
 کرسی های آزاد اندیشیموضوعات دومین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در زیر محورها و 

 محور سیاسی ردیف

 زیر موضوع
 .اختیارات ریاست جمهوری برای اداره کشور و رفع مشکالت موجود کافی است 1

 .برجام تنها راه برون رفتی بود که کلیت نظام آن را پذیرفت 2

 
اقدام  خود شدهجداحاکمیت ایران می تواند نسبت به بازپس گیری خاک  ،چایاتمام زمان قرارداد ترکمنبه با توجه 

 نماید.

 ست.ا سیاسیمنظامقبولیت مشروعیت وسنجش  ایبر مناسبیک مال تنتخابادر ا دممر کترمشا انمیز 4

5 
افراد باعث می شود شایسته ساالری  دخالت جریانهای مختلف در انتصابات و نیز اعتماد و شناخت شخصی مسئولین از

 رخ ندهد.

 .میکندتامین  را انیرا منیتا اقتصاد و  ،موشکیو  فاعید یبا سیاستها طتبادر ار هکرامذ 6

 طرح صیانت از فضای مجازی موجب تضییع حقوق کاربران می شود. 

 میدان بر دیپلماسی اولویت دارد. ،در سیاست خارجی ایران 8

 .ستا انیرا ی منافع ملیستادر را ر منطقهد متوجبهه مقااز  حمایت 9

 مساله تسلط طالبان بر افغانستان مساله داخلی آن کشور است و کشورهای همسایه نباید در آن دخالت کنند. 10

 ایران در مساله قره باغ نباید از آذربایجان حمایت می کرد. 

 مذاکرات هسته ای  است.حل مشکالت معیشت مردم وابسته به برجام و  11

 .ستا نظام اسالمی بهنفعاحزاب تکثر و  دتعد 12

 با تسلط طالبان بر افغانستان امنیت در این کشور و در نتیجه امنیت در منطقه افزایش داشته است. 13

 محور اقتصادی ردیف

 زیر موضوع
 .مشکل کنونی اقتصاد کشور ناشی از تحریم های جهانی است 1

 داخلی می شود. داخلی در تولید خودرو موجب افزایش کیفیت محصوالت انحصار 2

 .تقویت تولید داخل در گرو فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی است 3

 .کندتعامل اقتصادی با شرق نسبت به غرب منافع اقتصادی کشور را بهتر تامین می 4

 است. FATFباز شدن گره اقتصادی کشور منوط به پذیرش  5

 محصوالت داخلی است. افزایش کیفیتمنع ورود لوازم خانگی خارجی موجب   6

 راه کنترل قیمت مسکن تصویب و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است. 7



 شدنی نیست.وعده دولت در ساخت یک میلیون مسکن  8

 ت.سا جهانیدقتصااز ا فاصلهگرفتن یبهمعنامتی ومقا دقتصاا 9

 باشد.قبایدهمانندسایرمظاهرقاچاینتظامیبا کولبرا وینیرردبرخو 10

 شیوه بانکداری جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر شیوه بانکداری اسالمی است. 11

 افزایش بی رویه قیمت ها در کشور متاثر از تحریم های آمریکا ست 12

 ایالتی بهترین راه برای برون رفت از بحران اقتصادی فعلی کشور است.طرح اقتصاد  13

 کشورهای منطقه است. ان فرصت مناسبی برای رونق روابط اقتصادی در سطحکاهش ارزش پول ملی  ایر 14

 عدم مرجعیت علمی و کاربردی دانشگاه سبب کاهش جایگاه آن در پیشرفت صنعت کشور شده است. 15

 مدیریت اقتصادی شهرداری ها موجب گسترش فساد مالی و اداری در این نهاد است.عدم شفافیت  16

 .روی کار آمدن اقتصاد مبتنی بر ارز دیجیتال تحریم های اقتصادی را بی اثر می کند 17

 محور فرهنگی ردیف

 زیر موضوع
 پوشش امری شخصی است و دولت نمی تواند در آن دخالت کند. 1

 .برای فرهنگ سازی در جامعه الزم است بازدارنده)محدود کننده(اعمال قوانین  2

 .از انقالب اسالمی روند افزایشی داشته استبعد   رفتارهای مبتنی بر مبنای دینی 3

 مغایر مبانی آزاد اندیشی است.ممیزی کتاب  4

 ست.ا ها منافیعفتعمومیهشگادر ورز نناز رحضو 5

 ست.ا ادفرا بهنفسدعتماا دکمبواز  جامعه ناشیدر  یباییز یحیهااجر 6

 .دشوبمحسو ادفرا حریم شخصیانبایستی بهعنو دروخلخودا 7

 دستورالعمل آراستگی در دانشگاه موجب ایجاد نظم و استاندارد پوشش دانشجویان شده است. 8

 ترویج فرهنگ ازدواج ساده سبب تضییع حقوق زنان می شود. 9

 ست.ا تکجنسیتیبیشتریهاهنشگادر دا ننشجویادا حیرو مشآرا 10

 واگذاری صدور مجوز فیلم ها در شبکه نمایش خانگی راه حل مسائل موجود در این شبکه نیست. 11

 محتوای نامناسب  است. استفاده از اینترنت داخلی راه حل مناسب برای جلوگیری از ورود 12

 .رب و تبلیغات رسانه های غربی استتاثیر فرهنگ غ از علل افزایش سن تجرد، تغییر نگاه جوانان به ازدواج تحت 13

 .دلتیکرو دو دیمقابلهنرعامهپسندحمایتنهادر  هنرفاخراز  باید 14

ست.ا وریضری فیلم و محصوالت فرهنگی ممیز جامعه خالقیا حفظسالمتایبر 15  

 اخذ جایزه اسکار در سینمای ایران حاصل نگاه انتقادی است. 16

 غلبه تهیه کنندگان و نداشتن مدل مناسب و قوی، در تهیه سریالها منفعل است. صدا و سیما به جهت 17



 محور اجتماعی ردیف

 زیر موضوع
 .الگو سازی سلبریتی ها به جای نخبگان و متخصصین در میان مردم موجب بروز بحران های اجتماعی شده است 1

 .دارداشتغال زنان درجامعه اثر منفی بر ازدواج و ثبات زندگی  2

 .افشاگری فساد سبب سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و جامعه می شود 3

 .فیلترینگ فضای مجازی ناقض حقوق و آزادی های اجتماعی است 4

 .جمهوری اسالمی در زمینه عدالت اجتماعی، کارنامه قابل قبولی دارد 5

 .داخلی بی معناستبا وجود شبکه های اجتماعی خارجی تولید و حمایت از شبکه های  6

 عدم تناسب تحصیل با اشتغال از عوامل ایجاد ناامیدی در جامعه است. 7

 ست.ا ناشوییز تختالفاا به همسر  عاملنسبت زن  تتحصیال دنباال بو 8

 گرایش به شبکه های اجتماعی موجب کاهش سرانه مطالعه کتاب در کشور شده است. 9

 .مناسبی برای سانسور است سیاست ارتقا سواد رسانه ای جایگرین 10

 اجرای موسیقی زنده خیابانی نوعی گدایی مدرن است. 11

 .دمیشو ملی تصعیف همبستگی ها باعثنشگاهدر دا "بومیگزینی" سیاست 12

 ایران در حوزه واکسیانسیون و مقابله با کرونا از کشورهای موفق در جهان بوده است. 13

 افزایش امنیت اجتماعی است.شبکه اینترنت داخلی سبب  14

 خدمت سربازی باعث تلف شدن وقت جوانان می گردد. 15

 ست.ا زمجا نقانو دنکر ینهدنهاایبرقهریه  قوهاز  دهستفاا 16

 .ددمیگر ادهخانو منظا تحکیم موجب نناز جتماعیا ریشحضوافزا 17

 ست.ا نهاآ یکژخلیضعفتکنولودا یهانسار مپیانگیرنشدالیلفرد 18

 


