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فصل اول
معرفی	چهارسوق

عکس:	یازدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق)1397(-تهران



	نیازهای	 ارتباط	و	ایجاد	شبکه	های	تخصصی،	یکی	از
اساسی	فعاالن	یک	زیست	بوم	است.	دیدن	و	شنیدن	
تجارب	دیگران،	ادامه	دادن	راه	آن	ها	و	یا	همراه	شدن	در	
راه	آن	ها	از	دستاوردهای	این	ارتباطات	و	شبکه	سازی	ها	

است.	
سال	1392	زمانی	بود	که	رویداد	چهارسوق	با	شعار	
»نشر	نوآوری	های	آموزشی«	با	همراهی	جمعی	از	معلمان	
و	فعاالن	حوزه	آموزش	برای	ارائه	تجارب	بومی	این	حوزه	
متولد	شد.	تجاربی	که	از	دل	معلمان	و	دغدغه	مندان	
	نمونه	برداری	یک	 	و	بوم	زاده	شده	بود	و	نه	از ایـن	مرز
.	برایمان	 	بـا	فرهنگ	و	منشی	دیگر مدل	از	کشوری	دیگر
	داشته	 مهم	بود	این	فضا،	قالبی	شایسته	و	تاثیرگذار
	تعلیم	 باشد	تا	فعاالن	حوزه	آموزش	بتوانند	در	مسیر
و	تربیت،	الگوهای	سازنده	را	ببینند	و	بـا	افراد	اثرگذار	

	بگیرند.چهارسوق	به	دنبال	شناسایی،	 	تعامل	قرار در
شبکه	سازی	و	توانمندسازی	فعاالنی	است	که	در	حال	
شکل	دهی	به	تجربه	ها	و	نظریه	های	بومی	تعلیم	و	
	برگزاری	10  	همین	راستا	و	پس	از تربیت	هستند.	در
	آن	به	»هم	افزایی	برای	 	رویداد	چهارسوق،	شعار دوره	از

	یافت. 	آموزش«	تغییر تحول	در
فضای	رویداد،	فضایی	تعاملی	ست	به	این	معنا	
	قالب		 	در که	مخاطبان	بــه	شنیدن	تجارب	افراد	موثر
	بستر	 سخنرانی	های	کوتاه	می	نشینند	و	سپس	در
شبکه	سازی	تعریف	شده،	امکان	گفتگو	و	تبادل	تجارب	
	در	بخش	نشست	های	 فراهم	می	شود.	از	سوی	دیگر
	حوزه	تعلیم	و	تربیت	کشور	 تخصصی،	موضوعات	روز
	کارشناسان	و	متخصصان	 انتخاب	می	شود	و	بـا	حضور

	می	گیرد. مورد	نقد	و	بررسی	دقیق	قرار
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چشم	انداز	چهارسوق	تبدیل	شدن	به	بزرگ	ترین	و	اثرگذارترین	
جامعه	فعاالن	حوزه	تعلیم	و	تربیت	در	سطح	جهان	اسالم	
	نظام	های	آموزشی	کشورهای	 	ایجاد	تحول	بومی	در به	منظور
	بومی	است	لذا	در	 جهان	اسالم	با	کمک	فعاالن	و	افراد	موثر
سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	که	در	فصل	دوم	به	تفضیل	
بیان	خواهد	شد،	با	دعوت	از	میهمانان	ویژه،	در	بخشی	مجزا	
به	شرح	و	معرفی	چهارسوق	و	همچنین	ماموریت	موسسه	
مطالعات	راهبردی	تعلیم	و	تربیت	برهان	پرداخته	شد.	الزم	به	
	وزیر	محترم	و	جمعی	از	مدیران	و	معاونین	 ذکر	است	حضور
	اثربخشی	هرچه	بیشتر	ماموریت	های	 آموزش	و	پرورش،		بر

	این	جلسات	افزود. چهارسوق	در

	توسط	چهارسوق	دنبال	می	شود: 	مذکور 	برای	تحقق	چشم	انداز در	همین	راستا	ماموریت	های	اصلی	زیر

	نوآوری	های	آموزشی	بومی	فعاالن	آموزشی	مسلمان	جهان نشر

ایجاد	زمینه	معرفی،	تعامل،	اشتراک	گذاری	و	تضارب	آراء	پیرامون	نوآوری	های	جهان	اسالم	و	سایر	کشورها

	الگوها	و	روش	های	تعلیم	و	تربیت	توحیدی ارتقاء	تدریجی	معیارها	در	مسیر

1

2

3

2_ 1_ مخاطبان چهارسوق
شرکت	در	رویداد	چهارسوق	برای	عموم	افراد	آزاد	است.	اما	مخاطب	

خاص	چهارسوق	فعاالن	تحول	خواه	حوزه	تعلیم	و	تربیت	اند:

معلمان	و	مربیان

	مدارس مدیران	و	کادر

طالب	و	دانشجویان	عالقه	مند

پژوهشگران	تعلیم	و	تربیت	

اساتید	حوزه	و	دانشگاه

فعاالن	فرهنگی

مؤسسات	فرهنگی	و	تربیتی

مدیران	و	کارشناسان	نهادهای	تعلیم	و	تربیتی

اهالی	رسانه	

و	دانش	آموزان	و	والدین	دغدغه	مند

	با	رویداد	  جهـت	آشنایی	بیشتر
نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق،	

QR Code	را	اسکن	نمایید.

	ظرفیت	نهادهای	 	ارکان	تربیت،	استفاده	از چهارمین	رکن	از
	و	کمک	کننده	است. 	دولتی	به	عنوان	ناظر مردمی	و	غیر
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	و	رسانه،	 اولین	رویداد	چهارسوق	آموزش	هنر
	و	ما	در	سال	1400	و	به	 توسط	موسسه	هنر

	گردید. صورت	مجازی	برگزار
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3_ 1_ چهـارسـوق از گذشـته تا کنون
از	سال	1392	تاکنون	موفق	به	برگزاری	13	رویداد	چهارسوق	شده	ایم؛	11	رویداد	حضوری	
و	2	رویداد	مجازی.	چهارسوق	های	دوازدهم	و	سیزدهم	به	دلیل	شیوع	بیماری	کرونا	

به	صورت	مجازی	برگزار	شد.

این	رویداد	با	هدف	معرفی	ایده	های	
نوآورانه	آموزشی	این	حوزه	به	فعالین	
و	دغدغه	مندان	تعلیم	و	تربیت	عرصه	
	می	گردد.	 	و	رسانه	برگزار آموزش	هنر
	کدام	 سخنرانان	این	رویداد	که	هر
	و	رویکردی	جدید	طراحی	 	و	رسانه،	ابتـکار به	نوعی	در	حوزه	آموزش	هنر
کـــرده	انــد،		در	حــدود	15	دقــیـقــه	الـگــوی	آمــوزشـــی	خـود	را	ارائـه	می	نــمـایـنــد.
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جهـت	دستـرسـی	بــه	فیــلم	
	و	رسـانــه،	 چهـارســوق	هــنـر
QR Code	را	اسکن	نمایید.

فصـل دوم
سیزدهمین	رویداد	چهارسوق
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2_ 2_ زمان و نحوه برگزاری
	روزهای	چهارشنبه،	 سیزدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق	با	توجه	به	شیوع	ویروس	کرونا	در
	گردید. 	اسکای	روم	برگزار 	بستر پنج	شنبه	و	جمعه،	27،	28	و	29	بهمن	ماه	سال	1400	به	صورت	مجازی	و	در

سخنرانی		نقش	آفرینان	حوزه	تعلیم	
	قالب	ویدئوهای	 و	تربیت	در
ضبط	شده،	پرسش	و	پاسخ	
	بسترهای	تعاملی	مجازی،	 در
فعالیت	های	شبکه	سازی	و	
پنل	های	تخصصی	با	موضوعات	
	تعلیم	و	تربیت،	 و	مسائل	روز
	برنامه	های	سیزدهمین	 از
رویداد	نوآوری	های	آموزشی	

چهارسوق	بودند.
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3_ 2_ برنامه زمانی رویداد
سیزدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق	طبق	برنامه	

	اجرا	شد. زمان	بندی	زیر
	تاریخ	 الزم	به	ذکر	است	جلسات	مجازی	فعاالن	استان	ها	در
1400/12/1،	1400/12/3	و	1400/12/5	از	ساعت	21	تا	22	برگزار	شد.

وبینار	مجازی	با	موضوع	سواد	فضای	مجازی	
	مجازی	 و	سالمت	ذهن	و	همچنین	وبینار
با	موضوع	نوآوری	آموزشی	به	ترتیب	توسط	
سازمان	فضای	مجازی	سراج	و	آکادمی	همراه	
	روزهــای	 اول	به	عنوان	حامیان	رویـــداد	در

پنجشنبه	و	جمعه	برگزار	شد.
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4_ 2_ بخش سخنرانی ها
	بخش	های	جذاب	و	مورد	اقبال	 بخش	سخنرانی	ها	همواره	یکی	از
مخاطبان	چهارسوق	بوده	است.	دبیرخانه	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	
	راستای	شناسایی	متخصصان	و	فعاالن	حوزه	تعلیم	 چهارسوق	در
و	تربیت	که	ایده،	نظریه	یا	تجربه	بومی،	نوآورانه	و	امیدبخشی	دارند	
	رویداد	انتخاب	می	کند.	انتخاب	 هر	ساله	افرادی	را	جهت	ارائه	در
	طریق	فراخوان	عمومی	و	هم	چنین	جستجو	در	جامعه	 سخنرانان	از

فعاالن	تعلیم	و	تربیت	صورت	می	گیرد.
تاکنون	تجارب	و	دستاوردهای	فعاالن	تعلیم	و	تربیت	ایران	و	
	100	سخنرانی،	در	سیزده	دوره	 	قالب	بیش	از 	در برخی	کشورهای	دیگر
	و	رسانه	 رویداد	چهارسوق	و	یک	دوره	رویداد	چهارسوق	آموزش	هنر

ارائه	شده	است.
،	با	توجه	به	شیوع	ویروس	کرونا	نحوه	برگزاری	 در	دو	سال	اخیر
رویداد	و	به	خصوص	اجرای	بخش	سخنرانی	رنگ	و	بویی	جدید	و	
	رویدادهای	حضوری	به	 متفاوت	به	خود	گرفت.	سخنرانان	که	در
	رویدادهای	دوازدهم	و	 صورت	زنده	به	ایراد	سخنرانی	می	پرداختند،	در
سیزدهم	که	به	صورت	مجازی	برگزار	شد،	در	استودیو	حاضر	می	شدند	
	روزهای	برگزاری	رویداد	در	 و	سخنرانی	آن	ها	ضبط	می	شد	و	فیلم	آن	در
	می	گرفت.	پس	از	پخش	هر	سخنرانی،	سخنران	 اختیار	مخاطبان	قرار

	
ً
	زمــانــی	حــدودا ســخــنـرانــی	هـــا	در
15	دقیـقـه	ای	اجـرا	مـی	شـوند.	پـیـش	
	برگزاری	رویداد	تالش	می	شود	با	 از
رهیاری	مناسب	سخنران	ها،	محتوا	
و	شیوه	ارائه	به	گونه	ای	تنظیم	شود	
که	برای	شرکت	کنندگان	ارزش	مند	
و	جذاب	باشد	تا	بتواند	به	آن	ها	
	ارائه	 امید	و	انگیزه	بدهد.	پس	از
سخنرانی	ها،	فرصتی	برای	مخاطبان	
جهت	تعامل	و	پرسش	و	پاسخ	با	

سخنرانان	ایجاد	می	شود.

در	محل	برگزاری	رویداد	حاضر	می	شد	و	به	صورت	
زنده	و	مجازی	به	پرسش	های	مخاطبان	پاسخ	
می	داد.	تعدد	و	تنوع	سواالت	مطرح	شده	از	
سوی	مخاطبان	موجب	می	شد	تا	مجری	برنامه	
	پرسیدن	سواالت	دچار	سردرگمی	شود.	برای	 در
رفع	این	چالش	سامانه	ای	به	نام	پرسان	توسعه	
	آن	وارد	 داده	ایم	تا	مخاطبان	سواالت	خود	را	در
کنند.	هر	یک	از	مخاطبان	هنگام	ثبت	سوال	در	
پرسان،	سواالت	دیگر	مخاطبان	را	هم	می	دید	
	وی	توسط	مخاطب	دیگری	 و	اگر	سوال	مد	نظر
مطرح	شده	بود،	به	جای	ثبت	مجدد،	می	توانست	
سوال	ثبت	شده	را	پسند	کند،	یا	اگر	خودش	
سوالی	نداشت	سواالتی	که	به	نظرش	مهم	
بودند	را	پسند	می	کرد.	بدین	ترتیب،	سواالتی	
	مخاطبان	می	گرفت	در	 که	بیشترین	پسند	را	از
لیست	سواالت	باالتر	واقع	می	شد	و	مجری	برنامه	

آن	ها	را	از	سخنران	می	پرسید.

جـهـــت	دسـتــرســــی	به	فــیــلم	
سخنـرانی	هـا	و	آلـبوم	تصـاویر،	
QR Code	را	اسـکـن	نـمـایـیـد.
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5_ 2_ سخنرانان سیزدهمین 
رویداد نوآوری های آموزشی 

چــهــارســوق*

محمدجعفر زارعان
مدیر	مدرسته	جزیره	نجات	در	بوسنی

یـره ای برای تربیـت جز

سیده بشری صهری
گروه	اسالم	برای	کودکانم

تولید محتوای دینی به سبک مادرانه

ینی مجتبی دار
کارشناس	رسانه	و	هنر

خوش یا خوانانویسی

سیدجواد بهشتی
مشاور	علمی	و	فرهنگی	ستاد	اقامه	نماز	کشور

آمـوزش دیــن 50 سـال 

علیرضا اعرافی
مدیر	حوزه	های	علمیه	کشور

فقه تربیتی در یک نگاه

یا مطهرنیا ثر
کاندید	جایزه	جهانی	معلم	برتر

روستا جهان من است

صابر میرزایی
معاون	پژوهش	و	توسعه	مرکز	همکاری	های

فناوری	و	نوآوری	ریاست	جمهوری

یچه ساختار تحول از در

سیدعلی محمودی
معلم	ریاضی

صیاد دل ها؛ جذب، حفظ و رشد معلم

رسول محمدزاده
موسس	و	مدیر	مدارس	قرآنی	آیات

زنـگ قــرآن پیـامـبـرانـه

ساره قصیر
	و	قصه	گو بازیگر

فن بیان و زبان بدن در قصه گویی

عبداهلل فیض اله زاده
کادمی	یاسان مدیرعامل	آ

آموزشی نوین تجربه اجرای یک سیستم 

سیدرضا عباس
مشاور	مدارس	غیرانتفاعی	در	پاکستان

آرزو تا حقیقت آموزش و پرورش: از  تحول جھانی در 

* ترتیب	اسامی	سخنرانان	بر	
اساس	حروف	الفبا	می	باشد.
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6_ 2_ شبکه سازی
	اهداف	مهم	 ایجاد	ارتباط،	همکاری	و	هم	افزایی	میان	مخاطبان	چهارسوق	و	فعاالن	حوزه	آموزش	یکی	از
	رویداد	که	 	این	اساس،	شعار چهارسوق	است	که	به	صورت	ویژه	در	بخش	شبکه	سازی	دنبال	می	شود.	بر
	آموزش«	 	دوره	یازدهم	به	»هم	افزایی	برای	تحول	در 	نوآوری	های	آموزشی«	بود	از تا	دهمین	دوره	آن	»نشر

	یافت. تغییر
در	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	که	به	دلیل	شیوع	ویروس	کرونا	به	صورت	مجازی	برگزار	شد،	برنامه	های	
	ادامه	به	تبیین	برنامه	ها	و	فعالیت	های	صورت	گرفته	 شبکه	سازی	هم	به	صورت	مجازی	طراحی	و	اجرا	شد.	در

در	بخش	شبکه	سازی	سیزدهمین	رویداد	می	پردازیم.

ر هدهد با یکدیگر ارتباط گرفته اند شــرکت کنندگان چهارســوق دوازدهم که روی بـسـت
میان 

ـسـازی 
که 

شب
ام 

ن ن
دو

ر ب
ودا

نم

ت.
ضخامت خطوط متناسب با تعداد پیام ها اس

 

1_6_2_ سامانه جویا
	با	 	را	بیابند	و	بیشتر سامانه	جویا	به	شرکت	کنندگان	چهارسوق	این	امکان	را	می	دهد	تا	بتوانند	یکدیگر

هم	آشنا	شوند.
	سامانه	جویا	به	این	ترتیب	بود	که	برای	هر	یک	از	شرکت	کنندگان	رویداد	یک	حساب	 فرایند	استفاده	از

کاربری	ایجاد	می	شد.	حساب	کاربری	چهارسوق	شامل	4	قسمت	اصلی	است:

	این	سامانه	 برای	شرکت	کنندگانی	که	فرم	مشخصات	فردی	خود	را	تکمیل	کرده	بودند	دسترسی	به	سامانه	جویا	ایجاد	شد.	در
	، 	فرم	مشخصات	خود	پر	کرده	بودند	را	برای	دیگران	جستجو	کنند.	اطالعاتی	شامل	استان	و	شهر افراد	می	توانستند	اطالعاتی	که	در

	حوزه	تعلیم	و	تربیت،	جنسیت	و	شغل	افراد. موضوع	مورد	عالقه	در

1-	فرم	مشخصات	فردی

2-	سامانه	جویا

3-	پیام	رسان	هدهد

4-	حجره	های	نمایشگاهی 
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2_6_2_ پیام رسان ُهدُهد
	رویداد	 هدهد،	پیام	رسان	تخصصی	فعاالن	تعلیم	و	تربیت،	فضایی	برای	برقراری	ارتباط	بین	شرکت	کنندگان	در
،	حساب	کاربری	 چهارسوق	است.	در	حساب	کاربری	هر	یک	از	شرکت	کنندگان	چهارسوق،	به	صورت	خودکار
	ایجاد	و	نام	کاربری	و	 هدهد	نیز
	طریق	پیامک	 	آن	از رمز	عبور
برای	شرکت	کنندگان	ارسال	

گردید.
	اساس	 کاربران	هدهد	بر
عالیق	و	زمینه	فعالیت	شان	
	در	هدهد	 	گروه	های	متناظر در
عضو	شده	و	به	تعامل	و	گفتگو	

پرداختند.
همچنین	امکان	ارسال	
ــردی	نیز	 ــ و	دریـــافـــت	پــیــام	ف
فراهم	گردید.	به	این	صورت	
	طریق	 که	شرکت	کنندگان	از
سامانه	جویا	می	توانستند	
افراد	مدنظرشان	را	جستجو	
کنند	و	به	حساب	کاربری	آن	ها	

در	هدهد	پیام	ارسال	کنند.

	یک	نمایشگاه	مجازی	 	فضای	کانال	های	هدهد	نیز در
	آن	 	گردید	که	در با	عنوان	حجره	های	چهارسوق	دایر
	حوزه	 سازمان	ها،	موسسات	و	شرکت	های	فعال	در
آموزش	به	معرفی	محصوالت	و	خدمات	خود	به	

مخاطبان	رویداد	می	پرداختند.	
	پیام	رسان	 	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق،	در در
هدهد	۲۰۴9	پیام	بین	مخاطبان	چهارسوق	رد	و	بدل	
	حجره	ها	و	گروه	های	موضوعی	و	استانی	 	از شد.	به	غیر
	بین	مخاطبان	چهارسوق	سیزدهم	 ۴۲۰	فضای	گفتگو	نیز

شکل	گرفت.

	بخش	حجره	های	 *توضیحات	مربوط	به	حجره	ها	در
چهارسوق	ارائه	خواهد	شد.

3_6_2_ سامانه پرسان
سامانه	پرسان،	ابزاری	است	برای	پرسش	و	پاسخ	و	نظرسنجی	که	توسط	تیم	فنی	چهارسوق	توسعه	یافته	
	بخش	های	نظرسنجی	سخنرانان،	پرسش	و	پاسخ	از	سخنرانان	و	جلسات	فعاالن	 است.	این	سامانه	در

	گرفت. آموزشی	استان	ها	مورد	استفاده	قرار
	به	شرح	ذیل	است. 	ابزارهای	پرسان	در	بخش	های	فوق	الذکر میزان	استفاده	از

تعداد پاسخ های
تکرار شونده تعداد تخته های1573

نظرسنجی 18

تعداد تخته های 
تکرار شونده 44

تعداد تخته های 
ابِر کلمات تعدادپاسخ های 14

ابِر کلمات 523 تعداد پاسخ های
نظرسنجی 970

جــــهــــت	دســتـــرســــی	بـه	آلــبــــوم	
تصـاویر	شـبکه	سـازی	چهـارسوق،	

QR Code	را	اسکن	نمایید.
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4_6_2_ جلسات استانی
جلسات	استانی	چهارسوق	که	به	صورت	مجازی	برگزار	شد،	فضایی	برای	آشنایی	و	گفتگوی	فعاالن	استانی	
تعلیم	و	تربیت	و	نیز	مشورت	و	هم	فکری	آن	ها	برای	شناسایی	و	ارائه	راهکار	حل	مسائل	تعلیم	و	تربیت	

	گرفته	شده	بود. 	نظر استان	ها	در
	اولویت	بندی	مسائل	و	مباحث	و	برای	نقش	 این	جلسات	با	هدایت	و	راهنمایی	دبیران	استانی	در

	استان	رقم	زده	شد. آفرینی	افراد	در

	انجام	گردید: برگزاری	جلسات	استانی	طی	مراحل	زیر
در	فضای	اسکای	روم	5	اتاق	برای	استان	های	1(شمالی	2(جنوبی	3(شرقی	4(غربی	و	5(مرکزی	ایجاد	شد.	
5	دبیر	هم	به	صورت	مستقیم	مدیریت	این	اتاق	ها	را	بر	عهده	داشتند	و	همکاران	بخش	شبکه	سازی	

	بودند. چهارسوق	در	طول	جلسات	وظیفه	پشتیبانی	از	جلسات	را	عهده	دار
،	چگونگی	بیان	یک	مسئله	توسط	 	جلسه	با	یکدیگر 	در 	آشنایی	کلی	افراد	حاضر 	جلسه	اول	پس	از در
	آنجا	یک	یا	چند	 	جلسه	وارد	سامانه	پرسان	شدند	و	در 	در 	آن	افراد	حاضر دبیر	مطرح	شد	و	پس	از
مسئله	که	ترجیحا	مربوط	به	حوزه	کاری	خودشان	و	محدود	به	مختصات	جغرافیایی	محل	فعالیتشان	

می	شد	را	ثبت	کردند.
	ادامه	اعضا	 در	جلسه	دوم	در	مورد	مسائل	مطرح	شده	توسط	اعضا	گفتگو	و	تبادل	نظر	شد	و	در
	این	رأی	گیری	 می	توانستند	با	ورود	مجدد	به	سامانه	پرسان،	به	مسائل	مطرح	شده	رأی	دهند.	هدف	از

	بود. 	برای	ارائه	راهکار 	و	با	اولویت	بیشتر انتخاب	سه	مسئله	مهم	تر
	اختیار	حضار	 	اتاق	مشخص	شده	بود،	لینکی	از	سامانه	پرسان	در در	جلسه	سوم	که	سه	مسئله	نهایی	هر
	کدام	از	مسائل	منتخب	راهکار	خود	را	ثبت	کنند. 	می	گرفت	که	با	ورود	به	آن	می	توانستند	برای	هر قرار

1

2

3

۴

آشنایی	و	معارفهاول

احصای	مسائل

نهایی	کردن
مسائل	و	راهکارها

فعالیت	یخ	شکن
توضیح	چگونگی	ثبت	مسئله

ثبت	مسائل	در	سامانه	پرسان

رأی	گیری	روی	مسائل	و	تبیین	مسئله	توسط	ارائه	دهنده
	مخالفین	و	 	از رأی	گیری	نهایی	و	فرصت	دادن	به	چند	نفر

موافقین	مسئله

رأی	گیری	و	تبیین	راهکار
رأی	گیری	روی	راهکارها	و	تبیین	راهکارها	توسط	ارائه	دهنده	و	

موافقان	و	مخالفان

اقداماتهدفجلسه

دوم

سوم

	این	جلسات	 	این	جلسات	شرکت	کردند.	۵۵	مسئله	در 	شرکت	کنندگان	چهارسوق	سیزدهم	در 	از حدود	۷۰	نفر
	بین	این	۵۵	مسئله،	۱۵	مسئله	مهم	و	با	اولویت	باال	توسط	خود	 	سامانه	پرسان	ثبت	شد.	از توسط	اعضا	در

	برای	این	۱۵	مسئله	توسط	اعضا	ارائه	شد. اعضا	انتخاب	و	۲۲	راهکار

5_6_2_ حجره های نمایشگاهی
حجره	های	چهارسوق،	فضایی	کارآمد	و	صمیمی	برای	معرفی	اهداف	و	
فعالیت	های	مدرسه	ها،	شرکت	های	فعال	در	حوزه	تعلیم	و	تربیت،		موسسات	
	حوزه	 	نهادهای	فعال	در پژوهشی	و	آموزشی،		مجموعه	های	تربیتی	و	دیگر
تعلیم	و	تربیت	بود.	حجره	ها	فرصت	ارتباط	با	شرکت	کنندگان	چهارسوق	را	

برای	مجموعه	ها	فراهم	نمودند.
حجره	های	نمایشگاهی	مجازی	چهارسوق	به	منظور	معرفی	محصوالت	و	
	گرفتند. 	اختیار	دو	گروه	قرار خدمات	شرکت	ها	و	موسسات	آموزشی	طراحی	و	در

گروهی	که	با	پرداخت	هزینه،	حجره	ها	را	اجاره	کرده	بودند.
سازمان	ها	و	موسساتی	که	حمایت	مالی	و	خدماتی	برای	برگزاری	چهارسوق	

سیزدهم	به	عمل	آورده	بودند.

	به	دو	صورت	 تبلیغات	و	اطالع	رسانی	محصوالت	و	خدمات	حجره	داران	نیز
	پیام	رسان	هدهد	برای	به	اشتراک	 انجام	پذیرفت.	اختصاص	کانال	ویژه	در
	آن	و	انتشار	محتواهای	تبلیغی	 گذاشتن	محتواهای	مدنظر	حجره	داران	در

	وب	گاه	چهارسوق. حجره	داران	در	صفحه	مخصوص	حجره	ها	در

اسامی حجره های فعال

1
2

مجـموعـه	کـابـیـنـا	
نواندیش( بچه	های	 )کانون	

زی	بـــــازی موسسـه	مطالعات	راهبردی	
تــعــلــیــــم	و	تــــربــیـت	بـــرهـان

نـــــوآوری	 خـــانـــــه	
تـعـلـیم	و	تـــربیــت

ســـســـــه	 مـــــو
روایت	انسان

دانــویـــن

کـادمـی		هـمـراهرســـــــتا آ

سازمـان	فضـای	
مـجـــازی	ســــراج
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7_ 2_ نــشست های 
تخصصی

برگزاری	نشست	های	تخصصی	در	چهارسوق،	راهی	است	
برای	پرداختن	و	پررنگ	کردن	موضوعات	روز	حوزه	آموزش	
که	با	حضور	متخصصان	و	کارشناسان	این	حوزه	برگزار	
می	گردد.	هر	نشست		متشکل	از	صاحب	نظران،	فعاالن	
و	کارشناسان	حیطه	موضوعی	تعیین	شده	می	باشد	که	
	آن		به	بررسی	زوایای	مختلف	مسائل	و	چالش	های	 در
هر	حوزه	خواهند	پرداخت.	هم	چنین	فرصت	ارزشمندی	
برای	تضارب	آراء	و	بحث	های	عمیق	و	کارشناسی	در	حوزه	

موضوع	نشست	می	باشد.
	رویداد	یازدهم	به	چهارسوق	اضافه	 بخش	نشست		ها	از
شد	و	تاکنون	هفت	نشست	برگزار	شده	که	موضوعات	

آن	ها	عبارتند	از:
مسئولیت	اجتماعی	نرم	حوزه		ی	تعلیم	و	تربیت،	
آینده		پژوهی	نظام	تعلیم	و	تربیت،	وضعیت	تحصیل	
	ایران،	نظام	آموزش	و	پرورش	در	 	در دانش		آموزان	مهاجر
دوره		ی	برنامه		ی	هفتم،	تعلیم	و	تربیت	دختران،	الگوی	

جذب	و	تربیت	معلم،	حکمرانی	نظام	آموزش	و	پرورش

خالی یا عکس
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جــهــت	دســـتــرســـی	بــه	فــــیـلم	
رویداد	دوازدهم،	 نشست	های	

QR Code	را	اسکن	نمایید.

https://www.chaharsoogh.ir/sessions/
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1_7_2_ فرایند برگزاری نشست ها
	5	گام	به	شرح	ذیل	انجام	گردید:	 فعالیت	ها	و	اقدامات	الزم	برای	برگزاری	نشست	ها	در

نشست ها ع  موضو انتخاب 
	اندیشکده	 بر	اساس	نظام	مسائل	گردآوری	شده	در
مطالعات	راهبردی	تعلیم	و	تربیت	برهان	پیرامون	
مسائل	کالن	نظام	آموزش	و	پرورش	و	برگزاری	جلسات	
بررسی	موضوعات،	اولویت	بندی	بین	مسائل	صورت	
پذیرفت	و	سه	موضوع	تعلیم	و	تربیت	دختران،	الگوی	
جذب	و	تربیت	معلم،	و	حکمرانی	نظام	آموزش	و	پرورش	
برای	نشست	های	تخصصی	چهارسوق	انتخاب	گردید.

انتخاب دبیر و مجموعه همکار
چهارسوق	به	دنبال	مشارکت	و	همکاری	با	افراد	و	
	زمینه	تعلیم	و	تربیت	برای	 مجموعه	های	فعال	در
	برای	 برگزاری	رویدادی	مردمی	است.	به	همین	منظور
طراحی	محتوایی	و	اجرای	نشست،	با	اخذ	مشورت	از	
افراد	مختلف،	مجموعه	ها	و	افراد	فعال	و	کارشناس	
	ایشان	 	حوزه	موضوعی	هر	نشست	انتخاب	و	از در
	برگزاری	نشست	دعوت	به	عمل	آمد. برای	همکاری	در

تعیین سیر محتوایی و مهمانان نشست
	هر	نشست	قابل	 پیشنهاد	اولیه	ای	از	مسائلی	که	در
بحث	است	آماده	و	در	جلسه	ای	با	حضور	دبیر	نشست	
ارائه	شد	تا	دبیر	محترم	نظرات	اصالحی	یا	تکمیلی	خود	
نسبت	به	موضوع	و	سیر	محتوایی	نشست	را	به	همراه	
	تعامل	با	تیم	 مهمانان	پیشنهادی	آماده	کند	و	در
چهارسوق	سیر	محتوایی	و	مهمانان	نهایی	شود.	در	
نهایت	با	شناسایی	و	ارتباط	با	مهمانان	برای	دعوت	در	
نشست	و	ارسال	قالب	و	سواالت	محوری	هر	نشست	

برای	ایشان،	مهمانان	نشست	مشخص	شدند.

نشست برگزاری  از  پیش  هماهنگی های 
مشخص	کردن	جزئیات	زمان	بندی	هر	نشست،	
هماهنگی	با	مهمانان	و	ارسال	دیدگاه	های	یکی	از	
	نقد	و	بررسی	 مهمانان	برای	دیگر	مهمانان	به	منظور
محتوا	و	آمادگی	قبلی	برای	ارائه	خود	با	توجه	به	قالب	
	کارهای	 	ارائه	ایده	و	نقد	بود،	از نشستی	که	مبتنی	بر
	برگزاری	نشست	بود	که	با	همراهی	دبیر	نشست	 قبل	از

انجام	شد.

نشست ها برگزاری 
	و	مهمانان	در	محل	برگزاری	 	دبیر نشست	ها	با	حضور
	روزهای	چهارشنبه،	پنج	شنبه	و	جمعه	27  نشست	و	در
تا	29	بهمن	ماه	1400	در	ساعت	18:30	تا	20:30	برگزار	شد.
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	نشست	ها،	 جهت	دسترسی	به	تصاویر
QR Code	را	اسکن	نمایید.

https://www.chaharsoogh.ir/27325/%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/


2_7_2_ نشست تعلیم و تربیت دختران
	بلی	سوال	 	منظر	جنسیت	آن	ها	وجود	دارد؟	اگر 	تعلیم	و	تربیت	دانش	آموزان	از آیا	تفاوتی	در
	این	است	که	وزارت	آموزش	و	 	این	است	که	حد	و	حدود	آن	کجاست	و	بحث	مهم	دیگر مهم	تر
	دریچه	تعلیم	و	تربیت	دختران	به	 	این	نشست	از 	می	تواند	آن	را	تحقق	بخشد؟	در پرورش	چطور

این	موضوع	پرداخته	شد.

شنبه،	1400/11/27
چهار

نشست اول
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3_7_2_ نشست الگوی جذب و تربیت معلم
تربیت	معلم	را	می	توان	یکی	از	حیاتی	ترین	و	مهم	ترین	مؤلفه	های	نظام	آموزشی	هر	کشوری	دانست.	
	ایجاد	تحول	و	شایستگی	هر	نظام	آموزشی،	به	توانمندی	ها	و	قابلیت	های	حرفه	ای	 زیرا	موفقیت	در
معلمان	که	مجریان	اصلی	برنامه	های	درسی	در	محیط	های	واقعی	هستند	بستگی	دارد.	درنتیجه	
،	اهمیت	به	روزرسانی	و	اصالح	نظام	تربیت	معلم	 	آموزش	و	پرورش	کشور برای	تحوالت	اساسی	در
ضروری	به	نظر	می	رسد	و	چگونگی	ورود	و	جذب	داوطلبان	معلمی	یکی	از	مهم	ترین	چالش	های	

	این	نشست	به	آن	پرداخته	شد. نظام	تربیت	معلم	خواهد	بود	که	در

شنبه،	1400/11/28
پنج	

نشست دوم
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4_7_2_ حکمرانی نظام آموزش و پرورش
	این	چند	سال	پیرامون	الگوی	حکمرانی	آموزش	و	پرورش	بیان	شده	است.	ایده	هایی	 ایده	هایی	در
	الیه	های	سخت	افزاری	)مانند	بودجه	و	 که	در	سطح	کالن	نسبت	به	چگونگی	توزیع	اختیارات	در
	این	نشست	 الگوی	مدرسه	داری(	و	نرم	افزاری	)مانند	محتوا	و	برنامه	درسی(	پیشنهاداتی	دارند.	در

	پرداخته	می	شود. 	بازار 	ابعاد	مختلف	به	نقد	و	بررسی	ایده	حکمرانی	آموزش	مبتنی	بر از

جمعه،	1400/11/29
نشست سوم
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8_ 2_ روابط عمومی و تبلیغات          
	ابعاد	مختلف	مورد	توجه	قرار	می	گیرد.	دو	سطح	کلی	 	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق	در اطالع	رسانی	در
	آموزشی	بهره	می	برند	و	همچنین	مجموعه	ها	 	این	بستر اطالع	رسانی	در	چهارسوق	سیزدهم،	مخاطبینی	که	از
	این	فضا	خدمت	رسانی	می	نمایند	را	شامل	می	شود.	حجره	های	 یا	مخاطبینی	که	به	صورت	حقیقی	یا	حقوقی	در
	الیه	سیاست	گذاری،		هر	یک	به	 	در چهارسوق،	حامیان	این	رویداد	و	مسئولین	و	متولیان	آموزش	کشور
	کنار	 صورت	جداگانه	به	عنوان	خدمت	رسان	توسط	روابط	عمومی	چهارسوق	دعوت	به	عمل	می	آیند	تا	در
	نزدیک	این	رویداد	را	ارزیابی	نمایند.	از	 	نقش	و	مسئولیت	خود	از 	بهم	رسانده	و	به	فراخور چهارسوق	حضور
	رویداد	و	ارائه	آن	به	مجموعه	های	هدف،	 این	رو	روابط	عمومی	چهارسوق	با	تدوین	پروپوزال	و	تهیه	بروشور

	این	مخاطبین	به	رویداد	چهارسوق	را	دارد. 	اثرگذاری	و	جذب	هر	چه	بیشتر سعی	در
	تبلیغات	چهارسوق	انتخاب	روش	های	مختلف	باعث	می	شود	تا	سطوح	دیگر	مخاطبان	با	ذائقه	های	 در
	توضیحات	بعدی	 	قالب	بخش	هایی	است	که	در 	این	فضا	در متفاوت	پوشش	داده	شود.	اطالع	رسانی	در

قابل	مشاهده	است.

رسانه
	این	بخش	با	برقراری	ارتباط	با	برنامه	های	مختلف	 در
	پوشش	و	اطالع	رسانی	هر	چه	 	صدا	و	سیما،	در در
	رویداد	سیزدهم	اقدام	به	عمل	آمد.	حضور	 بیشتر
	جمله	 عوامل	»دوربین	هفت«	برای	ضبط	گزارش	از

این	موارد	بود.

نامه نگاری
مدارس	مناطق	مختلف،	موسسات	آموزشی	و	دانشگاه	
	در	سیزدهمین	رویداد	 ها	و	مسئولین	آن	برای	حضور
چهارسوق	به	صورت	خاص	و	جداگانه	از	طریق	نامه	نگاری	

دعوت	به	عمل	آمدند.

خبرگزاری ها
فراخوان	ارائه	الگوهای	بومی	برای	سخنرانی	در	چهارسوق	
سیزدهم،		خبر	اطالع	رسانی	برای	پیش	ثبت	نام	و	ثبت	نام	
	مبنی	بر	 اصلی	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق،		اخبار
محورهای	رویداد	سیزدهم	و	افتتاحیه	و	اختتامیه	
سیزدهمین	چهارسوق،		طبق	تقویم	محتوایی	تبلیغات	
	منابع	خبری	قرار	 	اختیار 	در برای	اطالع	رسانی	و	انتشار

گرفت.

پیامکی سامانه 
با	توجه	به	حجم	فعالیت	ها	و	برنامه	های	متنوع	
سیزدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق،		
گروه	روابط	عمومی	با	اطالع	رسانی	برنامه	های	مختلف	این	
رویداد	از	طریق	سامانه	پیامکی	اختصاصی،	مخاطبین	
	قبل،	بعد،	حین	رویداد	و	زمان	ثبت	نام	به	صورت	 را	در

کامل	پشتیبانی	می	نمود.
	این	نحوه	ارتباط	با	مخاطبین	 جدول	زیر	حدود	آماری	از

را	نشان	می	دهد.

،		اطالعیه	های	مختلف	و	همچنین	آرشیوی	 مستمر	اخبار
	متفاوت	چهارسوق	را	منتشر	می	نماید. 	ادوار از

	بسترهای	ارتباطی	جویا	و	 همچنین	بهره	مندی	از
	زمان	رویداد	و	استفاده	از	ظرفیت	حجره	های	 هدهد	در
	طریق	ناحیه	کاربری	 	رویداد	سیزدهم	از چهارسوق	در

همین	سایت	برای	مخاطبین	فعال	بود.

اجتماعی شبکه های 
با	توجه	به	لزوم	استفاده	از	بسترهای	مجازی	اطالع	رسانی	
	و	اطالعیه	های	 	زمینه	تبلیغات،	کلیه	اخبار 	در به	روز
چهارسوق	سیزدهم	در	شبکه	های	اجتماعی	بومی	و	
	بومی	رویداد	برای	مخاطبین	و	عالقه	مندانی	که	در	 غیر
	گردید. این	دوره	شرکت	کرده	یا	نکرده	بودند،	منتشر
رصد،	تعامل	و	ارتباط	با	مجموعه	های	آموزشی	و	همچنین	
	این	شبکه	ها	 	طریق	افراد	شاخص	در اطالع	رسانی	از
	قابل	مشاهده	است. با	آماری	حدودی	در	جدول	زیر

طراحی و تدوین
	به	 	بر	مخاطب،	نیاز هر	محتوا	برای	اثرگذاری	کامل	تر
	و	فیلم	 	قالبی	هنری	دارد.	بنابراین	تصویر ارائه	آن	در
	و	گویاتر	یک	مفهوم	را	برای	اشخاص	 می	تواند	سریع	تر

جلوه	دهد.
	گروه	تدوین،	گرافیست	 در	چهارسوق	با	بهره	مندی	از
	این	است	تا	محتوای	آموزشی	همراه	 و	عکاس	سعی	بر

	هنری	مرتبط	به	این	رویداد	رقم	بخورد. با	خلق	آثار
	عکاسی،	فیلم	برداری	و	 پشتیبانی	رسانه	ای	اعم	از
مصاحبه	های	کوتاه	با	عوامل،	سخنرانان	و	میهمانان	
رویداد	سیزدهم	بخشی	از	عملکرد	گروه	رسانه	رویداد	
تلقی	می	شود.	همچنین	تدوین	آنچه	در	صحنه	و	
پشت	صحنه	چهارسوق	به	وقوع	می	پیوندد	و	آماده	سازی	
	دیگر	مسئولیت	های	این	 	رسانه	ای	از آن	برای	انتشار

گروه	است.
	با	توجه	به	وسعت	تبلیغات	و	 	بخش	طراحی	نیز در
،	لوگوموشن،	 ،	پوستر اطالع	رسانی	ها،	تهیه	بروشور
اینفوگرافی	و	عکس	نوشته	های	مختص	شبکه	های	
	طرح	های	مختلف	گرافیکی	به	عهده	گروه	 اجتماعی	در
گرافیست	سپرده	می	شود	و	مسئول	روابط	عمومی	و	
	نظارت	می	نماید. 	نیز 	فرآیند	و	پیشبرد	کار تبلیغات	بر
	قالب	 	زمان	بندی	های	مشخص	در 	در خروجی	این	آثار
	باال	به	آن	اشاره	 بخش	های	مختلف	اطالع	رسانی	که	در
شد،		برای	مخاطبین	و	عموم	مردم	به	نمایش	در	می	آید.

تبلیغ محتوایی  سیر  تعیین 
	تبلیغ	 با	توجه	به	لزوم	برنامه	ریزی	دقیق	و	همه	جانبه	در
	وجود	دارد	تا	با	ایجاد	تقویم	 رویداد	چهارسوق،	این	نیاز
	اجرایی	محتواها	 	بخش	تبلیغات،		سیر محتوایی	در
	زمان	مقتضی	طراحی	و	تولید	شده	و	هدفمند	 در

اطالع	رسانی	شود.
این	تقویم	توسط	سرپرست	بخش	روابط	عمومی	و	
	بازه	زمانی	حدود	سه	ماهه	 تبلیغات	چهارسوق	در
تنظیم	می	گردد	و	برای	اجرا	به	بخش	های	مختلف	

تبلیغات	ارائه	می	شود.

چهارسوق اطالع رسانی  پایگاه 
 http://chaharsoogh.ir	چهارسوق	به	مختص	اینترنتی	درگاه
قابل	دسترسی	برای	عموم	فعاالن	و	عالقه	مندان	تعلیم	
	ماهیت	و	چیستی	چهارسوق	به	صورت	 و	تربیت	از

تعداد	پیامک	ارسالی	به	مخاطبین

	و	مجموعه	های	شاخص مراکز

شبکه	های	اجتماعی	شاخص

۴۷۱۰۰

۱8۰

۲۰

8۰

بازه	۲۰ام	بهمن	۱۴۰۰	تا	۱۰	اسفند	۱۴۰۰ زمان	اطالع	رسانی

افراد	و	چهره	های	شاخص
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نامشخص
خراسان	شمالی

ایالم
اردبیل

کردستان
کهکیلویه	و	بویر	احمد

کرمانشاه
گلستان

بوشهر
لرستان
سمنان

زنجان
هرمزگان

قزوین
چهارمحال	و	بختیاری
سیستان	و	بلوچستان

گیالن
آذربایجان	غربی

کرمان
آذربایجان	شرقی
خراسان	جنوبی

مازندران
مرکزی

همدان
خوزستان

یزد
فارس

البرز
قم

خراسان	رضوی
اصفهان

تهران

50

3

1

2

4

4

4

5

5

8

8

9

10

10

11

12

12

12

13

13

19

19

19

19

20

21

23

24

25

47

57

70

388
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9_ 2_ چهارسوق به روایت آمار

1_ 9_2_ آمار شرکت کنندگان بر اساس استان ها
	رقم	خورد. پراکندگی	و	تفکیک	این	مخاطبین	در	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	به	صورت	زیر

3_ 9_2_ آمار شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلی
تفکیک	مخاطبین	در	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	بر	اساس	مدرک	تحصیلی	ایشان	به	شرح	ذیل	است.

2_ 9_2_ آمار شرکت کنندگان بر اساس جنسیت
	کـل	 	از سیـزدهـمیـن	رویـداد	نوآوری	های	آمـوزشی	چـهـارسـوق	با	897	شـرکت	کننده	برگـزار	شد.	385	نفـر

	آن	آقایان	بودند. 	از شرکت	کنندگان	خانم	ها	و		512	نفر

خانم	هاآقایان

با	توجه	به	اطالع	رسانی	پیامکی	شرکت	همراه	اول	مبنی	بر	شرکت	رایگان	مخاطبین	خود	در	
سیزدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق،	با	برقراری	ارتباط	جداگانه	با	آن	دسته	
	ظرفیت	هایی	 	ثبت	نام	کنندگانی	که	صرفا	مایل	به	شنیدن	بخش	سخنرانی	ها	بودند	و	از از
مانند	شبکه	سازی،	جلسات	پرسش	و	پاسخ	و…	استفاده	ننمودند،		در	صورت	عدم	رضایت	

هزینه	آن	ها	عودت	داده	شد.

ثبت نام کنندگان ایوند ثبت نام کنندگان همراه اولبازدید از سایت ایوند

460442 15000+ نفر
پیامک همراه اول

10 میلیون

ینه پیگیری عودت هز

25

%3
دیپلم

%17
دانشجوی	
کارشناسی

%17
دانشجوی

کارشناسی	ارشد

%21
کارشناسی

%27
کارشناسی	ارشد

%7
دانشجوی	دکتری

%3
دکتری

%1
حوزه	سطح	1

%2
حوزه	سطح	2

%1
حوزه	سطح	3

%1
سایر

%43 %57
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یابی 10_ 2_ نظرسنجی و ارز
	به	ارزیابی	دارد	تا	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	مشخص	شود	 	آینده،	نیاز 	در 	و	بهتر 	رویداد	برای	اثرگذاری	بیشتر هر
	این	قاعده	مستثنی	نبوده	و	برای	بخش	های	 	از و	در	جهت	تقویت	یا	اصالح	آن	اقدام	نماید.	چهارسوق	نیز

مختلف	سیزدهمین	رویداد	خود	نظرسنجی	از	مخاطبین	به	عمل	آورد.
	قالب	سامانه	پرس	الین	برای	مخاطبین	ارسال	گردید	 با	توجه	به	مجازی	بودن	این	رویداد،	نظرسنجی	در

	قابل	مشاهده	خواهد	بود. 	بخش	زیر و	نتایج	آن	به	تفکیک	در

2.	ارزیابی	شما	از	حجم،	وسعت	و	فراگیری	تبلیغات	و	
فعالیت	های	رسانه	ای	مربوط	به	اطالع	رسانی	برگزاری	

رویداد	به	مخاطبان

3.	ارزیابی	شما	از	شفافیت،	روشن	بودن	و	سادگی	
	قالب	عکس،	متن	و	 محتواهای	منتشر	شده	در
ویدئو	برای	معرفی	رویداد	و	بخش	های	مختلف	آن

	زمان	برگزاری	آن	مطلع	شدید؟ ،	چگونه	با	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	آشنا	شده	و	از 1.	اولین	بار

	کیفیت	و	پایداری	پخش	صوت	و	 5.	ارزیابی	شما	از
	رویداد 	برنامه	های	سه	روز تصویر

	کیفیت	بسترهای	فّنی	)ُهدُهد	و	 4.	ارزیابی	شما	از
جویا(	رویداد	برای	شبکه	سازی	میان	شرکت	کنندگان

پیامک

پیام رسان ها

معرفی دوستان و آشنایان

وبسایت چهارسوق

اینستاگرام

لینکدین

خوب

متوسط

75%ضعیف

%19

%42

%26

%19

%10
%3

%6

خوب

متوسط

63%ضعیف

%34

%3

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

%32

%10

%34

%41

%25

%58

یابی شرکت کنندگان از سخنرانان 1_ 10_2_ ارز
ارزیابی	شرکت	کنندگان	از	سخنرانی	و	جلسه	پرسش	و	پاسخ	آقا/خانم	...	با	موضوع	...

سیدجواد	بهشتی
۵۰	سال	آموزش	دین

ساره	قصیر
	قصه	گویی فن	بیان	و	زبان	بدن	در

مجتبی	دارینی
خوش	یا	خوانانویسی

رسول	محمدزاده
زنگ	قرآن	پیامبرانه

	میرزایی صابر
	دریچه	ساختار تحول	از

ثریا	مطهرنیا
روستا	جهان	من	است

سیده	بشری	صهری
تولید	محتوای	دینی	به	سبک	مادرانه

سیدعلی	محمودی
صیاد	دل	ها؛	جذب،	حفظ	و	رشد	معلم

علیرضا	اعرافی
	یک	نگاه فقه	تربیتی	در

	زارعان محمدجعفر
جزیره	ای	برای	تربیت

سیدرضا	عباس
	آرزو	تا	حقیقت 	آموزش	و	پرورش؛	از تحول	جهانی	در

%0 %20

%72

%79

%78

%74 %22

%22

%46

%46

%48

%48

%50%44 %6

%79 %21

%43

%43 %9

%9

%50

%76 %20

%33 %17

%36

%36

%18

%18

%17 %4

%4

%4

%22 %6

%40 %80%60 %100

عبداهلل	فیض	اله	زاده
تجربه	اجرای	یک	سیستم	آموزشی	نوین

خوب متوسط ضعیف
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یابی شرکت کنندگان از نشست های تخصصی 2_ 10_2_ ارز
	کیفیت	و	میزان	مفید	بودن	و	مباحث	کارشناسان	نشست	های	تخصصی	به	شرح	ذیل	است. ارزیابی	شما	از

نشست	تخصصی	اول
تعلیم	و	تربیت	دختران

نشست	تخصصی	دوم
الگوی	جذب	و	تربیت	معلم

نشست	تخصصی	سوم
حکمرانی	نظام	آموزش	و	پرورش

%41
%39

%57

%62

%38

%4

%0

%26

%33

خوب متوسط ضعیف

%0

%20

%10

%40

%30

%80

%70

%60

%50

3_ 10_2_ تجربه حضور در چهارسوق
	این	موارد	در	 	مجازی	خود	در	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق،	برخی	از با	اعالم	نظرات	مخاطبین	از	حضور

	داده	می	شود. 	برای	مشاهده	قرار 	بخش	زیر «،	در قالب	»تجربه	حضور

فهِم	فهِم	دیگری	کاری	است	سخت!	و	این	سختی	با	گفت	وگو	
آسان	می	شود.	چهارسوق	زمینه	ای	است	برای	گفت	وگو.	
تدبیری	کنیم	تا	در	جلسات	به	موضوع	اعالم	شده	پایبند	
بوده	و	مخاطبان	را	بشنویم.	در	بحث	تربیت	دختران	واگرایی	
مفهومی	زیادی	بین	خود	دوستان	میزگرد	احساس	کردم.	
	عنوان	مطلب	 	حالی	که	مخاطبان	برداشت	دیگری	از در
داشتند	و	تشنه	یافتن	آب	مطلوب	خودشان!	پیشنهاد	
	این	پس	در	حد	50  می	کنیم	برای	حفظ	شان	چهارسوق،	از
کلمه،	درباره	محتوای	نشست	توضیح	دهید	تا	مخاطبان	

با	کلیت	موضوع	هم	فهم	و	همدل	شوند.

چهارسوق	تریبون	خوبی	
هست	برای	فعاالن	عرصه	

آموزش	و	پرورش.

تـالش	دســت	انـدرکاران	با	
هـــدف	ایـــجـــاد	بـســـتـری	
مناسب	به	منظور	تبادل	نظر	
عالقمندان	و	صاحب	نظران	
تعلیم	و	تربیت	شایسته	
	هست.	 	و	تقدیر تشکر
چند	توصیه	جهت	بهتر	
شدن	رویـداد:	1(امکان	
حضور	عالقمندان	بیشتر	
و	فراهم	شدن	بسترهای	
فنی	الزم،	2(	فراهم	نمودن	
امکان	مشارکت	و	تعامل	
	شرکت	کنندگان	 بیشتر
رویداد	در	قالب	پانل	های	
تخصصی	مجازی،	3(	امکان	

	رسانه	ای	رویداد،	4(امکان	اجرای	 اطالع	رسانی	گسترده	تر
	شبکه	سازی	 ایده	های	اشتراکی	توسط	تیم	های	حاصل	از
	داشتن	رویداد	در	طول	سال	و	محدود	 رویداد،	5(استمرار
نبودن	به	مقطع	زمانی	چند	روزه	از	طریق	فعالسازی	دبیرخانه	
دائمی	رویداد،	6(امکان	برگزاری	دورهمی	های	مجازی	استانی	
و	راهبری	کالن	استان	ها	در	جهت	اهداف	کالن	مشترک	در	

عین	توجه	به	اقتضائات	استانی.

	مفید	بود	ولی	پیشنهاد	می	کنم	 سالم	علیکم.	بسیار
محصوالت	متنوعی	از	موضوعات	ارائه	شده	در	همه	رویداد	ها	

به	مخاطبین	ارائه	کنید	مثل	اینفوگرافی	،	موشن	گرافی	،	
عکس	نوشت	,	ساختار	های	تدوین	شده	و	مدون.

دید	اینجانب	را	نسبت	به	مسائل	تعلیم	و	تربیت	بازتر	نمود	
	و	 	بتوانم	غور و	دوست	دارم	بستری	فراهم	شود	که	بیشتر

تفحص	کنم	و	اطالعاتی	بیشتر	کسب	کنم.

	طول	برنامه	عالی	 سالم	و	خداقوت	.	اطالع	رسانی	پیامکی	در
	بنده	می	 بود.	کیفیت	سخنرانی	هایی	که	دنبال	کردم	به	نظر
تونست	بهتر	باشه.	نشست	تربیت	دختران	برای	من	خیلی	
	مجری	 مفید	بود.	اگر
	بود	شاید	روند	 مسلط	تر
بحث	بهتر	هدایت	می	شد.	
بنظر	من	زمان	اجرای	
نشست	های	تخصصی	
شاید	خیلی	مناسب	نبود.	
بستن	بخش	نظرات	از	
	تصمیم	 	دوم	بسیار روز
خوبی	بود.	پلتفرم	های	
	گرفته	شده	برای	 	نظر در
شبکه	سازی	بنظرم	خوب	و	
کارآمد	هستند.	من	اولین	
	بود	در	چنین	رویدادی	 بار
شرکت	می	کردم	در	مجموع	
تجربه	شیرینی	بود.	از	همه	
دست	اندرکاران	و	کادر	
اجرای	برنامه	سپاس	گزارم	
و	خدمتتون	خسته	نباشید	

عرض	می	کنم.

	تنوع	و	 سالم	عزیزان	خداقوت	تجربه	شیرین	و	جذابی	بود.	از
تفاوت	دیدگاه	بین	شرکت	کنندگان،	لذت	بردم.	ان	شاء	اهلل	
،	تحول	آفرین	باشیم	و	تربیت	نماییم	نسلی	 با	گام	های	استوار

	را. 	و	عدالت	پرور عدالت	خواه	و	عدالت	ساز

	عالی	 موضوعات	متنوعی	مطرح	شد.	دو	نشست	اخر	بسیار
	به	شدت	ضعیف	بود. بود.	کیفیت	صدا	و	تصویر

تجربه	ای	جدید	و	جالب	بود	که	باعث	آشنایی	بنده	با	
گروه	های	مختلف	شد.

آمده  طبق نظرسنجی بدست 
97% از شرکت کنندگان تمایل 
دارند تا رویداد چهارسوق را 
به عالقمندان و فعاالن حوزه 

آموزش توصیه کنند.

3% از شرکت کنندگان این رویداد را به دیگران توصیه نمی کنند.
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علیرضا	هاشمی	فررامین	راد

صالح	اسمعیلی

ایمان	رفعت	عالم

	مهدی	کاوند

ریحانه	شیخ	سفلیمیناسادات	آقامیری

سجاد	ستوده

محمود	خطیب

مریم	فروتن

سیدعلی	میرمحمدی

محمد	امین	بختیاری

بخش نشست هامجری

پرست سخنرانان سر

تبلیغات و روابط عمومی

بخش اجرایی

تامین مالی تبلیغات و روابط عمومی تبلیغات و روابط عمومی

بخش اجرایی

مدیر تبلیغات و روابط عمومی

مدیر بخش اجرایی

مدیر بخش نشست ها

سیدسعید	قاضیسعید	یغموریمحمد	آزین

دبیر اجراییدبیر رویدادبنیان گذار و ارائه دهنده

11_ 2_ معرفی تیم چهارسوق
رویداد	چهارسوق	با	توجه	وسعت	و	ابعاد	مختلف	آن	نیازمند	نیروی	انسانی	کارآزموده	و	توانمند	است	تا	
بتوانند	بخش	های	مختلف	این	رویداد	را	پشتیبانی	نمایند.	در	چهارسوق	برای	قسمت	های	اصلی	یک	سرتیم	

	زیرمجموعه	ها	با	راهبری	سرتیم،	نقش	آفرینی	می	کنند. 	گرفته	می	شود	و	هر	یک	از 	نظر در
	این	رویداد	است. جدول	زیر	شرحی	از	مسئولیت	های	محتوایی	و	اجرایی	در

	اسماعیلیعلی	جمالی مهدیار

علیرضا	مصلی	نژاد

سعیده	مشگینی

زهراسادات	نورانی ایمان	میناروش امیرعلی	گلچینیطاها	ناطقی

ابراهیم	راستیان

مدیر بخش شبکه سازیپشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی

بخش شبکه سازی

گرافیست گرافیست گرافیستفیلم برداری و عکاسی

بخش شبکه سازی

محمدرضا	هاشمیسعید	کریمی میالد	طوالبی

فیلم برداری و عکاسیفیلم برداری و عکاسی فیلم برداری و عکاسی
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12_ 2_ رهیاران چهارسوق سیزدهم
	انتخاب	سخنرانان	و	موضوع	سخنرانی،	رهیاران،	سخنرانان	را	برای	طراحی	ساختار	سخنرانی،	آماده	 پس	از

	برگزاری	رویداد	همراهی	و	هدایت	می	کنند. نمودن	متن	سخنرانی	و	ارائه	عالی	تا	روز
اسامی	رهیاران	چهارسوق	سیزدهم	به	شرح	ذیل	است.

13_ 2_ دبیران استانی چهارسوق سیزدهم
	تعامالت	و	جمع	بندی	مباحث	 دبیران	استانی	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق	با	هدایت،		راهبری،		مشارکت	در
	فرآیند	جلسات	استانی	که	جزئیات	آن	در	بخش	شبکه	سازی	این	گزارش	ارائه	 و	موضوعات	ارائه	شده	در
	به	ثمر	نشاندن	مسئولیت	های	اجتماعی	افراد	و	حل	مسائل	حوزه	تعلیم	و	تربیت	 گردید،	نقش	مهمی	در

استان	های	مختلف	برعهده	داشتند.
اسامی	دبیران	استانی	چهارسوق	سیزدهم	به	شرح	ذیل	است.

رامین	راد

یحیی	بهمنی

روح	اهلل	امینی

امید	امیری

محمد	رضایی

رضا	بهرامی

حسین	آرام

مریم	زارعی منصوره	زینلی

امیرحسین	خیبری

یزدان	محمدحسینی

محمدحسین	
جدیدی	نژاد

مونا	کاظمی

امیررضا	خوشدل

حمید	عربیان

معصومه	گودرزی

ابراهیم	راستیان

علی	مهذب

سمانه	شلوندی

حامیان
	آنجا	که	 پروژه	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	چهارسوق	از
طرحی	عام	المنفعه	و	مردم	نهاد	است	بدون	وابستگی	
	و	نهاد	های	خصوصی	و	 مالی،	فکری	و	اجرایی	به	مراکز

دولتی	برپا	می	گردد.
	این	رویداد،	دبیرخانه	چهارسوق	 	به	کار هر	ساله	با	آغاز
با	رایزنی	و	تعامل	با	افراد	و	یا	مجموعه	های	حقیقی	یا	
حقوقی	در	جهت	ارائه	طرح	توجیهی	چهارسوق	برای	

	اقدام	می	نماید. 	این	مراکز جذب	حمایت	از
حامیان	سیزدهمین	رویداد	نوآوری	های	آموزشی	با	
	فرصت	تبلیغ،	ارائه	الگوی	رشد	و	پیشرفت	 استفاده	از
	قالب	ویدئو	کنفرانس	مجازی	و	ارائه	 مجموعه	خود	در
ظرفیت	های	موجود	برای	خدمت	رسانی	به	عموم	جامعه	
	این	رویداد	حمایت	خود	 به	ویژه	مخاطبین	چهارسوق	در

را	اعالم	نمودند.	
شرکت	ارتباطات	سیار)همراه	اول(،	سازمان	تبلیغات	
اسالمی،	خانه	اندیشه	ورزان،	باشگاه	تعلیم	و	تربیت	
یونسکو،		مجموعه	دانوین،		خانه	نوآوری	تعلیم	و	
کادمی	همراه	اول،	سازمان	فضای	مجازی	سراج	 تربیت،		آ
و	موسسه	مطالعات	راهبردی	تعلیم	و	تربیت	برهان	

	می	روند. حامیان	چهارسوق	سیزدهم	به	شمار

راه های ارتباط با چهارسوق
چهارسوق	را	در	شبکه	های	اجتماعی	دنبال	کنید.

تهران،	خیابان	انقالب،	بین	خیابان	ابوریحان	
و	خیابان	فلسطین،	بن	بست	سروش،	پالک2

02163462000			،	
www.chaharsoogh.ir

@chaharsoogh_edu

09007690096

جهت	دسترسی	بـه	صفحه	
تـــمــــاس	بـا	چــــهــــارســــوق،	
QR Code	را	اسکن	نمایید.
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عکس:	خانه	اندیشه	ورزان،	محل	برگزاری	نشست	های	تخصصی	سیزدهمین	رویداد	چهارسوق)1400(-تهران
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