
  

 آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی 

 در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

  

  

 «شودتضارب آراء سبب تولید نظر صحیح می 

 امیرالمؤمنین امام علی )علیه السالم(

  

 مقدمه:

هیای  اندازی کرسیی  در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی، در خصوص ضرورت راه

مراکز آموزش عالی و همچنین با اسیتناد بیه    ها ومناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه

پیردازی، نقید و منیاظره ایورای عیالی انقیالب       هیای نظرییه  کرسیی  نامیه هیی ت اماییز از   نظیام  2ماده 

 هیای کرسیی آییین نامیه   »آزاداندیشی در اوزه علوم انسانی و معارف دینی،  فرهنگی مبنی بر ترویج

از تصویب و ابالغ بیه   اد و پسبا بندهای زیر تدوین « ها و مراکز آموزش عالیآزاداندیشی در دانشگاه

  .ها قابل اجراسزدانشگاه

  

هیای دیین مبیین اسیالم، و پییروی از سینز نبیوی        با استعانز از الطاف اضرت اق و الهام از آموزه

)ص( در جهز ایجاد فضای آزاد استماع سخن و اتبیاع بهتیرین آو و نییز لیزوم آزادی اندیشیه کیه سینز        

در اود و ایجاد فرهنی  تضیارب آراو و تعامیل علمیی     ایرانی محسوب می -ساز اسالمیدانشگاه تمدو

های دانشگاهی به سیوداهای گروهیی، و   عین اجتناب از مراو و جدال باطل و جلوگیری از ابتالی محیط

در راسییتای اجییرای منویییات رهبییر معظییم انقییالب اسییالمی، منییدرب در نامییه ایشییاو بییه جمعییی از         

علمیی   و بیانات ایشاو در دیدار بیا جمعیی از نخبگیاو     61/66/16آموختگاو اوزه علمیه در تاریخ دانش

هییای منییاظره، نقیید، نظریییه پییردازی و در خصییوص ضییرورت راه انییدازی کرسییی 1/1/11کشییور در تییاریخ 

نامیه هیی ت   نظیام  2ها و موسسات آموزش عالی و همچنین با استناد به ماده آزاداندیشی در دانشگاه

 9/61/12میور    ۱۳۳و  ۱۳2، ۱۳6پردازی، نقید و منیاظره مصیوب جلسیات     های نظریهامایز از کرسی

اورای عالی انقالب فرهنگیی مبنیی بیر تیرویج آزاداندیشیی در ایوزه علیوم          61/66/12و  ۳1/61/12،

هیا و موسسیات آمیوزش    هاي آزاد انديشیي دانشیگاهی در دانشیگاه   كرسي»انسانی و معارف دینی، 

 بر اساس این آیین نامه تشکیل و اجرا می گردد:« عالي

  

  

 فصل اول: کلیات
  

 تعاریفـ 1ماده 



منید، منطقیی و   آزاداندیشی: نشستی که در طیی آو، دانشیجوياو بیه تیورت آزاد، نظیام      ی کرسی6ی6

ايین   2عالمانه به اظهار نظر، تبادل آراو و گفتگو در موضوعی خاص با مالاظه اهداف مندرب در ماده 

 نامیده می اود. « کرسی» آیین نامه می پردازند. در این آیین نامه به اختصار

ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور اامل دولتیی و یییر   دانشگاه: به هر یک از دانشگاه -2-6

 اود.دولتی اطالق می

هیای علیوم، تحقیقیات و فنیاوری و بهداایز، درمیاو و آمیوزش پزایکی و         ی دسیتگاه: بیه وزارتخانیه   6ی۳

 اود.دانشگاه آزاد اسالمي اطالق می

 ی آزاد اندیشی در دانشگاه اطالق می اود.های هیات دانشگاه: به هی ت کرسی6ی۴

 های آزاد اندیشی اطالق می اود.ی هیات مرکزی: به هی ت مرکزی کرسی6ی۱

 به آیین نامه کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اطالق می اود.آیین نامه:  -1-6

 اهداف -2ماده 

 وگوو با رعایز اخالق و منطق گفزسازی آزادی بیاو و تضارب آرانهادینه -2-6

هیا و سیؤاالت پیرامیوو موضیوعات     ایجاد فرتز قانونی و عادالنه بیرای عرضیه آزادانیه آراو، دییدگاه     -2-2

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از دییدگاه هیا و بیا رویکردهیای مختلیر دیگیر )ماننید:        

 از نظرات دیگراو بهدااز ودرماو،امور سالمز، آموزش پزاکی( و آگاهی

 گراییجویی، آزادگی و قانووتقویز روایه اقیقز -۳-2

 دهی مبااثات و گفتگوها با تبغه علمیساماو -۴-2

 های نو، تفکر خالق و فرهن  نوآورایجاد فضای مناسب برای طرح و بیاو اندیشه -۱-2

 راهبردها -3ماده  

 هاتدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسیت کید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و  -6-۳

 هاهای سایر مراکز علمی و آموزای در اجرای کرسیاستفاده از ظرفیز -2-۳

 ترییب استاداو و گروه های دانشجویی به مشارکز فعال در برگزاری کرسی ها -۳-۳

 هاهای دانشجویی در برگزاری کرسیایجاد رقابز بین استاداو و گروه -۴-۳

 های موفقویق و امایز از کرسیتش -۱-۳

 ها به ارتقای کیفیز و نشاط در محیط دانشگاهکرسی معطوف نمودو برنامه -1-۳

 هااناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسیآسیب -1-۳

 هارعایز مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی -1-۳

  

 فصل دوم: ساختار و وظایف

  

 ـ هیأت مرکزی۴ماده 
  
  
 وظایف هیأت مرکزی -6-۴

  

 های مورد نیازبررسی و تصویب ضوابط و بخشنامه -6-6-۴



گیری نهایی در خصوص درخواسز تجدید نظر ااخاص اقیقی و اقوقی نسبز به رأی تصمیم -2-6-۴

 اورای فرهنگی دانشگاه واعالم نظردر مدت قانونی مقرر

 هاشگاههای داننظارت، بررسی و ارزیابی عملکرد هی ت -۳-6-۴

ها از لحاظ فعالییز در پاییاو هیر نییم سیال تحصییلی، اعیالم آو و        های دانشگاهبندی هی ترتبه -۴-6-۴

 تشویق هی ت های برتر و نمونه

 ها های موضوعی کرسیاتخاذ راهبردها و تعیین اولویز -۱-6-۴
  

 ترکیب هیأت مرکزی -2-۴

  

 ئیس هی ت الر( معاوو دانشجویی و فرهنگی دستگاه به عنواو ر

 هااالختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهب( نماینده تام

 ب( یکی از معاونین به انتخاب رئیس دستگاه

 االختیار سازماو بسیج دانشجویید( نماینده تام

 ه( دو نفر دانشجوی اایل به تحصیل در مقاطع کاراناسی و باالتر

ها با مرتبه علمیی دانشییاری ییا بیاالتر بیه پیشینهاد رئییس        دانشگاهو( یک نفر از اعضای هی ت علمی 

 هی ت

ایوند و  سیال منصیوب میی    2ی اعضای هی ت مرکزی با اکم باالترین مقام هر دستگاه به مدت 6تبصره 

 تمدید آو نیز بالمانع اسز.

رئییس هیی ت منصیوب    ی دبیر هی ت مرکزی از میاو اعضاو و با رای اکثریز آناو انتخاب و بیا اکیم   2تبصره 

 می اود.

ی جلسات هی ت مرکزی با اضور رئیس هی ت و اداقل چهار عضو دیگر رسمی اسز و مصوبات ۳تبصره 

 بایسز به تصویب اکثریز اعضاو ااضر برسد.می

هرگاه پرونده تجدیدنظر نسبز به مصوبات اورای فرهنگی دانشگاهی در دسیتور کیار هیی ت     -۴تبصره

ادید رئیس هی ت مرکزی، اضور نماینده هی ت دانشیگاه میرکور  بیدوو    مرکزی قرار گیرد با تال

 دااتن اق رأی بالمانع خواهد بود.

   

 ـ هیأت دانشگاه۵ماده 
  
 وظایر هی ت دانشگاه: -6-۱

  

نفر از دانشگاهیاو  ۳تشکیل جلسه بررسی و اعالم نظر درخواسز ااخاص اقوقی یا اداقل  -6-6-۱

  متقاضی تشکیل کرسی

  مند کرسیریزی به منظور تشکیل منظم و قانووبرنامه -2-6-۱

 نظارت بر کرسی و نحوه تشکیل جلسات آو -۳-6-۱

 کرسی در چارچوب آیین نامه کنندهتعیین مجری و اداره -۴-6-۱

 ارسال گزارش فعالیز به اورای فرهنگی دانشگاه و هی ت مرکزی -۱-6-۱

 ایی که برگزار گردیده اسز.ارزیابی و رتبه بندی کرسی ه -5-6-6
  



 ی ترکیب هی ت دانشگاه:2-۱ 

  

 الر( معاوو دانشجویی و فرهنگي به عنواو رئیس هی ت

 ب( مدیر فرهنگی دانشگاه به عنواو دبیر هی ت

 ب( مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا نماینده تام االختیاروی

مقاطع کاراناسی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیه پیشینهاد    د( دونفردانشجوی اایل به تحصیل در

 رئیس هی ت

 ه( يك نفر از اعضاي هی ت علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هی ت

 و( یک نفر اقوق داو با اولویز انتخاب از میاو اعضای هی ت علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هی ت

  

 اود.توسط رئیس دانشگاه تادر میی ااکام عضویز هر یک از افراد عضو هی ت 6تبصره 

« بند الر»در دانشگاه هایی که معاوو دانشجویی وفرهنگی به تفکیک فعالیز می نمایند در  -2تبصره 

 معاوو فرهنگی به عنواو رئیس هی ت می بااد. 
  
  

  

  

 نحوه تشکیل جلسات هی ت دانشگاه: -۳-۱

  

دیشی و نیز رسیدگی به هنگام بیه درخواسیز   ریزی تشکیل جلسات آزاد انهی ت جهز برنامه -6-۳-۱

کتبی افراد متقاضی و انجام دیگر وظایر محوله،  در مهلز مقیرر در آییین نامیه در اییام فعالییز      

آموزای دانشگاه ها به استثناو یک هفته قبل ويك هفته بعد از امتحانیات پاییاو تیرم دانشیگاه     

 تشکیل جلسه می دهد.

س یا دبیر هی ت و اداقل چهار عضو دیگر رسیمی اسیز و مصیوبات    جلسات هی ت با اضور رئی -2-۳-۱

 بایسز به تصویب اکثریز اعضاو ااضر برسد.آو می
  
 ها:نحوه رسیدگی به درخواسز -۴-۱

  

نفیر از   ۳خیود ییا    ها و گروه های قیانونی دانشیجویی در چیارچوب اساسینامه    ی هر کدام از تشكل۱ی۴ی6

دانشگاهیاو )دانشجویاو، اساتید، کارمنداو( یا هیر ییک از اعضیای ایورای فرهنگیی ییا هیی ت        

را مطیابق بیا ایین آییین نامیه پیس از تکمییل فیرم          توانند درخواسز تشکیل کرسیدانشگاه می

 پیوسز به دبیرخانه هی ت ارائه کنند و رسید دریافز نمایند.

نفیر منتقید از    ۳اسیز همزمیاو بیا  بیز درخواسیز، ایداقل        متقاضی برگزاری کرسی موظیر   -2-4-5

 مواضع مطرواه معرفی نماید. 

روز کاری نسیبز   6نفر منتقد، هی ت دانشگاه موظر اسز ظرف مدت  ۳در تورت عدم معرفی  -۳-4-5

 به فراخواو برای  بز نام منتقدین اقدام نماید. 

روز کیاری بیه    ۱روز کیاری، موضیوع ظیرف میدت      1نفر منتقد در میدت   ۳نام اداقل ی در تورت  بز۱ی۴ی۴

گییرد.  منظور تشکیل جلسه و اعالم کتبی نتیجه در دستور کار جلسه هی ت دانشگاه قیرار میی  

 بندی مقرر اسز.رئیس هی ت مسئول رعایز زماو



نفر منتقد در مهلز مقرر، موضوع از دستور کار هیی ت دانشیگاه    ۳ی در تورت عدم  بز نام اداقل ۱ی۴ی۱

 اود.خارب می

توانید اعتیرا  خیود را    ی چنانچه فرد نسبز به رأی هی ت دانشگاه اعتیرا  داایته بااید، میی    6تبصره 

ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ رأی به تورت مکتوب به دبیرخانه ایورای فرهنگیی دانشیگاه    

فرهنگی دانشگاه موظر اسز ظرف مدت دو هفته از زماو دریافز اعترا ، ارائه دهد. اورای 

 موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به فرد اطالع دهد.

ی در تورت اعترا  فرد به تصمیم نهایی اورای فرهنگی دانشگاه ییا امتنیاع از پاسیخگویی در    2تبصره 

اع و رأی هییی ت مرکییزی مهلیز مقییرر، موضییوع در تیورت درخواسییز فییرد بیه هییی ت مرکییزی ارجی    

 االجرا اسز.الزم

روز از زماو دریافز اعترا ، به موضیوع رسییدگی و    ۳1ی هی ت مرکزی موظر اسز ظرف مدت ۳تبصره 

 تصمیم قطعی را اتخاذ و رأی خود را در هماو زماو مقرر به دانشگاه و فرد متقاضی ابالغ نماید.

 پریر اسز.روز امکاو ۴۱داقل ی طرح مجدد درخواسز تشکیل کرسی با گراز ا۴تبصره 

  

  ـ فرایند برگزاری کرسی۶ماده 

 الر ی قرائز قرآو کریم

 سرود جمهوری اسالمی ایراو -ب

 خیر مقدم و اعالم موضوع  –ب 

 د ی اعالم ضوابط و نحوه برگزاری کرسی

 اروع بحث از نماینده متقاضی تشکیل کرسی -ه

 و ی طرح دیدگاه منتقدین

 هاگاهبندی دیدز ی جمع

  

 الزامات ارائه دیدگاه در کرسی -7ماده 

 ارائه مطالب در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی   -1ی6

 ت کید بر طرح موضوعات با مالاظه وادت و همدلی قومیز ها و مراهب -1ی2

 رعایز مبانی، آداب و اتول اخالق اسالمی با ت کید بر افظ تداقز و ارائه اطالعات مستند -1ی۳

  

 وظایف مجری -8ماده 

 اعالم موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات ارائه دیدگاه در کرسی -1ی6

 ترکر به اظهار نظر کننده در مواردی که خارب از موضوع تحبز کند. -1ی 2

 کند.را رعایز نمی ترکر به اظهار نظر کننده در مواردی که الزامات ارائه دیدگاه در کرسی -1ی۳

 اعالم زماو باقی مانده برای تحبز هر فرد  -1ی۴

 اعالم اتمام زماو هر نفر -1ی۱

 های گفتگودقز در اختصاص وقز برابر به طرف -1ی1

 ها بندی دیدگاهجمع -1ی1



  

 شرایط مجری -9ماده  

 التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسالمی ایراو و قانوو اساسی  -6-9

 هاي سیاسيیك از اازاب و گروهعدم عضويز در اركاو هیچ  -9ی2

دارا بودو مدرک کاراناسی اراد ییا بیاالتر دانشیگاهی يیا ایوزوی، ترجیحیای در ایطیه تخصصیي         ی   9ی۳

 برگزاري کرسی

 دارا بودو توانایی الزم در مدیریز جلسه  -9ی۴

  

 ـ دبیرخانه هیأت و وظایف آن 11ماده  

دانشگاه و مرکزی در زمینه تماس و مکاتبیه   هی ت هایها و پیشبرد امور ی به منظور انجام فعالیز 61ی6

با ااخاص اقیقی و اقوقی، نهادهای ذییربط و افیظ و نگهیداری اسیناد و میدارک، دبیرخانیه آو       

 اود:هی ت با ارح وظایر ذیل تشکیل می

 الر( اعالم دستور کار و دعوت از اعضا برای ارکز در جلسات هی ت

 نگهداری اسناد و مکاتبات و تشکیل نظام بایگانیها،  بز و بندی پروندهب( طبقه

ایین    5-4بینیی ایده در میاده    ب( دریافز درخواسز کتبی افراد اقیقی و اقوقی برابر چارچوب پییش 

 آیین نامه و طرح آنها در جلسات رسمی هی ت

افیراد  د( ابالغ تصمیم هی ت به تورت مکتوب و با امضاي دبیر  هی ت در مهلز قیانونی تعییین ایده بیه     

 متقاضی

 هی( تنظیم تورتجلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور دبیر هی ت

 و( تدوین گزارش عملکرد و جلسات هی ت و ارسال آو با امضای دبیر هی ت برای دبیرخانه هی ت مرکزی

های موجیود میرتبط بیا فعالییز هیی ت و      رسانی به موقع در خصوص ضوابط، مقررات و بخشنامهز( اطالع

 تغییرات ااتمالی آو در آینده

ح( دریافز درخواسز تشکیل کرسی با اعالم مهلز یک هفته ای نسبز به فراخواو  بز نام منتقدین 

 یا مخالفین موضوع

 ت( انجام سایر امور محوله

  

  

  

 فصل سوم: اعتبارات و تشويقات 

  

ی در سال اول اجرای آیین نامه، هزینه های مختلر برگزاری کرسی توسط رئیس دانشگاه و از 11ماده 

محل اعتبارات در اختیار وی ت مین می اود. رئیس دانشگاه موظر اسیز بیرای سیال دوم و    

 بعد از آو، ردیر مستقلی برای بودجه کرسی در بودجه کل دانشگاه منظور نماید. 



ها و هی ت مرکزی موظفند از کرسی های برتر و نمونیه و افیراد فعیال در     هی ت های دانشگاه -12ماده

برگزاری آو به نحو اایسته ای تقدیر نمایند.رئیس دانشگاه موظر اسز اعتبار مشخصیی را  

 برای این منظور پیش بینی نموده و اختصاص دهد.

  

 فصل چهارم: سایر موارد 

  

ه تورت آزمایشی بوده و پس از آو در تورتی کیه اتیالح   اجرای این آیین نامه در سال اول ب -13ماده 

 یا تغییری در آو تورت نپریرد قطعی خواهد اد.

تبصیره در جلسیه    61میاده و   6۴فصیل و در مجمیوع ایامل    4ی این آیین نامه در یک مقدمیه و  1۴ماده 

مشترک نماینیدگاو وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری، بهداایز، درمیاو و آمیوزش پزایکی،         

ها به تصویب رسیید و  گاه آزاد اسالمی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهدانش

 تادر و اعالم می گردد. 64/62/19بدین وسیله اجازه اجرای آزمایشی آو از تاریخ 

 


