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مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
موفق است، پرداخته شده است. مطالب به  یکرس یک یبرگزار  یبرا یازکه مورد ن ییسند به نکات اجرا ینر اد

ن یا یکرس یبرگزار  یاست. قابل ذکر است مدل ها یدهگرد یمو بعد برنامه تقس ینسه دسته قبل و ح قالب  ه
 و یادز یتاهم یلبرنامه به دل وایمحت ینو تام یقبل از کرس ینحوه انتخاب موضوعات و آمادگ ینها و همچن

 ذکر شده است. جداگانه یحجم مطالب در سندها
  قبل برنامه ٢
 یکرس قبل از یاست، پرداخته شده است. آمادگ ییباال یاربس یتاهم یکه دارا یکرس یغاتبخش به تبل ینر اد
ا یدتوان یرا م   .ییددر سند موضوع و محتوا مشاهده 

  تبليغات 
ت ز یک یبرگزار  یاست که برا ینها ااز اشکاالت تشکل یکی و  یو از لحاظ ماد کشندیم یادیبرنامه زح

 بیرشکت در برنامه ترغ یمناسب، مخاطب برا یغعدم تبل یلمتأسفانه به دل یول کنندیم یادیز ینههز یمعنو 
  .گیردیبرنامه قرار  یاناصالً در جر یا شودی

 ندکیم یخود فضاساز  یها در دانشگاه به خودبرنامه تشکل یغاتنکته توجه شود که تبل ینبه ا یدبا همچنین
در  اتیغتبل یدناگر مخاطب با د یحت یجه. در نتدهدیو نشان م کندیزنده و بانشاط م یا،و دانشگاه را فعال، پو

  .کندیم اسازیدارد و فض یتموضوع یغاتشدن تبل یدهبرنامه رشکت نکند، رصف د
 یعمتنو  هاییتکرد و از ابتکارها و خالق یادیبه جذاب بودن توجه ز یدبا یغاتتبل یدر طراح یطور کل به

  استفاده کرد.
رگذارتر اث ینهو پرهز یحجم یغاتفکر شده از تبل یو بدون رنگ و لعاب ول ینهکم هز یغاتاز اوقات تبل بعضی

  است.
  :گرددیاشاره م یغیتبل یهااز روش یادامه به برخ در

 نصب پوستر 
 ینحوه ترینیجپرتردد از را یهاها، سلف و محل، خوابگاههانصب پوسرت و ب در صحن دانشگاه، دانشکده

عموالً پر تردد م یهاها، سلف و محلدر خوابگاه هاینمسئله توجه کرد که نصب ا ینبه ا یداست. فقط با یغاتتبل
  .شودیمغفول واقع م

 نصب استند 
آن ها  . استفاده ازیندگو یشود استند م یآن پوسرت نصب م یاست، و رو  یکه مثل بوم نقاش ییها یهبه سه پا
  شود. یپرتردد باعث جذب مخاطب م یدر محل ها

 توزيع تراكت 
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از د یندر ب یاسلف  یو خروج یپرتردد مانند ورود یهاتراکت در محل یا یکف دست یغاتتبل یعتوز ر دو 
ازگزاران تأث یاموقع ورود  یامسجد    دارد. یخوب یرخروج 

 تبليغات مجازي 
  يامكپ  ٢،١،٤،١

بزنند و زمان و مکان برنامه و  یامکمخاطبان خود پ یبرا توانندیدارند و م یامکیپ یستمها ساز تشکل یبرخ
ره یستیالزم است ل یکار  ینچن یکنند. برا یرسانموضوع آن را اطالع مه مند به برنااس افراد عالقه یهااز ش

ره تلفن، و ش یمیلفرم تداوم ارتباط و گرف آدرس ا یعبا توز هایدر جلسات کرس توانیکرد که م یهته هایکرس
  کرد. یهرا ته یستل ینا

  ايميل  ٢،١،٤،٢
 و کنندیدنبال م یمیلا یقاز مطالب را از طر یخود دارند و برخ یمیلبا ا یادیمعموالً رس و کار ز یاندانشجو

  قرار داد. یاتشبرنامه و جزئ یانرا در جر هابه مخاطبان، آن یجمعدسته هاییمیلبا ارسال ا توانی. مخوانندیم
  سايت  ٢،١،٤،٣

دانشگاه مخاطب آن هستند. خوب است  یاندارند که دانشجو یفعال یوبالگ ها یا یتها سااز تشکل یبرخ
  انجام شود. یزن یقطر یناز ا یغاتو تبل یرساناطالع

 توزيع نشريه 
 مجموعه محسوب یک یبونتر یهاست. نرش ییدانشجو یهدارد، نرش یفراوان ینکه مخاطب ییاز رسانه ها یکی

  استفاده کرد. یدبا یکرس یو فضاساز  یغاتتبل یبزرگ در راستا یتظرف ینشود لذا از ا یم
  گزارش مباحث برنامه قبل ٢،١،٥،١

د. بدون نام منترش شو  هایدر جلسه کرس یاندانشجو یهااز صحبت یچاپ کرد که م قسمت یاتینرش توانیم
  اجرا و ... در آن آورده شود. یچگونگ حداقل گزارش برنامه، یا

  گزارش تصويري برنامه قبل ٢،١،٥،٢
انتشار عکس هایی از برنامه ای که در دانشگاه برگزار شده باعث آشنا شدن مخاطبین جدید و جذب آنان به 

  کرسی می شود.
  نظرات مختلف صاحب نظران يا دانشجويان حول موضوع جاري ٢،١،٥،٣

از  کییکرد.  یبرگزار شود، فضاساز  یکه قرار است با آن کرس یتوان راجع به موضوع یم یهبا استفاده از نرش
دانشگاه و  یاندانشجو یانظرات موافق و مخالف آن موضوع از صاحب نظران آن حوزه  یکارها جمع آور  ینا

  باشد. یم یهانتشار آنها در نرش
  بحث در كنار ميز پخش نشريه ٢،١،٥،٤
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 توانیاست و م یاتپخش نرش یزرا شکل داد کنار م یررسمیغ یآن گفتگوها حول توانیکه م ییهااز محل یکی
اخت. گفتگو را اند یاناز دانشجو یچاپ شده است با تعداد یهکه در نرش یمطالب یاآن هفته  یدرباره موضوع کرس

جلسه  رکند که د یجادا یتجذاب یشانشوند و برا یبترغ یبه موضوع کرس یاندانشجو شودیگفتگوها باعث م ینا
  حارض شوند.

  تبليغ برنامه بعد در نشريه ٢،١،٥،٥
  مخاطبان آن قرار داد. یدداد و در معرض د یجا یهبرنامه بعد را در نرش یغتوان تبل یم

 نمايش فيلم در صحن 
از)  یادکه تردد در دانشگاه ز ییهادر زمان توانیم در صحن  LCDیکاست(مثالً ظهرها؛ زمان ناهار و 

ا یرز هاییلمپرتردد قرار داد و ف یهامحل یادانشگاه    .آن هفته را چسباند یپوسرت کرس یزم یداد و جلو  یشرا 
  فيلم برنامه هاي قبل ٢،١،٦،١

از  یلیتوجه کرد که خ یدنکته با ین. به ایمجدا کرده باش یشجذاب جلسات را از پ یهاالزم است قسمت
روند ب توانندیم یاندانشجو ینکهو ا یحوه برگزار اند و نرشکت نکرده یاصالً تا به حال در جلسه کرس یاندانشجو

  .اندیدهباال و آزادانه حرفشان را بزنند، ند
  فيلم هاي مرتبط با موضوع ٢،١،٦،٢

 یا میلجذاب ف یهاقسمت توانیدیم ید،استفاده کن یدر کرس یلمف یااز قالب پخش مستند  یداگر قصد دار
ا یدمستند را جدا کن   مند گردد.تا مخاطب نسبت به حضور در جلسه عالقه یدده یشو 

  پخش مستقيم برنامه ٢،١،٦،٣
 یتئاتر قرار داد و پخش زنده  یدرب آمف یدر صحن و در جلو  LCD یکبرنامه  یتوان در زمان برگزار  یم

ا  یوقت ؛ندیستدرون آن آشنا ن یرشکت نکرده اند و با فضا یتابحال در کرس یاناز دانشجو یلیداد. خ یشبرنامه را 
 نگونهیدر برنامه رشکت کنند. ا یکبار داقلشود که ح یجالب م یشانبرا ینندب یپخش زنده برنامه را در صحن م

  شود. یبه برنامه باز م یشانپا
 نمايشگاه عكس 

عکس برپا کرد. به عنوان مثال  یشگاها یکجلسه،  یآن هفته و جنب محل برگزار  یحول موضوع کرس توانیم
هفته  یدااز ابت تواندیدارد. م یکرس یتاسرتوال یرجنبش تسخ یا یاسالم یداریبا موضوع ب یدانشگاه یدفرض کن

ا یک دتو با جمالت فکر شده برپا کند و به م مرتبط یراز تصاو یشگاهیا   برپا باشد. یشگاههفته 
 دريافت و انتشار مقاله كوتاه از دو طرف مناظره، قبل از جلسه 
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 یااز دو طرف مناظره خواست درباره موضوع مقاله توانیاستفاده شود، م ییاگر از قالب مناظره دانشجو
رنامه بآن پوسرت  یدر محل پرتردد دانشگاه قرار داده و جلو  یزیم یها را رو . سپس مقالهیسندبنو یاکنند  یمعرف

 یدغدغه برا یجادبردارند و بخوانند و ضمن ا ادو طرف ر  یهامند مقالهعالقه یانآن هفته را چسباند تا دانشجو
 شرتییدو طرف شده باشد و بتوانند از جلسه استفاده ب یهاحرف یراز برنامه ذهنشان درگ یشحضور در جلسه، پ

  کنند.
 پخش محتواي آماده (ببريد، بخوانيد، بياريد!) 

آماده کرد و در صحن دانشگاه  یانعموم دانشجو یبرا توانیمطالب و مقاالت مناسب درباره موضوع را م یبرخ
  دهند. یلو تحو یاورندمند بردارند و پس از مطالعه بعالقه یانقرار داد تا دانشجو

 ديوار جيغنصب  
نطور که در سند قالب ذکر کرد  تواند نقش یم ییبه تنها یغج یواروجود دارد. د یغج یواردو نگاه به د یمه

 ین) همچنیفپاسخ دهند(دانشگاه رش یگرنظرات خود را نوشته و به هم د یانانشجووده و طرفا د یفاقالب را ا
ود (دان یغاتیبه عنوان ابزار تبل یغج یوارتوان به د یم در دانشگاه  دیی). ابتدا ب سفیرکبیرام یصنعت شگاهنگاه 

ن موضوع  به  ودشیم ییره دانشجومناظ یا ییدانشجو یبرگزار کرده و با گفتگو  یبرنامه سالن یکنصب و با ه
بحث در  یمحورها یینتع یشده است برانوشته یغج یوارکه در د یاز مطالب توانیآن موضوع پرداخت. م

اده در خالل برنامه استف یغج یوارشده را در داز نظرات نوشته تواندیم یزن یود. مجر  ستفادها یسالن یهابرنامه
  کرده و آن نظرات را قرائت کند.  

 حضور اساتيد دانشگاه 
ور حضدعوت از اساتید دانشگاه برای حضور در جلسات است.  شودیبه آن توجه  معموالًیکی از مسائلی که 

  این کار فواید زیر را دارد:اساتید    

  در دانشگاه شان جایگاه واالیی دارند و حضورشان در جلسه و بین دانشجویان باعث ترغیب اساتید
  ن از اهمیت موضوع و برنامه دارد.و نشا شودمیدانشجویان به جلسه 

  توسط دانشجویان استفاده کنند و  شدهمطرحاز موضوعات  توانندمیخود اساتید با حضور در جلسه
  دارند بیان کنند. ینظر نقطهاگر 

  است برای شکس جمود فکری نسبت به علوم غربی و وحی منزل  ایینهزمحضور در چنین جلساتی
رینی است    و تولید علم توسط اساتید. پردازییهنظربرای آزاداندیشی و دانس آن و 

 بليغ استاد سر كالس درست 
یفتد. جا ب هاآنی در دانشگاه برا هاکرسیی شوند و رضورت برگزار  توجیهاز دو طیف  اساتید باید جلسه از قبل

ا را باز حرضت آق هایصحبتهر استاد هم باید بر اساس اعتقادات خودشان صحبت کرد. با اساتید انقالبی باید با 
فضا و بیان نظرات مخالف و  شدن بازکرد. برای صحبت با اساتید از طیف مخالف باید رضورت آزاداندیشی و 

خودشان  و شوندمیپیگیر کرسی  هاآنخود   ،داگر لزوم برگزاری کرسی برای اساتید مربهن شو  موافق را توضیح داد.
  .کنندمیکرسی را تبلیغ 
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 تبليغ چهره به چهره 
صورت که هرکس دوستان خودش را  ینچهره به چهره است. به ا یغتبل یغ؛محور تبل ینو اثرگذارتر ینترمهم
بزند و زمان و مکان و موضوع  یامکپ یشانخود به ا یشخص یلبا موبا یادعوت کند و  هایبه جلسه کرس یحضور 

  دارد. ییباال یارر بسیتوسط دوستان تأث یغاتو تبل یرسانعنوع اطال  ینجلسه را اطالع دهد. ا
  در حين جلسه ٣

 یاز مستند س ی،کرس ینگه داش فضا یجلسه، آرام و منطق یریتجلسه اعم از مد یبرگزار  ینکه در ح ینکات
ود در ا یدبا   است. یدهگرد یانب یلبخش به تفص ینبه آنها توجه 

  مديريت جلسه 
  است: یازجلسه حداقل به سه نفر ن یریتمد یبرا

 مسئول برنامه 
باشد. مثالً دقت کند که  یزحواسش به همه چ یدفرد با ینفرد است. در واقع ا ینروند جلسه با ا یتمسئول

جام نام کارش را فعاالنه انو ضبط صدا در حال انجام باشد؛ حواسش باشد که مسئول ثبت یبردار عکس برداری،یلمف
نام که ثبت یدهد تا فراموش نشود؛ افراد امشدنش را انج ییاجرا یگیریشود پ یعتوز یدهد، اگر الزم است فرم

که  رندگییافراد وقت م یندو نفر است و دائم ا یناگر گفتگو ب یرد؛که بحث شکل بگ یندبچ یاند را طور کرده
منرصف  ییلبه هر دل یاکند و برعکس، اگر مناظره کننده یلصحبت کنند روند جلسه را از گفتگو به مناظره تبد

  کند و... یلآزاد تبد یبه گفتگو  راجلسه  یامد،شد و ن
 مجري 

ود: اواز وظایف  .کندمیرا مجری ایفا  هاکرسینقش اصلی در مدیریت جلسات   می توان به موارد زیر اشاره 
 اندکرده نامثبتدعوت افرادی که برای گفتگو  )١
 مدیریت زمان جلسه  )٢
 کنرتل زمان گفتگوکنندگان  )٣
 ت آرام و منطقی ماندن فضای سالنمدیری )٤

  خارج از موضوع، تذکر دادن توهین هایبحثتذکر دادن 
 مسئول ثبت نام 

نام صحبت کردن ثبت یجلسه برا یندر ح خواهدیمخاطبان حرکت کند و هر کس م یندائم ب یالزم است فرد
و دوستان خود باعث صحبت کردن  یاندانشجو یببا ترغ تواندیفرد م ینا ین. همچنیدبگو یکند، اسمش را به و 

  گردد. یاناز دانشجو یشرتیتعداد ب
  داشتن فضاي كرسيآرام و منطقي نگه 

 تدوين آيين نامه كرسي و نصب در بردهاي دانشگاه 
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و  مسئله شوند ینمتوجه ا یانتا به حال برگزار نشده است الزم است که دانشجو هایکه کرس ییهادر دانشگاه
نصب  و هایکرس یبرا اینامهیینآ یهته کند،یمسئله کمک م ینکه به ا ییاز کارها یکیباشند.  یراقواعد آن را پذ

 یهاینامهییندانشگاه شان  آ یمتناسب با فضا هااز دانشگاه یاز برنامه است. برخ یشدانشگاه پ یبردها یرو 
  دانلود کرد. یشیآزاداند یبانپشت یهااز بخش بسته توانیرا م هاینمورد از ا ۱۰از  یشاند که بنوشته

 یاعد اخالقو قو  یکل یهاچارچوب یدباشد و فقط با یرانهگسخت یلیخ یدنبا نامهیینتوجه کرد که آ یدبا :نکته
  را مشخص کند. هایکرس یبرگزار  ییو اجرا

 توجيه كردن مخالفين قبل از كرسي 
 ینتوه میگفت یمصحبت کرد ینبا مخالف یمقبلش آمد ینگه داش کرس یجلسه و آرام ومنطق یریتمد یبرا

 یما هم نظر خودمان را م یدکن یانرا ب یتاننظرها یدش بحث هاتون رو مطرح کن یم،ندار یگر  یهوچ یم،ندار
 یعموم یاصل یقبل از کرس کرسی یزبودند. چون هجده تا ر یهتوج یلی. قضاوت با خود بچه ها. البته خیمده

  .یمبرگزار کرده بود
 قوانين در برنامهقرائت  

را در  نامهیینآ یاز بندها یبرخ یطبرنامه و بسته به رشا یرا در ابتدا نامهیینآ یکل ینقوان اندتو یم یمجر 
ا  یکه برنامه چارچوب و قواعد شوندیموضوع م ینمتوجه ا ینجلسه مخاطب ین. بعد از چندیدخالل برنامه قرائت 

  .شودیم یدهبخش یکرس هب ینظم و آرامش گونهینکرد؛ ا یتاز آن تبع یددارد که با
 توزيع برگه هاي نظرسنجي 

  . این فواید را دارد:گیردمینظرسنجی که در حین برنامه و در بین گفتگوکنندگان صورت 

  کندمیمخاطب به برنامه احساس تعلق.  
  دنبال  اندکردهکه مسئولین برگزاری مشخص  یارهاییمعرا با دقت بیشرت و با  هابحثمخاطب

  کندمی
  معیارهای  بر اساس کنندمیسعی  دهندیمامتیاز  هاآنمخاطبان به  دانندیمگفتگوکنندگان چون

  نظرسنجی رفتار کنند.
پس از جلسه برای گفتگوکنندگان و مخاطبان ایمیل کرد و روی سایت قرار داد و در  توانمینتایج نظرسنجی را 

  ابتدای جلسه بعد قرائت کرد.
ونه فرم های بر    پشتیبان آزاداندیشی دانلود کرد. هایبستهاز بخش  توانمیرا  نظرسنجیخی از 

  د این موارد باشد:توانمیبه عنوان مثال برخی از معیارهای این فرم 
 ایت ادب و شئونات اخالقیرع  
  هاصحبتمستند و مستدل بودن  
  هاصحبتمفید و نو بودن  
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  حاشیه روی ازو پرهیز  هاصحبتمرتبط بودن  
  هاصحبتروان و جذاب بودن  

 رج نكات و سوال هاي مطرح شده بر روي برد يا صفحه نمايشد 
ا یفرد توانیم انشجو شده توسط هر دمطرح یهاپشت گفتگوکنندگان قرار داد که رسفصل یشرا مسئول پرده 

ا شودیکه به آن پاسخ داده  یو مطالب   د.رو  یشکند تا بحث منظم و منسجم تر پ یپتا یشرا در صفحه 
 نمايش زمان 

 یاساده یمرافزار تارد، نرمدرباره زمان هر ف اییهحاش یهابحث یجاداز ا یریجلوگ یها برااز دانشگاه یبرخ
ا یهر فرد را بر رو  ماندهیاند که اسم و زمان باقنوشته ادهدینشان م یشصفحه   ینا یش. مسئول صفحه 

  .کندیم یریتمد یزافزار را ننرم
  مراجعه کرد. یشیآزاداند یبانپشت یهابه بخش بسته توانیافزار منرم یندانلود ا برای

 تعيين رابط براي هر مناظره كننده 
را به عنوان رابط هر مناظره کننده مشخص  یفرد توانیاست، م ییکه قالب برنامه مناظره دانشجو یدر صورت

 ینا یقانتقال دهد از طر یرا به و  یگردد و هرکس از مخاطبان خواست هر حرف یمعرف ینشود و به همه حارض
  تا نظم و آرامش جلسه به هم نخورد. یردفرد صورت گ

 وقت دادن به حضار براي بيان نظرات خود در حين مناظره 
وسط برنامه حرف بزنند، جلسه را آرام   خواهندیکه م یانیدادن وقت به دانشجو با اختصاص توانیدر برنامه م

 انیآمده، نظرات خود را ب یبونبه پشت تر ید،دار یکه اگر حرف دهدیتذکر م یزن ینگاه داشت. مجر  یو منطق
  .یدکن

 نقش اساتيد 
  تشريح مؤلفه هاي آزادانديشي در كالس ٣،٢،٩،١

فه مول یحترش یاندر دانشجو یشیو صفات آزاداند یهروح یشموثر در افزا یاز کارها یکیدانشگاه آزاد مشهد: 
 یشرتدارد.  ب دیبا اسات یبه ارتباط قو  یازن ینکارباشد. البته ا یتوسط استاد دانشگاه در رس کالس م یشیآزاداند یها

وم از عل یشرتب یو مناظره و مجادله در علوم انسان هشود. چون مباحث یفضا حاصل م ینا یعلوم انسان یدر فضا
ود. ینتوان رس کالس درس به ا یم یلدل ینمطرح است. به هم یتجرب   مباحث اشاره 

  در كرسيحضور اساتيد  ٣،٢،٩،٢
 یدضور اساتح یگر. از برکات دیداشاره گرد یکرس یغاتبه عنوان تبل یدبه حضور اسات ی،کرس یغاتدر بخش تبل

 یواضح م یاندانشجو یبرا یبودن کرس یاهوو به دور از جنجال و ه یککه جو آکادم ینستدانشگاه در برنامه ا
ند. کن یم یریبزنند، جلوگ یتو خارج از عقالن یرمنطقیدر حضور استاد خود حرف غ ینکهااز  یانشود و دانشجو

را آرام  جلسه یو فضا یکنندتر برخورد م یدههم حضار و هم گفتگوکنندگان و مناظره کنندگان سنج ینصورتدر ا
  دارند. ینگه م
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 نقش كارشناس يا داور 
  متفاوت راجع به کارشناس یا داور وجود دارد:دو رویکرد 

اصال کرسی نیاز به کارشناس یا داور ندارد. برای مدیریت جلسه فقط نیاز به یک مجری است که  رویکرد اول:
وقت را تنظیم کند و گاها تذکرات آیین نامه ای بدهد. داور ذهن و باطن دانشجویان است. باید دانشجویان 

ایان می شود. انتخاب داور و حرفشان را بزنند حق خ بیطرف هم کار مشکلی است از این جهت که اگر از دش 
ویان است. اگر طیف مقابل داور انتخاب شود کار بسیار اشتباهی است چون سطح سواد او باالتر از حد دانشج

را  رف خودداور انقالبی باشد، نشان دهنده ی اینست که جلسه بی طرف نیست و برگزار کنندگان می خواهند ح
به کرسی بنشانند نه اینکه بسرتی برای تبادل نظر طرفین ایجاد کنند. از طرفی هم اگر داور انقالبی باشد بچه های 
ی بینند که بروند مطالعه کنند، فکر کنند بعد بیانند در کارزار فکر و  بسیج تنبل می شوند و نیازی در خود 

  .د بحث کنند بعد ببینند کجا ضعف دارند بروند آنجا را قوی کنندبا طرف مقابل خو اندیشه خودشان را بسنجند. 
ی شود کرسی برگزار کرد. یک رسی از شبهات در جلسه باقی می مانند که بچه : رویکرد دوم اصال بدون داور 

ی آیند.    ها از پس پاسخ دادن به آن ها بر
ظایف کارشناس یا داور اشاره می شود. باید به این نکته توجه کرد که نیازی نیست همه ی وظایفی در ذیل به و 

  که ذکر می شود را داور در یک جلسه داشته باشد بسته به رشایط می تواند هر کدام از این نقش ها را ایفا کند.
  ایفا کند)کند(این نقش را مجری نیز می تواند می تنظیم را کنندگان مناظره وقت)۱
  نکنند عبور ها قرمز خط از که دهد می ای نامهآیین تذکر کنندگان مناظره به)۲ 
 نروند درغیر اینصورت داور حاشیه به و بپردازند اصلی موضوع به موظفند کنندگان مناظرههدایت بحث: ) ۳ 

  .به آنها تذکر می دهد
  برای دوری جلسه از هرگونه هیاهو داور به دانشجویانی که قصد برهم زدن جلسه را دارند، تذکر می دهد.)۴ 
از جمله روحیه ی پذیرش حق، شنیدن حرف مخالف، سعه ی صدر در پاسخ آزاداندیشی )به تبیین مولفه های ۵

  ت، از روی عقالنیت سخن گف و ... می پردازد.گویی، فکر کردن روی موضوعا
  ) تبیین موضوع کرسی و مشخص کردن محورهای بحث۶
 ) جمع بندی مباحث کرسی و پاسخ به شبهات باقی مانده در کرسی۷

  مستندسازي 
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 لمیتنها به ف یمناسب است. مستندساز  یمستندساز  شودی یادیکه معموالً به آن توجه ز ییاز کارها یکی
 ی،سنجنظر  یجمرتبط، نتا یبلکه گزارش جلسه، فرم ها شود؛یجلسه محدود  یو ضبط صدا یعکس بردار  ی،بردار 

اس و آدرس ا ی،اسام یستل ره   یمقاالت و محتواها ی،و جانب ملرشکت کنندگان، گزارش جلسات مک یمیلش
خوب انجام شده است،  یکرس یک یبرگزار  یکه برا یگزارش کارها و ابتکاراتخودمان،  یآمادگ یآماده شده برا

اه خود دانشگ یبعد ینسل ها یو برا یایدانباشته درب یاتهمه الزم است مستند و مدون شوند تا به صورت تجرب
  که از ما عقب تر هستند قابل استفاده باشد. یگرد یدانشگاه ها یو حت

کردن صورت جلسه، مباحث مطرح شده، پاسخ ها و مباحث  یادهکرد که با پ را مشخص یفرد توانیم همچنین
خ پاس یقسممت ها یلجزوه آماده کند و با تکم یکشده مدون و به صورت  یپاسخ را به صورت دسته بند یب

  کند. یهته شخصموضوع م یکخوب درباره  ییبسته محتوا یکمشورت و مطالعه،  ی یلهداده نشده بوس
  بعد جلسه ٤

  ست.ا یدهبخش ذکر گرد یناست که در ا یاز جمله مباحث ینبازتاب جلسه، تداوم ارتباط با مخاطب یچگونگ
  بازتاب جلسه 

نطور که در بخش تبلیغات گفته شد  اه ، بازتاب جلسه در دانشگ»تبلیغات به خودی خود موضوعیت دارد« ه
نطور که گفته شد در زمینه تبلیغ شودمیو جامعه نیز به خودی خود موضوعیت دارد و باعث فضاسازی  ت او ه

  همینطور است. معموالً، در زمینه بازتاب جلسات نیز شودیخوب عمل 
و تنها مخاطبین جلسه و نهایتا افرادی که تبلیغات  شودمینکته مهم این است که یک جلسه دوساعته برگزار 

با  توانمیه پیش از جلسه را دیده اند با موضوع ارتباط برقرار کرده اند و روی شان تاثیر گذاشته است؛ در حالیک
  میرکبیر)(دانشگاه ا.بازتاب جلسه به شیوه های متعدد و متنوع میزان تاثیرگذاری جلسه را چندین برابر افزایش داد

  در ادامه به برخی از روش های بازتاب جلسه اشاره شده است:
 :بازتاب گزارش متنی، تصویری، صوت و فیلم از طریق  

 نرشیات دانشجویی  
  کنندگان، دیگر دانشجویان و اساتیدایمیل به رشکت  
 سایت تشکل  

  ارسال مستندات مطرح شده در باال به سامانه ثبت تجربیات بسیج دانشجوییkalk.ir  جهت قرار
  دادن در اختیار دانشگاه های دیگر، انتقال تجربیات و ارتباط گیری با سایر دانشگاه ها

  داوم ارتباط با مخاطبينت 
افراد در جلسات  ینساز حضور ا ینهارتباط ها زم یندارد. در واقع ا یا یژهو یتتداوم ارتباط با مخاطب اهم

  خواهد بود: یبعد

 بعد یبرنامه ها یمیلیو ا یامکیپ یرساناطالع  
 ام در گروه ا   /فرومیمیلیادامه دادن مباحث نا



  نکات اجرایی کرسی آزاد اندیشی

۱۳ 

 رات نظرسنج   برنامه یارسال گزارش جلسه و 
  كات تكميلين ٥

  :شودیاشاره م یآزادفکر  هاییکرس یاجرا یلیاز نکات تکم یبه برخ یاندر پا
  به طور مكرر و متناوب برگزار شود 

 نیاست که ا یازفضا ن ینشکل دادن ا یفضا را شکل دهند. برا یک یدو با یستندبرنامه ن یکرصفا  هایکرس
  .یردمورد نظر شکل گ یبرگزار شود تا کم کم فضا یکبارجلسات به صورت مستمر و هر چند وقت 

  مسئول و تيم داشته باشد 
 -اهدانشگ یطبسته به رشا–چند نفر نفر و به طور معمول  یکالزم است حداقل  هایکرس یو اجرا یطراح یبرا

 یبررس و یلاز دانشگاه ها مسئول تحل ینداشته باشند. در بعض یگریکار بپردازند و دغدغه و کار د ینمشخصا به ا
 یعتابدارد و ط یاریبس یدغدغه و کارها یفرد نینچ یراکامال اشتباه است. ز ینکارکه ا هاستیکرس یمسئول برگزار 

رکز کاف هایکرس یار برگز  یبرا تواندی   برگزار کند. یکرس یکدر طول ترم مثال  تواندیم یتابگذارد و نها یوقت و 
  گيردبهترين يادگيري حين اجرا صورت مي 

 واحد یهمه دانشگاه ها نسخه ا یبرا توانیدانشگاه ها با هم متفاوت است و  یطاست که رشا ینا یقتحق
اه آن دانشگ یانو اجرا کنند خود دانشجو یهر دانشگاه را طراح هاییکرس توانندیکه م یافراد ینو بهرت یچیدپ

. تا دکنیخود را باز م یو جا کندیم یداپ لاست که فقط و فقط با اجراکردن تکام یطور  یتاماه هایهستند. کرس
اجراکردن  پس از یول یابندبرنامه را در ینا یبرگزار  یو ظرافت ها یاتجزئ توانندیبه سمت اجرا نروند  یاندانشجو

 «یجه. در نتکندیم یداپ یجخود را به تدر یعیشان به موضوع مسلط خواهند شد و برنامه روال طبکم کم خود
 یدبا است که ییکارها »یبعد یبرنامه ها یحتصح«و » گرف بازخورد«، »صرب و استقامت«، »حرکت به سمت اجرا

  انجام شود. یدر پ یبه طور پ


