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 : مقدمه1ماده 

ترين عامل ايجاد ارزش است که در ترين قابليت و توانايي انسان و بنياديترين و اساسيمهم2پردازي و ايده1خلاقيت 

پردازي روز به روز اهميت بيشتري نمايد. موضوع خلاقيت و ايدهميي ابعاد و جوانب زندگي وي نقش کاملاً حياتي ايفا همه

تحولات پر  .ها در جهت رفع نيازهاي بشر استفاده نمودشود تا بتوان از اين ايدهاي مييافته و همواره به آن توجه فزاينده

اي ه ي از سازمانها و شرکتها و معيارها، بسيار شتاب جهاني در علم، تکنولوژي، صنعت و مديريت و به طور کلي ارزش

 .موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، گرايش و علايق خود را در جهت به کارگيري خلاقيت و نوآوري هدايت کنند

و خلاقيت است که اساس 3از عمده ترين جريان هاي حاکم بر حيات بشري در آغاز هزاره سوم ميلادي فرايند کارآفريني 

ي کار علمي ايده"فرمايند: مي )مدظله العالي(در همين خصوص مقام معظم رهبري .ل و دگرگوني استو بسترساز تغير و تحو

ه صنعت، شود بآوري، بعد تبديل ميشود به فنشود به علم، بعد تبديل ميگيرد، بعد تبديل ميدر ذهن نخبه شکل مي

طور استمرار پيدا کند. اين چرخه همينآيد توي بازار مصرف، بازخورد آن در بازار مصرف، باز توليد ايده ميبعد مي

 "هاي دانشگاهي در اين امر ضروري است.هاي مديريتي و دستگاههاي صنعتي و دستگاهدولت و دستگاه کند. همکاريمي

همانگونه که گفته شد، در جهان  پرفراز و  نشيب امروز، اعمال (. 11/70/1331در ديدار نخبگان جوان معظم له )بيانات 

جتناب ناپذير است. در اين عرصه ورزش به عنوان ششمين تفکر نوآورانه و استفاده از آن در صنايع و سازمان ها امري ا

در همين راستا و صنعت درآمدزاي کشورهاي توسعه يافته توجه بسياري از مديران را به خود معطوف ساخته است. 

و  تخصصي ،عمومي هاي تگيـشايس ارتقاي و ازيـتوانمندس ،تربيت "اساسنامه دانشگاه فرهنگيان"اهداف  2مطابق بند 

 و فناوري ،علم توليد در توانا و خالق ،خودباور ،کارآفرين ،يـمتق هاي انـانس پرورش بر تأکيد با انيـانس منابع اي حرفه

همواره مورد توجه جدي دانشگاه فرهنگيان قرار گرفته  جامعه نيازهاي و اسالمي هاي ارزش و مباني با متناسب ،نوآوري

ظرفيت هاي موجود براي راهکار گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بين مديران، استفاده بهينه از علاوه بر اين به  است.

ند در س و حمايت از پژوهشگران فعال و مجرب يعموم يمربيان و تأمين پژوهشگر مورد نياز نظام تعليم وتربيت رسم

معاونت رهبري  در همين راستا و توجه به منويات مقام معظملذا  تحول بنيادين آموزش و پرورش اشاره شده است.

                                                           
1 Creativity 
2 idea generation 
3 Entrepreneurship 
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ر نظر د به منظور استفاده از پتانسيل دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگيان دانشجويي/ اداره کل تربيت بدني

 سراسر کشور دانشگاه فرهنگيان را برگزار نمايد.دانشجو معلمان دارد نخستين جشنواره ايده پردازي 

 : اهمیت و ضرورت2ماده 

هنجاري آشکاري در خصوص کمک به فرآيند  هاي ايجابي واز ابتداي پيدايش و تأسيس خود دلالتنهاد دانشگاه در ايران 

ها اين انتظار از دانشگاه وجود داشته که با پرورش نيروي انساني  توسعه و پيشرفت کشور داشته است. در همه دوره

هاي بالاي آموزشي و رغم ايجاد ظرفيتکننده ي روند پيشرفت کشور باشد. در حال حاضر عليکارآمد و توانا تسهيل

هاي هاي کشور، به دلايل مختلف، سهم اين نهاد در مواجهه و پاسخ به مسائل جامعه، در حوزهپژوهشي گسترده در دانشگاه

در خصوص اهميت و ارزش )مد ظله العالي(و همچنين با توجه به منويات مقام معظم رهبري باشدمختلف به اندازه مطلوب نمي

اقتصاد مقاومتي عنواني کلّي است و بعد توليد ، فرمودند که توليد و کارآفريني در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

ش هاي مناسبي براي پيمايزيرسازيچرا که  و اشتغال؛ اين مجموع نقاطي است که بايستي همه بر روي آن متمرکز بشوند

معاونت دانشجويي اداره کل تربيت بدني  لذا به همين منظور، .د شده استمسير دستيابي به رونق توليد و اشتغال ايجا

در نظر دارد، نخستين جشنواره ايده پردازي دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگيان را برگزار دانشگاه فرهنگيان 

 نمايد.
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 : اهداف3ماده 

اداره کل تربيت بدني و همچنين، سياست ها، فعاليت ها و برنامه  1311اين شيوه نامه در راستاي اقدامات اساسي نمايه سال 

داف با اه کارآفريني و اشتغالتفکر  م نمودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي، ورزشي،ريزي هاي دانشگاه فرهنگيان با هدف فراه

 ذيل تهيه و تدوين شده است:

: توليد و اقتصاد مقاومتيبا محوريت  يدر حوزه تربيت بدني و علوم ورزش ترويج فضاي ايده پردازي، خلاقيت، نوآوري و ابتکار 

 .درحوزه آموزش و پرورش اشتغال

به منظور فائق آمدن بر مشکلات و مسائل موجود در حوزه تربيت بدني و  دانشجو معلمانبهره مندي از ظرفيت هاي فکري  

 .آموزش و پرورش علوم ورزشي

م تربيت بدني و علو مديريت، ياددهي و يادگيري پردازان برتر در زمينه موضوعات مرتبط با حوزهشناسايي ايده ها و ايده  

 .آموزش و پرورش ورزشي

 .ي آموزش و پرورشدر حوزه تربيت بدني و علوم ورزش سرمايه گذاري و سودآوري ، افزايش سطح فناوري 

 .هاي نوورز و پاسداشت انديشه انديشه دانشجو معلمانشناسايي  

 به صورت کارآ و اثربخش. تقويت توان گردآوري و ارائه مطالب 

 .دانشجو معلمان در حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي با نگاه به آموزش و پرورش تقويت کارگروهي و رقابت سازنده 

 : اعضاي كميته داوران4ماده 

 معاون دانشجويي)رئيس کميته( 

 مدير کل تربيت بدني)نائب رئيس کميته( 

 ادارات تربيت بدني)دبير، مسئول کميته اجرايي و مسئول هماهنگي(روساي  

 )عضو(توانمند در صورت نياز کارشناسانتخصصي و  داوران 

 : شیوه اجرا5ماده     

 خواهد شد.برگزار به شيوه ذيل  مسابقه حاضر، در دو مرحله  
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 داوري اوليه ایده ها مرحله اول:

 .نمايداداره کل تربيت بدني ارسال  /طبق فرمت ارسالي به معاونت دانشجوييهر استان بايستي ايده هاي خود را بر  

 انتخاب خواهد شد. )ارائه حضوري(مورد نظر براي ورود به مرحله دومايده هاي  ،به انتخاب هيات داوراندر مرحله اول  

  خواهد رسيد.ايده هاي منتخب در مرحله اول از سوي اداره کل تربيت بدني به اطلاع استان متبوع  

 داوري نهایی ایده ها مرحله دوم:

 دعوت به عمل خواهد آمد. رحله دوممبه صورت حضوري در منتخب در مرحله اول نفرات برتر از  

 .بيان کند داوران، شوراي سياستگذاري و حضارثانيه مهلت داده مي شود تا ايده خود را براي  177به هر فرد مرحله اين در 

 از شيوه هاي جذاب و نوين ديداري و شنيداري براي ارائه ايده خود استفاده کنند.افراد منتخب بايد  

 خواهد شد. اهدا يجوايزداوري نهايي به ايده هاي برتر پس از  

 شرایط شركت: 6ماده 

 اين جشنواره ويژه کليه دانشجو معلمان در حال تحصيل دانشگاه فرهنگيان است.

 : معيارهاي ارزیابی ایده ها7ماده 

تصاد با تاکيد بر اق خلاقيت و نوآوري، داشتن ارزش علمي، فني و تخصصي، مستند سازي علمي، ساده و کاربردي، سهولت اجرا   

 اشتغال و قابليت استفاده در دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش. -مقاومتي: توليد

 : قوانين و مقررات كلی8ماده 

با تاکيد بر استفاده دانشگاه فرهنگيان و آموزش و  اشتغال-اقتصاد مقاومتي: توليدتمام ايده هاي ارسالي با محتواي  

 تهيه و تنظيم شده باشد.پرورش 

 اسلامي و هنجارهاي ملي و مذهبي بايد در تمام ايده ها مورد توجه قرار گيرد. -اصول ايراني 

 باشد. شده رعايت اطلاعات ارائه در طرفي بي اصل 

 .)براي هر ايده يک فرم(اطلاعات ايده پرداز)ايده پردازان( در فرم پيوست به صورت کامل بيان و همراه با ايده ارسال گردد 

 تمام ايده هاي ارسالي به صورت تايپي و در پيوست نامه اداري استان ارسال شود. 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14297
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 پرداز)ايده پردازان( به صورت ضميمه به اين معاونت ارسال گردد. تصوير کارت دانشجويي ايده 

 نفر مي باشد. 3حداکثر نفرات شرکت کننده براي هر ايده  

 از ارسال فايل ها و دريافت اداره کل تربيت بدني اطمينان حاصل شود. 

 حذف خواهد شد.کپي برداري و ارسال آثار خارج از فرمت شيوه نامه در هر مرحله اي از داوري که باشد  

 : شيوه ارسال آثار9ماده 

به صورت متمرکز و در يک مرحله به صورت پيوست نامه  --------هر استان بايد آثار دانشجو معلمان خود را حداکثر تا تاريخ 

 به معاونت دانشجويي ارسال گردد.

 : زمان بندي اجرا01ماده 

 تاریخ فرآیند

 21/11/1311 ايدهآخرين مهلت ارسال 

 73/12/1311 اوليه داوري

 17/12/1311 اعلام نتيجه نهاييبرگزاري مرحله دوم و 

 : جوایز00ماده 

 به ايده هاي برتر منتخب از سوي هيات داوران، جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 : نمونه برگ ارزیابی مسابقه ایده پردازي سراسر كشور دانشگاه فرهنگيان01ماده 

 0 1 3 4 5 عنوان ردیف

      در توليد اثرخلاقيت  1

      نوآوري در توليد اثر 2

      ارتباط موضوعي با نامگذاري سال اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال 3

      در دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش قابليت اجرايي 1

      ايجاد زمينه کسب در آمد و معرفي به بازار 5

      جامعه و آموزش موازين فرهنگيرعايت اصول با  1

      رعايت اصل صرفه جويي و مقرون به صرفه بودن تهيه و اجرا)قابليت پياده سازي( 0

      نوآوري و ابتکار در نحوه معرفي و تبليغ محصول 3

      جمع امتيازات
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 باسمه تعالی

 جشنواره ایده پردازي سراسر كشور دانشگاه فرهنگيانفرمت ارسال ایده ها و طرح هاي نوین در نخستين 

 --------------خانوادگي صاحب ايده/ صاحبان ايده)حداکثر سه نفر(: نام و نام 

 -------------/ مقطع تحصيلي: رشته تحصيلي

 تلفن همراه:

 پست الکترونيکي:

 پرديس(:محل تحصيل)استان و 

 -------------نام ايده: 

 شرح ايده:

 

 تمايز با ايده هاي مشابه:وجوه 

 وضعيت ايده در داخل و خارج کشور:

 :فرهنگيان و آموزش و پرورش دامنه کاربرد آن در دانشگاه

 :اشتغال -ارتباط ايده با محور اقتصاد مقاومتي: توليد

 :نحوه پياده سازي و کسب درآمد

 

 1ساير توضيحات:

                                                           
 13اندازه  BNazaninعناوين قلم 1 

 معاونت دانشجويي دانشگاه فرهنگيان ارسال گردد. ايده ها و طرح هاي هر استان بصورت يکجا و به پيوست نامه استان مربوطه به




