
 
 

 اندیشی  آزاد هایکرسی تشکیل نامهآیین

 پژوهشی و عالیآموزش مؤسسات و هادانشگاه در

 

 

 

. اظهارنظر برای دانشجوست به دادن میدان بگیرد، انجام علمی و سیاسی و اجتماعی گوناگون مسائل یزمینه در باید که کارهائی از دیگر یکی

 اگر. بشود تشکیل باید و کند پیدا تحقق باید هادانشگاه در گفتیم، ما که آزاداندیشی یهاکرسی این. بود بیمناک نباید هیچ اظهارنظر از

 هایمحیط در مذهبی، و فکری حتّی گوناگون هایزمینه در اجتماعی، هایزمینه در سیاسی، یزمینه در تخصصی مهم هایبحث چنانچه

 است ممکن اجتماعی و عمومی هایمحیط به بحثها این کشاندن از که اتیضایع مطمئناً بشود، مطرح بحث قدرتِ و توان صاحبان بین سالمی

 .آمد نخواهد پیش دیگر بیاید، پیش

 8/6/88دیدار با اساتید دانشگاهها  –مقام معظم رهبری مدظله العالی 

 

 تعریف کرسی آزاداندیشی -1 ماده

منطقي و شجاعانه، در يكي  عقالني، انه،محترم مند،نظام آزاد، صورت به آن در كه است نشستي :آزاداندیشیکرسی

اظهارنظر، پرسش و پاسخ عميق،  به معين و از پيش اعالم شده، يموضوع باب در هاي مندرج در ذيل،از قالب

 شود.پرداخته مي مستندات ارايه و استدالل با همراه آراء، تضارب و تبادل گفتگو،

 هاي زير قابل اجراست:هاي آزاد انديشي، در يكي از قالبكرسي ها:قالب

 كرسي مناظره  .1

 نظر  وكرسي نقد  .2

 كرسي پرسش و پاسخ به شبهات .3

 

 اهداف  -2 ماده

، هاي وحدتها با توجه به تقويت مؤلفهدانشگاه در هاانديشه ناصحانه و آزادانه بيان مطلوب براي محيط ايجاد ـ2ـ1

 امنيت ملي و ارزشهاي اسالمي

 گفتگو  منطق و اسالمياخالق  رعايت با علمي و عقالني يفضا شدن حاكم و آراء تضارب ـ2ـ2



 
 

آزادگي،  گرايي،جويي، قانونحقيقت روحيه آراء و تقويت طرح براي عادالنه و ، امنفرصت قانوني ايجاد ـ2ـ3

 نقدپذيري در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. فرهنگ و رشد فكري خوداتكايي

 و پاسخگويي به شبهات ابهامات رفع و افزاييبصيرت راستاي در خالق تفكر و طالعهم به دانشگاهيان تشويق ـ2ـ4

 گوناگون

 پردازيسازي فرآيند توليد علم و نظريهايجاد بستر علمي و فرهنگي مناسب براي تشويق و زمينه  ـ2ـ5

 

 سیاست گذاری  و نظارت  -3 ماده

شوراي »هاي تابعه برعهده دانديشي در دستگاههاي آزاسياستگذاري و نظارت كالن بر حسن انجام كرسي

 .باشدمي« ها و مراكز آموزشيدانشگاهشدن اسالمي

 

 هامرکزی کرسی هیأت -4ماده 

هاي هيأت مركزي نظارت بر فعاليت»هاي آموزش عالي كشور، هاي آزادانديشي در دستگاههيأت مركزي كرسي

 دستگاه مربوطه است.« هاي اسالميتشكل

 ت مرکزی:وظایف هیأ

 هاكرسي در برگزاري تسهيل راهكارهاي توسعه كمي و كيفي و الف: اتخاذ

 مرتبط به شوراي اسالمي شدن دانشگاهها هايدستورالعمل و ضوابط پيشنهاد و نياز مورد هايبخشنامه ب: بررسي

 ناظر دانشگاههاي تابعه هايهيأت عملكرد ارزيابي و نظارت هدايت، ج: حمايت،

 

 موسسهات نظارت هی -5 ادهم

است و « هيات نظارت بر فعاليتهاي تشكلهاي اسالمي» در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي،  هيات نظارت

 دبيرخانه هيات نظارت بر تشكلهاي اسالمي دانشگاه وظيفه پيگيري امور اجرايي آن را  بر عهده خواهد داشت. 

 



 
 

 نظارت موسسه: هیأت وظایف

 در سطح دانشگاه مربوطه 2ت تحقق اهداف مصرح در ماده الف: برنامه ريزي در جه

 سطح محيطهاي تخصصي يا  عمومي(سطح كمي و كيفي مخاطبان )در  ب :صدور مجوز و تعيين

 هاكرسي بر حسن اجراي نظارت: ج

 شده برگزار هايكرسي بنديرتبه و ارزيابي :د

  رسيده هايگزارش و شكايات به رسيدگي: ه

تواند به منظور ايجاد سازوكار الزم براي انجام وظايف خود، حسب مورد نسبت به ارت ميهيأت نظ :1تبصره 

 هاي كارشناسي ويژه و يا ارجاع موضوعات به شوراي فرهنگي دانشگاه اقدام نمايد. تشكيل كميته

 شوراي هب فصلي صورت به را آن بنديجمع و اقدام هاكرسي ارزيابي به نسبت است موظف هيأت دبير :2تبصره 

 .نمايد ارسال مركزي هيأت دانشگاه و فرهنگي

كليه فرآيندهاي قانوني مصوب در آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان و دستورالعمل اجرايي در اين  :3تبصره 

 آيين نامه جاري خواهد بود.  

 

 فرآیند برگزاری: - 6ماده

 درخواست توانندمي باطي از مراجع ذيربط(ضزير )منوط به نداشتن حكم ان اشخاص و هامجموعه از يك هر ـ6ـ1

 نمايند: ارايه هيأت ناظر به را كرسي برگزاري

هاي هاي علمي و آموزشي، انجمناسالمي دانشگاهيان )دانشجويي و استادي(، گروه هايتشكل از هركدام: الف

 هاي فرهنگي و شوراهاي صنفيعلمي، كانون

  دانشجويان نفر ازحداقل سه : ب

 ج: هريك از اعضاي هيات علمي



 
 

هاي هاي حقوقي مورد اشاره در بند الف صرفاً در حيطه موضوعات تخصصي و زمينههر كدام از شخصيت تبصره:

 توانند درخواست برگزاري كرسي نمايند.فعاليت مصرح در اساسنامه و آيين نامه مصوب مي

و  يا  نفرات موافق خود مجري كارشناس، نفر در درخواست است مكلف هاي مناظرهكرسي برگزاري ـ متقاضي6ـ2

درصوت عدم معرفي مخالف، دبيرخانه هيأت موضوع  .نمايد پيشنهاد نظارت هيأت به و معرفي را موضوع مخالف با

به عنوان مناظره پيشنهادي را به اطالع عموم دانشجويان رسانده و درصورت اعالم آمادگي ساير دانشجويان يا تشكلها 

 نمايد.هاي الزم به صدور مجوز اقدام ميمخالف، هيأت  نظارت بعد از بررسي

 اعالم و جلسه تشكيل به تقاضا، نسبت دريافت تاريخ از كاري، روز هفت مدت ظرف است مكلف نظارت هيأت ـ6ـ3

 .نمايد اقدام كرسي برگزاري درخواست مورد در كتبي و رسمي نظر

 يك مدت ظرف را خود اعتراض تواندمي باشد، داشته اعتراض نظارت هيأت رأي به تنسب متقاضي چنانچه ـ6ـ4

 جلسه اولين در است مكلف نظارت هيأت. دهد ارائه نظارت هيات به مكتوب صورت رأي، به ابالغ تاريخ از هفته

 .دهد اطالع متقاضي به را نهايي نتيجه و بررسي را موضوع شورا،

شود. نحوه برگزاري هاي پرسش و پاسخ به صورت تخصصي برگزار ميرسيهاي نقد نظر و ككرسيتبصره:

 باشد.هاي مناظره دانشجويي منوط به نظر هيأت نظارت ميكرسي

 مجري كارشناس ـ6ـ5

هاي احاطه علمي نسبت به موضوع كرسي و الزم است برگزاركننده كرسي يك نفر مجري كارشناس با  ويژگي

ت جلسه جهت تاييد به هيأت نظارت معرفي نمايد. معرفي طرفين مناظره، اعالم ضوابط داراي توانايي الزم در مديري

بندي عادالنه وقت جلسه و مراقبت از خارج نشدن مباحث از موضوع تعيين ها، رعايت تقسيماخالقي در ارايه ديدگاه

 باشد.شده و ارائه تذكرات الزم در اين خصوص از جمله وظايف مجري مي

 

 



 
 

 های آزاداندیشییجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسیا -7ماده 

نامه مربوطه، منوط به هاي آزادانديشي در چارچوب مقررات دانشگاه و آيينبرگزاري و ارائه نظرات در كرسي

باشد و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه امكان تشخيص هيأت برگزاري كرسي در دانشگاه مي

 اعمال نظر و يا دخالت در برگزاري يا عدم برگزاري آن نخواهد داشت.  گونههيچ

هاي عمومي، در چارچوب قوانين مطبوعات كشور ها در نشريات و رسانهانعكاس كليه مطالب كرسي :1تبصره 

 باشد. مي

هاي و رسانه ها در نشرياتتواند انعكاس مفاد و محتواي كرسيهيأت برگزاري كرسي در موارد خاص مي :2تبصره 

 رسمي كشور را ممنوع نمايد. 

 

 موارد سایر - 8ماده

مكلفند همه ساله اعتبار مشخصي براي حمايت از  ها و مؤسسات ها و دانشگاهمعاونت فرهنگي دستگاه ـ1-8

 ايهشايست نحو به آنها برگزاري در فعال افراد و نمونه و برتر هايكرسي هاي آزادانديشي در نظر گرفته و ازكرسي

 نمايند. تقدير

 برگزاري در فعال علمي هيأت اعضاي ارتقاء مناسب امتياز اعمال به نسبت است مكلف دانشگاه و مؤسسه رئيس ـ2-8

 .نمايد هاي آزاد انديشي اقداممطلوب كرسي

 

 آن ابالغ تاریخ از و رسید شدن دانشگاههاتصویب شورای اسالمی تبصره به 7و  ماده 9در  نامهآیین این -9 ماده 

 .االجراست الزم

 

 


