وگو، مناظره و آزاداندیشی

فنون مناظره

سلسله کتب مناظره های موضوعی

نشریه رایحه مناظره در پرتو قرآن و عترتمناظرات برنده

راهنمای کاربردی مسابقات مناظره 
ISDC دانشجـویان ایـران مـدل

سال نشر: بهار 1393

سال نشر: تابستان، پایيز و زمستان 1392

سال نشر: پایيز 1395سال نشر: بهار 1401

سال نشر: 1394
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سایر فعالیت های مرکز ملی گفت وگو مناظره و آزاد اندیشی
)برگزاری  یک دوره مسابقات مناظره انگلیسی، برگزاری دو دوره مناظره تخصصی 
تعاون و برگزاری مناظره نمایشگاه های مطبوعات، محیط زیست و قرآن کریم(
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اولين دوره مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگليسی
اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویی به زبان انگلیسی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در تاریخ 18 و 
19 اردیبهشت 1397 در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. ثبت نام در این مسابقات با ظرفیت محدودی به 
انجام رسید و با وجود اعالم آمادگی 24 تیم برای شرکت در این رقابت ها، 8 تیم بر اساس سطح تسلط بر زبان انگلیسی 
انتخاب شدند. به منظور ارزیابی سطح تسلط بر زبان انگلیسی، متقاضیان شرکت در مسابقات در مصاحبه ای که به 
همت مرکز مهارت آموزی دانشگاه تهران ترتیب داده شده بود، حضور پیدا کردند و 8 تیم دانشجویی، متشکل از 
دانشجویان دانشگاه های تهران، امام صادق )ع(، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، شهید بهشتی، شهید 

مدنی تبریز، محقق اردبیلی، و پیام نور اردبیل برای حضور در مسابقات مناظره به زبان انگلیسی برگزیده شدند.
و   »Sonata« تیم  دو  بین  نهایی  مناظره  برگزاری  با   1397 اردیبهشت   19 روز  در  رقابت ها  این  اختتامیه  مراسم 
»Intellectual Anarchy« آغاز شد. در این مراسم چهره هایی نظیر معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، و محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران، حضور داشتند. در بخش 
پایانی این مراسم، تیم »Intellectual Anarchy«، از دانشگاه های تهران و امام صادق )ع(، با رأی هیئت داوران به 

عنوان برنده مسابقات اعالم و از برگزیدگان رقابت ها تقدیر شد.



203

نتایج مسابقات

»Intellectual Anarchy« :تیم اول

برنا دانش
 کارشناسی ارشد فلسفه

دانشگاه تهران

جواد حسینی
 کارشناسی ارشد مطالعات
آمریکا دانشگاه امام صادق

عادل قویدل
 کارشناسی ارشد اقتصاد

دانشگاه امام صادق

احمدرضا احسانیان
 کارشناسی ارشد اقتصاد

دانشگاه امام صادق

»Sonata« :تیم دوم

جواد صالح
 کارشناسی ادبیات

 انگلیسی دانشگاه محقق
اردبیلی اردبیل

سهند کیانیان
 کارشناسی شیمی محض
دانشگاه پیام نور اردبیل

میالد زارعی
 کارشناسی ادبیات
 انگلیسی دانشگاه
شهید مدنی تبریز

مسعود عبدالرحیمی
 کارشناسی مهندسی

 مکانیک دانشگاه
پیام نور اردبیل
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دو دوره مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون
عدم توجه به ظرفیت های گسترده و کارآمد تعاون در میان مسئولین و جامعه دانشگاهی، یکی از مشکالت اساسی 
این بخش است. در همین راستا، مسابقات مناظره دانشجویی با موضوعات تخصصی تعاون، و در اقدامی مشترک و 
دوجانبه بین سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان یک برنامه ترویجی 
در قالبی جذاب با هدف آشنایی دانشجویان با مسائل و چالش های اقتصاد و فرهنگ تعاونی و استفاده از نقطه نظرات 
و راه حل های علمی جامعه دانشگاهی و ترویج فرهنگ نقد و گفت وگو در عرصه های سیاست گذاری راه اندازی شد. هر 

دو دوره مسابقات تخصصی تعاون به علت همه گیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.
دوره نخست مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون، با محوریت موضوعی »تعاون: فرصت ها و چالش ها«، در پاییز 
1399 با حضور 16 تیم دانشجویی برگزار شد. از این تعداد، 8 تیم از دانشگاه های استان تهران در مسابقات حضور 
یافتند و 8 تیم دیگر نیز از دانشگاه های شهرستان در رقابت ها شرکت کردند. در این دوره که، 30 مناظره در مجموع 
برگزار شد، دو تیم »فراز« از دانشگاه فرهنگیان زنجان و تیم »سردار جنگل« از دانشگاه گیالن به ترتیب به مقام اول و 
دوم مسابقات دست یافتند. مناظره نهایی بین این دو تیم و مراسم اختتامیه در 25 آبان 1399 در مرکز نوآوری تعاون 
ایران با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
دوره دوم مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون نیز، با محوریت »تعاون و نوآوری«، در تابستان 1400 برگزار شد. 
این دوره از رقابت ها با حضور 14 تیم دنبال شد، که 6 تیم از دانشگاه های استان تهران و 8 تیم دیگر از دانشگاه های 
شهرستان در مسابقات حاضر شدند. در این دوره نیز 26 مناظره برگزار شد و در نهایت دو تیم »طلوع« و »آساد«، هر 
دو از استان زنجان، به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند. مناظره نهایی و مراسم اختتامیه این مسابقات در روز 
11 مرداد 1400 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم محمدجعفر کبیری، 

عیسی علیزاده و برخی دیگر از مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چهره های دانشگاهی حضور داشتند.
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نتایج اولين دوره مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون

تیم اول: »فراز«

 زهرا پورمحسنی
 کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه

فرهنگیان زنجان

هانیه روشن منش
 کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه

فرهنگیان زنجان

تیم دوم: »سردار جنگل«

پویا قلی پور
 کارشناسی علوم سیاسی
دانشگاه پیام نور رشت

کیوان اخوان
 کارشناسی علوم اجتماعی

دانشگاه گیالن

امیرحسین ابراهیمی
 کارشناسی علوم سیاسی

دانشگاه گیالن

نتایج دومين دوره مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون

تیم اول: »طلوع«

 نگین نصیری
 کارشناسی علوم تربیتی-آموزش ابتدایی

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

 شیوا نیاری
 کارشناسی علوم تربیتی-آموزش ابتدایی

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

تیم دوم: »آساد«

 فائزه نصیری
 کارشناسی علوم تربیتی-آموزش ابتدایی

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا

 زهراسادات موسوی
 کارشناسی علوم تربیتی-آموزش ابتدایی

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا
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مسابقات مناظره تخصصی محيط زیست، قرآن کریم، و مطبوعات
به نحو تخصصی دربارۀ مسائل حوزه های مختلف، دبیرخانه مسابقات  نقد، مناظره و گفت وگو  باب  ترویج  به منظور 
از نمایشگاه ها مثل نمایشگاه بین المللی محیط زیست نمونه محدودتر و  ایران در حاشیه برخی  مناظره دانشجویان 

کوچکتری از مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران را برگزار کرد.
از جمله نمایشگاه هایی که دبیرخانه مسابقات در آن حضور پیدا کرد، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بود. این مسابقات 
به ابتکار واحد قرآن و عترت معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی و با همکاری جهاد دانشگاهی واحد 
عالمه طباطبائی، سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با حمایت مالی معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. در این مسابقات که با هدف ترویج سبک زندگی قرآنی و با شعار 
»قرآن؛ معنای زندگی« در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( 
تهران برگزار شده بود، 8 تیم دانشجویی برتر از دانشگاه های تهران حضور داشتند و در فاصله 30 اردیبهشت تا 2 
خرداد 1397 به رقابت با یکدیگر پرداختند. در مجموع در این مسابقات 7 مناظره برگزار شد. مناظره نهایی این رقابت ها 

بین تیم های »جدال احسن« و »تنقیح مناط ترافرازنده« برگزار شد که با برتری تیم »جدال احسن« خاتمه یافت.
همچنین دبیرخانه مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در حاشیه هجدمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، با 
برگزاری چهار مناظره با محوریت موضوعات محیط زیستی، حضور پیدا کرد. در این مناظرات که در فاصله 24 تا 27 
فروردین 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، 8 تیم شرکت کردند. در این مناظرات، هر دو تیم تنها 

در یک مناظره شرکت کردند و جدولی برای مناظرات پیش بینی نشده بود.
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها نیز، دیگر نمایشگاهی بود که دبیرخانه مسابقات با برگزاری چند مناظره در آن 
حضور یافت. این حضور در سال 1395 در غرفه خبرگزاری ایسنا و همچنین در سال 1396 در غرفه خبرگزاری ایکنا 
اتفاق افتاد و در مجموع 6 مناظره توسط دبیرخانه مسابقات در حاشیه نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. این مناظرات 

نیز همانند مناظرات نمایشگاه محیط زیست به صورت تک مسابقه به انجام رسید.
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