
 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت رفهنگی و دانشجویی
 امور رفهنگی و اجتماعی دفتر 

 

 برگزارینامه آئین

  دانشجویی مسابقات گفتماندوره  چهارمین

 سراسر کشور ( علمی کاربردی آموزش مراکز ویژه دانشجویان)

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 9911سال ؛ استان البرز



 

 

 تعالیبسمه

 مقدمه : 

ی و بالن گکحدم و فحهحخته یک جااعه هقش اهم و به ازایی در  وجود گفتمان صحیح  و احاده م احان ر حح یی حح     

های الدم جهت هق  درحق و ان ححفاهه ارا  رشحح  و یواححعه ، میه فحهن ی و اجتما،ی ایفا  ای همای ب کهححت اهار  

های رش  و ا،تالی فکحی و فحهن ی دی حانه پااخ ویی صیح  به هظحا  اخالف و ارناع اادی انتق ین اد ضحور 

وی یعاا ی و هق  اححاده م و ان ححفاهه هموارم اد دیحباد اد  احدم ان جااعه به شححمار ای رودب لزوم ااودن هیوم گفت 

هحادهای ااودن ،الی ک حور ایهحوم ای شودب ب ین انظور بحگزاری اهابقایی به انظور ااودن گفت وی یعاا ی و   

 وی ححویق افحاد داه ححیویانهای ذهنیه ااححت اللیهکالای و کاریحمیهاو اهار  له که همحام با اریقا  یواهمن یعاهححت

 یواه  در اریقا  االات فکحیهفحهن ی و اجتما،ی جااعه هقش به ازایی داشته باش ب یواهمن  در این حودم ای

گذشححتهد دفتح ااور فحهن ی و اجتما،ی  هایداه ححیویی در اححال گفتماندورم اهححابقا   اححهااحز اوفقحت بحگزاری 

رااححتا با هم هت داه ححیویان یواهمن  در این حودمدورم ج ححنوارم را جهت رراب احنچهارداه حح ام را بح ان داشححت یا 

و همهحو با گام دوم داه ح ام انتنی بح یواعه کحفی ه فمن  و گهتحن گفتمان    های داه ح ام اه اف کالن و راحالت 

 درص د ااتداه حیویی داه  ام جاا  ، می کاربحدی   گفتماندورم اهحابقا    چهاراحنبحگزار همای ب  ااودیاهار 

ام دی ح به یک گرا داه  ام  داه  اهحان ههادینه ااخته وبهتحااد اشتغال پای ار در بحن  را بعنوانااودی گفتمان اهار 

 ییقق داه  اهی اهار  ایوره خالق و کارافحین هزدیک همای ب 

 : اهداف 1ماده 

 اییاده یقویت و ههادینه اادی یعاا  گفتماهی در احاکز ااودشی در حودم اهاریی  (1

 ر  ایور بح اااس گفت وی یعاا ی دراحاکز ااودشی  اکار یولح  گفتمان اهیقویت ااد و  (2

 ارا  و حاکم ش ن فضای ،قالهی و ، می با ر،ایت اخالق وانطق گفت و در ایحط داه  اهی یضارم (3

ها و اواال  پححااون اوضو،ا  اخت ف اجتما،یه اییاد فحصت راهوهی و ،ادالهه بحای طحح اداداهه ارا ه دی گام (4

 ت ادی ه فحهن ی و شغ ی در جااعه و اگاهی اد هظحا  اخت ف در ایحط ااودشیار

انطقیه گفتاری و روححه کار یحمی داه یویان جهت ینححن و دفاع اد ارا  و دی گام های  هایاریقا  اهار  (5

 اجتما،ی ه اذهنی ه احاای و فحهن ی خویشب 



 

 

، میه اهاریی  هایپحوری در حودمافزایی و هخنه حح ی ویق داه یویان به اطالعه و یفکح بح تح در رااتای ب (6

 و فحهن یب 

 ااودی  یولح ( با یکحه بح اهار  جهشیالن در جهت ییقق شعار اال ) (7

 : تعاریف  2ماده  

ه ک احپحات یک همحام به داه یو ،ضو دارای جنهحت واح  ) ارا یا خاهم( چهار اد ات ک  اات گحوهی: یحم 2-1

 بباش ای ایقق ،ضو دو و اخنحان ،ضو دو دارای یحم هح

 و ییواهای دارای …و اات الل انطقیه اصحول  کارگححی احخنحاهیهبه  بحانه فن در که یحم اد ا،ضحایی : احخنحاهان  2-2

 بشوه ای حاضح اخنحان ،نوان به فتمانگ صینه در و بودم اهار 

 افحاد اینب بحخورداره  یحیواححح  داهش و اع واا  اد پژوهش و ییقحق داحنه در که یحم اد ا،ضححایی: ایققان 2-3

 بدهن  رحار گحوم اختحار در را ررابت هح بحای الدم ایتوای و اطال،ا  اناب ه اوظفن 

 و ایته  های انیواهمن ی به یوجه با را یحم ا،ضایفحد شایهته ایهت که  هگحوم اححپحاحت  : گحوم اححپحاحت   2-4

 بکن ای  راهنحی

 و رضاو  اهئولحت که  راان احاکز ااودن ، می کاربحدیا و هاداه  ام ، می هحأ  ا،ضا  اد یحکحنی: داوران 2-5

 به  مش ارائه هظحا  و ارا  به ههنت یع ت و جاهن اری ب ون ررابته روا،  و اصحول  ااحاس  بح ینها را هایحم اردیابی

 بهماین ای ا خص را بحیح یحم و داشته ،ه م

 هابقا ا بحگزاری هااهائحن و رواهحن اااس بح گفتمان ج ها  بحگزاری و ا یحیت وظحفه فحد این: ج هحه  ریحس 2-6

 داان ه ه اریب دارد ،ه م به را … و ها اخنحاهی در هوبت ر،ایت بح هظار  هاه یحم اعحفی اهابقهه ادارم همچنحن و

 بباش ای ج هه رئحس ،ه م به هحز هااخنحاهی

 یاعحف هاهاخنحاهی داان اهابقهه اجحای چ وه ی اورد در ایخالصه اهحابقه  هح ابت ای در بایهحت ای ج هحه  ریحس

 همای ب هئارا گانم شنوه  به اهابقه گزارم و کنن مشحکت هایگحوم داورانه

گزارم اطالق ای گحدد که ای بایهت به صور  یک جم ه اثنت یا انفی  گفتمانهگزارم: به اوضحوع اص ی اورد   2-7

حت نگ حت ارشاد در باال بحدن اا » یا « ینن ی اجتما،ی بزرگتحین ،اا  بحکاری در ک حور ااحت  » باشح ب به ،نوان اثال: 



 

 

ای شود و که طحح این گزارم اوجت اییاد فضای دو رطنی)اوافق و اخالف( در ج هه «ب اجتما،ی هقش اوثحی ه ارد

 بع  اد این داه یویان به صور  اوافق و اخالف اخن خواهن  گفتب 

ش و شعار اال)جه ااودیه کارافحینی و اشتغالگزارم ها اد اناحث احینط با اهار و ک وریه  هکته: در احح ه ااتاهی

 یعححن خواه  ش ب    یولح (

  خط مشی مسابقات: 3ماده

 اثار و اشخاص اراه هق  و هق  در ،م ی اخالق به التزام 3-1

 احاوم و روداحم ایادال  و ، می غحح هایهزاع در ورود اد پحهحز 3-2

 اناب  و ها هق  اناحثه کارایی و روداا ی به تمامها 3-3

 (ااکان ح  در)  اد اوضو،ا  ا،تقادی دفاع بودن وارعی به تمامها 3-4

 ها تیم وظایف و ها ویژگی ، : شرایط4ماده

 یحم ها ا،ضای بحای داه یویی کار  یا یی ح  به اشتغال گواهی ارائه 4-1

 ،کس)که پحوات داتور العم  رطعه یک همحام به یحم ا،ضای همه بحای فحدی و یعه  هااه ا خ ا  فحم یکمح  4-2

 ج نوارم ای باش ( 

 (یی ح ی اقط  و رشته ینوعب )ه ارد وجود یحم یک ا،ضاییی ح ی اقاط  و هارشته بحای ای ودیتی 4-3

 اجحایی کمحته به را اخنحان هفح،ضو 2 اااای ش م یعححن داان در و اهابقه هح اد رن  اات اوظف یحم احپحات 4-4

 بهمای  ا،الم اهابقا 

 هحچ به اهابقه یک بحگزاری طول در ااا کنن ه یغححح دی ح اهابقه به اهحابقه  هح اد یواهن ای احخنحان  هفح 2:  1ین ححم 

 به ارد وجود ش م ا،الم اهها اااای که اخنحانهفحا   بحای …و یعویض یغحححه ااکان وجه

 رحار خود گحوم اخنحان ،ضو 2 جای ام رویروبه و ش م یعححن جای ام در اهحابقهه  داان در ایقق ،ضحو  هفح دو 4-5

 بب هن  خود هایگحوهی هم به یادداشت 2 ح اکثح یواهن ای و گحفته

 به را یادداشححت بحگه ج هححه ریحس اجادم با و اححخنحاهی اححوم و دوم هایداان در یواهن ای فقط ایققان :1 ین حححم

 بدهن  ییوی  خود هایییحمهم

 ش م ا خص فحم در یادداشت بحگه 2 ییوی  به فقط اهابقه طول در خود هایییحمهم با ایققان همکاری: 2ین ححم 

 بشودای اهیام اریناطی هایکاهال اایح بحرحاری و ا ور  گفت وه ب ون و اهابقا  دبححخاهه اوی اد



 

 

 طحح حومش شاا  که را اهابقا  چکح م فحم اهابقهه هح شحوع اد رن  اات اوظف ا،ضا اد یکی یا یحم احپحات 4-6

 اهابقا  اجحایی کمحته به صفیهه یک ح اکثح ک مهه 3۳۳ درح  را شح م  ااحتفادم  اناب  و گححی هتحیه رونه اهحالهه 

 بده  ییوی 

 ااتفادم…و همحام ی فن ین ته یاپهلپ اینتحهته اد گفتمان داان در یواهن همی وجه هحچ به یحم ها اخنحانهفحا   4-7

 یا 5۳ کهح با،ث داوران هحأ  ریحس ی خحص به و ب ححه  کمک خود احپحات و ج هحه  در حاضححین  اد یا و کحدم

 همحام  فنی و ین ت یاپهلپ اینتحهتهدر صحوریحکه ایققان ایاد به ااتفادم اد   بشح   خواه  اتخ ف یحم اد ااتحاد 1۳۳

 ای باشن ب

 االجرا الزم موارد:  ۵ماده  

 بباشن  داشته اشحاف و احاطه انهیمه شفاهی بیث یک ارائه و ااختار به ههنت بایهتای یحم ها 5-1

 بکنن  ااتفادم وارعی هایرول هق  و اهت ل هکا  اد چ وهه ب اهن  بای  یحم ها 5-2

 اححخنحاهی ارائه به اخالف و اوافق جای ام دو هح در بتواهن  که باشحح  صححوریی به بای  یحم ها ااححت الل ر ر  5-3

 ببپحداده 

 بپحداده ب بیث در اهت ل ا ارک و شواه  بحان به ینها و کنن  اجتنام فحدی یقاب  هحگوهه به ورود اد بای  یحم ها 5-4

 ببپحداده  اخنحاهی ارائه به ش م اقحر داان در و انطقی انظمهارامه واض ه بای  هایحم  5-5

 دهن ب پایان خود اخنحاهی به ج هه ریحس اوی اد ش م ا،الم داان در بایهتای یحم ها 5-6

 بحای نا اد ااتفادم ااکان و ه  م ذخححم اخنحاهی هح در اهها اضافه داان که باشن  داشته یوجه بایهحت ای یحم ها 5-7

 ببودهخواه  دی ح داان به ش ن اضافه و ییحمهم

 بهماین  ر م اد رطعی هتحیه ،نوان به را داوران هحأ  رضاو  بایهتای یحم ها 5-۸

 بکنن  صینت اتوالی صور  به یواهن همی یحم یک اخنحاهان 5-۹

 مسابقات اجرای ساختار:  6ماده 

 جمهوری ااالای و احود داه  امایح  و احود  اهلل کالم رحائت 6-1

 ا،الم و داوران هحا  اعحفی هگفتمان بحگزاری چ وه ی اورد در ک حایی) ج هححه رئحس یواححط بحهااه ا،الم 6-2

 (اوضوع

 اهها اعحفی و جای ام در گحفتن رحار جهت ها یحم اد د،و  6-3

 ج هه رئحس یواط گفتمان شحوع ا،الم 6-4

 

 



 

 

 :گفتمان ساختار

 رهمت اول: 

 ( 6 و 5 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 6( اوافق اول اخنحان) اوافق یحم یواط اهئ ه طحح 

 (6 و 5 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 6( اخالف اول اخنحان)  اخالف یحم یواط اهئ ه طحح 

 اول اخنحاهی پایان دهگ 

 رهمت دوم:

 (3 و 2 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 3(  اوافق دوم اخنحان) اوافق یحم دفاع 

 (3 و 2 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 3( اخالف دوم اخنحان)  اخالف یحم دفاع 

 دوم اخنحاهی پایان دهگ 

 رهمت اوم:

 (3 و 2 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 3( اوافق اول اخنحان) اوافق یحم دفاع 

 (3 و 2 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 3 (اخالف اول اخنحان) اخالف یحم دفاع 

 اوم اخنحاهی پایان دهگ 

 رهمت چهارم:

 ( 4 و 3 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 4( اوافق دوم اخنحان)  اوافق یحم گححی هتحیه 

 ( 4 و 3 درایق در پایان و ه  ار دهگ)  درحقه 4(اخالف دوم اخنحان) اخالف یحم گححی هتحیه 

 گفتمان پایان دهگ 

 ج هه رئحس یواط اهابقه خایمه ا،الم 

  

 رهمت پنیم:

 داوران هحا  یواط هتحیه ا،الم جهت ینفس درحقه 1۳-15

 ج هه رئحس یواط ا،الم یحم انتخت و ااتحادا  و داوران هحا  رای ا،الم

 اهابقه خایمه



 

 

 امتیاز کسب معیارهای ترینمهم و امتیازدهی نحوه:  7ماده 

ا  شودب در احح ه ااتاهیه اهابقاهابقا  در دو احح ه ااتاهی و ک وری بح اااس یقویم دااهی ا خص بحگزار ای 7-1 

یحم به احح ه 16یابی در اط  احاکز ااودن ، می کاربحدی و یواط واح های ااتاهی بحگزار ش م و با یوجه به رام

ادم دااهی اعحن به دبححخاهه ک وری اهابقا  اراال ش م و دبححخاهه ک وری ه فح م داوری اهابقه ههایی احح ه ااتاهی در ب

 یحم احح ه ک وری را ا خص و ا،الم خواه  کحدب  16های اهابقا  و داوریه  اهابقا  پس اد بادبحنی فح م

 بااتحادا  داوران پس اد ثنت در هحم افزاره جمعنن ی ای شود و یحم بحگزی م ا خص ای شود 7-2

 بهحهت پذیحفته گوهه ا،تحاضیهحچ داورانه هحا  یواط ههایی رای ص ور اد پس 7-3   

 :باش ای ذی  شحح به دهیااتحاد اعحارهای یحیناهم 7-4   

 اهابقا  هااهائحن در ان رج ضوابط و شحایط ر،ایت 

 یحمی اههیام و هماهن ی ریزیهبحهااه 

 اخالف هظحا  و ارا به احتحام و ، می گفتمان اخالق ر،ایت 

 گححیهتحیه یا اهئ ه طحح اد اهت ل و ، می فحاین ی کحدن طی 

 داتوری هکا  ر،ایت و بحان فن 

 بیث اورد اوضوع به ههنت اشحاف و احاطه 

 بیث در انطقی چارچوم اد ااتفادم 

 اخنحاهی  طول در گححیهتحیه و یعاریف اهئ هه طحح در خالرحت 

 باات ش م اوردم داوری هااهایحن در انه های ،نوان دیح همحام به ااتحاددهی اعحارهای اایح: هکته 

 گفتمان: زمان برگزاری مسابقات  8اده م

بنا به ااکاها  و شحایط کاری واح های ااتاهی اد  احح ه ااتاهی و اراال فح م اهابقه ههاییداان بحگزاری اهابقا  

و واح های  ج نوارم یعححن گحدی م ااتی یواط دبححخاهه احکز 1۳/۹/13۹۹لغایت چهارشننه  2۳/۸/13۹۹ یاریخ

اام به دبححخاهه اجحایی ج نوارم ذرا 2۳ا  کهت ش م ح اکثح یا را همحام با ریز همحفح م اهابقه ههایی بایهت ااتاهی ای

 خواه  بودب ۳4/1۳/13۹۹لغایت  3۳/۳۹/13۹۹هحز اد داان بحگزاری احح ه ههایی اهابقا  اعحفی هماین ب 



 

 

ه فحاینحح  بحگححزاری اهححابقا  را اد گفتمححانیواهنح  در صححور  ااححتقنال احاکححز اد اهحابقا    اححیهححای ااححتاهی واحح  

اهحابقا  احح حه ااحتاهی     بحه یحک یححم    ههحا اد هحح احکحز   احاکز ، می کاربحدی اغاد هماینح ب در صحور  یعح د یححم    

 ب خواهن  همودهای احاکز در احح ه ااتاهی با یک ی ح ررابت یحمیاب  و انتخت ایرام 

ی اورد یایح  ریحس واح  ااتاهیه اعحفی بح اااس هظح و صالح ی  داوران احح ه ااتاهی و ینظحم صوریی هه :1کتهه

 به بالااه  خواه  بوده اد ایموع دو یحم رام یافته به احح ه ههایی ااتاهیک ورییحم انتخت ااتان به اهابقا  

 هایباش  و واح ایو در بادم دااهی ا،الم ش م داان اغاد ثنت هام و بحگزاری اهابقا  به صور  پح نهادی  :2هکته

طنق را  و بحگزاری اهابقا  هامبادم دااهی ثنت هیواهن  با یوجه به ااکاها  و صالح ی  ریحس واح  ااتاهیااتاهی ای

یا اوری بادبحنی فح م و دبایهت جهت ایه ههایی احح ه ااتاهی فح م اهابق هش و یا افزایش دهن بج ول دااهی ذی ه کا

 گحددب اراالاام به دبححخاهه اجحایی ج نوارم ذرا 2۳

 

 داان
 ردیف ،نوان فعالحت

 اد یا

 1 اراال پواتح و داتورالعم  اجحایی اهابقا   22/7/13۹۹

1۳/۳۸/13۹۹ 22/۳7/13۹۹ 
اتقاضی شحکت در احح ه اق اایی یواط های داه یویی هام اد یحماغاد ثنت

 واح های ااتاهی
2 

 3 اراال گزارم های احح ه ااتاهی  1۳/۳۸/13۹۹

1۳/۹/13۹۹ 2۳/۳۸/13۹۹ 
اهابقه ههایی اد اوی واح های  بحگزاری اهابقا  احح ه ااتاهی و اراال فح م

 ااتاهی
4 

2۳/۹/13۹۹ 1۳/۹/13۹۹ 
یحم شحکت کنن م در احح ه ک وری اد اوی  16ها و داوری و اعحفی بادبحنی فح م

 دبححخاهه اهابقا  
5 

 6 هاهای احح ه ک وری و ا،الم اواض  یحماراال گزارم 2۳/۹/13۹۹ 22/۹/13۹۹

 7 های داه یوییی وین چار  بحگزاری اهابقا  و ا،الم ان به یحم 23/۹/13۹۹

 ۸ های انتخت احح ه ااتاهی های ااودشی بحای یحمدورمبحگزاری  23/۳۹/13۹۹ 25/۳۹/13۹۹

 ۹ بحگزاری اهابقا  احح ه ک وری 3۳/۳۹/13۹۹ ۳3/1۳/13۹۹

 1۳ بحگزاری اختتااحه اهابقا  ۳6/1۳/13۹۹

 

 

 



 

 

  : 9ماده  

داه  ام جاا   -6۸3پ  -بحن خحابان حافظ و  هیا  الهی –خحابان اهقالم  -ادرس دبححخاهه احکزی ج نوارم: یهحان

 دفتح ااور فحهن ی و اجتما،ی   -اعاوهت فحهن ی و داه یویی -2ااختمان شمارم  -، می کاربحدی

  ۳21-۸277۸۸46 -67شمارم یماس: 

ام جاا  داه   -بحن کهحی شمالی و ااتاه اری شمالی-ب وار اوالها-جهاه هح -النحد نوارم: ااتان ادرس دبححخاهه ج

 ۳26-344۹4۳67شمارم یماس:  - 314364۸5۹7پهتی:  ک  النحد، می کاربحدی ااتان 

 al.uast.ac.irو  uast.ac.irاایت اطالع رااهی ج نوارم:ادرس وم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشجویی گفتماندوره مسابقات  چهارمینفرم ثبت نام 

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

 مرحله استانی 

 

 نام خانوادگی: نام:

 محل صدور: نام پدر:

 شماره دانشجویی: کد ملی:

 استان محل تحصیل: نام مرکز محل تحصیل:

 کارشناسی  مقطع تحصیلی: کاردانی رشته تحصیلی:

 نام سرپرست: زن    جنسیت:   مرد 

 های زیر را می پسندید؟کدام دسته از گزاره گفتمانبرای 

 اقتصادی )موانع تولید و اشتغال(  مذهبی  اجتماعی  سیاسی  فرهنگی

العمل رگردم با مطالعه دقیق دستوهد میاینجانب ................................   فرزند ......................... به شماره ملی ................................. متع

دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تعهد خود را نسبت به رعایت تمام بندهای آن اعالم نموده و  گفتماناجرایی مسابقه 

 باشم.دانشجویی می  گفتمان متقاضی اظهارنظر در مسابقات 

 کلیه اظهاراتم را همراه با استدالل و مستند ارائه خواهم نمود. -1

هر گونه حرف و یا حرکتی که موجب ناخرسندی طرف  رعایت ادب را نسبت به طرف مقابل خود رعایت نموده و از -2

 مقابل می گردد اجتناب خواهم نمود.

 از موضوع فوق الذکر خارج نشوم. -3

به هیچ یک از افراد حاضر در جلسه و یا غایبین و همچنین به اسالم، نظام جمهوری اسالمی ایران و مسئولین نظام  -4

 اهانت ننمایم.

 حرف مقابل را داشته باشم.انتقادپذیر و صبور بوده و تحمل  -5

 به نظم جلسه پایبند بوده و صحبت طرف مقابل را قطع نخواهم کرد. -6

 به قوانین و دستورالعمل داوری مسابقات پایبند بوده و نسبت به آن هیچگونه اعتراضی نخواهم کرد. -7

                                                                                      

 امضاء                                                                                                   

 

                                                                                    


