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 نموده اید. وامدرخواست  NED ازآن  یکه براشما است  پروژه  یشنهادیپ طرحنوشته شده از  فیتوصپیشنهادی،  شرح

 
زیر پیروی کنید: فرمتلطفاً از   

 

 (1-2 خالصه )پاراگراف .1
 

                                                                                                          .بنویسیدوضوح  به مختصرو پیشنهاد خود را
 

 (1-2)صفحۀ  نهشییپ .2
 

میگذارد  ریتاث یتوسعه دموکراس بر پروژۀ شما کهه در کشورمربوط اجتماعی طیمحو یا  یو اجتماع ،یاقتصاد ،یاسیساوضاع 

مؤثر  چالش هاۀ شما در این ه پروژکه چگون دیده حیتوضنمائید و  ییشناسارا  دنکه وجود دارچالش هائی ایو  ازهاین. شرح دهید

 خواهد بود.
 
 

 پاراگراف کوتاه یا چند نکته( 2یا  1اهداف پروژه ) .3
 
 

 ایخاص و  یازهاین در ارتباط بادیاهداف با بیان کنید. دیرسب به آنها طرح یها تیفعال ید از طریقدواریامخود را که اهداف خاص 

.است یدو هدف کاف ای کیر اکثر موارد، . دباشند "یشینهشده در بخش "پ ییمشکالت شناسا  
 

، و قرار گیرنددر دامنه و زمان محدود دی. اهداف پروژه باباشند یابیارز بلقا جهی، و در نتباشند یریقابل اندازه گ و یمنطق دیاهداف با

 ن،ی. همچنواهد آمدخ به دست یخاص چه نتیجۀ پروژه نیا یدرخواست شده برا کمک مالی با شودکه  ییشناساباید  به طور خاص

.هدف کیاست، نه  یشنهادیپ تیفعال کیکارگاه"  ی. به عنوان مثال، "برگزارتمیز داده اید تیاز فعال را اهدافکه  دیمطمئن شو  

 

 صفحه( 4تا  2فعالیت های پروژه ) .4
 

 
 

لطفاً ، است منبع کیاز  شیاز ب یالپروژه به کمک م نیا ازین . اگرنمائید فیتوص ۀ خود راپروژۀ شد یزیبرنامه ر یها تیفعال اتیجزئ

ورید، توضیح دهید.به دست آهستید  دواریامشما  را کهکمک مالی هر   
 

   :را ارائه دهید ریاطالعات ز ،میشودگرید موارد ایپروژه شامل کارگاه ها و  یها تیاگر فعال
  (ناریسم ایو  یساعت در کارگاه آموزش ایمدت زمان )تعداد روز ها و      • 

  (رهیکردن، و غ ینقش باز ،یها، بحث ها، طوفان مغز یشده و فرمت )سخنران یزیمباحث برنامه ر     •
  انیگو و مربسخن، کنندگانشرکت  انتظار قابل تعدادو  مشخصات    • 

 

 :شرح دهید لطفا ،میشود تیساوب ایو  هینشر کیپروژه شامل  نیاگر ا

 ی و اهدلفسرمقاله فلسف  
 (هریهمکاران خارج، ترجمه، چاپ، و غ ،در خانه  -سندگانیخواهد شد )نو جادیچگونه محتوا ا  
 برکار ایدۀ ایخواننده و  یبرا زمیمخاطبان هدف )ها( و مکان. 
 رایگان( ایفروش و  یبرا) عیو طرح توز ، چاپمورد انتظارتعداد تیراژ  
  ،فرکانس هر شماره و یا کار جدیدطول زمان  
 

 راف و یا چند نکته(پاراگ 4تا  2طرح ارزیابی ) .5
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 ی کهجینتا ایشواهد، و  رات،ییاز جمله تغ ،توضیح دهیدخود  ۀشد نیینسبت به اهداف تع را پروژه نیا شرفتیپ گیری طریق اندازهلطفا 

پروژه  نیا تیفقشده، مو یزیبرنامه ر یها تیفعال یکه اجرا دیداشته باش ادی. به باشداهداف پروژه  با آمده  به دست دهندۀ ننتیجهنشان 

 تیفعال فیتوص بلکهست،ین یابی" ارزبه کار خواهد افتادجوانان  یبرا ی"هر پنج کارگاه آموزش ال،دهد. به عنوان مث یمنرا نشان 

چه طرح های  کارگاه  نیشرکت کنندگان در ا ایکه آ این امر میشود تیشامل رعا شتریب ، مربوط یابیاقدامات ارز اندازه گیریاست. 

اتحاد  ایاستفاده از دانش، مهارت، و  با ،ورده اندپس از کارگاه به اجرا درآ ئی راها تیچه فعال شرکت کنندگانو ، اندساخته مهمی را

ها چیست.کارگاه در این   ارزش کار خود از درک شرکت کنندگان نیزکارگاه، و نیاز امنتج شکل گرفته   

 

 
ها و  تیفعال یاز مستند ساز یدوره ا یپروژه و ارائه گزارش ها شرفتینظارت بر پ در تضمین افتیبه در مندازین NED سیاست

 .میباشد تیدستاوردها و موفق یابیارز
 

تنها در صورتی مورد نیاز است که درخواست به تمدید وام صفحه( ) 2تا  1ارزیابی مقطعی ) .6

 شده باشد( NEDجاری 
 

ی که با آنها موانع، نمائید یابیارزرا  یپروژه فعل عمدۀ یلطفا دستاوردهامینمائید،  NED از جاری یکمک مال دیبه تجداگر شما 

)در  وام یفعل یاعطا یاهداف طرح بررس به دیبخش با نیا .را توضیح دهیدآن بر اهداف پروژه  یکل ری، و تاثروبرو شده اید

 ۀ پیشنهادی را تشریح کنید.روژمربوط به پ یاگذشته و دستاورده یها تیتمام فعالارتباط بین . اشاره کند (A وستیپ

 

 

 صفحه( 1سابقۀ سازمانی ) تا  .7
 
 

 
 

 ارائۀ .انجام گرفته است گذشته هائی که درو کار خچهی، از جمله تارشرح دهید پروژه خاص نیا اجرای یرا برا خودمدارک سازمان 

اختالط، از  ایثبت نام و  تیو وضع ،یاسیس ،یه احرفشاخص های  ،ییایجغراف آدرس، بزرگی سازمان ،اهدافاطالعات در مورد 

  ۀ آنها.مدارک مربوطقید  نقش دارند، منجملهداوطلب، که در انجام پروژه  ای وکارکنان شاغل  ،یدیافراد کل یی. شناساخیتار قید جمله

 
 
 

کمک مالی  دیگر: اگر سازمان شما کمک های مالی از دیگر منابع را دریافت کرده است و یا  در حال دریافت برای فعالیت های 

 شما ی را کهتیسطح حما از شرح کوتاه کیو  ،را ارائه اهید از اهدا کنندگان ستیل کیلطفاً  ،میباشد گرید یها تیفعال ایو  یشنهادیپ

 شنهادیپ نیا هب که را گرید یمال یسازمانها مربوط بهو اطالعات تماس اسامی  ن،ی. همچنکرده اید فراهم نمائید افتیدر بابت پروژه

فراهم نمائید. شماکمک مالی نموده اند، . 
 

داوران:  لطفا نام و اطالعات تماس برای دو نفر یا بیشتر که ازکار سازمان شما یا کار کارکنان کلیدی و داوطلبان اطالع دارند، ذکر 

 کنید.

 
ۀ پروژۀ از طرح ارائه شد ی.بودجه شرح مالئیدرا فراهم نماپروژه  کمک مالی ازطرحی  دیبا نیشما همچن شنهاد،یپ طرحهمراه با 

. لطفا از قالب بودجه ارائه شده در وب پیشنهادی میباشدپروژه در طرح  یها تیمربوط به شرح فعال میاست و به طور مستق پیشنهادی

 .نمائید استفاده تیسا
 

 .دینگاه کن NED   تیساموجود در وب یضافلطفا به "سند" ارشاد ا، یشنهادیبودجه پ طرحدر مورد نوشتن  شتریاطالعات ب یبرا


