محورهای کلی پیشنهادی کرسیهای آزاد اندیشی
 ) 1فرهنگی و اجتماعی
زنان {اشتغال زنان  -تحصیالت و سهمیه بندی جنسیتی -عفاف و حجاب -حقوق زن در اسالم و غرب  -جایگاه زن (مقایسه در
جامعه غربی ،ایران قبل و بعد از انقالب) – جایگاه زنان در مقایسه با منطقه -روابط دختر و پسر} -آسیبهای اجتماعی{كاالیی و پولی
شدن علم ،مدركگرایی ،تقلب علمی و انتحال ،انزوا ،بی تفاوتی و ناامیدی ،افسردگی و اضطراب ،سوء مصرف مواد ،انحرافات جنسی،
خودكشی ،فقر ،اعتیاد مجازی ،خشونت ،قانونگریزی} -مهارتهای اجتماعی{مشاركت اجتماعی ،گفتوگو و ارتباط مؤثر ،مهارتهای
ارتباطی و دوستیابی ،حل مسأله ،كارجمعی ،تفكر انتقادی ،مسئولیت اجتماعی ،حقوق شهروندی ،حقوق دانشگاهیان و دانشجویی ،سواد
رسانهای و خالقیت و نوآوری} -صعود یا نزول اخالق فردی و اجتماعی در سی سال جمهوری اسالمی -ساده زیستی ،مصرف زدگی-
مصرف گرایی -باالرفتن خشونتهای خیابانی -نشاط و شادی در جامعه -عدالت اجتماعی در سی ساله جمهوری اسالمی ایران -ورزش
حرفهای -سینما و تلویزیون {نقد صدا و سیما  -وضعیت سینمای ایران  -نقد محتوایی فیلمهای روز} -محیط زیست {حفظ محیط
زیست از نگاه اسالم -آلودگی هوا و دریا در جهان و خطرات فراروی بشر  -نیروگاههای هسته ای و آلودگی های رادیواكتیو -كشاورزی
صنعتی/كشاورزی سنتی  -گازهای گلخانهای -وضعیت تاالبها} -بهداشت و سالمت( عدالت و هزینه ها در حوزه بهداشت و درمان)-
ازدواج و طالق {ازدواج دانشجویی  -نرخ ازدواج و طالق در ایران و عوامل مؤثر بر آن} -مواد مخدر -شركت های هرمی -روحانیت-
جنبش عدالتخواهی -تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی -روشنفكری -سند چشم انداز  -۱۴۰۴امربه معروف و نهی از منكر

 )2سیاسی
بنیادین
والیت فقیه -لیبرال دموكراسی -مردم ساالری دینی -حكومت دینی ،حكومت اسالمی -جمهوری اسالمی -رسانه و مطبوعات -ایران و
اسالم -عدالت اسالمی ،مساوات اجتماعی -آزادی سیاسی -حق حكومت ،حق مردم -اتحاد ملی ،انسجام اسالمی -اخالق سیاسی-
ارزشهای انقالب اسالمی -استعمار ،استعمار نو ،استعمار فرانو -اسالم آمریكایی -اسالم ستیزی /اسالم هراسی -ایران هراسی -تروریسم
بینالمللی -تقوای سیاسی -دشمن شناسی /توهم توطئه -جامعه مدنی نبوی -جدایی دین از سیاست -عوام و خواص -نقش مردم،
پوپولیسم -جنگ نرم

تاریخی
حكومت معصومین -حكومتهای شیعی در زمان غیبت -مشروطه -ملی شدن صنعت نفت -انقالب اسالمی {قیام  ۱۵خرداد  -نهضت
آزادی ،جبهه ملّی -قانون اساسی جمهوری اسالمی} -انقالبهای بزرگ (فرانسه ،شوروی ،الجزایر و…) -جنگ جهانی اول و دوم -جنگ
صلیبی -حماسه نهم دی

داخلی
خط امام ،سیره امام خمینی -پاسخگویی مسئولین نسبت به عملكرد خود -دفاع مقدس {ایران و ادامه جنگ بعد از خرمشهر -مدیریت و
فرماندهی جنگ ،دیوار گوشتی یا شناسایی و عملیات  -نقش دولتهای خارجی در جنگ هشت ساله} -دانشجوی سیاسی -نقد عملكرد
احزاب و گروههای سیاسی در سی ساله جمهوری اسالمی { نهضت آزادی ،جبهه ملی ،مجاهدین خلق ،حزب جمهوری ،مجمع روحانیون
مبارز ،جامعه روحانیت مبارز ،مؤتلفه ،مجاهدین انقالب ،كارگزاران ،مشاركت و …} -دشمن درونی ،دشمن بیرونی -انتخابات }ساختار
برگزاری انتخابات در ایران (شورای نگهبان ،وزارت كشور و  - )....اخالق انتخاباتی -كاندیدای اصلح -مشاركت}

بینالملل
سیاست خارجی دولت های مختلف پس از انقالب -رابطه با آمریكا -مسئله هستهای -بیداری اسالمی -جنبش تسخیر وال استریت-
سیاست خارجی تركیه -سیاست خارجی آمریكا در قبال ایران -نیروهای نظامی خارجی در منطقه -اشغال عراق و افغانستان -اسرائیل و

فلسطین -محور مقاومت -حمایت از گروههای جهادی اسالمی -حمایتهای آمریكا و اسرائیل از اپوزوسیون در ایران -دیكتاتوری بین-
المللی -دیپلماسی عمومی -صدور انقالب اسالمی -صهیونیسم بینالمللی

 )3اقتصادی
توسعه و پیشرفت
عدالت و پیشرفت -علل عقبماندگی ایران -مدل پیشرفت تركیه ،مالزی ،ژاپن و چین -مقایسه عملكرد دولتهای بعد از جنگ -الگوی
ایرانی اسالمی پیشرفت -اقتصاد مقاومتی

داخلی
تورم و فقر -بیكاری و اشتغال -هدفمندی یارانهها -كاالی خارجی ،كاالی ایرانی -صندوق ذخیره ارزی یا صندوق تعاون -مقایسه تئوری
اقتصادی دولتهای جمهوری اسالمی -اقتصاد اسالمی /اقتصاد ایرانی -بانكداری اسالمی -تولید ملی و هدفمندی یارانهها -بنگاههای
زودبازده -مفاسد اقتصادی -اصالح الگوی مصرف -استقالل اقتصادی -اقتصاد بدون نفت

خارجی
تحریمهای بین المللی از آغاز تاكنون -بحران اقتصادی غرب -اقتصادهای نوخاسته تركیه ،مالزی ،چین

 ) ۴دانشگاهی
آسیب شناسی روند تولید علم در ایران (پهلوی و جمهوری اسالمی) -تاریخ علم در تاریخ ایران اسالمی -فلسفه علوم تجربی و اجتماعی-
علم غربی ،علم دینی ،علم بومی -رابطه علم و دین -غربزدگی یا علمگرایی -ادامه تحصیل در خارج از كشور (فرار مغزها) -فنآوریهای
نوین -ارتباط صنعت و دانشگاه -اسالمی شدن دانشگاهها -تفكیک جنسیتی -سهمیهها -خصوصیسازی آموزش عالی ،دانشگاه و
دانشجوی پولی -سیاست زدگی ،سرخوردگی یا نشاط سیاسی دانشگاهها -نظریه پردازی -نقشه جامع علمی كشور -حركت علمی ایران-
جنبش نرم افزاری -جنبش دانشجویی -تولید علم -تحول و ارتقا علوم انسانی -حوزه و دانشگاه -حقوق شهروندی در دانشگاه -اخالق
دانشگاهی

 )۵کالمی ،فلسفی و عقیدتی
مهدویت -عزادارای -تمدن غرب -تمدن اسالمی -جهانیسازی -حقوق بشر -آزاداندیشی -آزادی بیان -نظام سرمایهداری غرب -امامت-
نبوت -عدالت -معرفت و اقسام آن -فلسفه علم -حسن و قبح -فطرت -جبر و اختیار -سعادت و شقاوت -علم غیب -قضا و قدر -معاد-
توحید و شرك -ماتریالیسم -اگزیستانسیالیسم -جهان شناسی -فلسفه زبان -فلسفه ذهن -فلسفه تكنولوژی -فلسفه قیام حضرت
اباعبداهلل الحسین با رویكرد تاریخی

