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مقدمه
حسب دستور رئيس محترم سازمان در توجه به چالشهاي پيش روي سازمان و بهرهمندي از اندوختهها و تجربيات
برگرفته از ايده ها و دانش ضمني همكاران در امتداد فصل جديد فعاليتهاي سازمان با رويكرد افزايش بهرهوري
و ضرورت توجه به ايدهپردازي و نوآوري در تمام سطوح سازماني ،مديريت راهبردي و بهبود عملكرد سازمان
بمنظور استفاده از ظرفيتها و توان شهروندان و مخاطبان شهر تهران و همكاران خالق صف و ستاد سازمان
جشنواره ايدهپردازي و نوآوري را در اسفندماه سال  0011برگزار مي نمايد.
به همين منظور ،ايدههاي شهروندان و مخاطبان شهر تهران و همكاران از طريق درگاه ثبت ايده فرهنگي هنري و
سامانه شمس /سايت سازمان در همه گونه فعاليتهاي سازمان[به استناد بخش  7،6دستورالعمل برنامهريزي در
خصوص گونه فعاليتهاي سازمان فرهنگي هنري به شرح .0 :برنامههاي فرهنگي هنري (محلهاي-منطقهاي،
شاخص ،فراگير متمركز و تخصصي ستاد)  .2خدمات فرهنگي هنري (مطالعات و پژوهش ،اطالعرساني و
تبليغات ،امور آموزشي ،امور كتابخانهها ،محصوالت فرهنگي ،كانونها و مشاركتها ،مشاورههاي تخصصي با
محتواي فرهنگي هنري ،هنرهاي تجسمي ،هنرهاي نمايشي ،آفرينشهاي ادبي ،موسيقي ،فيلم و سريال)  .3خدمات
مديريتي (خدمات ستادي ،خدمات برونسپاري ،خدمات سرمايهاي ،خدمات پرسنلي ،ديون و تعهدات ،تعمير و
نگهداري ساختمان و خدمات جاري] تجميع شده و پس از بررسي ،پردازش و ارزيابي در دبيرخانه ايدهپردازي
و نوآوري سازمان(واحد ايده ها و الگوهاي برنامهاي مديريت راهبردي و بهبود عملكرد) ،براي انتخاب ايدههاي
برتر ،به كميته داوري جشنواره ارسال ميشود تا از ايدههاي برتر درون و برون سازماني ،تقدير بعمل آمده و
بصورت بسته ايدههاي كاربردي ،در تمام سطوح سازماني منتشر و مورد بهرهبرداري قرار گيرد تا موجبات
استخراج و تسهيم دانش سازماني بصورت فراگير ،فراهم گردد.

عنوان :جشنواره ایدهپردازی و نوآوری سازمان"جان"
عنوان جشنواره"جان" ،بر اساس تركيب ابتدايي كلمات جشنوارهي ايدهپردازي و نوآوري پيشنهاد شده است.
كلمه "جان" در فرهنگ فارسي عميد به "نيروي كه تن به آن زنده است ".تعريف شده است .و اين با هويت و
ذات ايده كه روح و جان فعاليت فرهنگي هنري است همخواني بسيار دارد.
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ضرورت و اهمیت:



زمينهسازي مناسب براي طراحي و اجراي نوآورانه برنامهها و خدمات فرهنگي هنري و خدمات مديريتي



تقويت اقتصاد فرهنگ و هنر و گسترش فرهنگ درآمدزايي و كارآفريني



افزايش كيفيت و فروش محصوالت و خدمات با فنآوري هاي جديد ونوظهور



ايجاد پيوند داخلي و خارجي بين سازمان ،دانشگاه و صنعت و انعقاد تفاهمنامههاي راهبردي



تشكيل تيمها ،شبكهها و كارگروههاي تخصصي داخلي و خارجي در حوزه ايدهپردازي و نوآوري



ارايه الگوهاي مناسب براي برندسازي سازمان با لحاظ مالكيت معنوي



بهرهگيري از مشاركت شهروندان محلهاي ،منطقهاي و شهري در طراحي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي هنري



استفاده از ظرفيتهاي سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه فرهنگ و هنر



بهرهگيري از ظرفيتهاي سمنها ،كانونها و انجمنهاي مرتبط با فعاليت فرهنگي و هنري



زمينه سازي براي تعامل و مشاركت با پارکهاي علم و فنآوري ،استارتآپها ،شتابدهندهها در كسب و
كار فرهنگي و هنري

رویکردها و محورهای جشنواره:
 .0فعاليتهاي جهادي و كمکهاي مومنانه
 .2درآمدزايي و بهبود اقتصاد فرهنگ و هنر
 .3برنامهها و خدمات فرهنگي هنري ذيل اهداف  06گانه و بيانيهي گام دوم انقالب اسالمي
 .0مقاومت ،جهاد و شهادت در مكتب سردار شهيد حاج قاسم سليماني
 .5مناسبتهاي فصل زمستان [0011والدت حضرت زهرا(س) :روز مادر -دهه فجر -والدت حضرت
علی(ع) :روز پدر -عید مبعث  -روز درختکاری و نیکوکاری -نیمه شعبان :میالد امام زمان(عج)-
استقبال از بهار]
 .7استفاده از هنر به عنوان ابزار پيادهسازي فرهنگ
 .6سبک زندگي ايراني -اسالمي (خانواده پايدار -فرزندآوري -فرزندپروري)
 .8احترام به والدين و سالمندان
 .9افزايش مشاركت بخش خصوصي در توسعه كسب و كار فرهنگي هنري
 .01توجه به گروههاي خاص(نابينايان ،معلولين و )...
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 .00تقويت مشاركت برون سازماني و استفاده از ظرفيت كانونها و مراكز مشاركتي ،مربيان و دستياران
آموزش ،فراگيران آموزش ،اعضاي كتابخانهها و اعضاي باشگاه فرهنگ و هنر ايرانيان و ساير مخاطبان
و شهروندان شهر تهران
 .02كارآمدي و اثربخشي نظام تبليغات و اطالعرساني فرهنگي هنري در فضاي حقيقي و مجازي
 .03شكلگيري استارتآپهاي فرهنگي هنري
 .00ارتقاي كيفيت و فروش محصوالت فرهنگي هنري
 .05افزايش بهرهوري سرمايههاي انساني با حفظ كرامت و منزلت كاركنان
 .07بهبود مديريت ارتباط با مخاطبان مراكز فرهنگي هنري

ارکان جشنواره:

رییس جشنواره:



معاون هماهنگي ،برنامهريزي و امور شورا

دبیر اجرایی و علمی جشنواره:



مدير راهبردي و بهبود عملكرد سازمان

شورای راهبردی جشنواره:
نماينده معاونت فرهنگي
نماينده معاونت هنري
نماينده معاونت مالي و اداري
مديرعامل مؤسسه رشد و شكوفايي جوان
مديرعامل مؤسسه آموزش شهر
مدير راهبردي و بهبود عملكرد
 3نفر از مديران فرهنگي هنري مناطق  22گانه و مراكز خاص
رئيس فرهنگسراي كار و تعاون

دبیرخانه جشنواره:
واحد ايدهها و الگوهاي برنامهاي

هیئت داوران:
اساتيد دانشگاه ،صاحبنظران و خبرگان حوزه ايدهپردازي و نوآوري(داخلي و خارجي)
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مراحل اجرایی جشنواره:
 .1انتشار فراخوان:
پوستر و فراخوان جشنواره در تاريخ  21دي ماه توسط دبيرخانه تهيه و منشر شده و تبليغات و اطالع رساني
محيطي و شهري توسط معاونت رسانه ،ارتباطات و فضاي مجازي سازمان انجام ميشود.

 .2محورها و رویکردهای جشنواره:
محورها و رويكردهاي جشنواره در اين شيوه نامه مشخص شده است كه شركتكنندگان در جشنواره ميتوانند
در هر يک از حوزهها ،ايدههاي خود را ارايه دهند.

 .3ثبت ایدهها:
همه مخاطبان و شهروندان شهر تهران و همكاران سازماني(كاركنان رسمي و قرارداي سازماني و شركتي ،مربيان
و دستياران آموزش ،فراگيران آموزشي ،اعضاي كانونها و مراكز مشاركتي ،اعضاي كتابخانهها و اعضاي باشگاه
فرهنگ و هنر ايرانيان) از تاريخ  21دي ماه تا  21بهمن ماه بدون محدوديت سني ،شغلي و غيره مي توانند
ايدههاي خود را به دو روش زير براي دبيرخانه طرح ارسال نمايند:

 ثبت ايده از طريق درگاه ثبت ايده فرهنگي هنري در سامانه شمس به آدرس:

http://i.farhangihonari.ir
 ثبت ايده از طريق درگاه ثبت ايده فرهنگي هنري در سايت سازمان فرهنگي هنري به آدرس:
https://farhangsara.ir

نکته:
ثبت و ارسال ایدهها در فرمت فایل ویدئویی  3دقیقهای( ،)mp4فایل صوتی( ،)mp3فایل متنی(  pdfو
 ،)wordفایل ارائه(پاورپوینت ،)ppt :فایل تصویری( )jpegدر درگاههای فوقالذکرامکانپذیر میباشد.

 .4داوری جشنوارهی ایدهپردازی و نوآوری:
پس از ثبت ،ايدهها تجميع شده و مورد بررسي ،پردازش و ارزيابي در دبيرخانه ايدهپردازي و نوآوري
سازمان(واحد ايدهها و الگوهاي برنامهاي مديريت راهبردي و بهبود عملكرد) انجام گرفته و براي انتخاب ايدههاي
برتر ،در دو مرحله به شرح ذيل ،به كميته داوري جشنواره ارسال ميشود:

مرحله اول:
در مرحله اول كه از  21تا  31بهمنماه انجام ميشود ايدههاي پايش شده در دبيرخانه ،توسط داوران درون
سازماني مورد بررسي قرار گرفته و ايدههاي منتخب به مرحله نهايي ارجاع ميشوند.
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مرحله نهایی:
در اين مرحله كه به صورت متمركز و از تاريخ  31بهمن تا  01اسفند ،انجام ميشود ،ايدهپردازان ميبايستي در
مدت زمان محدود به دفاع از ايدههاي خود بيردازند .در اين مرحله ،همه ايدهها ضبط و ثبت ميشود تا ضمن
شناسايي و معرفي ايدههاي برتر" ،تد فرهنگ و هنر" براي اولين بار توسط سازمان فرهنگي هنري شكل بگيرد.

.5مراسم اختتامیه جشنواره:
پس از داوري ايدهها و انتخاب ايدهپردازان نمونه ،مراسم اختتاميه به صورت متمركز روز يكشنبه  05اسفندماه در
يكي از مراكز فرهنگي هنري با حضور رياست محترم سازمان برگزار خواهد شد و جوايز افراد منتخب در هر
موضوع اهدا ميشود.

جوایز:
ایده برتر(اول)

نشان زرین

لوح تقدیر

جایزه نقدی  00/000/000ریال

ایده برتر(دوم)

نشان نقرهای

لوح تقدیر

جایزه نقدی  55/000/000ریال

ایده برتر(سوم)

نشان سیمین

لوح تقدیر

جایزه نقدی 50/000/000ریال

ایده برتر(چهارم)

نشان ویژه

لوح تقدیر

جایزه نقدی  55/000/000ریال

ایده برتر(پنجم)

نشان ویژه

لوح تقدیر

جایزه نقدی  50/000/000ریال

 11ایده قابل تقدیر

نشان ویژه

لوح تقدیر

جایزه نقدی  0/000/000ریال به هر نفر

تماس با دبیرخانه جشنواره640053340 :
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