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اولین دوره مسابقات مناظره دانشجویان                                               

 مراکز علمی کاربردی استان سمنان 
 

 

 

 

 

 

 

 

  بهمن ماه در مرکز علمی کاربردی جهاد  81مناظره های دانشجویی استان سمنان در تاریخ مسابقات

سعدالدین مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول آقای حسن دانشگاهی سمنان با حضور جناب 

اداری استانداری، جناب آقای دکتر فضلی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، جناب آقای رهایی رئیس 

جناب آقای سما کوش مدیر کل کتابخانه های استان سمنان  و دانشگاه جهاد دانشگاهی استان سمنان

 برگزار گردید.

 ز علمی ، مرکمرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلراننج تیم دانشجویی از در این مسابقات پ

کاربردی شرکت صنعتی روستا، مرکز علمی کاربردی شرکت صنایع روشنایی مون گارشو، مرکز علمی 

حضور داشتند و با  کاربردی شرکت غرب استیل، و مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای سمنان

 بت پرداختند.یکدیگر به رقا
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  جناب آقای حسن سعدالدین با اشاره به کیفیت خوب این دوره از مسابقات مناظره دانشجویی عنوان

کرد: این اقدام جهاد دانشگاهی، حرکتی برای یک کار بزرگ در سطح دانشگاه های استان سمنان خواهد 

 ی بعدی در سطح تمام هم چنین ایشان خاطر نشان کردند این مسابقات می تواند در دوره ها بود.

 دانشگاه های استان سمنان و با حضور دانشجویان بیشتری برگزار گردد.

  جناب آقای دکتر فضلی از مناظره به عنوان تجسمی از فوران اندیشه یاد کرد و گفتند: مناظره در حوزه

 .دعقلی و نظری نوعی تبلور فکر و اندیشه است که به بهبود شرایط و کشف حقیقت کمک می کن

  جناب آقای رهایی تاکید کردند این مسابقات در راستای مطالبات و تاکیدات رهبری معظم انقالب در

                           خصوص کرسی های آزاد اندیشی و توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی در دانشگاه ها برگزار

جناب آقای رهایی با بیان اینکه مسابقات مناظره های دانشجویی برای اولین بار است که در  می شود.

سمنان برگزار می شود اضافه کردند: باید این روش و متد را به همه دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی تسری 

یاری از ند بسایشان با بیان اینکه گفتگو می توا تا شاهد توسعه و تعمیق فرهنگ گفتگو باشیم.دهیم 

مشکالت جامعه ما را مرتفع کند تاکید نمودند جامعه ما به گفتمان سازی در این بخش نیاز مبرم دارد لذا 

 باید به تکثیر این روش در سایر مراکز دانشگاهی کمک کنیم.

 ور با حض  شایان ذکر است یک تیم چهار نفره از مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

در این مسابقات ( HSE) حرفه ای ایمنی، سالمت و محیط زیست در صنایعکارشناسی ویان دانشج

 شرکت نمودند.

  وعلمی کاربردی شرکت صنعتی روستا)تیم موافق( نخستین مناظره این مسابقات با حضور دو تیم مرکز 

دولتی بودن اقتصاد "با موضوع و محوریت گزاره )تیم مخالف(رفه ای سمنانحمرکز علمی کاربردی فنی 

برگزار گردید و دوتیم موافق و مخالف به بحث پیرامون  "موجب کاهش انگیزه جوانان به کارآفرینی است

ا توجه بآن پرداختند. در نهایت تیم مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا پیروز این مسابقه بود و 

ا مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی روستبه قرعه کشی صورت گرفته بین پنج تیم شرکت کننده، تیم 

 .راه یافتفینال  به مرحله امستقیم
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  تیم )دومین مناظره این مسابقات با حضور دو تیم مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

 بزرگ ترین"با موضوع و محوریت گزاره)تیم موافق( و مرکز علمی کاربردی شرکت غرب استیل مخالف( 

برگزار گردید و دوتیم موافق و مخالف به بحث پیرامون  "های دولتی است مایتحینی نبود ع کارآفرمان

 در نهایت تیم مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران پیروز این مسابقه بود.آن پرداختند. 

 تیم )سومین مناظره این مسابقات با حضور دو تیم مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

با موضوع و محوریت  )تیم موافق(و مرکز علمی کاربردی شرکت صنایع روشنایی مون گارشو مخالف(

حث ف به ببرگزار گردید و دوتیم موافق و مخال "پایدار هدر توسعاقتصاد نفتی بزرگترین مانع  "گزاره

با  توانستربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران در نهایت تیم مرکز علمی کاپیرامون آن پرداختند. 

 .به مرحله فینال راه یابدمقابل شکست تیم 

 ربردی شرکت تولیدی شیمیایی در پایان دور اول این رقابت ها، دو تیم دانشجویی مرکز علمی کا

به فینال این رقابت های )تیم موافق( و مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا کلران)تیم مخالف( 

تاثیر نرخ سود بانکی بر میزان "راه یافتند. فینال این مسابقات با موضوع و محوریت گزارهنشجویی دا

برگزار گردید و سرانجام تیم مرکز علمی کاربردی شرکت صنعتی روستا  "رکود اقتصادی در کشور ایران

 به مرحله کشوری راه یافت.ناچیز بسیار با اختالف رای 
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 مستندات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


