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 بسمه تعالی

 

 هاي کشورآموزشی به منظور استفاده و آشنایی سایر خیریه هايدورهاندازي طرح پایلوت راه

 

 مقدمه:

ریزي مناسب و داشتن یک نقشه راه است. مخصوصاً وقتی صحبت از اجراي اجراي هر طرح نیازمند یک برنامه 
 اي تمام نما از اجرايشود. زیرا طرح پایلوت آینهتر میدر میان باشد، این موضوع حساس آموزشی رحپایلوت یک ط

جم اي منسباید قبل از اجراي آن تمامی جوانب را سنجید و برنامه همان طرح در ابعاد اصلی و کالن است؛ بنابراین
هدفمند براي آن آماده کرد. همچنان در حین و پس از اجراي پایلوت طرح نیز باید از تمامی افراد و  و کامالً

کنندگان تقاضا کرد تا نواقص و معایب کار را یادداشت کنند و در اي از عموم شرکتندرکاران و حتی گزیدهادست
اي هها را عنوان کرده و به رایزنی در خصوص نقاط قوت و ضعف بپردازند و در عین حال از پیشنهاد ایدهجلساتی آن

 شود؛ساسیت مخاطبان طرح آموزشی مربوط میمورد دیگر به مبحث ح جالب، خالقانه و سودمند غافل نباشند.
نقص در این دو مورد با هیچ چیز دیگر  شود. زیراجاست که موضوع انگیزش اولیه و اعتمادسازي مطرح میدر این

  قابل جبران نیست.

 آموزش در زمینهو کارگاه  ، کالسسمینار هادهبا سابقه اجراي بیش از  خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)
کامپیوتر و  هاي پس از ازدواج،هاي پیش از ازدواج و مهارتهاي فرزندپروري، مهارتزندگی، مهارتهاي مهارت

هاي بندي پایلوت طرح مفتخر است که تجربیات خود در خصوص قالب ، حقوق شهروندي، مشاوره و ...زبان
حرکت سرمنشاء قرار دهد. امید که این را در اختیار شما بزرگواران  هاي شهري و روستاییدر زمینه  آموزشی

  همسو شود. هايو خیریه سساتمو آموزشی هاياقدامات خیري در اجراي برنامه

 شود:اشاره میاجرا شده هاي آموزشی به تعدادي از طرح براي نمونه در ابتدا

 سمینار پیشگیري از اعتیاد با تدریس آقاي وحید احسانی در کمیسیون بانوان مبارکه  •

 ي روحانیون با تدریس آقاي دکتر پدریان در اداره تبلیغات اسالمی مبارکه سمینار پیشگیري از اعتیاد ویژه •

 هاي شهرداري بهارستان هاي زندگی و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ در سالن همایشسمینار مهارت •
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 هاي شهرداري بهارستان ن همایشپروري با تدریس خانم دکتر برومندفر در سالهاي فرزندسمینار مهارت •

 
 
 :براي اجراي طرح پایلوت، انجام مراحل زیر ضروري است 

 :شامل الف) شناسنامه پروژه

گذاریم و با آن عنوان، طرح را به مسئوالن و مخاطبان معرفی نامی که بر روي طرح می عنوان پروژه: •

  کنیم.می

در طراحی و اجراي یک طرح، یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی، وظیفه اصلی  معموالًطراح و مجري:  •
گیرد و بر همین اساس به عنوان طراح ریزي آن را بر عهده میشود و برنامهدار میطراحی و اجرا را عهده

 شود.و مجري پروژه معرفی می

 
نام اشخاص حقیقی یا حقوقی که در تهیه طرح و نیز در اجراي آن همکاري و مشارکت  همکاران: •

 اند.داشته

 
که بتوان از حمایت موسسات دولتی اجراي هر طرح یا پایلوت طرح، این امکان وجود داد  درحامی مالی:  •

ند موثر و قدرتمي دولتی و خصوصی و یافتن حامیان هاارتباط با این دستگاهو یا خصوصی بهره گرفت. 
از  ي الزم،هافمند و نوشتن صورتجلسات و پیگیريها  و برگزاري جلسات منظم و هددر این دستگاه

 ه حمایت از اجراي پایلوت طرح است.ها بهاي ترغیب این دستگاهيترین استراتژمهم
 
مورد نظر به نفع  شود که طرحي اول، این مورد شامل آن دسته افرادي میمرحلهدر مندان: گروه بهره •

موسسات دولتی یا خصوصی شامل دوم  يمرحلهدر  شود.از آنان اجرا می آموزشی و به منظور حمایت
اند؛ حال چه به عنوان برگزار کننده و میزبان شود که هر کدام به نحوي در طرح مورد نظر حضور داشتهمی

 کننده. و چه به عنوان مهمان و بازدید

 
سازي و شود که در آمادهمی نهاد و ...، مردمخصوصی ،مل عناوین موسسات دولتیشا دست اندر کاران: •

  اند.داشته اجراي طرح نقش
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شود. در تعیین این محل تعیین می مسئوالن امراندیشی در جلسات هماین گزینه معموالً محل اجرا:  •

تعداد نفرات حاضر در طرح، دوري  موقعیت جغرافیایی، برداري از آن مکان،باید به مواردي چون مجوز بهره
و نزدیکی محل برگزاري تا محل کار یا سکونت جمعیت هدف، تهیه لوازم نقلیه در صورت نیاز، مجهز 

 .اشاره کرد بودن مکان و یا میزان وقت، نیرو و سرمایه کافی براي تجهیز مکان
 
شده باشد که زمان آغاز آن حداقل در ماه و سال  ریزياي برنامهطرح باید به گونه زمان شروع طرح: •

 تر شود.تر و جزئیمشخص باشد و بعد با بررسی پیشرفت کار تاریخ باید دقیق

 
ریزي شده باشد که زمان پایان آن حداقل در ماه و سال اي برنامهطرح باید به گونه زمان پایان طرح: •

دت م در اي ممکن است طرحدورههاي میانزسنجیمشخص باشد و بعد با بررسی پیشرفت کار و انجام نیا
ان یک زم حداقل به صورت تئوري زمان بیشتري اجرا شود و تاریخ پایان آن تمدید شود. ولی بهتر است

 شود. براي آن در نظر گرفته در ماه و سال و جزئی دقیق پایان

 
 
یان طرح از مواردي هستند که  با هاي زمان شروع و پااین گزینه و البته گزینه مدت زمان اجراي طرح: •

توجه به نوع مطالب آموزشی و نظر اساتید و ظرفیت مخاطب، باید براي تعیین مدت آن تصمیم گرفت؛ و 
توان در مورد مدت زمان مورد نیاز براي آموزش هر نوع مهارت یا برنامه آموزشی از مربیان در عین حال می

 کمک گرفت.و موسسات آموزشی مرتبط مشاوره و یا حتی 

 
 ترین مواردي است که از آغاز نگارش تا اجراي طرح باید به آن توجه داشت.بودجه یکی از مهم  بودجه: •

در این میان انجام تحقیقات و  توان از طریق جذب اسپانسر تأمین کرد.اي از بودجه را میبخش عمده
باید توجه داشت که دو  زند.جستجو و بررسی شرایط اسپانسرها و انتخاب بهترین موارد، حرف اول را می

تواند با در اختیار گذاشتن مکان، نوع اسپانسر وجود دارد: اسپانسر مالی و اسپانسر غیر مالی که می
هاي الزم را به عمل آورد. حقیقت این است که ، حمایتیغاتتبلیانجام مراحل اداري و امکانات  تجهیزات،

تر از جذب اسپانسر مالی است. در قبال اسپانسر مالی تر و به صرفهجذب اسپانسر غیر مالی بسیار راحت
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شاید مجبور شوید وقت زیادي را صرف توجیه طرح مورد نظر خود و توضیح مزایا و دالیل انجام آن کنید؛ 
اري شوند و همکیافت می گیري طرح با جستجوي کمترمالی از همان روزهاي اولیه شکل ولی اسپانسر غیر

 با شما خواهند داشت. تريمناسب

 
شود که که طرح با رعایت تمامی جوانب نگارش یافته این تاریخ به زمانی اطالق می تاریخ تنظیم سند: •

 طرح رسیده باشد.و به تأیید مدیر عامل و یا هیئت رئیسه موسسه ارائه دهنده 

 

همانگونه که از این عنوان پیداست، در معرفی مختصر باید طرح را به صورت کلی  معرفی مختصر طرح: •

دف هو  آموزشی و در حدود یک بند یا کمتر توضیح داد، این توضیحات بیشتر به چگونگی اجراي طرح
 اختصاص دارند. و مورد انتظار مطلوب

 
پردازد که در به وجود آمدن نواقص و اول به علل و عواملی می طرح موضوع در درجهطرح موضوع:  •

ید هاي ذیربط تأکهاي آموزشی نقش دارند و بر لزوم رفع نواقص و بهبود عملکرد آموزشی دستگاهکاستی
که در کند. ضمن اینکند و پس از آن طرح مورد نظر را به عنوان راه حل نواقص آموزشی معرفی میمی

و طرح را  نمودپرهیز  در مورد جمعیت هدف گوییاز کلی یان رویکرد عملی طرح، بایدضمن ب این مرحله
 جمعیت هدف بیان کرد.تر با هدف پوشش آموزشی به صورت اختصاري

 

رود بعد از انجام پروژه پردازد که امید میمأموریت پروژه در واقع به شرح انتظاراتی می مأموریت پروژه:  •

اي بر چگونگی عملیاتی  شدن طرح و نیز سوگیري طرح به سمت اهداف همچنین اشارهبه تحقق بپیوندند. 
 آموزشی دارد.

 
د پردازچشم انداز پروژه به بیان و تشریح اهداف غایی از انجام پروژه در سطح کالن میانداز پروژه: چشم •

ژه، انداز پرور ارائه چشمنکته قابل توجه د کند.و فضاي آموزشی مطلوب بعد از اجراي پروژه را توصیف می
تواند به تناسب پایلوت طرح، که به وجود دیدگاه گسترده و نیل به اهداف در سطح کالن است که می

انداز پروژه را تا کل مدارس یک منطقه یا شهر و حتی کشور متصور عنوان مثال یک مدرسه است؛ چشم
 شود.
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 شود:هدف پروژه خود به دو دسته تقسیم می پروژه: هدف •

 
  کند.در قالب یک یا دو خط هدف اصلی از نگارش و اجراي طرح را بیان می هدف کلی: •

 
ا هریزي براي تحقق  آنبه فهرست اهدافی اختصاص دارند که برنامهاهداف اختصاصی  اهداف اختصاصی: •

 شود.در کنار یکدیگر در نهایت منجر به اجراي مطلوب طرح و گرفتن بازخوردهاي مناسب می

 
پردازد. مثالً این مورد به بیان دستاوردهاي ملموس اجراي طرح میروجی و دستاوردهاي پروژه: خ •

تذکر اینکه طرح مورد نظر در یک مدرسه یا دانشگاه به صورت پایلوت اجرا شده و نتیجه گیري از انجام 
هاي به دست یاجراي آن در سطح کالن و همچنین استفاده از خروجگیري از این الگو براي آن و بهره

 هایی چون اسکچ، پوستر، مقاله و ...آمده در قالب

 
در قالب یک و  ، مراحل صفر تا صد انجام طرح پایلوت به صورت خالصهدر توضیح روش اجرا: روش اجرا •

ف، هد امعهشود. در این توضیح باید به عنوان طرح، رده سنی و جنسیت جتوضیح داده مییا دو پاراگراف 
 گیري از نتایج اجراي طرح پایلوت،چگونگی نیازسنجی، مکان اجرا، روش گرفتن بازخورد ، چگونگی بهره

 شود.و مسائلی از این قبیل اشاره  ي طرح کالن، نگارش مقالهبراي اجرا مثالً

 

نام برده و چه در ذیل آمده به تفکیک گروه اجرایی مورد نظر را باید در جدولی مشابه آنگروه اجرایی:  •

 هاي مورد نیاز براي هرکدام اشاره کرد.مورد نیاز و تخصص و مهارت به تعداد
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 مدارك مورد نیاز شرح وظایف تعداد نوع تخصص ردیف
پیش  مربی 1

 دبستانی (مثال) 
نفر 15به ازاي هر 

کودك یک نفر 
 کارشناس (مثال)

حضور در مرکز در تمام 
، مراقبت، تعیین شدهساعات 
بر  و آموزش کودکان پرورش

 طبق آیین نامه آموزشی

داراي مدرك فوق لیسانس 
روانشناسی علوم تربیتی و 
گواهی آموزش 

فرزندپروري از اداره  
سال  3بهزیستی. با بیش از 

 سابقه مربیگري (مثال)
2 ---- --- ---- ---- 

 ب) نیازسنجی آموزشی: 

رین تآموزشی موثر، نیازسنجی آموزشی است؛ و براي گرفتن دقیقهاي نیازهاي برگزاري دورهترین پیشیکی از مهم
ها، موسسات خیریه محلی، شهرداري بهزیستی، برقراري ارتباط با ،و به روزترین آمار و اطالعات، بهترین راه

 و در کل مراجعه به هاي نیروي انتظامی، اداره آموزش و پرورش مناطق و مدارسستادهاي مشاوره مستقر در اداره
هاي مورد نظر است. همچنین باید از افرادي که در زمینه انجام موسسات فعال در امر آموزش منطقه مطابق با دوره

نکته: ( گرفت تا نتایج کار دقیق و قابل اعتماد باشند.هاي آموزشی تجربه و مهارت کافی را دارند بهرهنیازسنجی
 گروه اجرایی مشخص شود.)ابتدا باید نیازسنجی آموزشی انجام شده و پس از آن 

 روش پیشنهادي:

o  هاي آموزشی قابل برگزاري را در اختیار خود مردم قرار داد و از آنان خواست فهرستی از سرفصل توانمی
که این کار در  شودتوصیه می بندي کنند.هاي مورد نظر خود را با توجه به نیازهایشان اولویتتا دوره

هاي توان در خالل و پایان برگزاري دورهبگیرد. همچنین می یی فرهنگی صورتاخالل یک گردهم
راي ب بندي نیازهاي آموزشیاي و البته نظر سنجی برگزار کرد و از اولویتآموزشی، نیازسنجی میان دوره

 و نظرات جمعیت هدف آگاه شد. هاي آموزشی بعديتعیین موضوعات دوره

 
o ها براي انجام شاوره و استفاده از مشاوره و آمارهاي آناندیشی با مسئوالن مراکز مبرگزاري جلسات هم

ها با کمک مشاوران و روانشناسان براي انجام نیازسنجی و اولویت و نیز بررسی داده نیاز سنجی آموزشی
 بندي نیازهاي آموزشی
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o هاي پلیسها و ادارهگیري از مراکز مشاوره و حل اختالف مستقر در دادگاهبررسی جراید و اینترنت و بهره 
 هاي مردم نهاد فعال در آن منطقهها و سازمانو مذاکره با خیریه

 

  رسانی: ج) تبلیغات و اطالع

افراد در صورت آگاهی از رویدادهایی که موسسات خیریه برگزار درصد از  58دهند حدود می نشان تحقیقات
ت هایی گرانبها براي موسسا؛ پس با این حساب، این خبر نوید بخش فرصتگذارندها را به اشتراك میکنند، آنمی

ه ب هایی که عصر تکنولوژي در اختیار بشر قرار داده، نهایت استفاده را در جهت نیلاي است که از فرصتخیریه
 شود:ها اشاره میها و توصیهاهداف خود ببرند. در ادامه به چند مورد از این فرصت

o هاي استانی و یا حتی سراسرياستفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و شبکه 

o  هاي مجازيابزار اینترنتی و شبکهاستفاده از 

o با مخابرات براي ارسال پیامک تبلیغاتی رایگان همکاري 

o  در مورد موضوعات آموزشیهاي آموزشی و معرفی طرح و سرفصل بروشور و کتابچه تبلیغاتیچاپ 

o هاتهیه جوایز جذاب و تشویق مخاطبان به شرکت در دوره 

o هاي دعوت از تمامی نهادهاي خصوصی و دولتی فعال براي معرفی امکانات خود جهت برگزاري کالس
 آموزشی

 

  د) جذب مدرس:

هاي مرتبط براي تدریس در براي دعوت از متخصصان علم مشاوره و روانشناسی و رشتهاطالع رسانی همگانی 
نامه همکاري امضا کرد سازمان بهزیستی یک تفاهم ها وتوان با دانشگاههاي آموزشی. در این مورد حتی میدوره

فت د شده و بعد از دریامنبهرهمربی بهزیستی هاي تربیتتا دانشجویان فوق لیسانس و دکترا بتوانند از آموزش
 شما آغاز نمایند. موسسهگواهی آموزشی همکاري خود را با 

 
 

 ه) مشاوره: 

هاي پیش از پروري، مهارتهاي فرزندهاي زندگی، مهارتهاي روانشناسی مانند مهارتدر خصوص برگزاري دوره
 ند.باش داشته هاي تخصصیمشاوره و دریافت کمک به دگان نیازنکنرود که برخی از شرکتازدواج و ... احتمال می

ه توان با اداره بهزیستی استان، ادارمثالً می صوص بهتر است که از پیش تمهیداتی اندیشیده شده باشد.خدر این 

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/29/infographic-shows-charity-is-more-than-money_n_5233390.html
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ي همکاري منعقد کرد که بر طبق آن در نامهتفاهم آموزش و پرورش، مراکز مشاوره دولتی و یا خصوصی مذاکره و
روزها یا ساعات، به مددجویان معرفی شده به صورت رایگان و یا با دریافت حداقل هزینه، خدمات ارائه برخی از 

 نمایند.
 

 و) موسسات پیشنهادي براي همکاري: 

هاي همسو با مصوبات و اهداف خود استقبال و از آن حقیقت این است که بسیاري از موسسات دولتی از برنامه
ي کار و فعالیت آنان، اطالعات اولیه همکاري با این موسسات بهتر است در مورد نحوه کنند. براي شروعحمایت می

، از آنان خواست تا ضمن بررسی هاي آموزشی پیشنهاديآوري کرد، سپس در اولین جلسه ضمن ارائه برنامهرا جمع
هاي آموزشی متناسب بتوانید طرحکنداکتور اجرایی سال خود را نیز در اختیار شما قرار دهند تا هاي برنامه، طرح

که بسته  شدهاز این نهادها اشاره  به فهرستی آماده و همکاري آموزشی مشترك را آغاز نمایید. در ادامهبا آن را 
 :توان از همکاري آنان بهره گرفتبه کلیات طرح می

o امام جمعه و ائمه مساجد محالت 

o  و شوراي شهر و روستا  هاشهرداري 

o  بسیج 

o هاي مردم نهاد فعالسازمان 

o هاي دولتی و خصوصیسازمان 

o فرهنگسراها 

o هادانشگاه 

o اداره بهزیستی 

o فرمانداري 

o استانداري 

o دهیاري 

o بخشداري 


