
 

  يپژوهش و يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در يشياند آزاد يها يكرس ليتشك نامه نييآ

 امامان رهيس و) ص(ينبو سنت از يرويپ و اسالم نيمب نيد يها آموزه از الهام و حق حضرت الطاف از استعانت با
 و آن نيبهتر اتباع و سخن استماع آزاد و ييصدا چند ،ييعقال يفضا يساز نهينهاد و تيتقو جاد،يا جهت در) ع(
 فرهنگ جاديا و شود يم محسوب يرانيا -ياسالم ساز تمدن دانشگاه سنت كه انيب و شهياند يآزاد لزوم زين

 به يدانشگاه يها طيمح يابتال از يريجلوگ و باطل جدال و مراء از اجتناب نيع در يعلم تعامل و آراء تضارب
 ،ياسالم انقالب فرزانه و شياند آزاد رهبرمعظم اتيمنو ياجرا يراستا در و ،يگروه يسوداها و ينگر يسطح
 داريد در له معظم اناتيب و 16/11/81 خيتار در هيعلم حوزه آموختگان دانش از يجمع به شانيا نامه در مندرج

 نقد، مناظره، يها يكرس يانداز راه ضرورت درخصوص 6/8/88 خيتار در كشور يعلم نخبگان از يجمع با
 596 جلسه مصوبه به استناد با نيهمچن و يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در يشيآزاداند و يپرداز هينظر

 نامه نظام 2 ماده زين و آزاد يگفتگو يمل خانه سيتأس درخصوص يفرهنگ انقالب يعال يشورا 5/10/85 مورخ
 ،9/10/82 مورخ 533 و 532 ،531 جلسات مصوب مناظره و نقد ،يپرداز هينظر يها يكرس از تيحما أتيه

 يمبن يپرداز هينظر يها يكرس از تيحما أتيه نامه نييآ و يفرهنگ انقالب يعال يشورا 17/11/82 و 30/10/82
 در يشيآزاداند يها يكرس ليتشك هياول نامه نييآ ،ينيد معارف و يانسان علوم حوزه در يشيآزاداند جيترو بر

 ياجرا يبرا 11/08/1389 خيتار در و نيتدو مرتبط يها دستگاه يهماهنگ با يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 براساس نامه نييآ نيا مذكور، يشيآزما مدت يانقضا با نكيا. ديگرد ابالغ ها دانشگاه به كسالهي يشيآزما
 ها يكرس يمركز أتيه در ييدانشجو فعاالن و ها تشكل معاونان، ران،يمد كارشناسان، نظرات نقطه و ها دگاهيد

 . بود خواهد يعال آموزش مؤسسات عمل يمبنا پس نيا از حاضر شده اصالح نامه نييآ و گرفته قرار يبازنگر مورد

  فيتعار و اتيكل: اول فصل

 : است نظر مورد ريز فيتعار نامه نييآ نيا در ـ1 ماده

 محترمانه، مودبانه، مند، نظام آزاد، صورت به انيدانشگاه از يافراد آن در كه است ينشست: يشيآزاداند يكرس - 1
 استدالل با همراه گفتگو و آراء تبادل و نظر اظهار به حضار حضور در ن،ويمع موضوعات باب در يمنطق و يعقالن

 . پردازند يم مستندات هيارا اي و

 . شود يم اطالق يدولت ريغ و يدولت از اعم يپژوهش و يآموزش مؤسسات و ها دانشگاه از كي هر به: مؤسسه - 2



 هر در نامه نيآئ نيا 6 ماده در شده نيمع بيترك با كه يشياند آزاد يها يكرس أتيه به: مؤسسه أتيه - 3
 . شود يم اطالق گردد، يم ليتشك مؤسسه

 نامه نييآ نيا 5 ماده در شده نيمع بيترك با كه يشياند آزاد يها يكرس يمركز أتيه به: يمركز أتيه - 4
 . شود يم اطالق گردد، يم ليتشك

 . شود يم اطالق مؤسسه در يكرس يبرگزار محل به: انيدانشگاه يشياند آزاد باشگاه - 5

 

 : شوند يم ميتقس دسته دو به ها يكاركرد،كرس لحاظ به: ها يكرس انواع -2 ماده

 : شود يم برگزار ريز صورت دو به و بوده نو يها شهياند و علم ديتول آنها هدف كه ييها يكرس - 1

 يعلم سطح از برخوردار و روشمند پژوهش و مطالعه محصول كه ديجد يعلم ي هينظر ي ارائه: يپرداز هينظر: الف
 . باشد خور در كاربرد و مناسب يعلم ساختار و يكاف ليدال و هيفرض منطق، يمبان يدارا بوده، الزم

 در ،يعلم اثر اي نظر و ه،ينظر مكتب، كي بيمعا و محاسن ي مجموعه مستند و متقن مستدل، استقراء: نقد: ب
 چارچوب از كه نقد، اخالق و منطق و مربوط يعلم ي رشته اتيادب تيرعا با ه،ينظر آن ليتكم اي ابطال ريمس
 . باشد برخوردار روشن يعلم ساختار و ينظر

 از تيحما أتيه يها نامه نييآ و نظامنامه چارچوب در مناظره و نقد ،يپرداز هينظر يها يكرس: تبصره
 . شد خواهد برگزار يفرهنگ انقالب يعال يشورا مصوب مناظره و نقد ،يپرداز هينظر يها يكرس

 عنوان به و بوده حق يجيتدر نييتب و طيمح نمودن يعقالن و افكار تضارب آنها، ياصل هدف كه ييها يكرس - 2
 : شود يم برگزار ريز روش دو به كه باشد يم علم ديتول يبرا يساز نهيزم و مقدمه

 و ها دگاهيد نقادانه ي گونه به كه نظر، صاحب دو انيم يمنطق و روشمند رو، در رو مباحثه هرگونه به: مناظره : الف
 و شود يم گفته گردد، محرز برتر، دگاهيد تا كشند يم چالش به خاص يموضوع ي درباره را گريكدي اتينظر

 يپرداز هينظر يها يكرس از تيحما أتيه اي انيدانشگاه ياسالم يها تشكل يها نامه نييآ براساس مورد حسب
 . شود يم برگزار



 ي،كرسيازكرس نامه نييآ نيا نظر منظور و است شده ذكر 1 ماده 1بند در آن فيتعر كه: يشيآزاداند  :ب
 . باشد يم يشيآزاداند

 

  اهداف -3 ماده

  دانشگاه در ها شهياند ناصحانه و آزادانه انيب يبرا امن طيمح جاديا - 1

  يدانشگاه طيمح در يگفتمان تعامل يرانيا ياسالم سبك يساز نهينهاد و تيتقو جاد،يا - 2

  يدانشگاه طيمح در جانبه چند اي دو آزاد يگفتگو حسنه سنت يساز نهينهاد و تيتقو جاد،يا - 3

  دانشگاه در شهياند ديتول فرهنگ نديفرا و سازوكار تيتقو - 4

  ها يكرس قانونمند و موفق يبرگزار نديفرا در حق يجيتدر نييتب - 5

  يدانشگاه  طيمح در وگو  گفت منطق و اخالق تيرعا با يعلم و يعقالن يفضا شدن حاكم و آراء تضارب - 6

 ،ياسيس موضوعات رامونيپ سؤاالت و ها دگاهيد آراء، آزادانه طرح يبرا عادالنه و يقانون فرصت جاديا - 7
  ها دانشگاه طيمح در مختلف نظرات از يآگاه و جامعه يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع

 خالق تفكر و يفكر ييخوداتكا ،ياستدالل يفضا توسعه و ييگرا قانون و يآزادگ ،ييجو قتيحق هيروح تيتقو - 8
  دانشگاه خانواده ياعضا نيب يرينقدپذ فرهنگ رشد و

 و ياسيس ،يفرهنگ يپرور نخبه و ييافزا رتيبص يراستا در شتريب تفكر و مطالعه به انيدانشگاه قيتشو - 9
  يعلم

 افتيدر و ابهام اي شبهه شفاف ارائه با ياسيس و ياجتماع ،يفرهنگ ،ياعتقاد گوناگون شبهات و ابهامات رفع -10
 يمنطق و يعلم پاسخ

 

  ها يكرس يعموم ضوابط -4ماده

 . دينما تيتقو اقوام و مذاهب و انياد اقشار، هيكل نيب را تيميصم و يهمدل وحدت، ديبا ها يكرس يبرگزار - 1



 . شود منجر يمل وحدت و تيهو تيتقو و يارض تيتمام و وحدت ميتحك به ديبا ها يكرس يبرگزار - 2

 يها طيمح در يرانيا ـ ياسالم يگفتمان تعامل از نو يسبك ينگينهاد و جاديا به ديبا ها يكرس يبرگزار نديفرا - 3
 : از بود خواهد عبارت آن يهايژگيو نيبارزتر كه يگفتمان تعامل نجامد؛يب يدانشگاه

 انيب در يتيترب و ياجتماع ،يفرهنگ حسنه يها سنت و ياسالم اخالق اصول و آداب ،يمبان يساز برجسته: الف
  اشخاص به افترا و نيتوه از اجتناب و نخبگان و ريمشاه دانشمندان، اشخاص، نام ذكر نظرات،

  گفتگوها اثناء در اشخاص آراء يانگار محترم و ييجو مسالمت ،ييگو مستند ،يمحور ييدانا اندنينما: ب

 و گفتگوها انيجر در يمحور عدالت و يمدار انصاف و يگفتار يتساو و عدالت مدارا، گذاشتن شينما به: ج
  منتقد و يحام انيم يداور

  حكومت و استيس حوزه در رانيا مردم آحاد قبول مورد موضوعه اصول به يوفادار يآشكارساز: د

 گفتگو انيجر در بحث مورد موضوع چارچوب به الزام و يموضوع يمحور تمركز دادن نشان:ه

 

  فيوظا و ساختار: دوم فصل

  يمركز أتيه ـ5 ماده

  يمركز أتيه بيترك - 1

  أتيه سيرئ عنوان به ريوز) الف

  أتيه سيرئ بينا عنوان به وزارت ياجتماع و يفرهنگ معاون) ب

  ها دانشگاه در يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد ارياالخت تام ندهينما اي سيرئ) ج

  أتيه سيير حكم با ها دانشگاه يرؤسا از يكي)د

  ييدانشجو جيبس سازمان ارياالخت تام ندهينما اي سيرئ) ه

  دياسات جيبس سازمان ارياالخت تام ندهينما اي سيير) و



 از) يليتكم التيتحص مقطع در نفر كي و يكارشناس مقطع در نفر كي( ليتحص به شاغل يدانشجو نفر دو) ز
 ياسالم يها تشكل نامه نييآ در مندرج نيقوان طبق( ييدانشجو ياسالم يتشكلها يمركز يشورا ياعضا نيب

  أتيه سيرئ حكم و ياسالم يها تشكل يهماهنگ مجمع شنهاديپ به) انيدانشگاه

  أتيه سيرئ حكم با باالتر اي ياريدانش يعلم مرتبه با  دانشگاه يعلم أتيه ياعضا از نفر كي) ح
 

 انتصاب و شوند يم منصوب أتيه سيرئ حكم با سال 2 مدت يبرا يمركز أتيه يقيحق ياعضا -1 تبصره
 . است بالمانع آنها، مجدد

 . است يرسم اعضاء از يكي عالوه به نصف حداقل حضور با يمركز أتيه جلسات -2 تبصره

 يمركز أتيه كار دستور در يا موسسه يفرهنگ يشورا مصوبات به نسبت دنظريتجد پرونده هرگاه - 3 تبصره
 بالمانع يرأ حق داشتن بدون مذكور موسسه أتيه ندهينما حضور ،يمركز أتيه سيرئ ديصالحد با رديگ قرار

 . بود خواهد

 . است يالزام يمركز أتيه يقيحق ياعضا يعموم يها تيصالح احراز -4 تبصره

 منصوب اتيه سيرئ حكم با و وزارت ياجتماع و يفرهنگ معاون شنهاديپ به يمركز أتيه ريدب -  5تبصره
 . داشت خواهد تيفعال وزارت ياجتماع و يفرهنگ معاون نظر ريز أتيه رخانهيدب و شد خواهد

  يمركز أتيه فيوظا - 2

  مؤسسات در ها يكرس يبرگزار كالن ياستگذاريس: الف

  ها يكرس يآموزش برنامه بيتصو و نيتدو: ب

  ها يكرس يبرگزار ليتسه و موانع رفع يراهكارها و راهبردها اتخاذ: ج

  مرتبط يها دستورالعمل و ضوابط شنهاديپ و ازين مورد يها بخشنامه بيتصو و يبررس: د

 نيمعاون مشترك جلسه در نامه نييآ اصالح و مرتبط يها دستورالعمل و ديجد نامه نييآ و ضوابط نيتدو: تبصره
 . شد خواهد يبررس ها دستگاه ياجتماع و يفرهنگ

 يشورا يرأ به نسبت يحقوق و يقيحق اشخاص نظر ديتجد درخواست درخصوص يينها ميتصم اتخاذ:  ه
  مقرر يقانون مدت در نظر اعالم و مؤسسه يفرهنگ



  مؤسسات يها أتيه عملكرد يابيارز و نظارت ت،يهدا ت،يحما: و

  برتر يها¬أتيه قيتشو و اعالم ،يليتحص سال هر انيپا در مؤسسات يها أتيه يتهايفعال يبند رتبه: ز

  انيدانشگاه يشياند آزاد باشگاه اداره و ليتشك مقررات بيتصو و نيتدو: ح

 

  موسسه أتيه ـ6 ماده

 : موسسه أتيه بيترك - 1

  أتيه سيرئ عنوان به مؤسسه سيرئ) الف

  أتيه سيرئ بينا عنوان به موسسه ياجتماع و يفرهنگ معاون) ب

  يو ارياالخت تام ندهينما اي و مؤسسه در يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد مسئول) ج

  مؤسسه ييدانشجو جيبس ندهينما اي مسئول) د

  مؤسسه دياسات جيبس ندهينما اي مسئول) ه

 نيبزرگتر يمعرف با مؤسسه ييدانشجو ياسالم يها تشكل از يكي يمركز يشورا عضو يدانشجو نفر كي) و
  مؤسسه ييدانشجو ياسالم  تشكل

 يها كانون اي ييدانشجو اتينشر اي يعلم يها انجمن يفرهنگ فعال انيدانشجو نيب از دانشجو نفر كي) و
  أتيه سيرئ حكم با يهنر و يفرهنگ

 با) ارتقاء نامه نييآ كي ماده( يفرهنگ ازيامت نيباالتر دارندگان انيم از مؤسسه يعلم أتيه ياعضا از نفر دو) ز
  أتيه سيرئ حكم

 مشابه نيعناو اي يفرهنگ و ييدانشجو معاون ندارد، ياجتماع و يفرهنگ معاون كه يمؤسسات در ـ1 تبصره
 . بود خواهد اتيه سيرئ ابتين دار عهده

 . شود يم صادر مؤسسه سيرئ توسط أت،يه عضو افراد از كي هر تيعضو احكام - 2تبصره



 نهاد ياستان دفتر مسئول توسط نفر كي ،يرهبر معظم مقام يندگينما نهاد دفتر فاقد مؤسسات در -3تبصره
 . شود يم يمذكورمعرف

 سيرئ حكم با و مؤسسه يفرهنگ فعاالن انيم از دانشجو دو ندارند، ييدانشجو تشكل كه يمؤسسات ـ4تبصره
 . شوند يم انتخاب أتيه

 عند را مؤسسه يعلم أتيه ياعضا انيم از انتخاب تياولو با حقوقدان نفر كي تواند يم أتيه سيرئ -5تبصره
 . دينما دعوت جلسات در يرأ حق بدون و اللزوم

 يعال آموزش مؤسسات و يا حرفه و يفن ،يكاربرد و يعلم نور، اميپ يها دانشگاه يواحدها و مراكز در - 6تبصره
 . رديگ يم عهده به را أتيه تيمسئول مربوط، يفرهنگ يشورا ،يعال آموزش يها مجتمع و يرانتفاعيغ

 و. گردد يم منصوب موسسه سيرئ حكم با و ياجتماع و يفرهنگ معاون شنهاديپ به موسسه أتيه ريدب -7تبصره
  . نمود خواهد تيفعال ياجتماع و يفرهنگ معاون نظر ريز أت،يه رخانهيدب
 

 : موسسه أتيه فيوظا - 2

  ها  يكرس مند قانون و منظم ليتشك منظور به يزير برنامه: الف

  ها يكرس يبرگزار درخواست مورد در نظر اعالم و يبررس: ب

  ها  يكرس يبرگزار روند بر نظارت: ج

  نامه نييآ چارچوب در ها يكرس داور نييتع اي دييتا: د

  ها يكرس يعلم توازن و نصاب ثيح از نامه نييآ چارچوب در ها يكرس موضوع نيمنتقد نييتع اي دييتأ: ه

 . شده برگزار يها يكرس يبند رتبه و يابيارز: و

  تخلفات مورد در دهيرس يها گزارش و اتيشكا به يدگيرس: ز

 . مؤسسه يشياند آزاد باشگاه اداره بر نظارت و زيتجه س،يتأس: ح

 و اقدام) 3و2 شماره وستيپ فرم اساس بر( ها يكرس يابيارز به نسبت است موظف أتيه ريدب -1تبصره
 . دينما ارسال يمركز أتيه و مؤسسه يفرهنگ يشورا به يفصل صورت به را آن يبند جمع



 يها تشكل بر نظارت أتيه شنهاديپ به منوط دانشگاه از خارج سخنران از دعوت مورد در يريگ ميتصم ـ2تبصره
 . بود خواهد انيدانشگاه ياسالم

  موسسه و يمركز أتيه رخانهيدب ـ7 ماده

 اشخاص با مكاتبه و تماس نهيزم مؤسسهدر أتيه اي يمركز  أتيه امور شبرديپ و ها تيفعال انجام منظور به
 ليذ فيوظا شرح با أتهايه آن رخانهيدب مدارك، و اسناد ينگهدار و حفظ و ربطيذ ينهادها ،يحقوق و يقيحق
 : شود يم ليتشك

  اتيه جلسات در شركت يبرا اعضا از دعوت و كار دستور اعالم) الف

  يگانيبا نظام ليتشك و مكاتبات و اسناد ينگهدار و ثبت ها، پرونده يبند طبقه) ب

 آنها طرح و نامه نييآ نيا 5ـ4 ماده در شده ينيب شيپ چارچوب برابر يمتقاض افراد يكتب درخواست افتيدر) ج
  أتيه يرسم جلسات در

  يمتقاض به شده نييتع يقانون مهلت در مكتوب صورت به أتيه ميتصم ابالغ) د

  يضرور مكاتبات انجام و صورتجلسات ميتنظ) ه

  أتيه جلسات و عملكرد گزارش نيتدو) و

 راتييتغ و أتيه تيفعال با مرتبط موجود يها بخشنامه و مقررات ضوابط، درخصوص موقع به يرسان اطالع) ز
  ندهيآ در آن ياحتمال

  محوله امور ريسا انجام) ح
 مذكور اتيه سيرئ نائب اي سيرئ يامضا با تنها مورد مؤسسه،حسب اتيه اي يمركز اتيه مكاتبات هيكل:تبصره
  . است انجام قابل و معتبر

 

 : مؤسسه أتيه جلسات: 8ماده

 آزاد يكرس يمتقاض يها تشكل اي افراد يكتب يها درخواست درباره ميتصم اتخاذ و يزير برنامه جهت - 1
 . دهد يم جلسه ليتشك 9 ماده 3 بند در شده ذكر مقرر مهلت در اتيه محول، فيوظا گريد انجام و يشياند



 بيتصو به ستيبا يم آن مصوبات و است ياعضاء،رسم از نفر كي عالوه به نصف حضور با أتيه جلسات - 2
 . برسد حاضر اعضاء تياكثر

 

 : آنها به يدگيرس و ها درخواست ـ9ماده

 : ندينما هيارا موسسه أتيه به را يكرس يبرگزار درخواست توانند يم ريز اشخاص و ها مجموعه از كي هر - 1

 ـ يفرهنگ يها كانون اي و يعلم يها د،انجمنياسات جي،بسييدانشجو جي،بسياسالم يها تشكل از هركدام: الف
  يهنر

 ) يعلم أتيه ياعضا اي و انيدانشجو(انيدانشگاه از نفر3 حداقل: ب

  يفرهنگ يشورا ياعضا از كيهر: ج

  موسسه أتيه ياعضا از كيهر: د
 و ارائه موسسه أتيه رخانهيدب به وستيپ كي شماره فرم قالب در را خود درخواست ستيبا يم يمتقاض: تبصره

 . دينما افتيدر ديرس

 و يمعرف را موضوع با موافق نفر 5 حداكثر و يمجر خود، درخواست در است مكلف يكرس يبرگزار يمتقاض - 2
 . دينما شنهاديپ مؤسسه أتيه به را منتقد نفر 5 حداكثر و داور ليتما صورت در

 اعالم و جلسه ليتشك به تقاضا،نسبت افتيدر خيتار از ،يكار روز هفت مدت ظرف است مكلف موسسه أتيه - 3
 . دينما اقدام يكرس يبرگزار درخواست مورد در يكتب و يرسم نظر

 روز كي مدت ظرف است مكلف موسسه أتيه شده، يمعرف نيمنتقد دييتأ عدم اي يمعرف عدم صورت در - 4
 . دينما اقدام روز 4 مدت يط در نيمنتقد نام ثبت يبرا فراخوان اعالم به نسبت يكار

 منظور به ،يكار روز 7 مدت ظرف موضوع ،يكار روز4مدت در منتقد نفر 2 حداقل نام ثبت صورت در - 5
 تيرعا مسئول أتيه سيرئ. رديگ يم قرار موسسه أتيه جلسه كار دستور در جهينت يكتب اعالم و جلسه ليتشك
 . است مقرر يبند زمان



 أتيه كار دستور از موضوع مقرر، مهلت در نيمنتقد اي منتقد مجدد دييتا عدم اي نام ثبت عدم صورت در - 6
 .. باشد يم منتقد نفر كي حداقل نام ثبت به آن،منوط مجدد طرح و شود يم خارج مؤسسه

 درخواست با موافقت منزله به نامه، نييآ نيا در شده ذكر مقرر مهلت در موسسه أتيه يرسم نظر اعالم عدم - 7
 . باشد يم شده ثبت

 كي مدت ظرف را خود اعتراض تواند يم باشد، داشته اعتراض مؤسسه أتيه يرأ به نسبت يمتقاض چنانچه - 8
 در است مكلف مؤسسه اتيه. دهد ارائه موسسه اتيه رخانهيدب به مكتوب صورت ،بهيرأ ابالغ خيتار از هفته

 . دهد اطالع يمتقاض به را يينها جهينت و يبررس را موضوع شورا، جلسه نياول

 هيكل افتيدر و يمتقاض درخواست با موضوع مؤسسه، اتيه يينها ميتصم به يمتقاض اعتراض صورت در - 9
 . است االجرا الزم و يقطع يمركز أتيه يرأ و ارجاع يمركز أتيه به مربوط، مستندات

 يقطع ميتصم و يدگيرس موضوع به اعتراض، افتيدر زمان از روز 45 مدت ظرف است مكلف يمركز أتيه -10
 . دينما ابالغ ربط يذ مؤسسه به را خود يرأ و اتخاذ را

  يكرس يبرگزار نديفرا ـ10ماده

  ديمج قرآن از ياتيآ تالوت ـ الف

 صورت به  يكرس بر حاكم ضوابط انيب و يمجر توسط حضار به منتقد و موافق گروه يمعرف و رمقدميخ -ب
  مختصر

  قهيدق 10 مدت به حداكثر داور توسط موضوع مختصر طرح -ج

  كساني فرصت عيتوز با و تناوب به عادالنه، بصورت منتقدان و موافق نظرات انيب -د

  محدود صورت به حضار يشفاه اي يكتب سوال طرح ـ هـ

  داور يبند جمع ـ و
 به موضوع نيمنتقد و نيموافق هيكل حضور با را يهماهنگ جلسه كي است موظف موسسه أتيه ريدب: 1تبصره
 : دينما راقداميز موارد انجام به نسبت و نموده برگزار يكرس جلسه از قبل داور و يمجر همراه

  منتقد و موافق گروه به جلسه نامه نييآ ابالغ -



 .  جلسه  اجزاء گريد و بحث كننده شروع وقت، ميتقس نحوه جلسه، زمان مدت مورد در يريگ ميتصم -

 . باشند يم موسسه كاركنان و يعلم أتيه ياعضا ان،يدانشجو هيكل جلسات نيا نيمخاطب: 2تبصره

 ضبط يچگونگ خصوص در را الزم ميتصم سخن، ندهيگو و يمتقاض موافقت جلب از پس موسسه اتيه: 3تبصره
 . دينما يم اتخاذ ها يكرس در مطروحه مطالب انعكاس و

 يو يحقوق تيامن موجب بحث، مورد موضوع و شده ذكر ضوابط چارچوب در افراد اعتقاد و دگاهيد انيب: 4تبصره
  . بود خواهد

 

  يمجر -11 ماده

  يمجر طيشرا - 1

  شهرت حسن به اشتهار: الف

  جلسه تيريمد در الزم ييتوانا بودن دارا: ب

  يمجر فيوظا - 2

   يكرس در دگاهيد ارائه الزامات و يبرگزار ضوابط موضوع، اعالم: الف

  نيطرف مختصر يمعرف: ب

  فرد هر صحبت يبرا زمان اتمام اي مانده يباق زمان اعالم: ج

   گفتگو يها طرف به برابر وقت اختصاص در دقت: د

 

  داور ـ12ماده

  داور طيشرا - 1

 .  باشد داشته احاطه موضوع به نسبت: الف

 . باشد مؤسسه همان يعلم أتيه ياعضا از حاًيترج: ب



 . باشد انيدانشگاه اعتماد و وثوق مورد و بوده شهرت حسن يدارا: ج

 . داور فيوظا - 2

 . ندينما صحبت موضوع از خارج كه يا كننده شركت نيطرف به تذكر: الف

  مباحث شبرديپ به كمك: ب

  شده اعالم نظرات يبند جمع: ج

  يكرس جلسه در نامه نييآ نيا مفاد تيرعا بر نظارت: د

 زين را داور في،وظا)12ـ1 ماده موضوع( داور طيشرا احراز شرط به تواند يم يمجر أت،يه صيتشخ به: 1تبصره
 . دهد انجام

 

 اعتبار ساله همه است مكلف مؤسسه و باشد يم مؤسسه عهده بر ها يكرس يبرگزار يها نهيهز - 13 ماده
 . دينما منظور مؤسسه كل بودجه در ها يكرس مطلوب يبرگزار يبرا را يمشخص

 

 به آنها يبرگزار در فعال افراد و نمونه و برتر يها يكرس از مكلفند يمركز أتيه و ها مؤسسه يها أتيه -14ماده
 و نموده ينيب شيپ منظور نيا يبرا را يمشخص اعتبار است مكلف مؤسسه. ندينما ريتقد يا ستهيشا نحو

 .دهد اختصاص

 

 يبرگزار در فعال يعلم اتيه ياعضا ارتقاء مناسب ازيامت اعمال به نسبت است مكلف موسسه سيرئ -15ماده
 . دينما اقدام

 موارد ريسا: چهارم فصل

 . االجراست الزم آن ابالغ خيتار از و ديرس بيتصو به تبصره 22و ماده 16در نامه نييآ نيا ـ16 ماده

  دانشجو كامران



 يفناور و قاتيتحق رعلوم،يوز

 


