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 مقدمه:  

ثشًبهِ ّبی هجٌبیی ٍ اثضاسّبی  ػذم آضٌبیی هتَلیبى فشٌّگی ثبًذاضتي ًمطِ جبهغ، ستفبدُ اص لبلجْبی کٌِْ ، ا

ثسیبس پبییي  ثْشُ ٍسی  ، تحَالت جْبًی ٍ...فشایٌذّبی اًجبم کبس ،کبسآهذ فشٌّگی، هختصبت هخبعت ٍجبهؼِ

اص حیبت عیجِ سا ایجبد فؼبلیتْبی آًْب ساسجت ٍضکبفْبی ػویك هؼشفتی ٍهَاًغ پش حجن ثْشُ هٌذی جبهؼِ ایشاًی 

 .ًوَدُ است

کبًَى ّبی هتٌبست ثب هبهَسیت ٍ سسبلت ستبد ػبلی دس خصَظ هجٌبیی  ثَدى ٍ کبسآهذ ضذى فؼبلیت ّبی  

هٌَیبت همبم هؼظن سّجشی )هذظلِ  فشٌّگی ٌّشی هسبجذ ، ثْتشیي هٌجغ ٍ هشجغ ثشای ثشًبهِ سیضی ٍ فؼبلیت،

دس لبلت یک هٌظَهِ ًظبم هٌذ ثَدى )ّوبٌّگی ٍ استجبط دلیك اجضای آى( الؼبلی( است .سخٌبًی کِ ػالٍُ ثش 

ًٍبظشثش استشاتژی کلی هذ ًظش کالم خذاًٍذ هتؼبل ٍ ثیبًبت اٍلیبء الْی ) ػلیْن السالم(  فکشی ، ثشگشفتِ اص 

 هؼظن لِ دس هسیش سسیذى ثِ اهت اسالهی ٍ عی هشاحل اًمالة، ًظبم، دٍلت ٍ جبهؼِ اسالهی هی ثبضذ.

ّجش هؼظن اًمالة، ثبص هٌْذسی فؼبلیتْبی فشٌّگی دس ػشصِ ّبی هختلف ، ضشٍستی است اًکبس ًبپزیش کِ ثبسّب س

کبس فشٌّگی ثبیذ َّضوٌذاًِ ثبضذ، ثشف اًجبس ًوی ": هتَلیبى ایي ػشصِ سا ثِ تفکش ٍػول ثِ آى تَصیِ ًوَدُ اًذ

ضَد، اًجَُ کبس فشٌّگی هْن ًیست، ثلکِ اًتظبم کبس فشٌّگی ، چیذُ ضذى، گضیذُ ضذى، ّشکبسی دس جبی خَد 

ذ.ثبیذ سٍضي ثبضذ کِ اصالً کبس فشٌّگی سا ثشای چِ ّذفی اًجبم لشاس داضتي هْن است کِ ثبیذ َّضوٌذاًِ ثبض

ثِ آى جْت ثبضذ.ایي ًطبًِ کبس فشٌّگی  س ٍالؼبً ًبظش ثِ آى ّذف ٍ هتَجِثؼذ ّن تَجِ کٌین کِ کب هی دّین

 ایطبى دس جبیی دیگش هی فشهبیٌذ:   "1دسست است.

س عَل ایي سى سبل، ثِ حشکتْبى ّفت ٍ ى جبهغ، دچبس سشدسگوى خَاّین ضذ؛ ّوچٌبى کِ د ثذٍى ًمطِ"

ّذف ٍ صیگضاگ هجتال ثَدین ٍ ثِ ایي دس ٍ آى دس صدین. گبّى یک حشکتى سا اًجبم دادین، ثؼذ  ّطتى، ثى

ّبى  ى التصبد ٍ دس صهیٌِ ى فشٌّگ، ّن دس صهیٌِ ّن دس صهیٌِ -گبّى ضذ آى حشکت ٍ هتٌبلض ثب آى سا 

لزا اص هْوتشیي  "2ى جبهغ ٍجَد ًذاضتِ است. ایي است کِ یک ًمطِ اًجبم دادین! ایي ثِ خبعش - گًَبگَى

ّبی فشٌّگی، تالش دسجْت سضذ ٍاستمبی هْبستْبی عشاحی ٍظبیف اهش تشسین ًمطِ جبهغ سبهبًذّی تطکل

 .ٍثشًبهِ سیضی فشٌّگی ٍآضٌبیی هذیشاى ایي هجوَػِ ّب ثب لبلجْبی ًَیي ٍاثضاسّبی ثِ سٍص فشٌّگی است

عشح  ّذفوٌذثشگضاسی بی کبًَى ّبی  فشٌّگی ٌّشی هسبجذ، عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّپیص  مبی ثیص اصاست ثوٌظَس 

هی تَاى ثب هغبلؼِ ای دلیك ٍ دس ساستبی ػول ثِ لزا  سسذدس ایي ساستب ثسیبس ضشٍسی ثِ ًظش هیّبی استبًی 
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ٌشی هسبجذ  ٍهجبسصُ ثب هبهَسیت  اصلی ایجبد کبًًَْبی فشٌّگی یؼٌی احیب کبسکشدّبی ٍالؼی فشٌّگی  ٍ ّ

تْبجن فشٌّگی ، ثب ثشًبهِ سیضی جبهغ ٍ ػلوی ٍ  اسائِ عشح ّبی  اثشگزاس اسصضی داسای دٍ هَلفِ هجٌبیی ٍ 

 بیگبّی هْن ٍ هَثش ،التصبد همبٍهتی سا ثِ گفتوبًی فشاگیش ٍ سایج دس سغح هلی هجذلکبسآهذی  ثِ ػٌَاى پ

سبختِ ، ثستش هٌبسجی جْت اسائِ الگَ خبًَادُ هسلوبى اًمالثی ثَدُ ٍ فشٌّگ  کبس آفشیٌی سا دس جبهؼِ تَسؼِ 

  گبهْبی هَثشی دس استمب سغح کطَس ثشداسًذ .ثتَاًٌذثخطذ تب جَاًبى تَاًوٌذ کطَس اسالهیوبى 

  بسنامهکلیات 

دسآهذُ ٍ آثبس ٍ ثشکبت فشاٍاًی ثب خَد ثِ ّوشاُ  یکی اص عشح ّبی ستبدی کِ عی چٌذ سبل اخیش ثِ هشحلِ اجشا

  ٍ لبثلیت ّب، ّب داضتِ است فشاخَاى عشح ّبی استبًی است کِ اص سَی کبًَى ّبی فشٌّگی هتٌبست ثب ظشفیت

 استبى ثِ ستبد اسسبل هی گشدد.ی اٍلَیت ّب

ٍ ثستش سبصی ثشای ایي اهش  ایي فشاخَاى هی تَاًذ لذم هثجت ٍ هؤثشی دس ثحث هفَْم سبصی هسجذ عشاص اسالهی

ثب  ستبدػبلی کبًَى ّبی هسبجذ دس اداهِ ثشًبهِ سیضی ّبی فشٌّگی ٌّشی کبًَى ّبی هسبجذ ثِ حسبة آیذ.

ٍ  هتٌبست ،ّذف احیبی هسجذ عشاص اسالهی ٍ تَجِ ثِ اسکبى ایي هسجذ )اهبهت، هبهَهیت، هکبًت ٍ فؼبلیت(

التصبد همبٍهتی، اهش ثِ هؼظن سّجشی هَضَػبت:) بت همبمهٌَیهشتجظ ثب اصَل ٍسیبست ّب، پس اص ثشسسی 

ثِ ػٌَاى هَضَػبت هحَسی ایي سا هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش، ثصیشت افضاسیی، جوؼیت، خبًَادُ ٍ کبسآفشیٌی( 

اهیذٍاسین ضشکت کٌٌذگبى  لشاس دادُ است. سبل جبسیاحصبء ًوَدُ ٍ سشلَحِ عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی  فشاخَاى

بى افشاد صبحت ًظش، خَش فکش، خالق ٍ دغذغِ هٌذ کبًًَی ( ثِ جبی تکشاس ٍ تملیذ هفبّین ایي فشاخَاى) ّو

 .ساّجشدی ثبضٌذ پیطیي، پیطگبهبى اثذاع سٍضْبی ًَ ٍ

 ضسوزت :

 کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذّب ٍ تَاى ضٌبخت جبهغ اص ظشفیت لضٍم ٍ ضشٍست 

 هتٌبست ثب داهٌِ کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذ ّبی ّب، ًیبصّب ٍ اٍلَیتلضٍم ضٌبسبیی آسیت

 ی فؼبلیت آًبى،ٍ صهیٌِ

  کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذضشٍست تجییي ساّکبسّبی ّذایت ٍ تَاًوٌذسبصی 

 ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذ کبًَى ّبهٌذی هؤثش اص تَاى ُ لضٍم ثْش  

 :اهداف 

 هدف کلی:

 .آى  اسکبىٍ  هسجذ عشاص اسالهیَْم ٍ ًْبدیٌِ سبصی هف کبًًَْب ٌّشی یفشٌّگ یّبتیفؼبل یثبص هٌْذس
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 :اهداف عملیاتی 

  یفشٌّگ یضیثشًبهِ س ٍ یعشاح یهْبستْب تیعشح ّب ٍتمَ یبثیاسصض .أ

 ی هسجذ عشاص اسالهیش ثب هَلفِ ّبصبحجبى ایذُ ًٍظآضٌبیی سغَح هختلف جبهؼِ ٍ ثِ خصَظ  .ب

اص تجشثیبت ٍ دستبٍسدّبی ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذ کبًَى ّب هٌذ ضذىسبصی ثشای ثْشُصهیٌِ  .ج

 ؛ّبی هختلفیکذیگش دس ػشصِ

  استبى ّب کبًًَی ثب تَاًوٌذیْب ٍ ظشفیت ّبی ایجبد فشصتی هٌبست ثشای آضٌب ًوَدى هسئَلیي ریشثظ  .د

 ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذکبًَى ّبّب ٍ اثتکبسات ّب ، خاللیتسبصی جْت ػشضِ ًَآٍسیصهیٌِ  .ه

 کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذلذست تفکش، ایذُ سبصى، عشاحى ٍ اثتکبس  ضٌبسبیی .و

 )پس اص اجشای عشح ّبی تأییذ ضذُ(کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذّب دس ّبى اجشاى فؼبلیتتمَیت هْبست .ز

 هنظور:

ب اصوَل ، سیبسوتْب،   هٌظَس اص عشح ّبی استبًی  سٍضْب ٍ تذاثیشػولیبتی ّستٌذ؛ جبهغ، هٌبست، هتٌبست ٍ هشتیظ ث

هبهَسیتْب ٍ اّذاف ستبد ػبلی کبًَى ّبی هسبجذ ) احیبی هسجذ عشاص اسالهی( ثش هجٌبی داًص ٍ اًذیطِ اسالهی 

اػضبء کوبًَى ّوبی فشٌّگوی     دثیشخبًِ ٍ ثب تَجِ ثِ ظشفیتْب ٍ لبثلیت ّب ٍ اٍلَیت ّبی ثَهی ٍ هٌغمِ ای( تَسظ

ی ثب ػمذ تفبّن ًبهِ ثِ اجوشا  لپیص ثیٌی ضذُ  ٍ پس اص تبییذ ستبد ػبکِ ثشای هخبعجیي خبظ خَد ؛ ٌّشی هسبجذ

 آى هی پشداصًذ.

 :کازکسدهای اجسایی  

 ًوبیذ کبسکشدّبی اجشایی عشح هی اص جولِ کبسکشدّبیی کِ ضشٍست اجشای ایي عشح سا ًوبیبى تش هی

 ثبضذ کِ اّن ایي کبسکشدّب ثِ ضشح ریل خَاّذ ثَد:

 ضٌبسبیی ٍ سصذ .أ

 ّن افضایی هطبسکت ٍ .ب

 ّذایت گشی .ج

 حوبیت گشی .د

 حسبس سبصی .ه

 تَاًوٌذ سبصی ٍ آهَصش .و

 :ی مدنظسدستاوزدها

  گشیکذی لَیت ّباظشفیت ّب، لبثلیتْب ٍ ٍثب  کبًَى ّب ی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذ ییآضٌب .1
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 اسصیبثی کوی ٍ کیفی دثیشخبًِ ّبی استبًی ثش اسبس عشح ّبی اسسبلی .2

 ّب ًسجت ثِ هَلفِ ّبی هسجذ عشاص اسالهی کبًَىضٌبخت دثیشخبًِ ّب ٍ ى اسصیبثی هیضا .3

 اجرا:شیوه 

 طرح ها جوع آوری :اولفاز  .1

 طرح ها بررسی و تحلیل و اهتیاز دهی :ومدفاز  .2

 ها تصویب و اجرای طرح :مسوفاز  .3

 

 :ی طرحاجرا گام های

  : فراخواى، تبلیغاولگام 

 ارسال به دبیرخانه وفرم های هربوطه تکویل :  دومگام 

 اعالم گسارش نواقص طرح ها از سوی دبیرخانه به طراحاى:  سومگام 

 داوری طرح ها از سوی دبیرخانه : چهارمگام 

تکویل فرم های هربوطه توسط دبیرخانه استاى و ارسال طرح ها به هعاونت آهوزش و  گام پنجن:

  پژوهش ستاد

 داوری و ارزیابی:  ششن گام

، توسط دبیرخانه استاى تأیید شده از سوی ستادتکویل طرح های نهایی، بازنگری و اصالح : هفتن گام

 به ستاد جهت تأیید نهاییهجدد و ارسال 

 تأیید نهایی طرح ها:گام هشتن

کارشناس هربوطه یرخانه های استاى پس از رفع هشکالت و نارسایی های احتوالی طرح ها توسط دب

 دبیر شورای بررسی طرح ها خواهد رسیدبررسی نووده و پس از اهتیاز دهی به تأیید نهایی 

  : ارسال و اعالم به دبیرخانه استاى جهت عقد تفاهن ناهه و اجرانهنگام 

 معیازهای قابل محاسبه بسای هس یک اش موازد ذیل که دازای امتیاشی واحد  و بسابس یک می باشند.

 جرابیت .1

 جامعیت .2

 قابلیت .3

 ازتباط .4

 تناسب .5

 ازشیابی .6

 زاستمسا .7
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 ازشیابی طسح ها:شاخصه های 

اطالعات موزد 

 ازشیابی
 شاخص ازشیابی

  ضعیف متوسط عالی متغیس معیاز محاسبه

2 1 0  

      استثاط،تٌاسة، هَلفِ  ّای هَسد ًظش  دس عشح  

 ػٌَاى عشح

 جزاتیت ٍ صیثایی ًام عشح
 

 جزاتیت،تٌاسة

 ،استثاط

     ادتی

     هؼٌایی

 ػٌَاى تشًاهِهؼشفی هحتَای عشح تَسظ 
ػٌَاى ٍ 

 هحتَا

    

       رکش صحیح هَضَع عشح هَضَع عشح

 قاتلیت چٌذٍجْی تَدى تشًاهِ دس صهیٌِ عشاحی ٍ تاصخَسد گشفتي دس چٌذ جْت صهیٌِ عشاحی

     چٌذ ٍجْی

تاصخَسدگیش

 ی

    

      استثاط قاتلیت، تٌاسة، یک قالة تشًاهِ( ٍ جزاب ٍ تِ سٍصاستفادُ اص قالثْای اجشایی هتٌَع دس تشًاهِ/عشح )ػذم استفادُ اص  قالة اجشا

      گستشدگی  )هحلی،هٌغقِ ای ،استاًی(ٍسؼت ٍ گستشدگی تشًاهِ هحذٍدُ اجشا

هٌاسثت اجشای 

 تشًاهِ
 قاتلیت، تٌاسة تٌاسة هَضَػات ٍ فؼالیتْای عشح تا هٌاسثتْای صهاًی ٍ هَقؼیتی

     هٌاسثتی

     هَقؼیتی

هکاى اجشای 

 تشًاهِ
 اضاسُ صحیح تِ هکاى اجشای تشًاهِ ٍ هتٌاسة تَدى ایي هکاى )فضای تشگضاسی تشًاهِ( تا قالة اجشا

      قاتلیت، تٌاسة،استثاط

هختصات 

 هخاعثیي

      ًیاص سٌجی اضاسُ کاهل تِ اعالػات خَاستِ ضذُ دس خصَظ هختصات هخاعثاى

 تٌاسة اص عشحتْشُ هٌذی اػضاء ٍ ًیشٍّای کاًَى 
تْشُ هٌذی 

 اػضا

    

ًحَُ اجشای 

 تشًاهِ

هطاسکت صاحة عشح دس عشاحی ٍ اجشای عشح تا هجوَػِ ّای ّن ػشض، ساصهاى ّا ٍ ًْاد 

 ّای دیگش
 هطاسکت

     فشدی

     جوؼی

هقذهِ ٍ ضشٍست 

 عشح

 ٍ هسجذ عشاص هتٌاسة تَدى تا اٍلَیت ّا ٍ ًیاص ّای جاهؼِ هخاعة عشح
 تٌاسة

 

     اٍلَیت ّا

     ًیاص ّا

هسجذ 

 عشاص

    

 گَیا ٍ کاهل تَدى هقذهِ
 گَیا

 هقذهِ

    

     کاهل

 اّذاف
جاهؼیت ّذف کلی،  تٌاسة اّذاف تا هَضَع عشح ٍ ّوچٌیي ٍاقغ تیٌاًِ تَدى اّذاف)هثٌایی ٍ 

 کاسآهذی(

     ّذف کلی جاهؼیت

اّذاف تا  ،تٌاسة

 هَضَع
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     اّذاف تیٌاًِ ،ٍاقغ

 قاتل کوی ساصی ٍ اًذاصُ گیشی تَدى اّذاف
کوی  قاتلیت

 ساصی

    

 ضشح تشًاهِ

      گَیا تیاى تشًاهِ اجشایی تِ ًحَ کاهل ٍ گَیا

      تٌاسة تٌاسة تشًاهِ تا سٍحیات ، ًیاص ّا، جٌسیت ٍ تحصیالت هخاعة

گشدش فؼالیت ٍ 

 ًوَداس
 گشدش کاس ٍ فؼالیتْای هشتَعِاسائِ کاهل ٍ هٌاسة ًوَداس 

      

پیطیٌِ اجشای 

 عشح

 اسصیاتی اسصیاتی عشحْای گزضتِ تِ لحاػ رکش ًقاط ضؼف ٍ قَت

 پیطیٌِ

    

 استوشاس ٍ پیَستگی تشًاهِ تا عشح ّای گزضتِ ٍ استثاط هٌغقی آى تا پیطیٌِ قثلی
     استوشاس

     استثاط

هشاحل ٍ تقَین 

 اجشایی

 تٌاسة تقَین صهاًی تا هَقؼیت صهاًی هخاعة )هَقؼیت تحصیلی ٍ...(تٌاسة 

صهاًی 

 هخاعة

    

تقَین 

 صهاًی

    

 پَضص اجشایی عشحپَضص کاهل تقَین اجشایی قثل ، حیي ٍ تؼذ 

     قثل

     حیي

     تؼذ

دستاٍسدّا ٍ 

 هحصَالت

 دقت تیاى تیاى دقیق ًتایج، دستاٍسدّا ٍ هحصَالت ًْایی عشح

     ًتایج

     دستاٍسدّا

 تٌاسة دستاٍسدٍ خشٍجی تشًاهِ اص لحاػ کویت ٍ کیفیت تا حجن ٍقالة تشًاهِ
تٌاسة دستاٍسد ٍ خشٍجی تا 

 حجن ٍ قالة

     کوی

     کیفی

تثلیغات ٍ اعالع 

 سساًی

     تثلیغی صهیٌِ ساصی صهیٌِ ساصی تشای فؼال کشدى رّي ٍ فکش هخاعة اص عشیق ضیَُ ّای تثلیغی

 استفادُ اص ساّکاسّای تذیغ ٍ هتٌَع تثلیغات ٍ اعالع سساًی
 تٌَع

 تثلیغات

    

     ًَآٍسی

 تٌاسة تثلیغ تا تؼذاد ، ًَع ، جٌسیت ، سي ٍ تحصیالت هخاعة
تٌاسة تَجِ تثلیغی ٍ سساًِ 

 ای   تا هخاعة

     تؼذاد

     ًَع

     جٌسیت

     سي

     تحصیالت

 استفادُ اص سٍضْای ًَیي ٍ هتٌَع دس اسصضیاتی اص اجضاء تشًاهِ اسصضیاتی تشًاهِ
 تٌَع

 اسصضیاتی

    

     ًَآٍسی

اتتکاسات ٍ 
       اضاسُ دقیق تِ اتتکاسات، هَفقیت ّا ٍ ػلل ٍ دالیل کسة آًْا
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       تَلیذ هحصَالت ٍ تشًٍذادّای تشًاهِ تْشُ هٌذی اص ساّکاسّای خالقاًِ تشای ایجاد ٍ هَفقیت ّا

       اضاسُ تِ تغییشات عشح تِ صَست کوی ٍ کیفی ًسثت تِ عشح ّای گزضتِ

 ػَاهل اجشایی

 تٌاسة تَاى اجشایی ٍ ًَع هجشیاى تاحجن هخاعة ٍ تشًاهِ
تٌاسة تَاى اجشایی ٍ ًَع 

 هجشیاى

     هخاعة

     تشًاهِ

 استفادُ دس اجشای تشًاهِ کاًَىاستفادُ حذاکثشی اص ًیشٍّای دسٍى 
ًیشٍّای 

 دسًٍی

    

 اساتیذ ٍ هطاٍساى
 تٌاسة اًتخاب اساتیذ ، هشتیاى ٍ داٍساى احتوالی عشح هتٌاسة تا هَضَع ٍ ٍاقغ تیٌاًِ تَدى آى

اساتیذ ٍ 

 هشتیاى

    

     داٍساى

     کاسضٌاساى سجَع تِ... ٍ هشتثظ تا هَضَع دس اهش عشاحی سجَع تِ کاسضٌاساى ٍ هطاٍسیي هؼتثش

اهکاًات ٍ 

 تجْیضات
 تٌاسة عشح تا   رکش دقیق اهکاًات ٍ تجْیضات هَسد ًیاص عشح هتٌاسة تا ًَع عشح

اهکاًات ٍ 

 تجْیضات

    

ّضیٌِ ّا ٍ 

 دسآهذّا

 عشح)تثلیغات،پزیشایی،تذاسکات،تطشیفات، ًَع تارکش  اًَاع ّضیٌِ ّا هشتَعِ هتٌاسة 

 حول ٍ ًقل،هٌاتغ اًساًی،اهکاًات هصشفی ٍ ...( ٍ دسآهذ ّای ًاضی اص عشح

      



 

 

 


