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 بخش اول: کلیات

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

شیِ سازمان مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیهر سال توسط  ه دانشجویان ایرانمسابقات ملی مناظردانشگاهی، 

دبیرخانه شود. برگزار می متقاضی در سراسر کشور )جهاد دانشگاهی و غیر آن(و واحدهای دانشجویان جهاد دانشگاهی 

 مستقر است.مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی این مسابقات در  دائم

 

 اهداف: 2ماده 
 اهداف برگزاری مسابقات عبارت است از:

  وگو گفت فرهنگتوسعة 

  دانشجویان میان در نقاد و خالق تفکرآموزش و ارتقای 

  های ارتقای دانش و آگاهی در میان دانشگاهیانانگیزهتقویت 

 هدفمند و منسجم گروهی هایفعالیت تقویت و تمرین 

  

 

 مسابقات مشی : خط3ماده 

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

 ؛مرسوم و روزمره مجادالت و غیرعلمی هاینزاع به ورود از پرهیز 

 ؛منابع و هاقولنقل مباحث، کارایی و روزآمدی به اهتمام 

  شده.های اعالمها در مقابل گزارهها و اعضای آنمواضع گروهواقعی بودن 

 

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

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

در مناظره باید  رد.ها باید با رعایت امانت و اخالق صورت پذیقولکنندگان بر موضوع اشراف داشته باشند. نقلمناظره

 نطقیم آرام، نظم،م واضح،پرداخت. مناظره باید تنها به بیان شواهد و مدارک مستدل  کرد و فردی اجتناب هایتقابلاز 

 صورت پذیرد.زمان مقرر با رعایت  و

 : ساختار تشکیالتی 5ماده 
 ارکان برگزاری مسابقات به شرح زیر است:
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های حامی مسابقات، استادان نظران، نمایندگان سازمانشورایی است متشکل از صاحب :گذاریشورای سیاست: 5-1

. شودیریزی مسابقات محسوب مبرنامه و سیاستگذاری مرجع های علمی و فرهنگی که باالتریندانشگاه و شخصیت

گذاری، رئیس شود. رئیس شورای سیاستگذاری به پیشنهاد دبیر مسابقات تشکیل میجلسات شورای سیاست

گذاری از سوی احکام اعضای شورای سیاستگاهی است. رئیس آن، معاون فرهنگی جهاددانشجهاددانشگاهی و نایب

 وظایف زیر را برعهده دارد: این شوراشود. ر میرئیس جهاددانشگاهی صاد

  ی کلی مسابقاتراهبردها ها وسیاست تصویببررسی و 

 هانامهها و آیینبررسی و تصویب دستورالعمل 

 مسابقات ساختار تصویب و بررسی 

 هابررسی و تعیین مسئوالن کمیته 

 بررسی و تصویب برنامه اجرایی مسابقات در هر دوره 

  بودجه مسابقاتبررسی و تصویب 

 ایسته مسابقاتمختلف در برگزاری ش مراکز و هاسازمان امکانات از گیریکمک به بهره 

 مسابقات کیفی و یکمّ سطح ارتقای برای پیشنهادهاو تصویب  بررسی 

 ی مسابقاتاجرا حسن بر مستمر نظارت 

مسابقات است  هنگیهما و راهبری کانون و اجرایی تشکیالت ارکان ترینمهم از یکی دبیرخانه :دبیرخانه ملی: 5-2

سات شوراهای  مسابقات، هماهنگی با واحدها، هماهنگی اجرایی برگزاری جل یاجرای هایفعالیت کلیه که وظیفه انجام

ف اجرایی مرتبط ، انجام کلیه مکاتبات و سایر وظاییاجرای اقدامات روند بر مداوم نظارت تدوین صورتجلسات، مختلف،

 برعهده دارد. رابا مسابقات 

مدیریت دبیرخانه را  ودبیر مسابقات، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی است که وظیفه تشکیل  : دبیر:5-3

 شود.برعهده دارد و حکم او از سوی رئیس جهاددانشگاهی صادر می

دارد و حکم او از  دههماهنگی کلیه امور مرتبط با شورای علمی را برعهدبیر علمی مسئولیت  : دبیر علمی:5-4

 شود.سوی رئیس جهاددانشگاهی صادر می

 گی کههای علمی و فرهننظران، استادان دانشگاه و شخصیتشورایی است متشکل از صاحب : شورای علمی:5-5

ای(، حدود و صغور آنها، ضوابط داوری و امتیازدهی، های مسابقات )در سطوح ملی و منطقهوظیفه تعیین و تصویب گزاره

نفر  و چندین  دبیر مسابقات، دبیر علمی مسابقات شامل اعضای این شورافهرست داوران مسابقات را برعهده دارد. و 

ها به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس جهاددانشگاهی است که احکام آنها از سوی رئیس اعضای هیئت علمی دانشگاهاز 

 ورای علمی برشضر بر عهده دکتر علی منتظری است. ریاست شورای علمی در حال حاشود. جهاددانشگاهی صادر می

ها أمین گزارشکلیه امور علمی مسابقات در تمام مراحل نظارت خواهد داشت. دبیر علمی مسئولیت دبیری این شورا، ت

 و اسناد موردنیاز، و پیگیری مصوبات آن را برعهده دارد.
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 بخش دوم: ضوابط اجرایی
 ساختار مسابقات: 6ماده 

باید  که سرپرست یک همراه به دانشجو وعض چهار از متشکل است گروهیکننده: های مناظرهترکیب تیم :6-1

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

 .شوندمی حاضر سخنران عنوانبه مناظره صحنه در کهکننده مناظره تیم اعضایدو نفر از  :کنندگانمناظره :6-2

ی الزم برای هر مناظره را در موظفند منابع، اطالعات و محتوا کهکننده مناظره تیم اعضایدو نفر از  :محققان :6-3

 اختیار گروه قرار دهند.

 عالی آموزش و مراکز موسسات ها، دانشگاه علمی هیات اعضای از است عضوی گروه سرپرست :گروه سرپرست :6-4

 .هدایت و راهبری کند را تیم اعضای است موظف کشورکه

 برگزاری نامه ئینآ و قوانین اساس بررا  مناظره جلسات برگزاری و مدیریت وظیفه ی است کهفرد :جلسه رییس :6-5

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

وص کر است که بخشی از داوری مناظره در خصذ شایان .رییس جلسه است عهدهبر  رعایت ضوابط و آیین نامه

 صورت می گیرد.های مذکور توسط رئیس جلسه مالک

ها، معرفی ای در مورد چگونگی اجرای مسابقه، زمان سخنرانیبایست در ابتدای هر مسابقه خالصهرییس جلسه می

 کننده و گزاره مسابقه به شنوندگان ارایه نماید.های شرکتروهداوران، گ

برعهده دارند  مناظره قواعد و ولاص اساس بر تنها را کنندهمناظره هایتیم ارزیابی و قضاوت مسئولیت داوران: :6-6

 است. وییداور دانشج سه و داور عضو هیئت علمی سهو شامل 

 ها: ضوابط تیم7ماده 
 دانشجو و یک سرپرست عضو هیئت علمی است. 4متشکل از هر تیم،  :7-1

 ها و مقاطع تحصیلی مختلف باشند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.توانند از رشتهاعضای یک تیم می :7-2

درصد تغییر کرده  50ز اترکیب تیم ها در مقایسه با ترکیب اولیه )در مرحله استانی یا دانشگاهی ( نباید بیش  :7-3

 باشد.

ها از طریق سرگروه ا تیمکلیه ارتباطات دبیرخانه ب و نفره( 4)یکی از اعضای تیم  هر تیم دارای یک سرگروه است :7-4

 گیرد. صورت می

  شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است. :7-5

 

 : الزامات اجرایی مسابقات8ماده

را به تیم کننده ظرهمنا نفر 2 اسامیفرم چکیده و  ،مسابقه دقیقه قبل از شروع هر 15موظف است  سرگروه تیم :8-1

 . کند مسابقات اعالم اجرایی کمیته
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 مسابقه یک برگزاری طول در اما نند،ک تغییر دیگر مسابقه به مسابقه هر از توانندمی کنندهمناظره نفر عضو دو :8-2

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

ود کننده گروه خعضو مناظره 2روی جایگاه دو نفر عضو محقق در زمان مسابقه، در جایگاه تعیین شده و روبه :8-3

، حداکثر جلسهنرانی تیم مقابل و با اجازه رییس های دوم و سوم سختوانند در زمانمحققان فقط میگیرند. میقرار 

 های خود تحویل دهند.گروهیبه همهرگونه سخن گفتنی مشورت و  وگو وبدون گفتبرگه یادداشت را  دو

فقط برای مناظره تاپ در حین مسابقه، استفاده از هرگونه وسیله ارتباطی مانند تلفن، تلفن همراه، تبلت، لپ :4-8

 کنندگان و محققان ممنوع است. برای مناظره و نیز مذاکره و مشورت با حاضران در جلسه کنندگان

صورت، از شده از سوی رییس جلسه به سخنرانی خود پایان دهند. درغیراینکنندگان باید در زمان اعالممناظره :8-5

خواهد شد همچنین زمان اضافه در هر بخش نیز ذخیره نامتیاز منفی به آنان تعلق خواهد گرفت. سوی رئیس جلسه 

 های بعدی وجود نخواهد داشت.تفاده از آن در بخشو امکان اس

یزند. کنندگان باید قضاوت هیأت داوران را به عنوان نتیجه قطعی قلمداد کنند و از اعتراض به داوری بپرهمناظره :8-6

ن تیم اخالق یا بهترین ازبین رفتن بخت تیم برای انتخاب شدن به عنواتواند موجب هرگونه اعتراض به داوری می

 بازنده می شود.

درمیان به کنندگان یک تیم باید یکصورت متوالی صحبت کند و مناظرهتواند دوبار بهکننده نمیمناظرهیک  :8-7

 مناظره بپردازند.

اید بدون اعالم و اجازه مسابقه توسط تیم موافق ، شروع و توسط تیم مخالف پایان می پذیرد. مناظره کنندگان نب :8-8

 ره را شروع کنند.یس جلسه مناظیر

 موارد زیر موجب کسر امتیاز از سوی رئیس جلسه خواهد شد: :9-8

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

 قرار گرفتن پشت تریبون و شروع مناظره بدون اخذ اجازه از رییس جلسه 

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

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

 ( مناظره از قبل ربع یک) پذیرش به چکیده فرم تحویل در تاخیر 

 چکیده فرم تحویل عدم  

 در حاضر ادافر دیگر با ارتباط و و مناظره کننده محقق اعضای ارتباط و یادداشت برگه قوانین رعایت عدم 

 سالن

ک سوال نکته یابی از تیم هریک از تیم ها می تواند پس از اتمام جمع بندی، یمراحل نیمه نهایی و نهایی، در  :8-10

رت عدم پاسخ مقابل بپرسد. درصورتی که تیم مقابل به سوال پرسیده شده جواب نداد می توان یک سوال دیگر و درصو

 سه پرسش پاسخ دهد. می توان سومین سوال را پرسید. تیم مقابل باید به یکی از این

در مراحل نیمه نهایی و نهایی، به منظور تقویت مشارکت مخاطبان، یک برگه پرسش از تیم موافق و یک برگه  :11-8

پرسش از تیم مخالف در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. مخاطبان می توانند یک پرسش مورد نظر خود را در برگه 
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زمان جمع بندی تیم ها، برگه ها را جمع آوری و در اختیار اعضای تیم محقق قرار مخصوص بنویسند. تیم اجرایی در 

 می دهد. تیم ها می توانند برای سوال نکته یابی، از این پرسش ها استفاده کنند.

 نظور خواهد شد.در انتخاب برنده بازنده ها، عالوه بر امتیاز داوران ، رعایت اخالق مناظره نیز م :12-8

ظر گرفتن موضع حقیقی که به عنوان بهترین بازنده به مرحله بعدی راه می یابد، می بایست بدون در ن تیمی :13-8

 خود و برخالق موضع تیم برنده حاضر در آن مرحله، درخصوص گزاره از پیش تعیین شده مناظره کند.

 

 بندی اجرای یک مسابقه: زمان9ماده

 مجید اهلل کالم قرائت

 اعالم و داوران هیات معرفی مناظره، برگزاری چگونگی مورد در کلیاتی) جلسه رئیس توسط برنامه اعالم

 (موضوع

  آنها معرفی و جایگاه در گرفتن قرار جهت ها تیم از دعوت

 جلسه رئیس توسط مناظره شروع اعالم

 : سخنرانی ساختار 

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

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

 اول سخنرانی پایان زنگ 

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

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

 دوم سخنرانی پایان زنگ 

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

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

 سوم سخنرانی پایان زنگ 

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

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

  مناظره پایان زنگ 

 جلسه رئیس توسط مسابقه خاتمه اعالم -

 داوران هیات توسط نتیجه اعالم جهت تنفس دقیقه 10-15  -

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

 مسابقه خاتمه -

 



                                         انابقات ملی مناظره دانشجویان ایر دوره مسیازدهمین 

8 

 

 بخش سوم: ضوابط علمی
 تعریف مفاهیم: 11ماده 

ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی کشور که با رعایت اخالق، فردی است از اعضای هیئت علمی دانشگاه . داور:11-1

پردازد و بر اساس ضوابط کننده میهای مناظره طرفی و در چارچوب اصول علمی به ارزیابی عملکرد گروهانصاف، بی

 کند.قضاوت خود را اعالم مینامه برگزاری مسابقات، نامه و نیز آیینتعیین شده در این آیین

کنند و براساس معیارهای فعالیتی که در آن گروهی از داوران، مسابقات را به صورت مستقیم نظاره می . داوری:11-2

 دهند.پردازند و امتیاز میوت میکننده، به قضانامه، میان دو گروه شرکتامتیازدهی بیان شده در آئین

ابقات برای داوری هیئتی است متشکل از سه داور که در هر مسابقه توسط کمیته داوری مس . هیئت داوران:11-3

انشجویی هیئت شایان ذکر است، در مرحله کشوری مسابقات، سه داور هیئت علمی و سه داور د شوند.انتخاب می

 زدهی تأثیر خواهد گذاشت.دهند. همچنین رأی رئیس جلسه بر اساس ضوابط و فرم مصوب بر امتیاداوران را تشکیل می

های مختلف مسابقات مناظره که مسئولیت تعدادی از برندگان و برگزیدگان دوره دانشجویی: انداورهیئت  .11-4

 رد.های مناظره کننده را تنها براساس اصول و قواعد مناظره با توجه به فرم داوری دانشجویی به عهده داارزیابی تیم

 دهند.هیئت داوران دانشجویی را تشکیل می داور، اعضای 3در مسابقات، 

ها، به طرح شده در مناظرات از سوی تیم: یک عضو هیئت علمی است که بر اساس مباحث ارائهیاب. داور نکته11-5

شود و پردازد. این داوری فقط در مسابقه فینال مرحله کشوری انجام میها )از هر تیم یک سوال( میدو سوال از تیم

 یاب این امر را برعهده دارند.نکتهداور  2

 یاوران مشخص مهیئت د سینفر به عنوان رئ کیسه نفره،  یهر هیئت داور انیاز م . رییس هیئت داوران:11-6

ها و ...مرجع مسابقه، اعتراض گروه یاختالف در زمان اجرا ازات،یامت یتساو رینظ یشود تا در صورت بروز موارد

  شد.و حل مسأله با یریگمیتصم

 

 : امتیازدهی12ماده 

دهند نامه انجام میئینآفعالیتی که هیئت داوران در هر مسابقه برمبنای معیارهای بیان شده در . امتیازدهی: 1-12

 های داوری است.و شامل تکمیل فرم

امتیاز، از هر  140داز هر داور هیات علمی کسب می شو تیم یک توسط که امتیازی حداکثر: دهیامتیاز . نحوه2-12

 باشد.امتیاز می 50( POIنکته یابی ) ت  مسابقه فینال شامل داوریسباشد. الزم به ذکر اامتیاز می 60داور دانشجو 

 دهی: امتیاز . معیارهای12-3

o مسابقات نامهآئین در مندرج ضوابط و شرایط رعایت 

o تیمی انسجام و هماهنگی ریزی،برنامه 

o مخالف نظرات و آرا به احترام و علمی مناظره اخالق رعایت 
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o گیرینتیجه تا مسئله طرح از مستدل و علمی فرایندی کردن طی 

o دستوری نکات رعایت و بیان فن 

o بحث مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه 

o بحث در منطقی چارچوب از استفاده 

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

 

 : اعالم رأی13ماده 
بندی رأی داوران پرداخته و های داوری توسط هیئت داوران، کمیته علمی و داوری به جمعپس از تکمیل فرم

رساند. پس از تأیید نتایج و صورتجلسه داوری توسط هیئت داوران، رأی آنها توسط صورتجلسه را به تأیید داوران می

چ وجه قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهد بود. در صورت یشود. رأی اعالم شده قطعی بوده و به هرئیس جلسه اعالم می

بندی رأی هیئت داوری را بررسی کند. تشکیک در رأی اعالم شده، کمیته داوری دبیرخانه مجاز است مجدداً جمع

 توانند رأی خود را تغییر دهند.بنابراین پس از تکمیل صورتجلسه و اعالم رأی، داوران نمی

 

 لی داوریهای کمشیخط: 14ماده 
 ها و نظراتپرهیز از تعصب و جانبداری نسبت به افراد، گروه .1

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

 توجه ویژه به رعایت ساختار علمی و اخالقی مناظره .3

 اوریدهای اجرایی و نامهمبنای مفاد آئین گیری و اعالم رأی برتصمیم .4

 های داوریپرهیز اعضای هیئت داوران از مشورت و همفکری با یکدیگر در هنگام تکمیل فرم .5

 

 ها و وظایف داوران: ویژگی15ماده 
های دانشگاهی عضو هیئت علمی باشند. در غیر این صورت اشتهار داور به تخصص داوران باید در یکی از رشته .1

 د بود.انتخاب خواه های علمی به تأیید کمیته داوران مدرکدر رشته

 های مورد مناظره در داوری دخالت دهند.داوران نباید موضع تخصصی خود را در خصوص گزاره .2

زده و نظرات تکمیلی خود را یادداشت های داوری عالمتداوران موظفند نظرات خود را در طول مسابقه در برگه .3

 نمایند.

 ها و داوری مسابقه گفتگو کنند.زاره و نحوه مناظره با گروهداوران نباید قبل، حین و بعد از مسابقه، در خصوص گ .4

تواند پس از اعالم رأی و در صورت لزوم، از یکی از داوران جهت تبیین موضوع مناظره دبیر اجرایی مسابقات می .5

هها ملکرد گروو اصول و قواعد علمی مناظره دعوت به عمل آورد. این زمان به هیچ وجه نباید صرف نقد و مقایسه ع

 شود.

 دانند.کنندگان نمیداوران باید چنان بدون تعصب عمل کنند که گویی چیزی بیشتر از مناظره .6
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ه این گرایش کداوران موظفند اگر به هر دلیلی، نسبت به موضوع مسابقه گرایش و تعصب دارند و بیم آن دارند  .7

 خودداری کنند.  بر موضع گیری ایشان تاثیر بگذارد، از نشستن بر مسند داوری آن موضوع

 د.داشته باشن تینحسنها کنندگان و گروهداوران موظفند نسبت به مناظره .8

 داوران باید از مشورت و تأثیرگذاری بر رأی یکدیگر پرهیز کنند. .9

کنندگان را در نظر بگیرند و امتیاز خود را بر داوران موظفند در اعالم رای خود عملکرد فردی و گروهی مناظره .10

 این عملکرد اعالم کنند و مجموع آنها را لحاظ کنند. اساس مجموع

. ) گیری و اعالم رأی، پس از بازبینی و تأیید اوراق امتیازدهی، توسط رییس هیئت داوران انجام می شودصمیمت .11

 توضیح کامل این مورد در دستورالعمل فرم ارزیابی قابل مطالعه است(.

 مناظره خودداری کنند. ها و... در حینگویی به پرسشتذکر یا پاسخداوران باید از هرگونه اعتراض، اعالم نظر،  .12

به  توانند در صورت تذکر نسبت به روند اجرایی مناظره نظر خود را در برگه ویژه نگاشته و در پاایانداوران می .13

 عمال تذکرات از اختیارات رئیس جلسه است.گیری در خصوص ارئیس جلسه بدهند. تصمیم
 

 در مسابقات ی داوریاالجراالزم : موارد16ماده 
 رئیس جلسه در ابتدای هر مناظره، داوران را معرفی خواهد کرد. .1

 دقیقه پیش از زمان شروع مسابقات در محل حاضر شوند. 20داوران باید دست کم  .2

بندی مانزکمیته داوری موظف است دست کم یک هفته پیش از شروع مسابقات، اسامی نهایی داوران و برنامه  .3

 ضور آنها را به کمیته برگزاری اعالم کند.ح

وضوع مسابقه نفر بر اساس آشنایی کلی آنها با م 2ضروری است در هر مسابقه، در ترکیب هیئت داوران حداقل  .4

 )گزاره( انتخاب شود. منظور از آشنایی کلی لزوماً مدرکتحصیلی یا ... در آن حوزه نیست.

ط داوری در نظر ن، سوابق آنها در مسابقات پیشین را از نظر رعایت ضوابضروری است کمیته داوری در انتخاب داورا .5

 بگیرد.

 بندی حضور، ضوابط داوری، جایگاه علمی.رعایت زمان .6

 الزم است کمیته داوری بر اساس فرم اختصاصی،عملکرد داوران را ارزیابی کند. .7

 کمیته داوری موظف به تهیه پکیج آموزشی داوران است. .8

 قرار گیرد. داوری، پکیج آموزشی داوران باید یک هفته پیش از مسابقات در اختیار داورانبه تشخیص کمیته  .9

 ست.اکمیته اجرایی مسئول هماهنگی امور رفاهی داوران )حمل و نقل پذیرایی و ...( در طول مسابقه  .10

 ها به داوری تنها باید از محور دبیرخانه صورت بگیرد.پاسخگویی به هر گونه اعتراض گروه .11

های ارزیابی اوران مراحل نهایی باید سابقه دست کم سه مسابقه را در کارنامه خود داشته باشند و در فرمد .12

 کمیته داوری، باالترین امتیازها را گرفته باشند. نتایج کلی محاسبه خواهد شد.

موافقت یا مخالفت المقدور کسانی را برگزیند که اشتهار به کمیته داوری موظف است در انتخاب داوران، حتی .13

 با گزاره مسابقه نداشته باشند.
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های مناظره کننده به داوران پیش از شروع مسابقه خودداری کند. کمیته داوری باید از ارائه اطالعات گروه .14

 از مسابقه به داوران اعالم کند. های مسابقه را پیشکمیته داوری باید گزاره

 های مناظره کننده پیش از شروع مسابقه خودداری کند.ن به گروهکمیته داوری باید از ارائه اطالعات داورا .15

ها و مشخصات داوران )نام و روز پیش از برگزاری مسابقات، گزاره 7اند واحدهای برگزار کننده مناظرات موظف .16

 دهند.ات ارائه نام خانوادگی، مؤسسه علمی متبوع و رزومه مختصری را جهت بررسی و تأیید به دبیرخانه ملی مسابق

 رعایت تنوع در رشته علمی و مؤسسه علمی ـ آموزشی متبوع داوران ضروری است. .17

های مناظره کننده رئیس جلسه بر اساس عدم رعایت ضوابط و مقررات اجرایی در قالب فرم مشخص از گروه .18

 امتیاز کسر خواهد کرد. این امتیاز در نتایج کلی محاسبه خواهد شد.

دهند، باید نظر کلی خود را درباره تیم برنده در انتهای فرم درج ی که به معیارها میداوران، صرف نظر از امتیاز .19

 کنند.

 رأی دهند. موارد مندرج در فرم داوریداوران باید به همه  .20
 

 : معیارهای امتیازدهی17ماده 

 نامهرعایت شرایط و ضوابط مندرج در آئین -1

 ریزی و هماهنگی و انسجام گروهیبرنامه -2

 انسجام مطالب و پایایی مطالب مطرح شده -2-1

 ها شده توسط گروهها و جزئیات مباحث مطرحقابل تمیزبودن رئوس، سرفصل -2-2

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

 گروهی خود باشد(.های هماستدالل

 علمی و احترام به آراء و نظرات مخالف. رعایت اخالق مناظره 3

 خاص، وزانت و متانت ادبیحفظ حرمت اش -3-1

 رقراری ارتباط صحیحب -3-2

 عایت صراحت و صداقتر -3-3

 صب و القاء نظرات و عقاید دوری از تع  -3-4

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

 نبایدها(

 

 گیری. توجه و رعایت فرایندهای علمی، منطقی و مستدل از طرح مسأله تا نتیجه4

 های قابل استفاده در سخنرانیاجتناب از تعدد و پراکندگی مبانی نظر -4-1

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

 ناد و مدارک معتبرآوری و استناد به اسموضوع و جمعهش در ارتباط با تحقیق و پژو -4-3
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 پسندهای علمی و خودداری از اشکال و دالیل غیرعلمی و عامهکارگیری انواع برهانبه -4-4

 وضوع و توانایی افرادانتخاب روش مناسب جهت مناظره متناسب با م -4-5

 و بزرگ نمایی منابع و مأخذ استفادهاستفاده از منابع روزآمد، معتبر و پرهیز از سوء -4-6

 . فن بیان و رعایت نکات دستوری5

 رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری لغات سره  -5-1

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

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

 گویند......، میپایه نظیر: گفته شدهگویی و ادعاهای نامعتبر و بیپرهیز از کلی -5-4

 

 . احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث6

 گویی به سؤاالتتحلیل علل مسائل و پاسخ جامعیت، ژرف اندیشی و انعطاف در -6-1

 ن و پرداختن به نظریات موجود در ارتباط با مسألهشناخت مسأله و چگونگی طرح آ -6-2

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

 ائل تاریخی و منطقی ارجاع به مس -6-4

 

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

 قابل استفاده بودن مطالب برای جامعه دانشجویان -7-1

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

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

 نابع و اسناد معتبراستناد به م -7-4

 ها. ضوابط تنظیم گزاره18ماده 

گیرد و چارچوب مناظره را ای خبری که مناظره حول آن شکل میگزاره عبارت است از جمله تعریف گزاره: .18-1

 کند.مشخص می
موظف است فهرست کاملی از  رااین شوعلمی مسابقات است.  شورایترین وظایف از اساسی« گزاره»انتخاب . 2-18

 تصویب و اعالم نماید.روز پیش از شروع مسابقات  30حداکثر های هر دوره را گزاره

. منظور از شودتعیین می گذاریستشورای علمی و تصویب شورای سیاها، به پیشنهاد محورهای کلی گزاره .18-3

ها بر مبنای آنها تدوین خواهد شد. مانند: اقتصاد، سیاست، سالمت، بهداشت مقوالت کلی هستند که گزاره ها،محور

 روانی و ...

 باید موارد زیر رعایت شود: هاگزاره. در نگارش 18-4
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 ،شود مثال غلط:  می داخلی تولیدات کیفیت ارتقای سبب کاال خبری باشد )مثال صحیح: واردات قالب جمله

 شود؟(؛داخلی نمی تولیدات کیفیت ارتقای سبب کاال آیا واردات

  درک  نباید چنان تخصصی باشد که قابلیت بحث عمومی را از دست بدهد و برای مخاطب عام قابلگزاره

ها ینزینمثال غلط: از نقطه نظر ک.است مقدم کشور سیاسی توسعه بر اقتصادی نباشد )مثال صحیح: توسعه

 بخشد(؛سعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی رسیدن به توسعه پایدار را تسریع میتو

  باید قابلیت بحث دوسویه )مخالفت یا موافقت( داشته باشند؛گزاره 

  رامپ در آمریکا نباید انتزاعی باشد و ترجیحاً به مسائل روز و بومی بپردازد )مثال صحیح:  انتخاب تگزاره

رابطه  ل مسائل شناختیح باکمال گرایی مثبت و منفی  نفع ایران است. مثال غلط: المللی بهدرمناسبات بین

 مستقیم دارد(.

هایی مورد استفاده قرار گیرد که به مسائل بومی آن ای و استانی، گزارهشود در مسابقات منطقه. توصیه می18-5

 منطقه یا استان مربوط است. 

 

 هاها و جدولفرمضمایم، 

 راهنمای داورانک( ی

یجه عالی در تیم داوری مرحله کشوری ششمین دوره مسابقات مناظره، جهت حصول نتضمن تشکر از حضور جناب

 بهتر خواهشمندیم در فرآیند داوری مناظره به نکات زیر توجه فرمایید.

 

 مسابقه همان در چهاساس آنبر و کامل طرفیبا بی شود، انجام ذهنیتی هرگونه از فارغ مسابقه، هر هایتیم داوری .1

 .شودمی دیده

 و بودن مسابقه والنیدلیل ط به که شودمی داده داور هر به برداریسفید یادداشت هایبرگه مسابقه جریان در .2

 .نمایید برداری استفادهیادداشت برای هاآن از شودمی پیشنهاد تر،انهفمنص و بهتر قضاوت داشتن

 اعالم ساعت زا قبل دقیقه 15 خواهشمندیم مسابقه، هر از قبل هایهماهنگی و مسابقات فشردگی و نظم یللد به .3

 زامیلا حترمم داور 3 هر حضور مسابقه هر شروع باشید برای داشته توجه باشید. داشته حضور برگزاری محل در شده

 .باشدمی

 داشته توجه د.شرکت کنندگان بپرهیزن با صحبت هرگونه از داوران سوءِ تفاهم، و شنجت هرگونه از جلوگیری برای .4

 .نندک پیدا اطالع نباید هیچ عنوان به نمرات ریز و دهیامتیاز نحوه از کنندگان شرکت باشید

 دادن امتیاز برای باشد؛ بنابراینمی ایشان شخص هایتوانایی و دانش واسطه به داوری، برای استاد هر از دعوت .5

 .هر داور حفظ شود رأی استقالل که نشود مشورت دیگر داوران با مسابقه هر بعد

 شود باشد. توجهیم برای قضاوت متعدد هایشاخص دارای گیردمی قرار محترم داوران اختیار در که داوری فرم  .6

 .نشود داده مناظره یک به کلی و رأی شود داده نمره جداگانه طور به شاخص هر به قضاوت برای
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 ارزیابی برای های دیگرتیم و مسابقات شوند؛ به مقایسه یکدیگر به نسبت کننده شرکت تیم دو مسابقه هر در  .7

 .نشود توجه

شود؛  توجه آن بیان استدالل و در هایمتتوانایی  به بنابراین باشد،می یادگیری برای فرصتی مناظره ملی مسابقات .8

 .باشد نداشته هاداوری در تأثیری مواضع بودن باطل و حق

 مسئوالن ایمالحظه گونهداشتن هر صورت در که گیردمی قرار داوران اختیار در هاگزاره مسابقات، شروع از قبل .9

 .دهند قرار خود نظرات جریان در را برگزاری

 شود. داده قرار نظرها مدتیم استدالل ارزیابی در مورد این باشد،می ابهام دارای گزاره ایمسابقه در اگر .10

 قرار داوران اختیار در شده است تکمیل شرکت کننده هایتوسط تیم که چکیده فرم مسابقه شروع از قبل .11

 استفاده، مورد منابع نیز و هااستدالل و مواضع از خالصه اطالع و تیم اعضای با آشنایی برای شودمی گیرد. پیشنهادمی

 .بفرمایید دقت مطالعه با را آن
 
 


