آﯾين نامه تشکيل کرسی ھای آزاد اندﯾشی
در دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی سراسر کشور

تضارب آراء سبب توليد نظر صحيح میشود«
اميرالمؤمنين امام علی )عليه السالم(

مقدمه:
در راستای اجرای منوﯾـات رھبـر معظـم انقـالب اسـالمی ،در خصـوص ضـرورت راه انـدازی کرسـیھای
مناظره ،نقد ،نظرﯾه پردازی و آزاداندﯾشی در دانشگاهھا و مراکز آموزش عالی و ھمچنين با استناد به مـاده
 ٢نظامنامه ھيأت حماﯾت از کرسیھای نظرﯾهپردازی ،نقد و مناظره شورای عـالی انقـالب فرھنگـی مبنـی
بـر تـروﯾج آزاداندﯾشـی در حـوزه علـوم انسـانی و معـارف دﯾنـی» ،آﯾـين نامـه کرسـیھای آزاداندﯾشـی در
دانشگاهھا و مراکز آموزش عالی« با بندھای زﯾر تدوﯾن شـد و پـس از تصـوﯾب و ابـالغ بـه دانشـگاهھا قابـل
اجراست.
با استعانت از الطاف حضرت حق و الھام از آموزهھای دﯾن مبين اسالم ،و پيروی از سنت نبـوی )ص( در
جھـت اﯾجــاد فضـای آزاد اســتماع سـخن و اتبــاع بھتـرﯾن آن و نيــز لـزوم آزادی اندﯾشــه کـه ســنت دانشــگاه
تمدنساز اسالمی -اﯾرانی محسوب میشود و اﯾجاد فرھنگ تضارب آراء و تعامل علمـی در عـين اجتنـاب از
مراء و جدال باطل و جلوگيری از ابتالی محيطھای دانشگاھی به سوداھای گروھـی ،و در راسـتای اجـرای
منوﯾات رھبر معظم انقالب اسالمی ،مندرج در نامـه اﯾشـان بـه جمعـی از دانشآموختگـان حـوزه علميـه در
تارﯾخ  ٨١/١١/١۶و بيانات اﯾشان در دﯾدار با جمعـی از نخبگـان علمـی کشـور در تـارﯾخ  ٨٨/٨/۶در خصـوص
ضــرورت راه انــدازی کرســیھای منــاظره ،نقــد ،نظرﯾــه پــردازی و آزاداندﯾشــی در دانشــگاهھا و موسســات
آموزش عالی و ھمچنين با استناد به ماده  ٢نظامنامـه ھيـأت حماﯾـت از کرسـیھای نظرﯾـهپردازی ،نقـد و
مناظره مصوب جلسات  ۵٣٢ ،۵٣١و  ۵٣٣مـورخ  ٨٢/١٠/٣٠، ٨٢/١٠/٩و  ٨٢/١١/١٧شـورای عـالی انقـالب
فرھنگی مبنی بر تروﯾج آزاداندﯾشی در حـوزه علـوم انسـانی و معـارف دﯾنـی» ،كرسـيھاي آزاد انديشـي
دانشگاھی در دانشگاهھا و موسسات آموزش عالي« بر اساس اﯾن آﯾين نامه تشکيل و اجرا می گردد:

فصل اول :کليات
ماده ١ـ تعارﯾف

١ـ١ـ کرسی آزاداندﯾشی :نشستی که در طی آن ،دانشجويان به صورت آزاد ،نظاممند ،منطقی و عالمانـه
به اظھار نظر ،تبادل آراء و گفتگو در موضوعی خاص با مالحظه اھـداف منـدرج در مـاده  ٢ايـن آﯾـين نامـه
می پردازند .در اﯾن آﯾين نامه به اختصار» کرسی« ناميده می شود.
 -١-٢دانشگاه :به ھر ﯾک از دانشـگاهھا و موسسـات آمـوزش عـالی سراسـر کشـور شـامل دولتـی و غيـر
دولتی اطالق میشود.
٣ـ١ـ دستگاه :به وزارتخانهھای علوم ،تحقيقات و فناوری و بھداشت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی و دانشـگاه
آزاد اسالمي اطالق میشود.
۴ـ١ـ ھيات دانشگاه :به ھيأت کرسیھای آزاد اندﯾشی در دانشگاه اطالق می شود.
۵ـ١ـ ھيات مرکزی :به ھيأت مرکزی کرسیھای آزاد اندﯾشی اطالق می شود.
 -١-۶آﯾين نامه:

به آﯾين نامه کرسی ھای آزاداندﯾشی در دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی اطالق می شود.

ماده  -٢اھداف
 -١-٢نھادﯾنهسازی آزادی بيان و تضارب آراء با رعاﯾت اخالق و منطق گفتوگو
 -٢-٢اﯾجــاد فرصــت قــانونی و عادالنــه بــرای عرضــه آزادانــه آراء ،دﯾــدگاهھا و ســؤاالت پيرامــون موضــوعات
سياســی ،اجتمــاعی ،اقتصــادی و فرھنگــی جامعــه از دﯾــدگاه ھــا و بــا روﯾکردھــای مختلــف دﯾگــر )ماننــد:
بھداشت ودرمان،امور سالمت ،آموزش پزشکی( و آگاھی از نظرات دﯾگران
 -٢-٣تقوﯾت روحيه حقيقتجوﯾی ،آزادگی و قانونگراﯾی
 -٢-۴ساماندھی مباحثات و گفتگوھا با صبغه علمی
 -٢-۵اﯾجاد فضای مناسب برای طرح و بيان اندﯾشهھای نو ،تفکر خالق و فرھنگ نوآور
ماده  -٣راھبردھا
 -٣-١تأکيد بر نقش اساسی و کانونی رھنمودھا و تدابير مقام معظم رھبری در اجرای کرسیھا
 -٣-٢استفاده از ظرفيتھای ساﯾر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسیھا
 -٣-٣ترغيب استادان و گروه ھای دانشجوﯾی به مشارکت فعال در برگزاری کرسی ھا
 -٣-۴اﯾجاد رقابت بين استادان و گروهھای دانشجوﯾی در برگزاری کرسیھا
 -٣-۵تشوﯾق و حماﯾت از کرسیھای موفق
 -٣-۶معطوف نمودن برنامه کرسیھا به ارتقای کيفيت و نشاط در محيط دانشگاه
 -٣-٧آسيبشناسی و پاﯾش مستمر پس از اجرای کرسیھا
 -٣-٨رعاﯾت مقتضيات محيطی و محلی در برگزاری کرسیھا
فصل دوم :ساختار و وظاﯾف
ماده ۴ـ ھيأت مرکزی
 -۴-١وظاﯾف ھيأت مرکزی

 -۴-١-١بررسی و تصوﯾب ضوابط و بخشنامهھای مورد نياز
 -۴-١-٢تصميمگيری نھاﯾی در خصوص درخواست تجدﯾـد نظـر اشـخاص حقيقـی و حقـوقی نسـبت بـه رأی
شورای فرھنگی دانشگاه واعالم نظردر مدت قانونی مقرر
 -۴-١-٣نظارت ،بررسی و ارزﯾابی عملکرد ھيأتھای دانشگاهھا
 -۴-١-۴رتبهبندی ھيأتھای دانشگاهھا از لحاظ فعاليت در پاﯾان ھر نيم سال تحصيلی ،اعـالم آن و تشـوﯾق
ھيأت ھای برتر و نمونه
 -۴-١-۵اتخاذ راھبردھا و تعيين اولوﯾتھای موضوعی کرسی ھا
 -۴-٢ترکيب ھيأت مرکزی
الف( معاون دانشجوﯾی و فرھنگی دستگاه به عنوان رئيس ھيأت
ب( نماﯾنده تاماالختيار نھاد نماﯾندگی مقام معظم رھبری در دانشگاهھا
ج( ﯾکی از معاونين به انتخاب رئيس دستگاه
د( نماﯾنده تاماالختيار سازمان بسيج دانشجوﯾی
ه( دو نفر دانشجوی شاغل به تحصيل در مقاطع کارشناسی و باالتر
و( ﯾک نفر از اعضای ھيأت علمی دانشگاهھا با مرتبه علمی دانشياری ﯾا باالتر به پيشنھاد رئيس ھيأت
تبصره ١ـ اعضای ھيأت مرکزی با حکم باالترﯾن مقام ھر دستگاه به مدت  ٢سال منصوب میشوند و تمدﯾـد
آن نيز بالمانع است.
تبصره ٢ـ دبير ھيأت مرکزی از ميان اعضاء و با رای اکثرﯾت آنان انتخاب و با حکـم رئـيس ھيـأت منصـوب مـی
شود.
تبصره ٣ـ جلسات ھيأت مرکزی با حضور رئيس ھيأت و حـداقل چھـار عضـو دﯾگـر رسـمی اسـت و مصـوبات
میباﯾست به تصوﯾب اکثرﯾت اعضاء حاضر برسد.
تبصره -۴ھرگاه پرونده تجدﯾـدنظر نسـبت بـه مصـوبات شـورای فرھنگـی دانشـگاھی در دسـتور کـار ھيـأت
مرکزی قرار گيرد با صـالحدﯾد رئـيس ھيـأت مرکـزی ،حضـور نماﯾنـده ھيـأت دانشـگاه مـذکور بـدون
داشتن حق رأی بالمانع خواھد بود.
ماده ۵ـ ھيأت دانشگاه
 -۵-١وظاﯾف ھيأت دانشگاه:
 -۵-١-١تشکيل جلسه بررسی و اعالم نظر درخواست اشـخاص حقـوقی ﯾـا حـداقل  ٣نفـر از دانشـگاھيان
متقاضی تشکيل کرسی
 -۵-١-٢برنامهرﯾزی به منظور تشکيل منظم و قانونمند کرسی
 -۵-١-٣نظارت بر کرسی و نحوه تشکيل جلسات آن
 -۵-١-۴تعيين مجری و ادارهکننده کرسی در چارچوب آﯾين نامه

 -۵-١-۵ارسال گزارش فعاليت به شورای فرھنگی دانشگاه و ھيأت مرکزی
 -٦-١-٥ارزﯾابی و رتبه بندی کرسی ھاﯾی که برگزار گردﯾده است.
۵-٢ـ ترکيب ھيأت دانشگاه:
الف( معاون دانشجوﯾی و فرھنگي به عنوان رئيس ھيأت
ب( مدﯾر فرھنگی دانشگاه به عنوان دبير ھيأت
ج( مسئول نھاد نماﯾندگی مقام معظم رھبری در دانشگاه و ﯾا نماﯾنده تام االختياروی
د( دونفردانشجوی شـاغل بـه تحصـيل در مقـاطع کارشناسـی و تحصـيالت تکميلـی دانشـگاه بـه پيشـنھاد
رئيس ھيأت
ه( يك نفر از اعضاي ھيأت علمی دانشگاه به پيشنھاد رئيس ھيأت
و( ﯾک نفر حقوق دان با اولوﯾت انتخاب از ميان اعضای ھيأت علمی دانشگاه به پيشنھاد رئيس ھيأت
تبصره ١ـ احکام عضوﯾت ھر ﯾک از افراد عضو ھيأت توسط رئيس دانشگاه صادر میشود.
تبصره  -٢در دانشگاه ھاﯾی که معاون دانشجوﯾی وفرھنگی به تفکيـک فعاليـت مـی نماﯾنـد در»بنـد الـف«
معاون فرھنگی به عنوان رئيس ھيأت می باشد.

 -۵-٣نحوه تشکيل جلسات ھيأت دانشگاه:
 -۵-٣-١ھيأت جھت برنامهرﯾزی تشـکيل جلسـات آزاد اندﯾشـی و نيـز رسـيدگی بـه ھنگـام بـه درخواسـت
کتبی افـراد متقاضـی و انجـام دﯾگـر وظـاﯾف محولـه ،در مھلـت مقـرر در آﯾـين نامـه در اﯾـام فعاليـت
آموزشی دانشگاه ھا به اسـتثناء ﯾـک ھفتـه قبـل ويـك ھفتـه بعـد از امتحانـات پاﯾـان تـرم دانشـگاه
تشکيل جلسه می دھد.
 -۵-٣-٢جلسات ھيأت با حضور رئيس ﯾا دبير ھيأت و حداقل چھـار عضـو دﯾگـر رسـمی اسـت و مصـوبات آن
میباﯾست به تصوﯾب اکثرﯾت اعضاء حاضر برسد.
 -۵-۴نحوه رسيدگی به درخواستھا:
١ـ۴ــ۵ــ ھـر کـدام از تشـكلھا و گـروه ھـای قـانونی دانشـجوﯾی در چـارچوب اساسـنامه خـود ﯾـا  ٣نفـر از
دانشگاھيان )دانشجوﯾان ،اساتيد ،کارمندان( ﯾا ھر ﯾک از اعضای شورای فرھنگی ﯾا ھيأت دانشگاه
میتوانند درخواست تشـکيل کرسـی را مطـابق بـا اﯾـن آﯾـين نامـه پـس از تکميـل فـرم پيوسـت بـه
دبيرخانه ھيأت ارائه کنند و رسيد درﯾافت نماﯾند.
 -٥-٤-٢متقاضی برگزاری کرسی موظف است ھمزمان با ثبت درخواسـت ،حـداقل  ٣نفـر منتقـد از مواضـع
مطروحه معرفی نماﯾد.

 -٥-٤-٣در صورت عدم معرفی  ٣نفر منتقد ،ھيأت دانشگاه موظف است ظرف مدت  ١روز کـاری نسـبت بـه
فراخوان برای ثبت نام منتقدﯾن اقدام نماﯾد.
۴ـ۴ـ۵ـ در صورت ثبتنام حداقل  ٣نفر منتقد در مدت  ٧روز کاری ،موضوع ظرف مـدت  ۵روز کـاری بـه منظـور
تشکيل جلسه و اعالم کتبی نتيجه در دستور کار جلسه ھيأت دانشگاه قرار میگيرد .رئيس ھيـأت
مسئول رعاﯾت زمانبندی مقرر است.
۵ـ۴ـ۵ـ در صورت عدم ثبت نام حداقل  ٣نفر منتقد در مھلت مقرر ،موضوع از دستور کار ھيأت دانشگاه خارج
میشود.
تبصره ١ـ چنانچه فرد نسبت به رأی ھيأت دانشگاه اعتراض داشته باشـد ،میتوانـد اعتـراض خـود را ظـرف
مدت دو ھفته از تارﯾخ ابالغ رأی به صورت مکتوب به دبيرخانه شورای فرھنگی دانشگاه ارائـه دھـد.
شورای فرھنگی دانشگاه موظـف اسـت ظـرف مـدت دو ھفتـه از زمـان درﯾافـت اعتـراض ،موضـوع را
بررسی و نتيجه نھاﯾی را به فرد اطالع دھد.
تبصره ٢ـ در صورت اعتراض فـرد بـه تصـميم نھـاﯾی شـورای فرھنگـی دانشـگاه ﯾـا امتنـاع از پاسـخگوﯾی در
مھلت مقرر ،موضوع در صورت درخواست فرد به ھيأت مرکزی ارجاع و رأی ھيـأت مرکـزی الزماالجـرا
است.
تبصره ٣ـ ھيأت مرکزی موظف اسـت ظـرف مـدت  ٣٠روز از زمـان درﯾافـت اعتـراض ،بـه موضـوع رسـيدگی و
تصميم قطعی را اتخاذ و رأی خود را در ھمان زمان مقرر به دانشگاه و فرد متقاضی ابالغ نماﯾد.
تبصره ۴ـ طرح مجدد درخواست تشکيل کرسی با گذشت حداقل  ۴۵روز امکانپذﯾر است.
ماده ۶ـ فراﯾند برگزاری کرسی
الف ـ قرائت قرآن کرﯾم
ب -سرود جمھوری اسالمی اﯾران
ج – خير مقدم و اعالم موضوع
د ـ اعالم ضوابط و نحوه برگزاری کرسی
ه -شروع بحث از نماﯾنده متقاضی تشکيل کرسی
و ـ طرح دﯾدگاه منتقدﯾن
ز ـ جمعبندی دﯾدگاهھا
ماده  -٧الزامات ارائه دﯾدگاه در کرسی
١ـ -٧ارائه مطالب در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی
٢ـ -٧تأکيد بر طرح موضوعات با مالحظه وحدت و ھمدلی قوميت ھا و مذاھب
٣ـ -٧رعاﯾت مبانی ،آداب و اصول اخالق اسالمی با تأکيد بر حفظ صداقت و ارائه اطالعات مستند

ماده  -٨وظاﯾف مجری
١ـ -٨اعالم موضوع ،ضوابط برگزاری و الزامات ارائه دﯾدگاه در کرسی
٢ـ  -٨تذکر به اظھار نظر کننده در مواردی که خارج از موضوع صحبت کند.
٣ـ -٨تذکر به اظھار نظر کننده در مواردی که الزامات ارائه دﯾدگاه در کرسی را رعاﯾت نمیکند.
۴ـ -٨اعالم زمان باقی مانده برای صحبت ھر فرد
۵ـ -٨اعالم اتمام زمان ھر نفر
۶ـ -٨دقت در اختصاص وقت برابر به طرفھای گفتگو
٧ـ -٨جمعبندی دﯾدگاهھا
ماده  -٩شراﯾط مجری
 -٩-١التزام عملی به مبانی نظام جمھوری اسالمی اﯾران و قانون اساسی
٢ـ -٩عدم عضويت در اركان ھيچيك از احزاب و گروهھاي سياسي
٣ـ ٩ـ دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد ﯾا باالتر دانشگاھی يا حوزوی ،ترجيحاً در حيطه تخصصـي برگـزاري
کرسی
۴ـ -٩دارا بودن تواناﯾی الزم در مدﯾرﯾت جلسه
ماده  ١٠ـ دبيرخانه ھيأت و وظاﯾف آن
١ـ ١٠ـ به منظور انجام فعاليتھا و پيشبرد امور ھيأت ھای دانشگاه و مرکزی در زمينـه تمـاس و مکاتبـه بـا
اشخاص حقيقی و حقوقی ،نھادھای ذﯾربط و حفظ و نگھداری اسناد و مدارک ،دبيرخانـه آن ھيـأت بـا
شرح وظاﯾف ذﯾل تشکيل میشود:
الف( اعالم دستور کار و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات ھيأت
ب( طبقهبندی پروندهھا ،ثبت و نگھداری اسناد و مکاتبات و تشکيل نظام باﯾگانی
ج( درﯾافت درخواست کتبی افراد حقيقی و حقوقی برابر چارچوب پيشبينـی شـده در مـاده  ٥-٤اﯾـن آﯾـين
نامه و طرح آنھا در جلسات رسمی ھيأت
د( ابالغ تصميم ھيأت به صـورت مکتـوب و بـا امضـاي دبيـر ھيـأت در مھلـت قـانونی تعيـين شـده بـه افـراد
متقاضی
ھـ( تنظيم صورتجلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور دبير ھيأت
و( تدوﯾن گزارش عملکرد و جلسات ھيأت و ارسال آن با امضای دبير ھيأت برای دبيرخانه ھيأت مرکزی
ز( اطالعرســانی بــه موقــع در خصــوص ضــوابط ،مقــررات و بخشــنامهھای موجــود مــرتبط بــا فعاليــت ھيــأت و
تغييرات احتمالی آن در آﯾنده
ح( درﯾافت درخواست تشکيل کرسی با اعالم مھلت ﯾک ھفته ای نسبت به فراخوان ثبـت نـام منتقـدﯾن ﯾـا
مخالفين موضوع

ت( انجام ساﯾر امور محوله

فصل سوم :اعتبارات و تشويقات
ماده ١١ـ در سال اول اجرای آﯾين نامه ،ھزﯾنه ھـای مختلـف برگـزاری کرسـی توسـط رئـيس دانشـگاه و از
محل اعتبارات در اختيار وی تأمين می شود .رئيس دانشگاه موظف است برای سال دوم و بعـد از
آن ،ردﯾف مستقلی برای بودجه کرسی در بودجه کل دانشگاه منظور نماﯾد.
ماده -١٢ھيأت ھای دانشگاه ھـا و ھيـأت مرکـزی موظفنـد از کرسـی ھـای برتـر و نمونـه و افـراد فعـال در
برگزاری آن به نحو شاﯾسـته ای تقـدﯾر نماﯾنـد.رئيس دانشـگاه موظـف اسـت اعتبـار مشخصـی را
برای اﯾن منظور پيش بينی نموده و اختصاص دھد.
فصل چھارم :ساﯾر موارد
ماده  -١٣اجرای اﯾن آﯾين نامه در سال اول به صورت آزماﯾشی بـوده و پـس از آن در صـورتی کـه اصـالح ﯾـا
تغييری در آن صورت نپذﯾرد قطعی خواھد شد.
ماده ١۴ـ اﯾن آﯾين نامه در ﯾک مقدمه و  ٤فصل و در مجموع شامل ١۴ماده و  ١٠تبصره در جلسه مشـترک
نماﯾندگان وزارت علـوم ،تحقيقـات و فنـاوری ،بھداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی ،دانشـگاه آزاد
اسالمی و نھاد نماﯾندگی مقام معظـم رھبـری در دانشـگاهھا بـه تصـوﯾب رسـيد و بـدﯾن وسـيله
اجازه اجرای آزماﯾشی آن از تارﯾخ  ٨٩/١٢/١٤صادر و اعالم می گردد.

