باسمه تعالي
نامۀحمایتازبرگزاریبازدیدهایدانشآموزیمستعدان


شیوه
(طرحایرانگشت) 

مقدمه
در راستاي اجراييسازيِ اقدامهاي ملّي  ۲-1-۵ ،7-۲-1و « ۳-1-۵سند راهبرردي شور ر در امر ر گاب را » و بر منظر ر ايجراد
شناخت ،امید و اگ یزه در داگشآم زا در جهت تالش براي جذب و فعالیت در مراشز پژوهوي ،ت لیردي و مرديريتي شور ر در
آينده ،بنیاد ملّي گاب ا از برگزاري بازديدهاي داگشآم زي مستعدا با همکاري ادارههاي شلّ آمر زش و پررورش اسرتا هرا و
موارشت مديرا  ،مسئ ال و مت لیا مؤسسات ،شرشتها ،تأسیسات يرا جاببر هراي گردشر ري و ...حمايرت مريشنرد .برر اير
اساس ،شی هگامۀ «حمايت از برگزاري بازديدهاي داگشآم زي مستعدا (طرح ايرا گوت)» ب شرح زير تص يب ميش د:
مادّۀ:1تعاریف 
براي اختصار ،تعريفهاي زير در اي شی هگام رعايت ميش د:
الف .بنیاد :منظ ر بنیاد ملّي گاب ا است .
ب.معاونتمستعدان :منظ ر معاوگت مستعدا بنیاد ملّي گاب ا است.
ج.بنیاداستانی :منظ ر هر يک از بنیادهاي گاب ا استاگي است.
د.طرح :منظ ر طرح حمايت از برگزاري بازديدهاي داگشآم زي مستعدا (ايرا گوت) است.
هـ.مقصدبازدید :منظ ر هر يک از مؤسسات فرهن ي ،پژوهوي و ت لیدي ،شررشتهراي داگرشبنیرا  ،تأسیسرات راهبرردي يرا
جابب هاي گردش ري است ش م رد بازديد داگشآم زا قرار ميگیرد.
و.راهنمایمتخصص :منظ ر هر يک از استادا داگو اه ،متاصصا يا شارشناسا داراي صالحیتهراي تربیتري ،تاصصري و
مسلّط ب م ض عِ مقصد بازديد است ش ضم همراهي با داگشآم زا در بازديرد ،ت ضریحات مر رد گیراز را در اختیرار آگرا
قرار ميدهند.
ز.مربیراهنما :منظ ر هر يک از داگشآم خت ا يا داگوج يا داراي صالحیتهاي تربیتي و تاصصي رشت هراي داگور اهي
ح زۀ عل م پاي  ،عل م اگساگي ،فني و مهندسي يا منابع طبیعي مرتبط با م ض ع فعالیت مقصد بازديرد (اعر از مراشرز پژوهوري
يا ت لیدي ،جابب هاي گردش ري فرهن ري و طبیعري و )...اسرت شر ضرم همراهري برا داگرشآمر زا در بازديرد ،زيرر گظرر
متاصص راهنما ،ت ضیحات م رد گیاز را در اختیار آگا قرار ميدهند.
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ح.ستاداجرایی :منظ ر ،ستاد اجرايي طرح ايرا گوت در هر يک از بنیادهاي گاب ا استاگي است.
ط.مدیراجرایی :منظ ر ،مدير اجرايي طرح ايرا گوت براي هر گ بت اجراي طرح است.
ی.آییننامۀاردوهایدانشآموزی :منظ ر آيری گامرۀ اجرايري اردوهراي داگرشآمر زي مصر ب شر راي عرالي آمر زش و
پرورش است.
مادّۀ:2اهداف 
اهداف اجراي اي طرح عبارت است از:
 .1-۲آگاه شد داگشآم زا (دورۀ مت سط ) از فعالیتها و ظرفیتهاي تأسیسات و صنايع شو ر با اول يت دسرتاوردهاي پر
از پیروزي اگقالب اسالمي؛
 .۲-۲تق يت ح

خ دباوري ملّي و ارتقاي سطح باور داگشآم زا ب ت اگاييهاي متاصصا و مديرا فعال در داخل شو ر؛

 .۳-۲آشناييِ داگشآم زا با شاخ ها و رشت هاي تحصیلي (مت سط و داگو اهي) و گیز فرصتهرا و زمینر هراي شریلي مررتبط برا
آگها درشو ر؛
 .4-۲آشناييِ داگشآم زا با جابب هاي طبیعي ،زيارتي ،فرهن ي و اجتماعي شو ر و تق يت روحیۀ دلبست ي ملّي.
مادّۀ:3ستاداجرایی 


ب منظ ر تصمی گیري ،برگامر ريرزي ،همراهن ي و گظرارت برر تمرامي امر ر مربر ش بر شری هگامر « ،سرتاد اجرايري اسرتاگي طررح
ايرا گوت» با ترشیب و وظايف زير در هر يک از بنیادهاي استاگي توکیل ميش د:
.1-3ترکیبستاد

الف .رئی

بنیاد استاگي (رئی

ستاد)

ب .معاو پرورشي و فرهن ي ادارۀ شلّ آم زش و پرورش استا
ج .يک ت از معاوگا يا مديرا سازما صنعت ،معد و تجارت استا (ترجیحاً معاو ام ر صنايع ،رئری

ادارۀ آمر زش و

پژوهش يا مسئ ل روابط عم مي)
د .يک ت از معاوگا يا مديرا سازما میراث فرهن ي ،صنايع دستي و گردش ري استا (ترجیحاً معاو میرراث فرهن ري،
معاو گردش ري يا مسئ ل روابط عم مي)
تبصره :در م ارد لزوم و با توایص رئی

ستاد ،امکا بهرهمندي از تاصص ساير صاحبگظرا براي ستاد وج د دارد.

.2-3وظایف

الف .شناسايي و اگتااب مقصدهاي بازديد مناسب (در سطح بازديدهاي شهرستاگي ،استاگي ،پهن اي و شو ري)؛
۲

ب .دع ت ،مذاشره و جلب موارشت مديرا  ،مسئ ال و مت لیا مقصدهاي بازديد در برگزاري طرح و ترأمی هزينر هراي
آ (حمل و گقل ،پذيرايي ،بیم و )...در قالب جلسات شاري ،همايشها و...؛
ج .اگتااب مدير اجرايي ،راهنماي تاصصي و مربیا راهنماي طرح؛
د .تعیی تعداد داگشآم زا منتاب و تعداد دفعات برگزاري طرح براساس ض ابط اگتااب داگشآم زا ؛
هر  .گظارت بر حس اجراي طرح مبتني بر ض ابط و مقررات مرتبط (ب ويژه آيی گامۀ اردوهاي داگشآم زي).
نحوۀانتخابدانشآموزان 

مادّۀ:۴


4ر .1در هر گ بت اجراي طرح ايرا گوت ،تعدادي از داگشآم زا منتاب پايۀ هفت تا دوازده (با اول يرت پايرۀ گهر ) از سرطح
شهرستا  /منطق يا استا  ،ب ص رت تکجنسیتي و ب تفکیک دورۀ تحصریلي (دورۀ اول و دوم مت سرط ) برراي شررشت در
طرح اگتااب ميش گد.
4ر .۲اگتااب داگشآم زا براي شرشت در طرح ،براساس معرفي يک داگش آمر ز از هرر شرالس (برا تأيیرد شر راي مدرسر ) در
تمامي مدارس سطح شهرستا  /منطق اگجام ميش د.
تبصره :معاوگت مستعدا ميت اگد براساس گزارشهاي برگامۀ ملّي شرهاب (طررح شناسرايي و هردايت اسرتعدادهاي برترر بنیراد ملّري
گاب ا ) يا گتايج مسابقات داگشآم زي معتبر ،گروهي از داگشآم زا را ب فهرست شرشتشنندگا در طرح ،اضاف گمايد.
مادّۀ:5فراینداجرایی 
۵ر .1براي هر گ بت اجراي طرح ،مدير اجرايي (ترجیحاً از مديرا و مربیا باتجربرۀ آمر زش و پررورش و داراي صرالحیتهراي
الزم) براي سرپرستي اردوهاي داگشآم زي (با رعايت چرارچ ب مفرادآيی گامرۀ اردوهراي داگرشآمر زي) از سر ي سرتاد
اجرايي اگتااب ميش د.
تبصرۀ :1منابع مالي الزم در آغاز اجراي طرح ايرا گوت در يک شهرستا  /منطق از هر يک از اسرتا هرا ،در ب دجرۀ سراالگۀ
بنیادهاي استاگي در ح زۀ مأم ريتهاي معاوگت مستعدا پیشبیني ميش د .در مراحل آتي اجرراي طررح ،برا فعالیرت
مؤثر ستاد اجرايي طرح در استا ها ،براي گ بتهاي بیوتري از اجراي طررح برا جلرب مورارشت مرديرا  ،مسرئ ال و
مت لیا مقصردهاي بازديرد در برگرزاري و ترأمی هزينر هراي طررح (حمرل و گقرل ،پرذيرايي ،بیمر و )...و يرا جرذب
شمکهاي خیرا در استا ها برگام ريزي ميش د .براي تسهیل تحقق اي امر ،امکا پیشبینري باوري از هزينر هراي
گ بتهاي بعدي برگزاري طررح در اسرتا هرا در ب دجرۀ سراالگۀ بنیادهراي اسرتاگي در حر زۀ مأم ريرتهراي معاوگرت
مستعدا وج د خ اهد داشت.
۵ر .۲بنیاد استاگي ،گسبت ب عقد قرارداد همکاري با مدير اجراييِ منتابِ طرح اقدام ميشند.
۳

۵ر .۳مدير اجرايي طرح ،ام رگردآوريِ اطالعات م رد گیاز براي اگتااب «راهنماي متاصص» و «مربیا راهنمرا» را برا همراهن ي
و همکاري بنیاد استاگي بيربط؛ و ام ر اگتااب ،اعزام و پذيرايي داگرشآمر زا  ،برگامر هراي فرهن ري و تفريحري و ...را برا
هماهن ي و همکاري معاوگت پرورشي ادارۀ شلّ آم زش و پرورش استا اگجام ميدهد.
تبصرۀ :2اخرذ مج زهراي الزم و مرديريت امر ر اجرايري طررح مطرابق ضر ابط و مقرررات (بر ويرژه آيری گامرۀ اردوهراي
داگشآم زي) و شلیۀ مسئ لیتهاي گاشي از آ  ،برعهدۀ مدير اجرايي است.
۵ر .4داگشآم زا منتاب براي شرشت در طرح ،مطابق برگامرۀ زمراگيشر بر اطرالع آگرا رسریده اسرت ،در محرل مقررر (مبرد
حرشت) حض ر يافت و با وسیلۀ گقلیۀ پیشبینيشده ب س ي مقصد بازديد حرشت ميشنند.
تبصرۀ :3از لحظۀ عزيمت ،يک گفر راهنماي تاصصي و يک يا دو گفر مربري راهنمرا (متناسرب برا مقصرد بازديرد) ضرم
همراهي با داگشآم زا  ،ت ضیحات م رد گیاز راجع ب مقصد و برگامۀ بازديد را در اختیار آگا قرار ميدهند.
۵ر .۵در مقصد بازديد ،داگشآم زا ب همراه راهنماي تاصصري و مربیرا راهنمرا ،مطرابق برگامرۀ پریشبینريشرده از بارشهراي
ماتلررف بازديررد مرريشننررد و بررا شررنید ت ضرریحاتشارشناسررا و مررديرا آ مرشررز يررا شارشناسررا و مت لیررا آ جاببررۀ
گردش ري ،با ابعاد ماتلف علمي ،فني ،اجرايي ،اقتصادي و مديريتي آ مرشز يا ابعاد ماتلف طبیعي ،ترارياي و فرهن ري
آ جاببۀ گردش ري آشنا ميش گد.
تبصرۀ :۴طي اي زما  ،راهنماي تاصصي و مربیا راهنمرا ترالش مريشننرد برا طررح پرسرشهراي هدفمنرد ،ت ضریحات
شارشناسا و مديرا مرشز يا شارشناسا و مت لیا جاببۀ گردش ري مر رد بازديرد را در جهرت اهرداف بازديرد
س ق دهند.
۵ر .6پ

از بازديد و پذيرايي از داگشآم زا در مقصد بازديد ،داگشآم زا با وسیلۀ گقلیۀ پریشبینريشرده بر محرل مقررر (مبرد

حرشت) بازگرداگده ميش گد (يا اگر بازديد شامل بریش از يرک مقصرد بازديردي باشرد ،عرازم مقصرد بعردي مريشر گد و
مراحل پیشگفت مجدداً تکرار ميش د).
۵ر .7پ

از پايا بازديد ،هريک از داگشآم زا شرشتشننرده در طررح گزارشري از بازديرد(هاي) اگجرامشرده را ظررف مردت

حداشثر يک هفت تدوي و براي مربیا راهنما ارسال ميشنند.
۵ر .8مربیا راهنما با مطالعۀ گزارشهاي دريافتي ،يک تا س گزارش را زير گظر راهنماي تاصصي بر عنر ا گرزارشهراي برترر
اگتااب ميشنند تا با هماهن ي و پی یري مسئ ال بنیاد استاگي ،در گوريات محلي يا وب اههاي مرتبط ،منتور ش گد.
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سیاستهایاجرایی 

مادّۀ:6


عالوه بر لحاظ اص ل اساسي حاش بر «سند راهبردي شو ر در ام ر گاب را » در تردوي اير شری هگامر  ،سیاسرتهراي اجرراي
شی هگام مطابق بيل تبیی ميگردد:
 .1-۲تمرشز بر فرهنگسازي ،جلب موارشت و ترويج ال ي بازديدهاي داگشآم زي مسرتعدا در میرا مرديرا  ،مسرئ ال و
مت لیا مؤسسات ،شرشتها ،تأسیسات يا جابب هاي گردش ري؛
 .۲-۲اول يت مؤسسات ،شرشتها و تأسیسات ايجادشده در سالهاي پ

از پیرروزي اگقرالب اسرالمي بر دسرت متاصصرا و

شارشناسا ايراگي در اگتااب مقصدهاي بازديد؛
 .۳-۲ضرورت برگزاري شارگاههاي آم زشي و جلسات تر جیهي برراي آشرنايي اعضراي سرتادهاي اجرايري ،مرديرا اجرايري،
راهنمايا تاصصي و مربیا راهنما با اهداف ،سیاستها و بايست هاي طرح؛
 .4-۲رعايت شامل مفاد آيی گامۀ اردوهاي داگشآم زي مص ب ش راي عالي آم زش و پرورش.
مادّۀ:7تفسیرونظارت 


شرح م ارد مسک ت ،تفسیر مفاد و گظارت بر اجرراي صرحیح مفراد شری ه گامر برر عهردۀ معاوگرت مسرتعدا اسرت و تورایص و
تصمی گیري در م ارد خاص ،بر عهدۀ ش راي معاوگا بنیاد ملّي است و الزم است معاوگت مسرتعدا  ،در هرر سرال ،گزارشري از
اجراي شی هگام را تهی و ب ش راي معاوگی و رئی

بنیاد ارائ شند.

مادّۀ:8تصویبواجرا 


اي شی هگام موتمل بر يک مقدم  ،هوت ماده و پنج تبصره در تاريخ  1۳99/۳/۲1ب تص يب رئی
از تاريخ تص يب الزماالجراست و پ

بنیراد ملري گاب را رسرید و

از يک مرحل اجرا ،اصالحات الزم در آ اعمال ميش د.

سورناستاری 
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری 
ورئیسبنیادملّینخبگان 

۵

