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بسمه تعالي

ماده يک :تعاريف
 1-1مناظره :در ادب فارسی عبارت است از مباحثه و مجادله کردن برای آشکار کردن حق و صواب .مناظره عبارت است از گفتگو و نکته بینی رو در
رو با استفاده از روش رسمی استدالل تعاملی و به کار گیری شواهد و مدارک .
 2-1تیم مناظره :گروهی است متشکل از چهار عضو دانشجو به همراه یک سرپرست که عضو هیات علمی می باشد .هر تیم دارای دو عضو مناظره
کننده و دو عضو محقق می باشد.
 3-1مناظره کنندگان :اعضایی از تیم که در فن بیان ،سخنرانی،به کارگیری اصول منطقی ،استدالل و ...دارای توانایی و مهارت بوده و در صحنه مناظره
به عنوان سخنران حاضر می شوند.
 4-1محققان :اعضایی از تیم که در زمینه تحقیق و پژوهش از معلومات و دانش وسیعتری برخوردارند .این افراد موظفند منابع ،اطالعات و محتوای
الزم برای هر مناظره را در اختیار گروه قرار دهند.
 5-1سرپرست گروه :سرپرست گروه عضوی است از اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،موسسات و مراکز آموزش عالی کشورکه موظف است اعضای
تیم را با توجه به توانمندی هایشان هدایت و راهبری کند.
 6-1داوران :تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها ،موسسات و مراکز آموزش عالی کشور که مسئولیت قضاوت و ارزیابی تیم های مناظره کننده
را تنها بر اساس اصول و قواعد مناظره بدون جانبداری و تعصب نسبت به آراء و نظرات ارائه شده به عهده دارد.
 7-1رییس جلسه :این فرد وظیفه مدیریت و برگزاری جلسات مناظره بر اساس قوانین و آئین نامه برگزاری مسابقات و همچنین اداره مسابقه ،معرفی
تیم ها ،نظارت بر رعایت نوبت در سخنرانی ها و  ...را به عهده دارد .نگهداری زمان سخنرانیها نیز به عهده رئیس جلسه میباشد.الزم به ذکر است که
بخشی از داوری مناظره به مالکهای مذکور میباشد که توسط رئیس جلسه در فرمهای مشخص شده تعیین میگردد
رییس جلسه میبایست در ابتدای هر مسابقه خالصهای در مورد چگونگی اجرای مسابقه ،زمان سخنرانیها ،معرفی داوران ،گروههای شرکتکننده و
گزاره مسابقه به شنوندگان ارایه نماید.

ماده دو :خط مشي مسابقات
 1-2التزام به اخالق علمی در نقد و نقل آرا ،اشخاص و آثار
 2-2پرهیز از ورود در نزاع های غیر علمی و مجادالت روزمره و مرسوم
 3-2اهتمام به روزآمدی و کارایی مباحث ،نقل ها و منابع
 4-2اهتمام به واقعی بودن دفاع از موضوعات ( در حد امکان)
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ماده سه :شرايط  ،ويژگي ها و وظايف تيم ها
 1-3ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانشجویی برای اعضای گروهها
 2-3تکمیل فرم مشخصات فردی برای همه اعضای تیم به همراه یک قطعه عکس
 3-3شرکت در کلیه جلسات آموزشی و توجیهی مسابقات الزامی است.
 4-3تیمهای شرکتکننده در این مسابقات از دانشگاهها ،دانشکدهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور میباشند که میتوانند به نمایندگی از آنها یا به
صورت آزاد در این مسابقات شرکت نمایند.
 5-3محدودیتی برای رشتهها و مقاطع تحصیلیاعضای یک گروه وجود ندارد( .تنوع رشته و مقطع تحصیلی)
 6-3هر تیم متشکل از  4دانشجو به همراه یک سرپرست میباشد.
 7-3سرگروه تیم موظف است قبل از هر مسابقه و در زمان تعیین شده اسامی  2نفرعضو مناظرهکننده ( در فرم چکیده)را به کمیته اجرایی مسابقات
اعالم نماید.
تبصره 2 : 1نفر عضو مناظرهکننده میتوانند از هر مسابقه به مسابقه دیگر تغییر کنند ،اما در طول برگزاری یک مناظره به هیچ وجه امکان تغییر ،تعویض
و ...برای مناظره کنندگانی که اسامی آنها اعالم شده وجود ندارد.
 8-3دو نفر عضو محقق در زمان مسابقه ،در جایگاه تعیین شده و روبهروی جایگاه  2عضو مناظرهکننده گروه خود قرار گرفته و میتوانند حداکثر 2
یادداشت به هم گروهیهای خود بدهند .اعضای محقق در زمان برگزاری مسابقه اجازه استفاده از لپ تاب و اینترنت را دارند ولی اجازه صحبت با
حضار را ندارند.
تبصره :1محققان فقط میتوانند در زمانهای دوم و سوم سخنرانی تیم متقابل و با اجازه رییس جلسه برگه یادداشت را به همگروهیهای خود تحویل
دهند.
تبصره :2همکاری محققان با مناظره کنندگان در طول مسابقه فقط به تحویل  2برگه یادداشت در فرم مشخص شده از سوی دبیرخانه مسابقات و بدون
گفتگو ،مشورت و برقراری سایر کانالهای ارتباطی انجام میشود.
 9-3سرپرست گروه یا یکی از اعضا موظف است پانزده دقیقه قبل از شروع هر مسابقه ،فرم چکیده مسابقات را که شامل شیوه طرح مساله ،روش،
نتیجه گیری و منابع استفاده شده است را درحد  300کلمه ،حداکثر یک صفحه ،به کمیته اجرایی مسابقات در محل پذیرش تحویل دهد.
 10-3سخنرانان گروه ها به هیچ وجه نمیتوانند در زمان مناظره از اینترنت ،لپتاپ ،تبلت ،تلفن همراه و...استفاده کرده و یا از حاضرین در جلسه و
سرپرست خود کمک بگیرند.
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ماده چهار :موارد الزم االجرا
 1-4مناظرهکنندگان میبایست نسبت به ساختار و ارائه یک بحث شفاهی منسجم ،احاطه و اشراف داشته باشند.
 2-4مناظرهکنندگان باید بدانند چگونه از نکات منطقی و نقل قولهای واقعی استفاده کنند.
 3-4مناظرهکنندگان باید از ورود به هرگونه تقابل فردی اجتناب کنند و تنها به بیان شواهد و مدارک مستدل در بحث بپردازند.
 4-4مناظرهکنندگان باید واضح ،منظم،آرام ،منطقی و در زمان مقرر شده به ارائه سخنرانی بپردازند.
 5-4مناظرهکنندگان میبایست در زمان اعالم شده از سوی رییس جلسه به سخنرانی خود پایان دهند.
 6-4مناظرهکنندگان میبایست توجه داشته باشند که زمان اضافه آنها در هر سخنرانی ذخیره نشده و امکان استفاده از آن برای همگروهی و اضافه شدن
به زمان دیگر ،نخواهدبود.
 7-4مناظرهکنندگان میبایست قضاوت هیأت داوران را به عنوان نتیجه قطعی قلمداد نمایند.
 8-4سخنرانان یک گروه نمی توانند به صورت متوالی صحبت کنند.

ماده پنج :ساختار اجراي مسابقات
 1-5قرائت کالم اهلل مجید
 2-5اعالم برنامه توسط رئیس جلسه (کلیاتی در مورد چگونگی برگزاری مناظره ،معرفی هیات داوران و اعالم موضوع)
 3-5دعوت از تیم ها جهت قرار گرفتن در جایگاه و معرفی آنها
 4-5اعالم شروع مناظره توسط رئیس جلسه
 5-5ساختار سخنرانی:
-

طرح مسئله توسط تیم موافق( سخنران اول موافق)

 6دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  5و ) 6

-

طرح مسئله توسط تیم مخالف ( سخنران اول مخالف)

 6دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  5و ) 6

 زنگ پایان سخنرانی اول
-

دفاع تیم موافق( سخنران دوم موافق)

 3دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  2و ) 3

-

دفاع تیم مخالف ( سخنران دوم مخالف)

 3دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  2و ) 3

 زنگ پایان سخنرانی دوم
-

دفاع تیم موافق( سخنران اول موافق)

 3دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  2و ) 3

-

دفاع تیم مخالف (سخنران اول مخالف)

 3دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  2و ) 3

 زنگ پایان سخنرانی سوم
-

نتیجه گیری تیم موافق ( سخنران دوم موافق)

 4دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  3و ) 4

-

نتیجه گیری تیم مخالف( سخنران دوم مخالف)

 4دقیقه ( زنگ هشدار و پایان در دقایق  3و ) 4

 زنگ پایان مناظره
-

اعالم خاتمه مسابقه توسط رئیس جلسه
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-

 15-10دقیقه تنفس جهت اعالم نتیجه توسط هیات داوران

-

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

-

خاتمه مسابقه

ماده شش :نحوه امتياز دهي و مهمترين معيارهاي کسب امتياز
 1-6حداکثر امتیازی که توسط یک تیم از هر داور هیات علمی کسب می شود 140امتیاز است
 2-6کلیه تخلفات اجرایی که منجر به امتیاز منفی شود توسط دبیر اجرایی و رییس جلسه اعمال خواهد شد که شامل موارد زیر خواهد بود:
-

سخنرانی اعضا بیشتر از زمان تخصیص داده شده (بعد از اعالم رئیس جلسه دیگر ادامه ندهند)

-

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

-

صحبت با داورا ن قبل از شروع مسابقه تا قبل از اعالم نتایج

-

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

-

عدم تحویل فرم چکیده

-

عدم رعایت قوانین برگه یادداشت و ارتباط با اعضای محقق گروه و ارتباط با دیگر افراد حاضر در سالن

-

تاخیر یا غیبت اعضای گروه

 3-6پس از صدور رای نهایی توسط هیات داوران ،هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست.
 4-6معیارهای امتیازدهی به شرح ذیل میباشد:


حمایت و پشتیبانی اعضای گروه از یکدیگر



رعایت اخالق مناظره علمی





احترام به آرا و نظرات مخالف
حفظ حرمت اشخاص  ،وزانت و متانت ادبی
گوش دادن به استدالل های طرف مقابل و توجه کامل به سخنرانی ها



دوری از تعصب بی جا و القاء نظرات و عقاید



اجتناب از تعدد و پراکندگی مبانی نظری قابل استفاده در سخنرانی ها



انتخاب سبک مناسب مناظره و سیر منطقی گسترش مفاهیم



تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع و جمع آوری و استناد به اسناد و مدارک



به کار گیری انواع برهان های علمی و خودداری از بیان دالیل غیر علمی و عامه پسند



رجوع به منابع (تعدد منابع ،استفاده از منابع تخصصی و مرجع)



پرهیز از سو استفاده و بزرگ نمایی منابع و ماخذ



انسجام مطالب و پایایی مطالب طرح شده



قابل تمیز بودن رئوس  ،سرفصل ها و جزئیات مباحث مطرح شده



استفاده از گزاره های منطقی  ،اصولی و مبانی تجربه شده و علمی



رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری لغات فارسی (استفاده از لغات تخصصی انگلیسی بالمانع است)



برقراری ارتباط صحیح ( ارتباط چشمی ،زبان بدن  ،آغاز و پایان مناسب )
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پرهیز از طوالنی کردن و کوتاه کردن سخن



جمع بندی مطالب



پاسخ گویی به سواالت و ارائه راه حل های مشخص و دقیق و اجرایی



جامعیت ،ژرف اندیشی و انعطاف در تحلیل علل مسائل



شناخت مساله و چگونگی طرح جامع آن و پرداختن به نظریات موجود در ارتباط با مساله



به روز بودن مسائل و مباحث مطرح شده



برخورداری سخنرانی ها از پختگی  ،وزانت علمی و آگاهی بخشی



قابل استفاده بودن مطالب برای جامعه دانشجویان



نوآوری در مفاهیم و توجه به مصادیق تازه و بدیع



پاسخ به پرسش های گروه مقابل



تعهد به انجام بحث در چارچوب گزاره
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