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دستورالعمل تشکيل باشگاه آزادانديشي دانشگاهيان 

هاي آزادانديشي  هيأت مرکزي کرسي 91/94/19مصوب مورخ 

 9فناوريو  وزارت علوم، تحقيقات

در راستاي اجراي منويات رهبر معظم انقالب اسالمي مبني برر اياراد نت ر     

ها در  با مديري  نخبگان استادي و دانشاويي در دانشگاه آزادانديشيآزاد فکري و 

و ديدار  91/2/9831هاي استان کرمان مورخ  ديدار با دانشاويان و اساتيد دانشگاه

و همچنري    93/3/9831هاي استان سمنان مورخ  با اساتيد و دانشاويان دانشگاه

 عررا ي انقررالب فرهنگرري شرروراي 1/9/9831مررورخ  1199بررا اسررتناد برره م رروبه 

هراي   نامه کرسري  آيي  2ماده  2گفتگوي آزاد و بند ملّي  تأسيس خانه درخ وص

آزادانديشرريب باشررگاه آزادانديشرري دانشررگاهيان بررر مبنرراي ايرر  دسررتورا عم  در 

 گردد:   و اداره ميها تشکي دانشگاه

 فتعاري -9ماده 

اي در مؤسسه که وظيفه  : عبارت اس  از ماموعهآزادانديشيباشگاه  -9-9

سرازي و آمروزب برگرياري جلسرات بگرتب گفتگروي آزادب        اجراب تسرتي ب زمينره  

اي برري   و هرگونرره تعامرر ب گفتگرروي فکررري و انديشرره آزادانديشرريهرراي  کرسرري

رهنگيب اجتمراعيب اتت رادي و سياسري را برر     دانشگاهيان در موضوعات علميب ف

 ؛عتده دارد

: شورايي مرکب از افراد تعيي  شده در ماده شوراي هماهنگي باشگاه -9-2

اي  دستورا عم  اس  که وظيفه اداره باشگاه و هماهنگي مساي  مربوط بره آن   1

                                                                                                                                                       
   اي  هيأت با وزير علومب تگقيقات و فناوري اس .رياس -9
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 ؛را بر عتده دارد

 اي شروراي  هايي مرکب از نمايندگان اع : کميتههاي تخصصي کميته -9-3

اي  دسرتورا عم  بخشري از    1هماهنگي که براساس وظايف تعريف شده در ماده 

 دهند. امور مربوط به باشگاه آزادانديشي را پيگيري و اناام مي

 اهداف -2ماده 

 آزادانديشي؛نامه کرسي  سازي براي ني  به اهداف مندرج در آيي  زمينه -2-9

هرراي  فکررري برره ويرريه کرسرريتسررتي  و اجرايرري نمررودن نت رر  آزاد  -2-2

 ؛و ف اي بگت و گفتگوي آزاد در بي  دانشگاهيان آزادانديشي

بسترسررازي بررراي مشررارک  نخبگرران دانشررگاهي از جملرره مدرسرران    -2-8

 آزادانديشي؛دانشگاهي و فعاالن دانشاويي در ف اي 

و دانشراويان و اع راي    گيرر  ت رميم ميان نتادهراي   مؤثرايااد ارتباط  -2-1

در مگري    آزادانديشري هراي   برراي برگرياري هرر بره بتترر کرسري       هيأت علمي

 ؛عا ي ها و مؤسسات آموزب دانشگاه

آموزب سخنوريب مباحثهب تعام  و گفتگرو و پررورب نيرروي سرخنورب      -2-1

 گر. منطقيب دتيق و تگلي 

 وظايف -3ماده 

اخت اص مکاني در مؤسسه براي ح ور دانشرگاهيان و ارايره نظررات و     -8-9

 ؛مباحت

برگياري مرنظم و مسرتمر و حماير  از جلسرات بگرتب گفتگروي آزادب        -8-2

 آزادانديشي؛هاي  هاي مطا عاتي و کرسي حلقه

تشکي  جلسات همکاري و همفکري با عالتره منردان بره ت رارب آرا و      -8-8

 ؛فعاالن علميب فرهنگي و سياسي مؤسسه براي برگياري تشکي  جلسات

وسيله نشرياتب تابلوهرا و   آزادانديشي بههاي  ايااد ف اي مطلوب کرسي -8-1

 ؛ها در ف اهاي حقيقي و ماازي وبگاه

هاي  متناسب با وييگي آزادانديشيشناسايي و معرفي موضوعات مناسب  -8-1
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 ؛هاي مؤسسه براي ت ويب بومي دانشگاه و پيشنتاد به هيأت کرسي

 ديشري آزادانهاي آموزب ف  بيانب منطق و اصول مباحثه  تشکي  کالس -8-6

 ؛براي تمامي اتشار و ساليق

هاي مختلف علمريب   تتيه بانک اطالعات کارشناسان و متخ  ان رشته -8-7

 آزادانديشي؛هاي  منظور مشاوره و داوري در کرسي فرهنگي و سياسي به

 .دستورا عم  1هاي تخ  ي مندرج در ماده  تشکي  کميته -8-3

 ساختار -0ماده 

ب آزادانديشري هراي   نامه تشکي  کرسي آيي  6-2ماده  "ه"براساس بنده  -1-9

هراي آزادانديشري مؤسسره     باشگاه آزادانديشي دانشگاهيان زير نظر هيأت کرسري 

گرردد؛ معاونر  فرهنگري و اجتمراعي مؤسسره از سروي هيرأتب وظيفره          اداره مي

 ؛تأسيسب تاتيي و نظارت بر فعا ي  باشگاه را دارد

هراي   فعا ير   درخ روص  يگير ت ميمشوراي هماهنگي باالتري  رک   -1-2

 ؛باشگاه اس 

اع اي شوراي هماهنگي باشگاه عبارت اند از نماينده بسيج اساتيدب يک  -1-8

مؤسسرهب نماينرده    آزادانديشري هاي  نفر از اع اي هيأت علمي ع و هيأت کرسي

هراي اسرالميب نماينرده شروراي      بسيج دانشاوييب نمايندگان هرر يرک از تشرک    

 ؛هاي علمي هنگي و نماينده شوراي دبيران انام هاي فر هماهنگي کانون

سال دوم تگ يلي هرر سرال برا معرفري      شوراي هماهنگي در شروع نيم -1-1

 ؛کند اع اي جديد آغاز به کار مي

دبير شوراي هماهنگي باشگاه در او ي  جلسره کرار شرورا توسر  اع را       -1-1

 د؛گرد انتخاب مي

 8نمودن وظايف مندرج در ماده شوراي هماهنگي باشگاه وظيفه اجرايي  -1-6

اي  دستورا عم ب جذب حرداکثري و تشرويق دانشراويان بره ح رور در باشرگاه       

در  آزادانديشري هاي  مرتب  با کرسي مساي ب طرح متمتري  و آخري  آزادانديشي

فراهم آوردن ف اي بگت آزاد براي همه ساليقب ارتباط با معاون  فرهنگي  بباشگاه
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و نيي جلوگيري از موازي کراري   آزادانديشيهاي  ري کرسيمنظور تستي  برگيا به

 ؛هاي باشگاه را دارد در فعا ي 

شوراي هماهنگي باشگاه وظيفه ارايه ماوز بره درخواسر  دانشرگاهيان     -1-7

براي برگياري جلسات بگت و گفتگو در مگي  باشگاه را داراس . تشکي  جلسات 

هراي اسرالمي يرا معاونر       تشرک  هيأت نظارت بر  بنيازمند ماوز شوراي فرهنگي

 ؛باشد فرهنگي و اجتماعي نمي

سراع  بررسري و    13درخواس  برگياري جلساتب بايد حرداکثر ظررف    -1-3

 ؛پاسخ مقت ي ارايه گردد

 ها به ت ميم شوراي همراهنگي باشرگاه   در صورت اعتراض افراد يا گروه -1-1

ر دسرتور کرار   عدم ارايه ماوز به برگياري جلسرات گفتگروب موضروع د    درخ وص

 ؛گيرد مؤسسه ترار مي آزادانديشيهاي  هيأت کرسي

ب هيررأت نظررارت بررر آزادانديشرريهرراي  برگررياري کرسرري درخ رروص -1-99

 ؛اس  گير ت ميممؤسسه تنتا مرجع  آزادانديشيهاي  کرسي

جلسات شوراي هماهنگي باشگاه با ح ور دس  کرم دو سروم تعرداد     -1-99

حه برا ريي اکثرير  نسربي اع راي حاضرر در      يابد و موارد مطرو اع ا رسمي  مي

 ؛گردد جلسه ت ويب مي

زمان تشکي  جلسات شوراي هماهنگي باشگاه با توجه به مييان تقاضا  -1-92

 .گردد هاي پيشنتادي تعيي  مي و برنامه

 ها کميته -5ماده 

باشرد   مري  "مگتوايي"و  "آموزشي"ب "اجرايي"باشگاه داراي سه کميته  -1-9

ا معرفي هر ماموعه و تأييد شروراي همراهنگي باشرگاه من روب     که اع اي آن ب

 ؛گردند مي

ها بايد ظرف مدت دو هفته از شروع به کرار شروراي همراهنگيب     کميته -1-2

 ؛فعا ي  خود را آغاز نمايند

هراي متقاضري    وظيفره پيگيرري درخواسر  ماموعره     "اجرايي"کميته  -1-8
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سازي اجراي کرسي  تستي  و زمينهنامه و  برگياري کرسي آزادانديشي مطابق آيي 

 ؛را دارد آزادانديشي

هاي آمادگي دانشگاهيان براي  وظيفه برگياري کالس "آموزشي"کميته  -1-1

هرا برا موضروعات فر  بيرانب       شرک  در جلسات بگت و گفتگو را دارد اي  کالس

 ؛گردند برگيار مي آزادانديشيمنطق و اصول مباحثه و 

و  آزادانديشري ه تشرخي  موضروعات مناسرب    وظيف "مگتوايي"کميته  -1-1

ارايه به شوراي هماهنگيب شناسايي اساتيد صاحب نظرر در هرر موضروعب ارزيرابي     

هاي آزادانديشي برگيار شده و نيي تنظيم و انتشار مباحت صرورت پذيرفتره    کرسي

 .در جلسات با استفاده از تابلوب نشريه و وبگاه را دارد

 ضوابط حاکم بر باشگاه -6ماده 

در تمرامي مؤسسرات ا يامري بروده و همره       آزادانديشري تشکي  باشگاه  -6-9

 ؛مؤسسات بايد ف ايي را به اي  امر اخت اص دهند

صرف بيان ديدگاه و نظررات در براربوب ضرواب  اير  دسرتورا عم  و       -6-2

ب موجب امني  حقروتي بيران کننرده نظررات در     آزادانديشيهاي  نامه کرسي آيي 

 ؛بود مگي  باشگاه خواهد

هراي   عرالوه برر مکران ثابر  درهرمؤسسره از مکران       آزادانديشيباشگاه  -6-8

تواند  تواند برخوردار باشد. هر باشگاه داراي يک نشان معي  بوده و مي متغيرنيي مي

 ؛هاي ديگر مؤسسه ن ب گردد در يک کالس و يا مکان

هرگونه ضب  صوتي و يا ت ويري از جلسرات منروط بره رضراي  همره       -6-1

 ؛ها و عوام  درگير در بگت خواهد بود وهگر

نامه باشگاه بايد در مگ  مناسبي داخ  و خارج باشگاه و در معرض  آيي  -6-1

 ؛ديد همگان ن ب شود

هاي الزم براي اداره باشرگاه برر عترده مؤسسره مربوطره اسر  و        هيينه -6-6

اشگاه شوراي فرهنگي مؤسسه همه سا ه مکلف اس  اعتبار مشخ  را براي اداره ب

 ؛اخت اص دهد
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تواننرد   هاي داراي ماوزب هر يک از دانشاويان مؤسسه مي عالوه بر گروه -6-7

ب ورت مستق  درخواس  برگياري بگت و گفتگو در ف اي باشگاه را بره شروراي   

 .هماهنگي باشگاه ارايه نمايند

هراي   شرح فوق به ت ويب هيأت مرکيي کرسري  ماده به 6اي  دستورا عم  در 

االجررا   رسريد و از تراريخ ابرالز الزم    فنراوري وزارت علومب تگقيقات و  يشيآزاداند

 اس .
 

کامران دانشاو -فناوريهاي آزادانديشي وزارت علوم تگقيقات و  رييس هيأت مرکيي کرسي  

 


