درخواست پیشنهاد پروژه
()RFP
 .1عنوان پروژه
تدوین راهکار و راهبری طرح تحولی اجرایی مشارکتهای مردمی جهت جذب و نگهداشت خیرین
مدرسه ساز

 .2مقدمه
سند حاضر درخواست پیشنهاد پروژه « تدوین راهکار و راهبری طرح تحولی اجرایی مشارکتهای
مردمی جهت جذب و نگهداشت خیرین مدرسه ساز » است که به عنوان مبنا و راهنمای تهیه پروپزال
مورد استفاده خواهد بود.

 .3بیان و تشریح مسئله
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،در پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
برای دستیابی به آموزش و پرورش در طراز جمهوری اسالمی ایران تدوین و تصویب شده است .زیر نظام
«تامین فضا ،تجهیزات و فناوری» یکی از شش زیرنظام اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی است که
مأموریت اصالح و ایجاد تحول در حوزه فضا ،تجهیزات و فناوری در آموزش و پرورش را عهدهدار است .با
عنایت به بند ( )۳اهداف و بند ( )۷سیاستهای اجرایی برنامه زیر نظام «تامین فضا ،تجهیزات و فناوری»
که بر جذب مشارکت حداکثری سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمکهای مردمی و تنوع بخشی
و توسعه روشهای مشارکت خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت طراحی ،ساخت ،مقاومسازی و
تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی ،تربیتی و ورزشی تاکید دارند و با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت
در خصوص توجه ویژه به این امر ،موضوع فرهنگسازی و جلب مشارکتهای مردمی به عنوان یکی از
برنامههای تحولی سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس در دستور کار قرار گرفته است .هدف از این
پروژه تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی مناسب به منظور تحقق اهداف سازمان میباشد .در تدوین

این برنامه استفاده از ظرفیتهای رسانهای به منظور فرهنگسازی و جذب مشارکت اقشار مختلف مردم
مورد نظر است .همچنین انتظار می رود در برنامه ارائه شده ،گروههای مختلف سازمان مورد توجه قرار
گیرد.

 .4اهداف پروژه
 -1برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی طرح جلب مشارکتهای مردمی
 -2کنترل پروژه طرح مشارکتهای مردمی

 .5الزامات پروپوزال
موارد زیر در تکمیل بخشهای مختلف پروپوزال مورد نظر میباشد:
 oبیان مسئله و اهمیت موضوع
 oاهداف پروژه
 oبرنامه اجرایی
 oخروجیهای پروژه
 oبودجه
 oزمانبندی در قالب گانت چارت

 .6مدت زمان انجام پروژه
مدت زمان مورد نظر برای پروژه  1۱ماه میباشد

