
  باسمه تعالی

  گروه: در يهمکارهاي اولیه گام

  
  -دوم نسخه  -

  1395فروردین  29

  نکات مقدماتی

 مقدمه .1-1

 وقت و نیز به صورت درازمدت مایل به تمام حد امکانترین تمایل را نسبت به جذب نیروهایی دارد که تا مجموعه بیش
هاي جانبی دارند و یا نیت همکاري بلندمدت با مجموعه ندارند، در اولویت همکاري با گروه باشند. افرادي که دغدغه

 جذب نیستند.

 مختلف  هايگروه شفافیت براي ایران به دنبال جذب نیروهایی است که رویکرد شفافیت را به عنوان حل مسئله در حوزه
  باشد.هاي خرد هر حوزه با سایر رویکردها در اولویت کاري و پژوهشی گروه نمیکنند. لذا حل مسئلهدنبال می

 ،بحث بیمه وجود ندارد. استخدام در سازمان نیز قابل تضمین نیست. تا پیش از استخدام در سازمان 

 در ادامه توضیحی پیرامون آن ارائه گردیده است.افتد که حضور در گروه شفافیت براي ایران در سه دوره اتفاق می 

  آنچه در ادامه ذکر شده به عنوان قاعده کلی است، که طبیعتاً متناسب با اقتضائات هر فرد یا کاري ممکن است دستخوش
 تغییر گردد.

 هاي پایه مورد نیاز اعضاي گروهمهارت .1-2

 هاي اصلی کشور را دارند. نگاه بلند و همت بلند. افرادي که دغدغه حل مسائل اصلی در حوزه 

 باال.و اجتماعی هاي فردي روحیه کارآفرینی. توانمندي و هوش اجتماعی باال. سطح مهارت 
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  اولین دوره همکاري:  2

 آموزشی هايدوره .2-1

 ؛1عضویت در گروه ایمیلی 

  ؛2»براي ایرانشفافیت «عضویت در کانال تلگرامی 

 ؛3مشاهده ویدئوهاي آموزشی شفافیت و داده باز 

 ؛4هاي شفافیت براي ایرانمشاهده کامل کلیه مطلب وبالگ 

  ؛) با موضوع شفافیت1394آبان  17(مورخ  152مشاهده برنامه پایش 

 ؛گیري گروه شفافیت در یکسال اول تأسیس)مطالعه اولین روایت شفافیت (داستان شکل 

  هافعالیت .2-2

 نجام یک یا چند پروژها 

 سایر نکات  .2-3

  :ماه 3تا  1بین مدت دوره 

  تر طی کننددوره را کوتاهافرادي که نسبت به آنها نوعی آگاهی پیشین و ارزیابی مثبت وجود دارد، ممکن است. 

  عمومی تا سطح دانش عمومی وي از مباحث و مطالب آید علمی از فرد به عمل اول، ممکن است آزمونی در انتهاي دوره
 مورد ارزیابی قرار گیرد.گذاري سپاري و سیاست، حاکمیت باز، جمعحوزه شفافیت

 ،پذیرد که قضاوتی است در رابطه با کلیت و یا اي (گروه و فرد همکار) صورت میارزیابی دوطرفه در پایان دوره اول
 ادامه همکاري با یکدیگر ندارند.چگونگی ادامه همکاري، لذا به نسبت این مدت، دو طرف، هیچ تعهدي نسبت به 

   

                                                   
1 https://groups.google.com/forum/#!forum/transparency4iran 
2 https://telegram.me/transparency4iran 
3 http://transparency4iran.ir/post/48 
4 http://tp4i.ir/ 
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  دومین دوره همکاري 3

  آموزشی هايدوره .3-1

  دوره آموزشیTeamwork (سامانه مدیریت پروژه گروه)؛ 

  دوره آموزشیOffice؛ 

  لزوم شرکت در آزمون زبانTOLIMO؛ 

  دوره آموزشی مقدماتیHTML & CSS: 

 افزارهایی نظیر مهارت استفاده از نرمSnagIt ،Camtasia؛ 

 هاي متنوع گروه؛تسلط مناسب بر و رعایت پروتکل  

  هافعالیت .3-2

  اي است که پژوهش و تحقق بخشی (حوزه پژوهشی) به هاي دوستان متمرکز بر حوزه: اهم فعالیت70 – 30قانون
وقت درصد مابقی  30گردد و درصد از زمان و انرژي در این مسیر صرف می 70آنرا بر عهده دارند. با این حال نهایتاً 

 گردد.آنها به کمک در یکی از مسائل جاري گروه (حوزه اجرایی) صرف می

 انداز بلندمدت براي حوزه خودشان،همکاران شفافیت براي ایران ضمن داشتن یک برنامه و چشم: هاي سه ماههبرنامه 
 در سامانه ،خص داشتهها دقیق و صورتی مشماهه تنظیم نمایند. این برنامهصورت سهه هایی را بالزم است برنامه

به صورت هفتگی مورد بررسی و  هاگردد. برنامهمیگانت چارت آن چاپ و به دیوار الصاق  مدیریت پروژه گروه ثبت و
 .5دنماینماهه ارائه میهاي سهد. گفتنی است که همکاران در هر دو حوزه پژوهشی و اجرایی برنامهنگیرارزیابی قرار می

  د خروجی و محتواهاي مختصر به صورت هفتگی، در جهت نشر دانش بسیار مفید بوده و : تولیوبالگهفتگی پست
شود. در همین راستا عموم همکاران مکلف هستند سبب ترویج تدریجی محتواي یافت شده و افزایش اثرگذاري آن می

 .6به صورت هفتگی مطلبی را براي درج در وبالگ تهیه نمایند

  یک گروه اندرونی براي همفکري و تبادل نظر و تسریع : »همفکري شفافیت«عضویت در گروه تلگرامی
 گردند.هاي گروهی در هسته اصلی گروه وجود دارد که اعضا تدریجا در آن عضو میفعالیت

 اتاق «هاي هر هفته الزم است تا اعضاي هسته اصلی در محل ایتان دور هم جمع شده و در چهارشنبه :روز ایتان
 به فعالیت مشغول باشند.» شفافیت

 سایر نکات .3-3

  ماه 12تا  3مدت دوره: بین 

                                                   
  هاي سه ماهه وجود دارد.نامه مشخصی براي نحوه نگارش این برنامهشیوه 5
 هاي وبالگ وجود دارد.پستنامه مشخصی براي نحوه نگارش شیوه 6
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  دوره سوم همکاري 4

  هاي آموزشیدوره .4-1

 (بدون دوره آموزشی کلی) 

  هافعالیت .4-2

 نظر خود؛هاي تحت تشکیل و مدیریت تیم در حوزه 

 گیري اعضاي تیم؛ها و جهتاستقالل نسبی در فعالیت 


