بسمه تعالی
دستورالعمل تشکیل کرسیهای آزاداندیشی
دانشکده علوم حدیث
قال اهلل تعالی :الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ هَدَاهُمُ اهللُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو األَلْبَابِ ( 81زمر)
تضارب آراء سبب تولد نظر صحیح میشود .امام علی(ع)
با استعانت از الطاف باری تعالی و الهام از آموزههای راستین اسالم ,سنت نبوی و ائمه اطهار(ع)در جهت ایجاد فضای آزاد استماع سخن و نیز لزوم
آزادی اندیشه که سنت دانشگاه تمدنساز اسالمی ـ ایرانی محسوب میشود و ایجاد فرهنگ توأم تضارب آراء و تعامل علمی ,در عین حال اجتناب
از فرو غلتیدن در مجادالت بی سرانجام و در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی ,مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش
آموختگان حوزه علمیه در تاریخ  18 / 88 / 81و بیانات ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ  11 / 1 / 1در خصوص
ضرورت راه اندازی کرسیهای مناظره ,نقد ,نظریهپردازی و آزاداندیشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین با استناد به ماده  2نظام
نامه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ,نقد و مناظره مصوب جلسات  132 ,138و  133مورخ  13 / 81 / 31 ,12 / 81 / 9و / 88 / 81
 12شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی« .آیین نامه کرسیهای آزاداندیشی» به شرح
ذیل تدوین گردید و پس از تصویب و ابالغ قابل اجراست.
ماده  1ـ تعریف
کرسی آزاداندیشی :نشستی که طی آن ,دانشجویان به صورت آزاد ,نظام مند ,منطقی و عالمانه به اظهار نظر ,تبادل آراء و گفتگو در موضوعات
کالن فرهنگی ,اعتقادی ,اجتماعی ,سیاسی و اقتصادی جامعه با هدف کسب آگاهی از دیدگاههای یکدیگر میپردازند.
تبصره :جلسات بررسی نقد و بررسی فعالیت حوزههای مختلف مدیریتی دانشکده جداگانه پس از هماهنگی با مبادی ذی ربط انجام میپذیرد و از
موضوع مفاد این آئین خارج میباشد.
ماده  2ـ اهداف
نهادینه سازی آزادی بیان با رعایت اخالق ,ایجاد فرصت برای طرح دیدگاهها و نظرات و پرسشها
ماده  3ـ راه بردها
مشارکت فعال دانشجویان با رعایت مقتضیات محیطی و محلی و تالش در جهت رفع آسیبها و اشکاالت برای کرسیهای بعد.
معاونت فرهنگی حسب شرائط اقدام به اجرای کرسی پس از طرح در شورا مینماید.
ماده  4ـ فرایند برگزاری کرسی آزاداندیش
 8ـ  4ـ تقاضای برگزاری کرسی آزاداندیشی میبایست از طریق یکی از تشکلهای رسمی یا جمعی از دانشجویان دانشکده به معاونت فرهنگی
دانشکده ارائه شود.
 2ـ  4ـ پس از بررسی درخواست مزبور توسط مدیر امور فرهنگی و تأیید آن از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی ,اعالم موافقت به درخواست
کننده ابالغ خواهد شد.
تبصره :اعالم موافقت معاونت فرهنگی منوط به تصویب آن در شورای فرهنگی دانشکده خواهد بود.
 3ـ  4ـ تشکّل مزبور موظف خواهد بود برنامه اجرای کرسی را با هماهنگی و همکاری مدیریت فرهنگی تنظیم و به تأیید معاونت فرهنگی
برساند.
تبصره :برگزاری برنامه ده روز قبل از آغاز امتحانات پایان ترم تا پایان امتحانات انجام نمیپذیرد.
 4ـ  4ـ مدیریت فرهنگی موظف خواهد بود پس از برگزاری کرسی ,گزارش کامل آن ارائه و آسیبها و اشکاالت را با همکاری تشکّل مزبور به
معاونت ارائه نماید.
 1ـ  4ـ جلسهای با حضور برگزار کنندگان کرسی و مدیریت فرهنگی در دفتر معاونت برگزار و نسبت به رفع اشکاالت برای کرسیهای بعد
تصمیمگیری خواهد شد.
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ماده  5ـ ملزومات ارائه دیدگاه در کرسیهای آزاداندیشی
 8ـ  1ـ احترام به استقالل و تمامیت اراضی کشور
 2ـ  1ـ پرهیز از ارائه یا القاء مطالبی که منجر به تفرقه و تشتت در وحدت قومیتها و مذاهب میشود.
 3ـ  1ـ پرهیز جدی از توهین ,تهمت ,افترا ,نشر اکاذیب و ارائه اطالعات و آمار غیر مستند و نادرست.
 4ـ  1ـ رعایت عدالت در تنظیم وقت و تقسیم آن بین افراد شرکت کننده در کرسی.
تبصره :مسئولیت برگزاری کرسی برعهده درخواست دهنده آن است و در صورتی که درخواست برگزاری کرسی از طرف دانشجویان به صورت
خودجوش باشد مدیریت فرهنگی مسئولیت اجرای آن را به عهده خواهد گرفت.
 1ـ  1ـ برگزار کنندهی کرسی موظف به رعایت مفاد آیین نامه در حین برگزاری کرسی خواهد بود.
ماده  6ـ وظایف مجری
 8ـ  1ـ اعالم موضوع ,ضوابط برگزاری و مفروضات ارائه دیدگاه در کرسیها
 2ـ  1ـ تذکر به اظهار نظر کننده در مواردی که خارج از موضوع صحبت کند.
 3ـ  1ـ تذکر به اظهار نظر کننده در مواردی که ملزومات ارائه دیدگاه در کرسیها را رعایت نکند.
 4ـ  1ـ اعالم زمان باقی مانده
 1ـ  1ـ اعالم اتمام زمان هر نفر
 1ـ  1ـ دقت در اختصاص وقت برابر به طرفهای گفتگو
 1ـ  1ـ جمعبندی دیدگاهها در مدت زمان  81دقیقه
ماده 7
مسئولیت اطالع رسانی و پوشش خبری و تصویر مراسم برعهده معاونت فرهنگی دانشکده خواهد بود و گزارش و ارسال خبر از مراسم از طرف
برگزار کننده با هماهنگی معاونت فرهنگی میتواند انجام پذیرد.
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