
 

 نام واحد:

 مریم ناظرشندی   :نام و نام خانوادگی

 مسئول کرسی های آزاداندیشیسمت: 

 دانشجوی کارشناسی ارشد   :مدرک تحصیلی

 korsi.atu@gmail.com  :ایمیل

 48390000 :شماره تماس

 دهکده المپیک / پردیس مرکزی/ معاونت دانشجویی / طبقه اول :آدرس 

 و فرهنگی رزومه علمی و پژوهشی 

 کارشناس برگزیده اولین جشنواره ملی کرسی های آزاداندیشی

 کارشناس شایسته تقدیر ششمین جشنواره ملی انجمن های علمی دانشجویی

 معرفی مختصر واحد:
ی حول موضوعات مختلف فکری، سیاسی، فرهنگی آزادانه گفتگوبستر و محفلی است برای  آزاداندیشیکرسی 

یت حاکم»و « محوریت دانشجویان در اظهارنظر» آزاداندیشی در دانشگاه،های . ویژگی اصلی کرسیو علمی

 ص. هر محفلی که در آن دانشجویان بتوانند حول یک موضوع مشخستگفتگوها در« منطقی عقالنیت و فضای

 ست. ا آزاداندیشیبا یکدیگر در یک فضای آزاد، منطقی و اخالق مدار، گفتگو کنند، مصداقی از یک کرسی 

ز تواند امی آزاداندیشیدر برنامه نیست. جلسات  ایکنندهتعیینعامل  ،است تعداد حضار جلسه ذکرقابل

یار های بسهای چندنفره تا جلسات بزرگ چند صدنفره را شامل شود. حتی در قالب برگزاری نیز روشحلقه

ر این د دهای آزاتر و تریبونتوان ذکر کرد. از جلسات تخصصی و ساختارمند تا جلسات عمومیمتنوعی را می

 فرایند قابل انجام است.

و هر یک از دانشجویان می توانند چالش های علمی، دانشگاه اجتماعی واحدهای تابعه معاونت فرهنگی و 

کرسی های آزاداندیشی در میان گذاشته و به  واحدفرهنگی، اجتماعی و ... پیشنهادی خود را از طریق تماس با 

 اجرا برسانند.

انند بدون دانشجو می تو 3طبق آئین نامه کرسی های آزاداندیشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر *

 عضویت در واحدهای فرهنگی دانشگاه به صورت مستقل درخواست برگزاری کرسی داشته باشند.

برگزاری تنها یک کرسی توسط شما و یا مشارکت شما در جلسات کرسی آزاداندیشی به عنوان منتقد و یا 

 .تحلیلگر دارای امتیاز علمی است و گواهی اعطاء خواهد شد

 

 

http://217.218.98.136/homepage/9693149/?lang=fa-ir


 مزایای آزاداندیشی:

 . رونق فعالیت های پژوهشی1

 . ایجاد فضای نقد علمی سالم2

 . پاسخگویی نظام مند به نیازهای جامعه3

 . نظریه پردازی در علوم انسانی4

 . خودباوری علمی در نقد نظریات5

 . توجه به اولویت های پژوهشی برگرفته از انقالب اسالمی6

 دانشگاه و جامعه و گفتمان سازی. راهبردی برای فعال شدن جریان انقالبی در 7

 . مهیا کردن توانایی ها برای به فعلیت رسیدن استعدادها8

 . فرصت برای نظریه سازان و سپس نقد و بررسی ایده آنان توسط نخبگان9

 . ایجاد آزادی برای تفکرات است و تضارب آراء با رویکردهای علمی و محققانه10

 . طریقی برای اجرای عدالت11

 )سیاست پژوهی مدیریت سازمان ق فکر. اتا12

 اهداف واحد:
 تغییر فضای هیجانی و رادیکالی دانشگاه به سمت فضای عقالنی و فکری -

 ایجاد تحرک فکری و تربیت بهتر دانشجویان و افزایش سطح مطالعه -

 ایجاد همگرایی و تضارب آراء میان تفکرات متکثر و همدلی بهتر دانشجویان -

 میم سازی حول مسائل اساسی کشورعامل گفتمان سازی و تص -

 ایجاد جریان سیال فکری و پیشرفت علمی فرهنگی دانشگاه -

 

 شرح وظایف:
 :زاداندیشیآانواع کرسی های برگزاری  و هدایت دانشجویان در اداری، مالی و اجرایی پشتیبانی

 کرسی مناظره-

 کرسی نقد و نظر -

 کرسی پرسش و پاسخ به شبهات -

 میزگرد دانشجویی -

 گفتگوی آزاد دانشجویی -

 گفتگو پیرامون فیلم،مستند، کتاب، مقاله و.... -

 جلسات مطالبه گری از مسئولین -

 کرسی مکتوب -

 گفتگو در فضای مجازی مانند گروه های اینترنتی -



 جلسات گفتگوی تخصصی کوچک -

 گفتگوهای غیر رسمی -

 الگوهای ترکیبی -

 

 فرم ها و پیوست ها:

 آزاداندیشی کرسی برگزاری دستورالعمل

 آزاداندیشی یهای کرس برگزاری نامه شیوه

 تلفیقی فرهنگی های واحد _کرسی درخواست فرم

 


