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وحدت رویه و شیوه نامه برگزاری 

 های آزاد اندیشیکرسی
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 محتوایی؛ .أ

 ويااموضوووو و اساتیوووومیهاسامی هو ونا کاسی ااکیوووخااوا اکاهوت خاتاا یو اكهوي اتاااکیوووخاااااااااا .1

 سکدتاي،ا قهاسامیوظکهامعیینامخاگکدد.ا اکيه

ج  اشیوه االاماتیومیهاسامی هو وناسا هچییناآرشیوایوتاقاساسوششاریو هاتياالام،اراسمهاتجهولخاااا .2

 ويااوضوووو و ااها یو اكهوي اتاااکیوووخاااااامهوماتیوووومیهاسامه وينااها ی ومادرهوتیووو امعییناماااااا

 سکدتاي،ا قهاسامیوظکهاتریولامخاگکدد. اکيه

 موضو و امخااويس ادراكواها ويات هيشهاتياسافککيااوشه. .3

 شکلی؛   .ب

 اساتید و میهمانان:  .1

 جلسومخااهااصور امیوظکهااکگزترامخاگکدد؛اتیومیهااويهاتاا اکا لهخا هطزترااوشیه .1

یوتنا هاآرتءااکگزترامخاگکدد.؛اترتئهااییههاسادساتیتودادت ش وهااااجلسومخااهااصور ا قها اکاسااا .2

  وقهاسادتسرااويهاكضورادتشتهااوشیه.

 مهوماجلسو ااکیخا وياآاتدات هيشخااويهااوامشورا اساكضورادت شجويونااکگزتراگکدد.ادانشجویان: .2

تااا یو اكهوي رااوراتااآ جوااهااک ومهاملويزيو خااکیخا ويا اکيهاسکدتايادرادیتواااتصویر برداری:  .3

یخا شکتيطافیلمااااااااسکدتاي،ا قهاسامیوظکه ويا اکيهاک شخااويها یخا وياآاتدت هي شه،الذتامجکيااک مخااو

 .اکدتريامطلوبااهامیت خااهاترتئهافیلمااوملامجهوعاجلسو اتی افکت ما هويه

 دسرایناضبطا 

 ورسکدتايامیویبا  

 رادیتخااکتيامخوطبین)میککسفن(ايقهاتياساصهتاکاییواصوهتاکا[صهتاکدتريا[ 

 تیتفودهاتاادسامصويکااکدترا 

  کااکیخاساجلسهااويهااها هکتهامبلیغو امحیطخااوشه.ا:*تبلیغات محیطی .4

 طکتكخاسویتکاجلسو ااکیخا وياآاتدات هيشخااويهادترتيا یوصکاذيلااوشه؛ا:*سویتکا 

 سکدتاي،ا قهاسامیوظکه ويا اکيهآرما یو اكهوي اتاااکیخا .1

  اکيهاسکدتايا هودااکیخا وي .2

شهورهامهوس،اارتيو ومهآدرسامور هو،ا .3 صفحو اتجتهو خ،ا شهورهافکسا یو اكهوي ااا،ا

 سکدتاي،ا قهاسامیوظکه ويا اکيهتاااکیخ
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 صکاذيلاااااااا:ا*اک وشتهاا شخااويهادترتيا یو سو ااکیخا وياآاتدات هي طکتكخااک وشتها)ایک(اجل

 اوشه؛

 سامیوظکهسکدتاي،ا قها ويا اکيهآرما یو اكهوي اتاااکیخا .4

  هودااکیخا ويا اکيهاسکدتاي .5

 تیتفودهاتاا یوتنااکیخاآاتدات هيشخ .6

 سکدتاي،ا قهاسامیوظکه ويا اکيه یو اكهوي اتاااکیخارتيو ومهآدرسامور هواسا .7

   http://korsi.farhangoelm.ir ,azadandishee@gmail.com 

 خروجی؛  .پ

 ويا یو اكهوي اتاااکیووخدراتهتیورایووهاتاالوحا ويافشووکدهااواسامکتازاتجکتيخاتاامحصووولا  ويخمشووکلا 

  .قکتراهوت هادتداسکدتاي،ا قهاسامیوظکه اکيه

 گزارشی .1

 کسا12میتکاساا6م یهايکاگزترشاهبکيااوا  

o ج  اسوشووشامیویووباهبکياالاماج  اگفتهونایووواياكهتانکاامونااااگزارش خبری؛

یو  اسساتاااکگزتريا کاجلسهامخااوشه.اگزترشاكهتقلااويهااااا24تریولاگزترشاهبکياا

 راسی اهبکگزتريااواموبادتدهاشود.د

 با کیفیت فیلمروجی خ .2

 دریافت رسید پرداخت اساتید .3
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 مورد نیازنمونه فرم ها و مدارک 

 مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد:و اطالعات دارک م .أ

 . تصویر شناسنامه1

 ملی کارت . تصویر 2

 تحصیلی مدرک . تصویر 3

 تحصیل به اشتغال گواهی یا خدمت پایان کارت . تصویر 4

 وجود صورت در کارگزینی حکم . تصویر 5

 قای لطیفیآ جناب فرهنگی انقالب عالی شورای مالی مدیرکل به نماینده رسمی نامه معرفی. 6

 با قید درآمدی نبودن شماره حساب قای لطیفیآ جناب فرهنگی انقالب عالی شورای مالی مدیرکلبه  معرفی شماره حساب.7

 

 طالعات مورد نیازا .ب

 یا دانشگاه سکونت محل آدرس. 1 

 . کد پستی2

 . شماره تماس3

 ، سپهملت ملی، بانک نوع حمایتی دانشگاه )شماره حساب درآمدی نباشد( . شماره حساب4

 که شامل موارد ذیل است.( قالب جدول)در لیست تایید موضوعات: .ت

 موضوع کرسی 

 قالب برگزاری 

 نام اساتید 

 زمان برگزاری 

 مکان برگزاری 

 توضیحات در صورت نیاز 

 1پیوست  فرم گزارش برگزاری کرسی آزاد اندیشی: .ث

 2پیوست  فرم رزومه اساتید: .ج

 3رسید اساتید: پیوست  .ح
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 1پیوست 

 
 آزاد اندیشیگزارش پایانی برگزاری کرسی

 

 » ............................................ «موضوع کرسی: کرسی -1

 .................................................محل برگزاری کرسی:  -2

 13مان برگزاری:....../...../...تاریخ و ز -3

 اساتید شرکت کننده در کرسی: -4

 

 مالحظات موضوع مطرح شده گرایش علمی رتبه علمی نام  و  نام  خانوادگی ردیف

1 ............... ............. .................... .....................  

2 ............... ............ ...................... .....................  

 

 .............................نهاد برگزار کننده نشست:-5

 مجری نشست....................................................-6

 .......................................مدعوین شرکت کننده:   -7

 سطر( 55کرسی:)حداکثر در گزیده گزارش محتوایی -8

 

 
 
 
 

 گزارش تفصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............شماره: 

 تاریخ: ..................

 پیوست: ................
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 شرح اقدامات اجرایی:-9

 نحوه تبلیغات و اطالع رسانی نشست:  1-9

 طراحی وچاپ پوستر

 توزیع پوستر در ................................

 ارسال پیامك

 ارسال ایمیل

 دعوت حضوری

 نشست: پوشش رسانه ای/ نام رسانه های پوشش دهنده 2-9

............................. http://www. 

 

 نحوه پذیرایی: 3-9

 به تعداد حضار  ..…………………………توزیع 

 میزان پرداختی: )لیست هزینه( 4-9

 

 مالحظات مبلغ نام   نام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 )کلیه اقدامات اجرایی از ابتدا تا انتهای برگزاری کرسی(سایر اقدامات اجرایی: -15

 

 

 

 

 

 

 امضا ناظر محتوایی              امضا مدیر اجرایی                                                                                                             

 

 834-834پالک   -9طبقه-ساختمان دبیرخاهن شورای عالی انقالب فرهنگی-و امورایثارگران روی بنیادشهیدروهب–بعد از تقاطع ولیعصر  –خیابان طالقانی )شرقی(  -تهران

 URL: www.korsi.ac.ir  - 5195458353کدپستی: – 44964484تلفن:  

http://www./
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 2پیوست 

 بسمه تعالی 

 نام و نام خانوادگی:  

  مرتبه علمی

  مرتبه استخدامی

  تحصیالت

  گروه آموزشی

  تاریخ تولد

  محل تولد

  پست الکترونیک

 مدارج علمی و تحصیلی :

 سال پایان سال شروع کشور حوزه / دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

      تحصیالت حوزوی  1

      دکترا 2

      کارشناسی ارشد  3

      کارشناسی  4

 مورد( 15)حداکثر تألیف کتاب : 

 سال انتشار ناشر / محل نشر  نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 عکس
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 مورد( 15)حداکثر  تألیف مقاله ) مجله ، سمینار ، همایش (:

 سال انتشار ناشر / محل نشر  عنوان مقاله   ردیف

1. 1    

2. 2    

3. 3    

4.     

5.     

 آثار التین

Publication 

year 
Publisher/publish center Article name row 

   1 

   2 

   3 

 آثار در دست پژوهش و چاپ : 

 سال انتشار نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان  مقاله   ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 سوابق اجرایی ) مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها (:

 سال)های( سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

1    

2    

3    

4    
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 سوابق آموزشی 

 سال)های( حوزه / دانشگاه  مقطع  عنوان درس   ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 سوابق پژوهشی 

 سال)های( محل پژوهش / سازمان حمایت کننده  پژوهشعنوان   ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 

 توضیحات ) افتخارات / عالیق پژوهشی (:

 

 

 

 

Mail:azadandishee@gmail.com 
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 3پیوست 

 


