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 2صفحه 

 پیشگفتار

ویژه گروه های جهادی که توسط پژوهشکده شهید اعتباری طراحی شده است معرفی  در این نوشتار دوره عرصه یابی و شناسایی

شود. شد. اهداف، کالس ها و کارگاه های دوره مذکور از نظر محتوایی و اجرایی می  صاره فعالیت های   ارایه خواهد  این دوره ع

شد. ستا می با شرفت رو شهید اعتباری در حوزه پی شکده   محتوای این دوره ها بر مبنای مطالعات میدانی و تحقیقاتی تیم پژوه

صورت گرفته و تجربیات مبتنی بر این مطالعات در روستاهای مختلف تدوین شده است.



 

 3صفحه 

 اول بخش 

 یابیآموزش عرصهو اهداف ضرورت 

 مقدمه -1-1

صفهان در زمینه  صنعتی ا شگاه  شهید اعتباری دان شکده  ستایی پژوه شرفت و تعالی مناطق رو سطهه بپی ی انجام پروژه های وا

ستا تحقیقاتی و اجرایی شرفت رو سپاه در با مجموعه های متولی پی شرفت و آبادانی  شور از جمله قرارگاه پی سازمان مک دیریت و ، 

ستانداردیک  ا و ....برنامه ریزی، کمیته امداد، دهیاری ه ستا مدل جامع، علمی و ا صه یابی ابعاد مختلف رو سایی و عر شنا  جهت 

ست. طراحی، سنجی نموده ا ستا، این پژوهشکده  اجرا و صحت  از طرف دیگر با توجه به اهمیت فعالیت گروه های جهادی در رو

شنهاد و راهکار برای حرکت های جهادی پ سی، تحلیل و ارائه پی شنا سیب  ست. به آ ضر در این پژوهشکده با رداخته ا اعضای حا

  شده و تجربیات را به صورت یک دوره آموزشی طراحی نمودند. پروژه های انجامسایقه حضور در گروه های جهادی، عصاره 

صفهان  ستان ا سیج دانشجویی ا سازندگی ناحیه ب ست معاونت  در دو  یادجه یگروه ها یننو یابیدوره عرصه  نخستینبه درخوا

در ادامه به . برگزار شیید 1397سییال  زا برای گروه های جهادی برادر و خواهر بسیییج دانشییجویی در بهمن و اسییفند ماهدوره مج

 معرفی اجمالی دوره طراحی شده پرداخته می شود.

 اهداف -1-2

گان دفاع مقدس، پس اردوهای جهادی بی شک از جمله ثمرات طلوع انقالب اسالمی است. حرکت هایی که از بسیجیان و رزمند

 ، همچوننیزاما این حرکت مبارک  ق مختلف ادامه دارد.سازندگی آغاز شد و همچنان از طر از جنگ تحمیلی با نهاد انقالبی جهاد

م در گا ی طراحی شدهترین هدف دوره  از آسیب ها و غفلت ها مصون نمی باشد. در همین راستا مهم فعالیت های دیگر بشری
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ارائه مدلی عملیاتی متناسییب با شییرایط و در ادامه  در حوزه عرصییه یابی علمی و عملی اردوهای جهادیآسیییب شییناسییی اول 

 .می باشد روستاهای کشور و نیز مقدورات و اهداف اردوهای جهادی

 است به شرح زیر است: شده تعریفه برای تحقق هدف مذکور مجموعه اهدافی ک

 ه با مردمهرویکردهای مختلف مواج ررسیبا ب مدل فعلی عرصه یابیو آسیب شناسی نقد  .1

 از جمله: یابی مشارکتی مسئلهبیان چالش ها و اصول ، و مشارکتی ارائه مدل مسئله یابی .2

  استفاده از مشارکت مردم در شناخت مسایل و ورود آن ها در جریان تصمیم سازیآموزش و تمرین نحوه 

  و پیشرفت در منطقه هدف همه جانبه دیدن توسعه 

  ییانروستا یجا برا یانتظارات ب یجاداعدم 

سئله ییاجرا فرآیندآموزش  .3 شارکت یابی م سه ی)برگزار یم ستا یان+ ب جل سائل رو سائل  یدبن یت+ اولو ییانم + م

 جلسات( ین+ مخاطب عات جلسهوموض یابی، یشهر

سئله ی تجربه .4 شارکت یابی م شده از  از طریق ایجاد محیط آن یچالش ها یریتو مد یم سازی  سات شبیه  جل

 در روستا یمشارکت یابی مسئله

 ائل، از جمله:مسو صحت سنجی کشف  یو روش ها ضرورت .5

 یدانمشاهده در م یها یکبا اصول و تکن آشنایی 

 در جوامع محلیمصاحبه  یها یکبا اصول و تکن آشنایی 

 یلگریمصاحبه به روش فراتسه تمرین 

 کشف مسئله یروش ها تمرین 

 یدانحضور در م یبرا یشنهادیپ ییاجرا یندفرآ ی ارائه .6

 و ایده پردازی حل مسئله یبا روش ها آشنایی .7

 حل مسئله یروش ها تمرین 

 حل مسئله یبرا یتخصص یها یماز ت یبرخ معرفی 

 ، از طریق جزوات آموزشی و شبکه های مجازیدوره یمحتوا تثبیت .8

  ردگیری از مخاطبین، کارفرمایان و اساتید و مربیان دوره، به وسیله بازخودوره، اصالح و به روز رسانی ارزیابی .9
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 بخش دوم 

 معرفی کالس ها و کارگاه های آموزشی

 مقدمه -2-1

 یکالس ها و کارگاه هااهداف دوره عرصیییه یابی نوین گروه های جهادی، در این بخش به معرفی ضیییرورت و پس از بیان 

 دوره به قرار ذیل می باشد:سرفصل های  می پردازیم. یآموزش

 آسیب شناسی فعالیت های جهادی 

 تکنیک مشاهده گری 

 تکنیک مصاحبه 

 مساله یابی مشارکتی 

 کشف مساله 

 حل مساله 

 در ادامه به صورت تفضیلی به معرفی سرفصل های اشاره شده پرداخته می شود.

 یجهاد یها یتفعال یشناس یبآسکالس  -2-2

شایع بین گروه های جهادی در رابطه با اردر اولین کالس دوره به تعدادی از  سیب های  صه  تباطآ ستای هدف و عر با مردم رو

 و سواالتی همچون: ته می شود.یابی گروه جهادی پرداخ

 آیا اردوهای جهادی به اهداف خود میرسند؟ 
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 چرا در مردم کمتر در انجام پروژه ها با گروه های همکاری می کنند؟ 

  معناست؟چه پایداری یک فعالیت جهادی به 

 چگونه می توان فعالیت های جهادی را پایدارتر کرد؟ 

 بررسی می گردند.

 یمشارکت یابیکالس مسئله -2-3

شنهاد  سی اردوهای جهادی و نهایتا پی شنا سیب  شارکتی"با توجه پیش زمینه های بوجود آمده در کالس آ سئله یابی م به  "م

سخ داده  سواالت زیر پا صه یابی غفلت می کنند، در این کالس به  ستفاده از آن برای عر عنوان ابزاری که اردوهای جهادی در ا

 می شود:

 مسئله یابی مشارکت دهیم؟ فرآِیند برنامه ریزی و چگونه اهالی روستا را در 

 در مسئله یابی با مردم با چه چالش هایی مواجه خواهیم شد؟ 

 ع این چالش ها چه مهارت هایی نیاز است؟برای رف 

 کدام یک از اهالی باید در مسئله یابی مشارکتی شرکت کنند؟ 

 یمشارکت یابیکارگاه مسئله -2-4

ست را در یک محیط  شده ا شارکتی بیان  سئله یابی م ست جهادگران هر آنچه در کالس م شارکتی قرار ا سئله یابی م در کارگاه م

 تمرین نمایند.و شبیه سازی شده از روستا واقعی 

 چگونه می توان حاضرین جلسه را قانع کرد؟ 

 انعطاف پذیری و قاطعیت را چگونه باید توامان رعایت کرد؟ 

 چگونه اولویت های اصلی روستا را استخراج نماییم؟ 

ستایی خیالی سناریویی از رو ست که  صورت ا صه، روند برگزاری کارگاه بدین  صورت خال شامل  به  مد نظر طراحان دوره که 

نفره ای از جهادگران داده می شود. و سعی می شود تا به کمک مربیان  5اطالعاتی از روستا و تعدادی از اهالی آن است به گروه 

جلسه ای مشارکتی مشابه جلسه عرصه اشتغال روستاهای هدف اجرا گردد. هر کدام از افراد گروه قرار است تا نقش خاصی را در 

جلسیه به عهده داشیته باشیند و با توجه به معیارهای داوری در جلسیه به ایفای نقش خود بپردازند. نفر اول قرار اسیت به عنوان 

ست، و به همین ترتیب فردی کارگر، نفر  شاورزی ا شغل وی ک ست که  صی ا شخ شود، فرد دوم  ضر  سه حا ستا در جل دهیار رو
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سه و نفر آخر به عچهارمی نیز دامدار، و نهایتا  شرکت در جل شده تا با  ستا وارد  ست که به رو ضای گروه جهادی ا نوان یکی از اع

 مدیریت آن مسائل روستا در عرصه اشتغال را احصا و الویت بندی نماید.

 موزشیوری آه در حین اجرای کارگاه نیز مربی گروه ناظر بر روند جلسه است تا نکات مورد نیاز را یادآوری نماید و سعی کند بهر

با شییاخه هایی تعریف شییده گروه را ارزیابی نماید نقاط ضییعف گروه ها و عملیاتی را هر چه بیشییتر افزایش دهد. در نهایت نیز 

 متذکر گردد.

 ارائه ضرورت کشف مسئله -2-5

 در ارائه ای کوتاه، ابتدا مروری می شود بر آنچه جهادگران آموخته اند؛ سپس این سوال مهم مطرح می گردد که:

 ال خطا در تشخیه مسئله توسط مردم وجود دارد؟آیا احتم 

  چه باید کرد؟در صورت وجود خطا 

 نحوه مدیریت یک جلسه خوب چگونه است؟ 

 یگرمشاهده یککالس تکن -2-6

سه ابزار شاهده گری، ما  سمی  شامل م صاحبه و گزارش های ر شف و م شنهاد می کنیم تا بتوانند در ک به گروه های جهادی پی

  مزایای مشاهده شامل موارد زیر می باشند: آن ها بهره ببرند. اولین ابزار مشاهده گری است.صحت سنجی مسائل از 

 یو صحت سنج یممستق یترو -2-6-1

رسند، در حالی که با مشاهده خود شاهد و ناظر  به دست ما میواسطه در روش های دیگر اطالعات به صورت غیر مستقیم و با 

 اطالعات هستیم.

 روش ها یراطالعات از سا یلکمت -2-6-2

ستا اطالعاتی در مورد  صاحبه با دهیار رو سا یسطح زندگ"فرض کنید در م ست آور "اهالی یزندگ لوکس در یلو وجود و ده به د

 است.دختران  یزیهجه و خانه ها یلوسا، یمنزل اهال یممستق یدبازدبرای صحت سنجی این مسئله، یک روش :  ایم.

 یاندر جر یشههم -2-6-3

 .مشاهده گری جریان داشته و به افزایش اطالعات کمک می کند لحظات حضور در روستا ینآخر یامصاحبه و  ینتا آخر یحت
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 آسان -2-6-4

 را ندارد. یکردن و خواندن گزارشات رسم یدامصاحبه و پ یها یسخت

 یلگریمصاحبه به روش فراتسه یکتکنو کارگاه کالس  -2-7

سا نیبهتر شنا ش ،ییروش  ست که حقا یرو ست قیا صو ایو  یرا بدون کم و کا سازیغلو ت ساش یهااز روش یکی. دینما یر  یینا

سه سه یلگریفرات ست. فرات ش یلگریا ست که مبنا یرو سعه آن تجرب یا ست. ا یتو سط آقا نیبوده ا سهناکات یروش تو  لگریا )ت

در  ییدر مناطق روسییتا تیسییال فعال نیچند یط. ناکاتا در اسییتفاده شییده و تحت عنوان یک کتاب منتشییر شییده اسییت( یژاپن

ستا یهاگلوگاه ایمختلف دن یشورهاک شخ ییحل مشکالت جوامع رو سال  ی. آقانمودیم ییجوداده و چاره هیرا ت وادا که چند 

سا یقدرت پ نیهمکار ناکاتا بود به ا شنا شته تحر یو ییبرد و روش  سه روش نیدرآورد. وادا ا ریرا به ر  یام گذارن یلگریرا فرات

 نمود.

 سعی می شود به سواالت زیر پرداخته شود. یلگریمصاحبه به روش فراتسه کیکارگاه تکنس و با این مقدمه، در کال

 چگونه ارتباط موثر با روستاییان داشته باشیم؟ 

  چگونه می توان به اطالعات بدون روتوش و خام از طریق مصاحبه دست یافت، به عبارت دیگر چطور سواالت حقیقت

 یاب طراحی کنیم؟

 اطی فرار کنیم؟چطور از دام های ارتب 

 فرضیه سازی و طراحی سوال به چه صورت است؟ 

 جمع بندی اطالعات مصاحبه چگونه باید انجام گیرد؟ 

 + ارائه گروه ها کارگاه کشف مسئله -2-8

شف  شد به این پس از آنکه روش ها و ابزارهای ک سعی  شد و  سائل در کارگاه ها و کالس های قبل آموخته  سنجی م و صحت 

سخ داده  ست آوریم؟"شود کهسوال پا سئله تمرین می کنند که "باید اطالعات را چگونه بد شف م باید "، جهادگران در کارگاه ک

 را به دست آورند. "چه اطالعاتی

 کارگاه حل مسئله +ارائه گروه ها -2-9

پیشیینهاد تیم طراح دوره پژوهشییکده شییهید اعتباری به گروه های پس از فراگیری آموزش ها و تمارین در بخش های گذشییته، 

صه یابی طی کردن روند زیر  سایی"مرحله یعنی جهادی در حوزه عر ستفاده از ابزارهای  "شنا ستا با ا ش"رو صاحبه و "اهدهم  و م
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ستفاده و  نیز سناد"ا سئله یابی"و در مرحله بعد  مرتبط با منطقه هدف "مطالعه ا ستفاده از "م ش"روش  با ا سئله یابی م  "ارکتیم

 مسائل بپردازد. "ایده پردازی یافتن راه حل"به  "دسته بندی مسائل"است. در ادامه وقت آن است که گروه جهادی پس از 

 روند اجرایی پیشنهادی به گروه های جهادی 1-2 ریتصو

 های قبلیدر دوره  ها تصاویر برگزاری کارگاه -2-10

 کارگاه در دوره برادران ارائه 2-2 ریتصو



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 10صفحه 

 ارائه کارگاه در دوره برادران 3-2 ریتصو

 ها گروهگفت و گوی  - کارگاه در دوره برادران یبرگزار 4-2 ریتصو

 

 ارائه گروه ها -کارگاه در دوره برادران  یبرگزار 5-2 ریتصو



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 11صفحه 

 

 

 گروه ها یگفت و گو -کارگاه در دوره برادران  یبرگزار 6-2 ریتصو

 

 گروه ها یگفت و گو - خواهرانکارگاه در دوره  یبرگزار 7-2 ریتصو



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 12صفحه 

 

 گروه ها یگفت و گو -ران خواهکارگاه در دوره  یبرگزار 8-2 ریتصو

 

 ارائه گروه ها - خواهرانکارگاه در دوره  یبرگزار 9-2 ریتصو



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 13صفحه 

 

 ارائه کالس در دوره برادران 10-2 ریتصو

 

 توجیه نمایندگان گروه های جهادی – در دوره برادران ارگاهک برگزاری  11-2 ریتصو

 



 

 14صفحه 

 کالس ها و کارگاه ها پیشنیازها و حداقل و حداکثر زمان مورد نیاز بخش سوم 

 کالس ها و کارگاه ها ازیو حداقل و حداکثر زمان مورد ن ازهایشنیپ 1-3جدول 

 دقیقه() یازحداکثر زمان مورد ن (یقه)دق یازحداقل زمان مورد ن یشنیازهاپ عنوان برنامه ردیف

 آزمون دوره یش/پینمخاطب یسطح بند یازصورت ن در یهافتتاح 1
شرکت کنندگان  ی+ معرف ی+ سرود مل یدقرآن مج تالوت

 (یقهدق 45خالصه دوره ) یو برگزارکنندگان + معرف

مان برگزار کننده ز که یدر صورت

 یقهدق 45از  یشبخواهد، ب یشتریب

 60 30 ندارد یجهاد یها یتفعال یشناس آسیب 2

 90 60 یجهاد یها یتفعال یشناس آسیب یمشارکت یابیمسئله کالس 3

 (120(/خواهران )180برادران ) (90(/خواهران )150) برادران یمشارکت یابی+ کالس مسئله ینمخاطب یبند گروه یمشارکت یابیمسئله کارگاه 4

 30 15 ندارد ضرورت کشف مسئله ارائه 5

 90 30 ضرورت کشف مسئله ارائه یگرمشاهده یکتکن کالس 6



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 15صفحه 

 دقیقه() یازحداکثر زمان مورد ن (یقه)دق یازحداقل زمان مورد ن یشنیازهاپ عنوان برنامه ردیف

7 
مصاحبه به روش  یکتکن کالس

 ی+ باز یلگریفراتسه
 120 90 ینمخاطب یضرورت کشف مسئله + گروه بند ارائه

 کشف مسئله+ ارائه گروه ها کارگاه 8

+ ارائه ضرورت کشف مسئله +  ینمخاطب یبند گروه

احبه مص یک+ کالس تکن یگرمشاهده یککالس تکن

 یلگریبه روش فراتسه

120 135 

 360 180 ینمخاطب یبند گروه حل مسئله +ارائه گروه ها کارگاه 9

 60 30 جمع بندی امتیازات و تعیین گروه های برتر برتر یاز گروه ها یرو اعالم و تقد اختتامیه 10



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 16صفحه 

 

 یجهاد یاردوها یابیدوره عرصه  یکل ندیفرآ 1-3شکل 



 

 17صفحه 

 بخش چهارم معرفی جزوات آموزشی 

 جزوه مسئله یابی مشارکتی -4-1

 

 یمشارکت یابیجزوه مسئله  1-4 ریتصو

مشاهده،  یاطالعات از روش ها یجمع آور یبرا . شناساگردینما یشناساگر به مدت چند روز در روستا اطالعات الزم را کسب م

ستفاده م یرسم یگزارش ها یمصاحبه و مطالعه  مصاحبه  ییروستا و نخبگان نیمسئول ،یاهالبا  زیکند. در روش مصاحبه ن یا



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 18صفحه 

آغاز و  دانیم در لیتحل ندیشود که چگونه فرآ یشرح داده م ییاجرا یرونداین جزوه در  رو نیازا دهد. یرا انجام م یمتعدد یها

 مختلف توسط مردم احصا شود. یمسائل روستا در حوزه ها

 زاده حامدکاظممهندس   -رحمانیان حامدمهندس  - پورحسینی جاللمهندس مولفین: 

 جزوه ابزارهای کشف مسئله -4-2

 

 کشف مسئله یجزوه ابزارها 2-4 ریتصو

سائل از آن ها بهره ببرند. اولین ابزار  سنجی م صحت  شف و  شنهاد می کنیم تا بتوانند در ک سه ابزار به گروه های جهادی پی ما 

شاهده گری  صیلی به دو مورد اول م صورت تف ستند. در این جزوه به  سمی ه صاحبه و گزارش های ر ست. و ابزارهای دیگر م ا

 پرداخته شده است.

 عرب وحیدمهندس   -دوست وطن علیمولفین: مهندس 

 

 



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 19صفحه 

 اجتماعی در جوامع محلی-کشف مسائل، حوزه فرهنگی جزوه راهنمای -4-3

 

 یدر جوامع محل یاجتماع-یکشف مسائل، حوزه فرهنگ یجزوه راهنما 3-4 ریتصو

مواجه شیییده و  آن در مناطق محروم با یجهاد یکه معموالً گروه ها یاجتماع-یحوزه فرهنگ ائلاز مسییی یتعداد جزوه نیدر ا

شر ازین لیبه دقت و تحل زیشناخت آن ها ن سئله ب یم حیدارد، ت سپس ذ انیشود. ابتدا عنوان م سئله، اط لیشده و   العات وهر م

سئله ا نیعدم وجود چن ایتواند بر وجود  یکه م ییها مؤلفه ستا داللت یم شته در رو شد، ب دا عنوان  جزوه به نیشود. ا یم انیبا

در روستا  که داند یراهنما، م نیک اقابل استفاده است. هر شخه با کم یابیو مسئله  ییشناسا میت یکشف مسئله برا یراهنما

 کنند، ارتباط دارد. یم انیکه مردم ب یمسائل از کیاطالعات به کدام  نیکند و ا یجمع آور دیرا با یچه اطالعات

ض الزم ست ا حیبه تو ش نیا سائل و اطالعات جامعه  یموارد مذکور تنها بخ ستای از م شش م ییرو س یرا پو  اریدهد و موارد ب

شف نما یمی وجود دارد که گروه جهاد یگرید ستا ک آن  طراحان راهنما تاکنون طبق تجربه و تفکر نیا نی. همچندیتواند در رو

 را دارد. تکامل بهبود و تیآموزش قابل نیدر طول زمان و ح نیبه دست آمده، بنابرا

 احمدی حسن - رحمانیان حامدمهندس مولفین: 



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 20صفحه 

 یدر جوامع محل و اشتغال معیشتکشف مسائل، حوزه  یجزوه راهنما -4-4

 

 یو اشتغال در جوامع محل شتیکشف مسائل، حوزه مع یجزوه راهنما 4-4 ریتصو

مواجه شییده و  آن در مناطق محروم با یجهاد یکه معموالً گروه هاو اشییتغال  شییتیمعحوزه  از مسییائل یتعداد جزوه نیدر ا

شر ازین لیبه دقت و تحل زیشناخت آن ها ن سئله ب یم حیدارد، ت سپس ذ انیشود. ابتدا عنوان م سئله، اط لیشده و   العات وهر م

سئله ا نیعدم وجود چن ایتواند بر وجود  یکه م ییها مؤلفه ستا داللت یم شته در رو شد، ب دا عنوان  جزوه به نیشود. ا یم انیبا

در روستا  که داند یراهنما، م نیقابل استفاده است. هر شخه با کمک ا یابیو مسئله  ییشناسا میت یله براکشف مسئ یراهنما

 کنند، ارتباط دارد. یم انیکه مردم ب یمسائل از کیاطالعات به کدام  نیکند و ا یجمع آور دیرا با یچه اطالعات

ض الزم ست ا حیبه تو ش نیا سائل و اطالعات جامعه  یموارد مذکور تنها بخ ستای از م شش م ییرو س یرا پو  اریدهد و موارد ب

شف نما یمی وجود دارد که گروه جهاد یگرید ستا ک آن  طراحان راهنما تاکنون طبق تجربه و تفکر نیا نی. همچندیتواند در رو

 را دارد. تکامل بهبود و تیآموزش قابل نیدر طول زمان و ح نیبه دست آمده، بنابرا

 پورحسینی جاللمهندس  -دوست وطن علیمهندس ین: مولف

 



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 21صفحه 

 اجرائیات و هزینه های دوره پنجمبخش  

 هزینه های مرتبط با کالس ها و کارگاه هاعنوان  -5-1

 مرتبط با کالس ها و کارگاه ها یها نهیعنوان هز 1-5 ریتصو

 کالس/کارگاه ینههزعنوان  عنوان برنامه یفرد

 آزمون دوره یش/پینمخاطب یسطح بند یازدر صورت ن یهافتتاح 1

 یابیو ذهاب + فرم ارز یابمدرس + ا یجهاد یها یتفعال یشناس یبآس 2

 یابیو ذهاب + فرم ارز یابمدرس + ا یمشارکت یابیکالس مسئله 3

 یمشارکت یابیکارگاه مسئله 4
و...  یو+ چاپ سنار یابیو ذهاب + فرم ارز یابها + ا یمدرس + مرب

 یجنتا ی+ داور

 یابیو ذهاب + فرم ارز یابمدرس + ا ارائه ضرورت کشف مسئله 5

 یابیو ذهاب + فرم ارز یابمدرس + ا یگرمشاهده یککالس تکن 6

7 
مصاحبه به روش  یککالس تکن

 ی+ باز یلگریفراتسه
 یجنتا ی+ چاپ آزمونک + داور یابیو ذهاب + فرم ارز یاب+ ا یمرب

 کارگاه کشف مسئله+ ارائه گروه ها 8
+ چاپ مسائل و...  یابیو ذهاب + فرم ارز یابها + ا یمدرس + مرب

 یجنتا ی+ داور

 کارگاه حل مسئله +ارائه گروه ها 9
و...  یو+ چاپ سنار یابیو ذهاب + فرم ارز یابها + ا یمدرس + مرب

 یجنتا ی+ داور

  تربر یاز گروه ها یرو اعالم و تقد یهاختتام 10



 

 22صفحه 

 کل دوره مرتبط با یها ینهعنوان هز -5-2

 مرتبط با کل دوره یها نهیعنوان هز 2-5 ریتصو

 به کارفرما یا ... وجود دارد؟ واگذاری امکانآیا  ؟است اجباریآیا انجام هزینه اختیاری و یا  واحد موارد هزینه ردیف

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر پرینت جزوات 1

 - در صورت درخواست جزوه، اجباری است کل دوره طراحی و ویراستاری جزوات 2

 - در صورت درخواست آیدی کارت، اجباری است کل دوره طراحی آیدی کارت 3

 - درخواست بنر، اجباری استدر صورت  کل دوره طراحی بنر 4

 - در صورت درخواست پوستر، اجباری است کل دوره طراحی پوستر 5

 امکان واگذاری اختیاری کل دوره چاپ بنر 6

 امکان واگذاری اختیاری کل دوره چاپ پالت تایم الین 7

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر کاور و بند آیدی کارت 8

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر چاپ آیدی کارت 9

 امکان واگذاری اجباری کل دوره ماژیک 10

 - اجباری برای هر نفر پرینت برگه های مورد نیاز 11



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 23صفحه 

 به کارفرما یا ... وجود دارد؟ واگذاری امکانآیا  ؟است اجباریآیا انجام هزینه اختیاری و یا  واحد موارد هزینه ردیف

 - اختیاری کل دوره جریان سازی 12

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر وعده های غذایی و میان وعده 13

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر هزینه اسکان 14

 - اجباری برای هر نفر حق الزحمه کادر اجرایی 15

 - اجباری برای هر نفر حق الزحمه منتورها و اساتید 16

 امکان واگذاری اختیاری کل دوره کرایه مکان آموزشی 17

 - اجباری کل دوره هزینه ایاب و ذهاب اساتید و کادر 18

 - اختیاری کل دوره فضاسازی 19

 امکان واگذاری اختیاری کل دوره فیلم برداری و ساخت کلیپ 20

 امکان واگذاری اختیاری برای هر نفر تهیه یادبود 21

 امکان واگذاری اختیاری کل دوره های برترجایزه تیم 22

 

 



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 24صفحه 

 نفره 40 دو روزه و جدول هزینه های پیشنهادی برای دوره 1-5جدول 

 توضیح هزینه اجباری یا اختیاری؟ مبلغ به تومان موارد هزینه ردیف

 نفری 40دوره حداکثر  کل برای اجباری 5.400.000 هزینه محتوا و حق الزحمه مدرسین 1

 بهتر است حتما باشد 820.000 هزینه جزوات و پرینت برادران 2

 هدر صورت کمبود بودج هستند.این جزوات تکمیل کننده محتوای دوره 

که مایل باشند خریداری  مخاطبینیمی توان به عنوان جزوه اختیاری، 

 .نمایند

 اختیاری 180.000 چاپ آیدی کارت و پالت 3
و باال بردن کیفیت ظاهری کار نیاز  ، گروه بندیبرای فضاسازی مناسب

 است.

 اختیاری 170.000 جلد و بند آیدی کارت 4
و باال بردن کیفیت ظاهری کار نیاز  ، گروه بندیمناسب برای فضاسازی

 است.

 اختیاری 200.000 چاپ بنر 5

بنرها برای معرفی هر کالس طراحی ز است. برای فضاسازی مناسب نیا

ر کننده قرار می در اختیار برگزادر صورت تمایل فایل بنر ها شده اند. 

 گیرد.

6 
 کاغذ ،هزینه موارد مصرفی از قبیل ماژیک

A4  و... 
  و اجباری قابل واگذاری به برگزار کننده 50.000

 فرآیند دوره و عنوان هر کالس و ... چاپ می شود اجباری 200.000 ها، پالت تایم الین و بنر کالسطراحی 7

 اختیاری 300.000 جریان سازی 8
تجربه قبلی نشان می دهد برای آشنا شدن مخاطب با دوره و همچنین 

ایجاد پیش فضا برای زمینه سازی دوره گزینه بسیار مناسبی می باشد در 



      
    معرفی دوره عرصه یابی نوین گروه های جهادی

 25صفحه 

 توضیح هزینه اجباری یا اختیاری؟ مبلغ به تومان موارد هزینه ردیف

این حالت یک هفته قبل از برگزرای دوره لیست افراد به تیم مجری 

تحویل داده شده و از طریق ایجاد کانال در شبکه های اجتماعی و ... 

دوره آشنا می شود، همچنین خروجی کالس ها و امتیازات  مخاطب با

 نیز در آنجا اطالع رسانی می شود.

 هزار تومان برای دو روز 50نفری تقریبا  اجباری/ بر عهده برگزار کننده  وعده های غذایی و میان وعده 9

  اجباری/ بر عهده برگزار کننده  هزینه مکان برگزاری 10

 مبدا حرکت مدرسان از شهر اصفهان به محل برگزاری می باشد. اجباری/ بر عهده برگزار کننده  مدرسین هزینه ایاب و ذهاب 11

 اجباری/ بر عهده برگزار کننده  فضاسازی 12
ذکر شد در اختیار برگزار  7و  5، 4، 3محتوای فضاسازی که در بندهای 

 کنده قرار می گیرد.

  بر عهده برگزار کننده اختیاری /  فیلم برداری و ساخت کلیپ 13

 در صورت نیاز قابلیت واگذاری به پژوهشکده وجود دارد اختیاری / بر عهده برگزار کننده  تهیه یادبود 14

 اختیاری / بر عهده برگزار کننده  های برترجایزه تیم 15

وره را د کارگاه های این گزینه انگیزه مخاطبین برای فعالیت بیشتر در

بدیهی است که فعالیت بیشتر اعضا در کارهای گروهی  فراهم می آورد.

 ی آموزش می باشد.الزمه

 


