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 یتعال باسمه

 استثنایی وپرورش آموزشسازمان در  جام(طرح مطلوب ) های یدها یآور جمعطرح 

 

 مقدمه

سند  ازجملهاسناد باالدستی  تحقق اهداف و ویژه یازهاینبا  وپرورش آموزشسازمان  های یاستس ای نیل به اهداف وراستدر 

مربیان،  نوآورانه و خالقانه معلمان، یها طرحو  ها یدهاافکار،  از یمند بهرهو  تبادل منظور بهو  1وپرورش آموزشتحول بنیادین 

سایر عوامل  نیز استثنایی و وپرورش آموزشسازمان  یرمجموعهزو همکاران  مشاوران،کارشناسان، مدیران، معاونین، مدرسان

 یازهاینبا  وپرورش آموزشمرتبط با  مؤسساتو  ها تشکل، ها انجمندانش آموزان، والدین،  ازجمله ،در این حوزه مؤثرسهیم و 

شورای معاونین سازمان  درر یز شرح همطلوب( ب های یدها یآور جمعطرح ) "طرح جام"حاضر تحت عنوان چارچوب ویژه، 

  د.یگرد تصویببررسی و  آموزش و پروش استثنایی

 اهداف طرح: -1ماده 

  سازمانو حمایتی  تشخیصی، یبخش توان، یپرورش پژوهشی، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، -

 ها گیری یمتصمدر خرد جمعی ظرفیت از  یمند بهرهو  نظر تبادل، مدیریت دانشکمک به  -

  یگیری سازمان یمتصمدر نظام  علم بنیاد و مشارکت محورتقویت رویکرد  -

  سازمان های یازمندینبه سمت  ها یدهاو  ها طرحهدایت منابع انسانی و  های یتوانمندبه  یده جهت -

 و اجرا یزیر برنامه، گذاری یاستسنتایج تعامالت صورت گرفته در  و ها آموختهدرس  استفاده از -

 یآموزشی و پرورش های یطمحدر  ها یدها جریان از یتو حما پویاییایجاد  ،ها یشهاندبه ارج نهادن  -

 اجتماعی و صنفی  مبتالبهدر حل مسائل  مشارکتفرهنگ ، تفکر خالق و تقویت روحیه استقالل فکری -

 های جدید یدهاحمایت راهبردی از بروز و ظهور، توسعه و کاربست  -

 سازنده  های یدهاو استفاده از نظرات و  ، بازخورددریافتکردن مسیر  مند نظام -

 معلمان، مدیران و کارکنان مجموعه از طریق تعامالت علمی و فناورانه یا حرفهکمک به توسعه  -

  های آنگذار اشتراکهای مطلوب  و به  یدهاو  ها طرحایجاد بانک اطالعاتی از  ،مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی -

 
 
 

                                                           
 :دهند یمقرار  یدتأکرا مورد  علمی ـ تربیتی و استفاده از تجربیات خالق و  نوآورانه های یدهاکه طرح  وپرورش آموزشبنیادین  سند تحولمختلف  یها بخش 1 

 و مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی پردازی یهنظرقیت و نوآوری، الگسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خ -

 (،6و  1، 4، 2النک یها هدف)

 (5/11راهکار ) وپرورش آموزشو نوآوری در قیت الخاستقرار نظام  -

  (4/11)راهکار وپرورش آموزش کسوتان یشپنخبگان و  تجربهاستفاده بهینه از دانش و  -

 (7و  2، 6 النک یها هدف)و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی  پردازی یهنظرتوسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری،  -
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 : ها طرحو  ها یدها دریافتنحوه شناسایی و  -2ماده 

 یواحدها و مکاتبه با ادارات، سازمان یتسا وب درمربوط از فراخوان مطلوب با استفاده  های یدهاو  ها طرحگاهی از آشناسایی و 

  .گیرد یمصورت ارتباطی  یها روشسایر یا و  2مجازی پارلمان طریقاز  یرسان اطالع ،ها استانتابعه در 

صفحه بر روی   طرح جام لینکاز طریق الزم است  دهنده/ ارائه دهندگان ارائهاز سوی  مدون شده های یدها و ها طرحارسال 

در صورت عدم  .صورت گیردتکمیل فرم الکترونیکی  و با  http://csdeo.ir آدرسبه  سازمان ایگاه اطالع رسانیپاصلی 

به ( تکمیل و 1 پیوست)مطابق فرم فیزیکی صورت به تواند یم های مدون شده یدهاو  ها طرح الکترونیکی، به صورت امکان ارسال

 ارسال -دبیرخانه طرح جام -66پالک ،خیابان شهید برادران مظفر )صبای شمالی( ،ولیعصر چهارراه ،خیابان انقالب تهران، نشانی:

 .دردگ

  : ها طرحو  ها یدها بازنشرو  ، انتخاببررسی نحوه  -3ماده 

 اساسبر  سازمان «3المللی ینبو کاربست مطالعات ملی و  رصدکمیته » درو نظرات واصله  ها طرحرسی برپس از 

کلیه بازخورد نتایج بررسی  .گردد یم اتخاذ  ها آناز  یبردار بهرهنحوه و  بازنشرمقتضی نسبت به تصمیمات  ،شده یینتع یارهایمع

برگزیده برای استفاده  های یدهاو  ها طرحیک نسخه از . رسد یم نفعان یذبه اطالع  به نحو مقتضی واصله های یدهاو  ها طرح

  .گردد یمدر سایت سازمان بارگذاری  نفعان یذ

 :برتر یها طرحو  ها یدها گزینش یارهایمع -4ماده 

، ضمن در نظر گرفتن مشوق مادی و معنوی دشناخته شوبرتر بودن  های یژگیو حائز، شده ارائهایده و یا طرح  که یدرصورت

 ها یتحما  ،مرتبط سازمان یها بخشدر نتایج و تعمیم  یمند بهره، جهت کمیتهبه پیشنهاد   دهندگان ارائه/ دهنده ارائهمناسب برای 

 .گیرد یمصورت  توسط سازمان طرح/ ایده  اجرایی شدناشاعه و زم برای ال یها مشارکتو 

 :ها طرحو  ها یدهااصلی برتر شناخته شدن  یارهایمع -5ماده 

 ویژه یازهاینبا  وپرورش آموزشسازمان  های یتمأمور و فعالیت حیطهبا  مرتبط بودن -

  در اختیارمنابع و  امکاناتو  موجود اجرایی های یتواقعقابلیت پیاده شدن بر اساس و  یریپذ تحقق -

 ویژه یازهاینبا  وپرورش آموزشدر نظام  مثبتایجاد تغییر اثرگذاری و برخورداری از قابلیت  -

 و جامعه برای نظام آموزش و پرورش یور بهرهو  افزوده ارزشظرفیت ایجاد  برخورداری از -

 ویژه یازهاینبا  وپرورش آموزشیا آینده  کنونی یها چالشیا  ئلامسیکی از حل منتهی شدن اجرای طرح یا ایده به  -

                                                           
استثنایی است که در قالب یک شبکه اجتماعی و با  وپرورش آموزشسازمان  جمعی ابوابپارلمان مجازی شبکه ارتباطی متشکل از معلمان، مربیان و  2

، ارائه نظر تبادل از ظرفیت فضاهای مجازی و ایجاد بستری برای مندی بهره باهدفو  شود میخود اعضا اداره  توسطو داوطلبانه  غیررسمیساختار 

بازوی مشورتی و تصمیم سازی  عنوان به ویژه نیازهایبا  شوپرور آموزشمبتالبه نظام  های چالشموضوعات و مناسب در خصوص  کارهای راه

 شده است.  اندازی راه مشارکتی برای مدیریت کالن سازمان 
مربوط   نامه شیوه مطابقو تشکیل  استثنایی وپرورش آموزشسازمان شورای معاونین  همصوب بر اساس المللی بینو  و کاربست مطالعات ملی رصدکمیته 3

   .نماید میفعالیت 

http://csdeo.ir/
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و مستندات کافی برای ایجاد اطمینان از داشتن  ها داده، ارائه شواهد و صحیح و تحلیلی برخورداری از پشتوانه علمی -

 . فوق یدربندها ذکرشده های یژگیو

 (فرم الکترونیکی)مطابق های مطلوب  یدهاو  ها طرح ارائهرعایت فرمت  -

 تصویب -6ماده 

 11/11/1931در مورخه استثنایی  وپرورش آموزش مین جلسه شورای معاونین سازمانهفتماده در  ششدر  شامل یک مقدمه و چارچوباین 

 اجرای آن الزامی است. دری صفی و ستادی سازمان ها بخشبررسی و تصویب گردید و پس از ابالغ، همکاری و مشارکت کلیه 

                       

                            

 دکتر سید جواد حسینی                             

 استثنایی وپرورش آموزشمعاون وزیر و رئیس سازمان 
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 استثنایی وپرورش آموزشهای مطلوب )جام( در سازمان  یدهای آور جمع 4(: فرم1پیوست شماره )

 یده:اطرح/ دهنده ارائهمشخصات 
 کد ملی: رشته و مدرک تحصیلی:  نام و نام خانوادگی: 

تلفن 

 تماس:

 شغلی: رسته آدرس الکترونیکی: ثابت:

 آدرس دقیق محل کار:  همراه:

 بیش از یک نفر باشد مشخصات فوق برای سایر همکاران نیز تکمیل و به این فرم ضمیمه شود. دهنده ارائهکه  یدرصورت*

 .............................................................................................................................: کلمه( 91 حداکثر)عنوان ایده/ طرح

 کلمه(:  115  حداکثر) شرح موضوع

............................................................................................................................. ........................................................................

....................................................................................................................................................................................... ..............

..................................................................................................................................................................................................... 

 موارد زیر در شرح موضوع تبیین شود:  لطفاً

 شود یممشکل یا نیازی که با اجرای این طرح/ ایده برطرف  .1

 وجه متمایز این طرح/ ایده با موارد مشابه .2

 مراحل اجرایی شدن  .3

 یاز )در صورت اجرایی شدن(موردنها و امکانات  ، هزینهزمان مدت .4

 ی احتمالی اجرایی شدنها چالشموانع و  .5

خالصه ذکر شود.  طور بهآن  نتایجسوابق و  لطفاًاست،  اجراشدهکه این طرح/ ایده قبالً )در داخل یا خارج از کشور(  یدرصورت
 کلمه( 119حداکثر)

............................................................................................................................. ........................................................................

....................................................................................................................................................................................... ..............

..................................................................................................................................................................................................... 

 25.)حداکثر ضمیمه شود لطفاًاعم از عکس، فیلم،  مدارک کتبی و غیره، ایده / طرحدر صورت وجود مستندات مربوط به این 

 مگابایت(

 دهندگان ارائه/ دهنده ارائهنام و نام خانوادگی 

 تاریخ ارسالامضا و 

 

                                                           
4
استثنایی به آدرس  وپرورش آموزشسازمان  ایگاه اطالع رسانیپدر صفحه اصلی  طرح جاممربوط تحت عنوان  الکترونیکی از طریق لینک صورت بهاین فرم   

http://csdeo.ir  خود  های ایدهو  ها طرحمطلوب از طریق لینک فوق اقدام به ارسال  های ایده / ها طرح دهندگان ارائهاست. مقتضی است  دسترس قابل

 برای مواقعی است که امکان ارسال الکترونیکی وجود ندارد. صرفاً. ارسال فرم فیزیکی نمایند

http://csdeo.ir/
http://csdeo.ir/

