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 رویداد مدبر چیست؟
 مواجهه با انتخابات

نهایی و آغاز بازه زمانی تبلنغات انتخاباتی کییور و با توجه به فرارسیین ا ایاا انتخابات و مصییخن کیی ا اان ی ا  ا   

رسی   با نصیا  انتخاباتی رر سی ج جام ه ی ی ار کی ه و با ر یور ر ااار  این کیور انتخاباتی به نسو ار ین به یایاا می

ان ی ا ا   ا  من قی و قابل اجرا  ا  انتخابات تجربه ا  رر جام ه ایجار کی  اه بنصیتر به برنامهتوجه به اروار گذکیته

 ا  یوچ و توخادی گرفتار نصیون  ررا اه این اار موج  قرار گرفتن  ا و وع ه  توجه کیور و رر ف یا  غبارآدور رسیانه

 ا    ا  مختلفی خوا   کی   فلذا  اان ی ا ا  این روره ریاسیت جوهور  توجه بنصیتر  به ارابه برنامهاصیور رر راد 

 ه و وعن  باعث جذب مررا نخوا   ک  خور رارن  و متوجه   تن  اه صرفاً وع  

  اد یماعلنهرانصیااه اماا صیارق   و فر نگ و ارتباطات  قتصیارت  رقوق  ام یری علوی رانصیجویی     ا    رر این راسیتا انجون

اسیاتن  و م یلودنن مربوطه روی ار     یته بازاریابی سیناسیی مراش رکی  رانصیااه اماا صیارق وقصی  رارر با  واار   

  ا  م یریتی اان ی ا ا  ریاست جوهور  برگشار ان  رقابتی با ر ور رانصجویاا با   ف تسلنل  وه جانبه برنامه

 ا  مختلف با تودن   ا  خور را به کیینوه ا برنامهبا توجه به مصییامت موجور اقتصییار  فر نای و اجتواعی اان ی ا

  نخباانی رانصیجویاا و اسیاتن  برا  انتخاب ررسیت  ملشا به بررسیی انن  و دذا جام ه به ویژه جام همستوا ارابه می

   برنامه   ا  واق ی موجور   ییتن  و بررسییی انن  اه آیا این برنامه قابلنت اجرا رارر و یا ا با توجه به ظرفنتبرنامه

 صسنسی برا  ینصبرر ا  اف   ت یا خنر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 اهداف رویداد 

 آشنایی دانشجویان  با چالش های مدیریتی در سطح کالن کشور •

کاربردی ناظر به مسائل و  -های علمی مندی دانشجویان و خلق جریان ایجاد بستر مناسب برای افزایش دغدغه •

 روی کشور های پیش  بحران 

 قدرت تحلیل و ارزیابی همه جانبه دانشجویان مدیریتسنجش و رشد  •

 دهی توسط اساتید به دانشجویان برای افزایش بازدهی و یادگیری دانشجویان ارائه آموزش و جهت •

 تقویت کار تیمی در دانشجویان به ویژه در فضای مجازی  •

 ری مستقل های دانشجویی و ایجاد خالقیت در دانشجو برای ارائه راهکا استفاده از آموخته  •

 

 نحوه برگزاری 
 

 شود: این رویداد در دو شکل انفرادی و تیمی برگزار می

های سیاسی، مدیریتی، فرهنگ و ارتباطات، اقتصادی و  توانند در حوزههر کدام از دانشجویان می  :انفرادی •

برنامه برنامهحقوقی  بیان  به  که  انتخاباتی  نامزدهای  توسّط  شده  ارایه  مناظرات  های  های  در  خویش  مدّنظر 

اند، مورد بررسی قرار دهند و تا زمان مشخّص شده تحلیل تک بُعدی خویش  ها و ... بیان کردهانتخاباتی، مصاحبه 

ی نامزدها ارسال نماید. و در حوزه های ارزیابی شده بین نامزد ها  های یادشدهرا پیرامون هر کدام از برنامه 

 که بهترین برنامه در حوزه تخصصی هر دانشجو را دارد معرفی نمایند. مقایسه انجام داده و نامزدی 

ی  نمایند و با ارایه نام مینفره در رویداد ثبت  5الی    4های  های مختلف به صورت تیمدانشجویان با رشته  تیمی: •

های  مههای کاندیداهای ریاست جمهوری به بیان نقدی علمی و دقیق نسبت به برنایک تحلیل جامع از برنامه 

حوزه سیاسی، حقوقی،    5پردازند. این تحلیل جامع شامل ارزیابی و تحلیل برنامه های کاندیدا در  یادشده می

مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و جامع شناسی است که عالوه بر تحلیل برنامه ها در هر حوزه، تاثیر برنامه های  

فته شود. به عنوان مثال برنامه اقتصادی یک نامزد  یک حوزه بر حوزه دیگر نیز در این تحلیل جامع در نظر گر

برای کنترل تورم چه تاثیری بر روابط سیاسی و یا چه اثری بر بخش فرهنگی دارد. در آخر نیز به صورت ذو  

ابعاد مقایسه ای بین کاندیدا ها براساس تحلیل های انجام شده صورت گرفته و کاندیدا ها از لحاظ برنامه و  

 ابعاد کشور مقایسه و سنجیده شوند.   تاثیر آن بر کل 

در این بخش دانشجویان عالوه بر تحلیل و ارزیابی، اگر برنامه کاندیدا را نامناسب ارزیابی کردند،    بخش ویژه: •

 برنامه پیشنهادی یا طرح های تکمیلی خود را جهت بهبود طرح کاندیدای مربوطه ارائه میدهند. 

 دانشجویی عبارت است از: شاخص های اصلی برای تحلیل های  •



 
 

 
 

o   سخن نقل قول شده از کاندیدا دارای سند باشد. )به عنوان مثال کاندیدای مورد نظر این مطلب را در مناظره

 اول، رادیو اقتصاد، سایت کاندیدای مورد نظر و... بیان کرده است(

o  تحلیل مبتنی بر داده ها و شواهد موجود باشد نه به صورت انتزاعی 

o  تحلیل از داده های موجود نیز استفاده شده باشد و صرف نقل قول از کاندیدا ها مختلف نباشد   در ارزیابی و 

o  از نظریه ها و مدل های آموخته شده در دروس آموزشی هر رشته استفاده شود 

 بخش تیمی 

 ابعاد سنجیده شده شود  5تاثیر یک برنامه به صورت جامع در همه  •

باشد. به عنوان  محتوایی هر کدام از محورها با انجمن علمی دانشجویی مربوطه میدر تمامی مراحل یادشده، نظارت   •

مثال آثار تحلیلی یک دانشجوی سیاسی بالفاصله پس از دریافت که از طریق سایت انجمن علمی دانشجویی معارف  

هست به انجمن علمی دانشجویی سیاسی تحویل    modabber.modirisu.irاسالمی و مدیریت به نشانی  

 های مدّنظر نیز صورت گیرد.  شود تا بررسیداده می

 میز گرد تخصصی
منش گرر  ا  تخصییصییی رر روزه  ا و  ا   ا و سییناسییتاذار رر طول زماا روی ار و رر رنن تسلنل و ارزیابی برنامه

یک  راد   ا  اصیلی اصیور مانن  منش اکیتغال  منش م نصیت  منش آموزپ و یرورپ و    برگشار می کیور  رر این روی ار 

روزه اه به صیورت ر یور  و مجاز  برگشار منصیور نواین گاا اان ی ا  ا بر سیر  ر ا اا از منش  ا رفته و به سیوا ت  

رانصیجویاا و اارکینام منش یاسیا راره و برنامه اان ی ا رر این روزه را ارابه می ر ن   ب   از آا تنا  ا  رانصیجویی  

از مستوا  جل ییه رر ارزیابی نهایی  اان ی ا  برتر را رر  ر منش م رفی می  عموه بر تسلنل برنامه  ا و اسییتفاره اررا 

نواین   به عنواا ماال منش اکییتغال براسییام ارابه برنامه  ا  نواین ه  ا  اان ی ا  ا  اان ی ا  برتر از دساا ارابه برنامه  

  ا  اما را م رفی می نوای  

 وبینار ها و نشست های تخصصی پیرامون انتخابات 
یای ریار از راره  ا و مستوا ایی اه کیرات انن گاا رر روی ار می توانن  از آا اسیتفاره انن   نصی یت  ا و وبننار ایی 

برگشار منان     روزه  ا  مختلفاسیت اه به روی ار م بر به  واار  بخ   ا  مختلف و   یته  ا  علوی تخصیصیی 

رایط و صیسبت  ا  اان ی ا و  ونننن م یابل و راد   ا   رر این وبننار  ا ممک و سینجه  ا برا  تسلنل ررسیت کی 

 اصلی اصور بررسی می گررر 



 
 

 
 

 داوری 
برا  راور  رر بخ  فرر   تسلنل  ا و برنامه  ا  فرر  رریافت کی ه رسیته بن   کی ه و رر  ر روزه از اسیاتن  بناا و 

از متخصیصیاا  ر روزه به راور   کیاخن  ر روزه اسیتفاره می کیور  رر بخ  تنوی ننش اونته علوی روی ار متصیال 

 آثار تنوی یرراخته و براسام م نار ا  مصخن ک ه به راور  آثار می یررازن  

 زمان برگزاری رویداد
 

 خرداد ماه  ۱3الی   8 سازی بسترهای رویداد طراحی و آماده ۱

 خرداد ماه  ۲3الی  ۱4 زمان برگزاری رویداد  ۲

 خرداد ماه  ۲6الی  ۲4 داوری و بررسی نتایج  3

 خرداد ماه  ۲7 اختتامیه و معرفی نفرات برتر  4

 

 جوایز و هزینه های پیش بینی شده

به منظور تشویق به شرکت در مسابقه و تقدیر از برگزیدگان رویداد به    مجمع انجمن های دانشجویی دانشگاه امام صادق 

 اعطای جوایز به شکل زیر را در نظر دارد: 

 حوزه به صورت مجزا می باشد(  5)جوایز در بخش فردی برای هر یک از  

 



 
 

 
 

 

 های طرح  جدول مجموع هزینه

 جمع هزینه ها )ریال(  عنوان هزینه  ردیف 

 ۲۱5.000.000 برگزیدگان جایزه  ۱

۲ 
 میز گرد تخصصی 

 )هزینه برگزاری، رسانه ای، پذیرایی و...( 
50.000.000 

 ۲5.000.000 هزینه رسانه و تبلیغات  3

 ۱0.000.000 های اجرایی رویداد هزینه  4

 55.000.000 هزینه تقدیر از اساتید و داوران  5

 350.000.000 هزینه کل رویداد 

 

 


