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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  :مقدمه
آشنايي هرچه بیشتر دانشجويان و اساتید كل كشور با هاي پژوهشكده شوراي نگهبان مبني بر در راستاي سیاست

دومین دوره رقابت علمي نهاد شوراي نگهبان و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، پژوهشكده شوراي نگهبان 
  .كندبرگزار ميسازي شوراي نگهبان را شبیه

 

 :هارقابت ثبت نام

 نام از طريق سايت پژوهشكده:ثبت .1
  :نامنحوه ثبت .1-1

 پذيرد.صورت مي  www.nashr-rc.irنام از طريق بخش آموزش سايت انتشارات پژوهشكده به نشاني ثبت

 نام:زمان ثبت .2-1

 شهريور 31الي  1 نام:ثبت

  تومان(50000)نفري تومان  300.000براي هر تیم شش نفره نام: هزينه ثبت .2

 40  حقوق اساسيتخفیف براي اعضاي باشگاه درصد 
 نامضوابط ثبت .3

بايست از میان مربي كه مي و يکدانشجو  6شود و هر گروه شامل صورت گروهي انجام مينام بهثبت*
 اساتید دانشگاهي باشد.

 شوند.ها و آقايان تشكیل ميها به تفكیک خانمگروه*

 هاي مرتبط باشند.اعضاي هر گروه بايد حداقل دانشجوي كارشناسي حقوق و يا رشته*

 مراحل رقابت 

 ها و مربیان در خصوص فرآيند رقابتنیاز: برگزاري جلسه توجیهي تیمپیش

 50؛ میزان امتیاز مرحله :  مهر ماهمرحله اول: آزمون قانون اساسی: 

دي آزمون مجازي قانون اساسي و نظرات تفسیري شوراي نگهبان كنندگان در رقابت به صورت فري شركتهمه
 شركت خواهند كرد.

 عنوان امتیاز تیم محسوب خواهد شد.بهي اعضاي هر تیم میانگین گرفته خواهد شد و از امتیاز كسب شده به وسیله

 100میزان امتیاز مرحله: : سازی مصوبات )مصوبه و اساسنامه(شبیهمرحله دوم: 

 ساعت مجازي( 3كارگاه آموزشي نظارت بر مصوبات )برگزاري  .1

 برگزاري رقابت شبیه سازي به صورت مجازي .2

  باشددقیقه مي 30زمان رقابت هر تیم حداكثر 
 پردازند هر تیم زير نظر دو داور به رقابت مي 
 گردد.ارسال ميهاي اعالم نتايج ثبت و براي هیئت داوران پس از پايان رقابت نتايج توسط داوران بر روي برگه 



1 
 

 100میزان امتیاز مرحله:  آبان ماه؛  سازی تفسیر قانون اساسی:مرحله دوم: شبیه

 ساعت مجازي( 3) تفسیر قانون اساسيبرگزاري كارگاه آموزشي  .1

 برگزاري رقابت شبیه سازي به صورت مجازي .2

 باشدمي دقیقه 30 حداكثر تیم هر رقابت زمان 
 پردازندمي رقابت به داور دو نظر زير تیم هر  
 ارسال داوران هیئت براي و ثبت نتايج اعالم هايبرگه روي بر داوران توسط نتايج رقابت پايان از پس 

 .گرددمي

 100میزان امتیاز مرحله:  ؛ آذر ماه؛ سازی انتخاباتمرحله سوم: شبیه

 ساعت مجازي( 3) انتخاباتبرگزاري كارگاه آموزشي  .1

 صورت مجازيبرگزاري رقابت شبیه سازي به  .2

 باشدمي دقیقه 30 حداكثر تیم هر رقابت زمان 
 پردازندمي رقابت به داور دو نظر زير تیم هر  
 گرددمي ارسال داوران هیئت براي و ثبت نتايج اعالم هايبرگه روي بر داوران توسط نتايج رقابت پايان از پس. 

 

 (آذر ماه)برگزاری به صورت حضوریاختتامیه: 

 گردد.در صورت وجود شرايط الزم در ساختمان مجلس قديم برگزار ميمراسم اختتامیه 
 

 آن جوايز و برنده تیم تعیین ینحوه

 مرحله اول، دوم و سوم و همچنین امتیاز مرحله  داوران هیئت نظر اساس بر كه هرگروه ارزيابي، پايان در
در مرحله  .شودمي شناخته گروه برترين عنوانبه نمايد كسب را امتیاز بیشترين ،آزمون قانون اساسي

تر از حد نصاب تعیین شده كسب نمايند از شركت در مرحله بعد رقابت اي پايینهايي كه نمرهگروه
 بازخواهند ماند.

 در شده ارائه نظرات محتوايي ارزيابي و جلسات برگزاري نحوه شكلي ارزيابي بر مشتمل امتیازات مجموع 
 .كرد خواهد ینتعی را برگزيده گروه مرحله، دو

 گرددمي اهدا زير جوايز برتر گروه سه به و مسابقه در شركت گواهي هاگروه يهمه به پايان در: 

o به عالوه انعقاد قرارداد پژوهشي و عضويت طاليي  نقدي جايزه تومان 7.000.000 مبلغ: اول گروه
 باشگاه حقوق اساسي

o اي باشگاه حقوق اساسيبه عالوه عضويت نقره نقدي جايزه تومان 4.900.000: دوم گروه 

o به عالوه عضويت برنزي باشگاه حقوق اساسي نقدي جايزه تومان 3.500.000: سوم گروه 


