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 یونیسف چالش نوآوریدومین  
 توسعه راهکارهای نوآورانه برای حل چالش های کودکان و نوجوانان در ایران 

 تمدید شد. (2022 نوامبر 25) 1401ماه  آذر 4جمعه   تا مهلت ثبت راهکارها
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چالش، راهکارهای نوآورانه برای حل مشکالت پیش روی  دومین چالش نوآوری را برگزار می کنند. در این    ، یونیسف و پارک فناوری پردیس

کودکان و نوجوانان شناسایی شده و برترین راهکارها به کمپ چالش نوآوری راه پیدا خواهند کرد و در نهایت راهکارهای برگزیده معرفی 

(  2  ،یو باز  یریادگی(  1ر سه گروه  کودکان و نوجوانان د  ی رو  شیکه به حل مشکالت پ  ییراهکارها  شده و مورد حمایت قرار می گیرند.

 هستند.   تیاولو  یدارا  سفیونی  یچالش نوآور  نیکمک کنند، در دوم  ،ی اجتماع  تیو خدمات حما  ی( برابر3از کودکان و    تیبهداشت و حما

به خصوص فعاالن    شرکت  یا   موسسات  سازمانها،   کلیه   از  بدین وسیله  ایران  نوآوری و کارآفرینی    زیست بوم های واجد شرایط  از جمله  در 

  با شرکت در دومینتا راهکارهای نوآورانه خود را  دعوت می گردد  ن و غیره  شرکت های نوپا )استارتاپ ها(، شرکت های خالق و دانش بنیا

 یونیسف در ایران ارائه نمایند.   نوآوری چالش

 

 یونیسف عبارتند از:  نوآوری چالش اهداف دومین 

 بخشی در زیست بوم نوآوری در ایران نسبت به کودکان، نوجوانان و چالش های پیش روی آنها آگاهی  ▪
 شناسایی راهکارهای نوآورانه برای چالش های پیشروی کودکان و نوجوانان و چالش های اجرای برنامه های مرتبط با آنها ▪
 خصوصی-ت های عمومیبررسی فرصت های هم افزایی، مشارکت ها و همکاری های بالقوه شامل مشارک  ▪
رشد و توسعه زیست بوم تخصصی نوآوری و کارآفرینی با تمرکز بر کودکان و نوجوانان در ایران برای کمک به توسعه سیستمی و ایجاد   ▪

 هم افزایی

 

 سف یونی یچالش نوآور ن یدومشرایط شرکت در  

ثبت شده   ، موسساتکلیه سازمانها ▪ های  های   بخش خصوصی یا شرکت  ماده  )شرکت  تجارت( و  20تجاری  های مردم   قانون  سازمان 

 .که شخصیت حقوقی و ثبت شده دارند، می توانند در این چالش شرکت کنند نهاد 

نوجوانان در سه گروه  ▪ و  پیش روی کودکان  نوآوری مشکالت  بازی،    (1  در چالش  و  و   ( 2یادگیری  از کودکان  و حمایت  بهداشت 

تالش  و  مرتبط بوده      یکی از حوزه های چالش  حداقل در اولویت قرار دارند. هر راهکار باید با اجتماعی   حمایت   خدمات   و   برابری  ( 3

 .  را مرتفع نمایدمشکالت کودکان و نوجوانان در آن حوزه  نماید تا 

یا    Product  Minimum Viable) حداقل در سطح کمینه محصول پذیرفتنی   قابلیت مشاهده، دسترسی و بررسی راهکار نوآورانه  ▪

MVP ) ت.برای ارزیابی ضروری اس  
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 چالش های کودکان و نوجوانان

 یادگیری و بازی

 :شامل که  هستیم بازی  و  یادگیری های  زمینه  در نوآورانه  ما به دنبال راهکارهای 

o   با کیفیت برای کودکان و نوجوانان، به ویژه آسیب پذیرترین آنها، به ارائه دسترسی مقرون به صرفه، عادالنه و فراگیر به آموزش 

منظور ایجاد مهارت های پایه )خواندن، نوشتن، ریاضی و علوم، هنر و علوم انسانی، سواد مالی و سواد دیجیتال( به صورت آفالین یا  

 آنالین. 

o ارهای یادگیری )دیجیتال( مقیاس پذیر و بسترهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان، به ویژه کودکان دارای معلولیت و  ارائه راهک

 .نیازهای ویژه یا محروم از آزادی 

o کردهای  ها یا روی  توانمندسازی برای گذار از یادگیری به درآمد برای نوجوانان، به ویژه برای آسیب پذیرترین آنها، با استفاده از روش

 .محور و کارآفرینی و فراهم کردن فرصت برای آنها-نوآورانه با ایجاد مهارت های بنیادین، قابل انتقال، دیجیتال، فنی یا شغل

o استفاده از تکنیکها و روش های خالقانه در انگیزش زودهنگام (Early Stimulation)   و بازی برای ارتقای رشد شناختی به

 .کودکان و نوجوانانی که در مناطق کمتر توسعه یافته زندگی می کنندویژه در میان 

o ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای فعالیت جسمی و ذهنی. 

 

 بهداشت و حمایت از کودکان

 :شامل بهداشت و حمایت از کودکان هستیم که  های  زمینه  در نوآورانه  ما به دنبال راهکارهای 

o   دارای برای کودکان  مداخله  و  تاخیرهای رشد  زودهنگام  شناسایی  نظارت،  شامل  دوران کودکی  یکپارچه رشد  تقویت خدمات 

 .سالگی( 6یا  5معلولیت و نیازهای ویژه )برای مدرسه ابتدایی تا سن 

o  ه صرفه، موثر و مقیاس پذیر سالمت دیجیتالتوسعه و تقویت سیستم سالمت با راهکارهای مقرون ب. 

o   طراحی رویکردها و محصوالت برای شناسایی و درمان سوء تغذیه به ویژه در کودکان کمتر برخوردار در استان های ناامن از نظر

 غذایی

o جمله رسیدگی به مسائل    محافظت از کودکان و نوجوانان در محیط های آنالین در برابر خشونت آنالین و آزار و اذیت اینترنتی )از

 .حریم خصوصی(

o پوشش برنامه ها و شیوه های فرزند پروری و مراقبت  /بهبود دسترسی 

o محور، تلنگرها و غیره(-استفاده از مداخالت رفتاری برای ترویج تغییرات مثبت )تفکر طراحی، طراحی انسان 

o  آب، بهداشت و سالمت  ارتقای کارایی و اثربخشی راهکارها برای کودکان و نوجوانان در حوزه   (WASH) 
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o ها    رساختیها، ز  ستم یها، س ی کودکان و نوجوانان در فناور  یبر رو   م یاقل  رییدر تقابل با اثرات تغ ی و تطابق  ی تاب آور  ت یظرف  جادیا

 .یجوامع محل ایو 

o انگ اجتماعی مرتبط با آن اجتماعی به کودکان، نوجوانان و خانواده های آنها و در عین حال کاهش -ارائه حمایت های روانی. 

o بهبود توانبخشی کودکان محروم از آزادی و همچنین کودکان مبتال به اعتیاد از طریق اقدامات غیرحضانتی. 

o  های هشدار زودهنگام و نیازسنجی اولیه در شروع/ در هنگام شرایط اضطراریبهبود سیستم. 

  

 برابری و خدمات حمایت اجتماعی 

 : شامل که های برابری و خدمات حمایت اجتماعی هستیمراهکارهای نوآورانه در حوزه به دنبال 

o مناطق دور از دسترس به خصوص برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیت و    بهبود دسترسی برای کودکان و نوجوانان حاشیه نشین و

 یاری رسان( )شامل استفاده از فناوری های کمکی یا  کمتر برخوردار نیازهای ویژه 

o  اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مدور و غیره( که در تعامل جوامع محلی اثرات   وکار نوآورانه )بنگاه های اجتماعی،های کسب استفاده از مدل

 .کندمثبت اجتماعی ایجاد می 

o  افزایش اثربخشی در برنامه های توانمندسازی اقتصادی که معیشت خانوارها را بهبود می بخشد. 

o برنامه های حمایت اجتماعی عمر محصوالت مدیریت اطالعات یکپارچه مناسب برای مدیریت چرخه توسعه سیستم 

o  کنندویژه آنهایی که در جوامع کمتر برخوردار زندگی میهای توسعه یافته برای دختران به  ها و خدمات در برنامه   غنابخشی محتوا، روش. 

o  پذیرترین افراد و جوامع آنها )نوآوری اجتماعی(ویژه آسیبوجوانان، به های اجتماعی پیش روی کودکان و ن پرداختن به چالش. 

 

 زیده گ بر یراهکارها  حمایت های مالی و فنی برای

 حمایت مالی  اعطای  ▪

 (%4)تسهیالت کم بهره   ▪

   یمرکز رشد فناوریک استقرار در  ▪

 در بسترها و شبکه های ارتباطی ملی و بین المللی ده یبرگز ی راهکارهاترویج  ▪

 بهره مندی از دانش و تجربه منتورها در کمپ چالش نوآوری )برنامه منتورشیپ(   ▪

 حمایت فنی و تخصصی یونیسف، پارک فناوری پردیس، شبکه شرکا و همکاران  ▪

د شد،  هارائه خوا   ده یبرگز  یراهکارها که به  یو فن  یمال  یها  تیحماترکیب  خواهد شد.    ارائه  به کلیه راهکارهای برتر بازخورد فنی  همچنین،

 پس از کمپ چالش نوآوری )برنامه منتورشیپ( بر حسب نیاز و در کمیته فنی تعیین می شود.  
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 نحوه ارزیابی راهکارها

سطح ارزیابی در چالش نوآوری »راهکار نوآورانه« است و یک سازمان می 

تواند در صورت تمایل بیش از یک راهکار نوآورانه )به صورت جداگانه(  

در پلتفرم ثبت کند. راهکارهای ارائه شده توسط یک گروه متخصص در 

حوزه کودکان و نوجوانان و یک گروه متخصص در حوزه نوآوری مورد 

ارزیابی قرار می گیرند. راهکارهایی که کلیه شرایط را احراز می بررسی و 

از   پس  ارزیابیبا  کنند  مراحل  نمودن  سپری  دسامبر   15)  پیچو    موفقیت 

عنوان  ،  (2022 گردند به  می  انتخاب  راهکارها  حمایت   برترین  شامل    و 

فرآیند  پس از پایان   . می شوند  (مرکز رشدتسهیالت کم بهره و استقرار در  )

به   برای کمک  مالی  ها  سایر حمایت  نهایی  ارزیابی  اساس  بر  مرکز رشد 

   توسعه راهکارهای برتر در نظر گرفته شده است.

اثربخش برای کودکان، مقیاس پذیر بودن، پایداری، داده محور بودن،  معیارهای ارزیابی راهکارهای نوآورانه عبارتند از کاربر محور بودن،

محور -بهبود، حریم خصوصی و امنیت، مشارکتی بودن، ارزیابی ساختاری و ارزیابی فنی راهکار. برای راهکارهای غیر فناوریاستفاده مجدد و  

( اجتماعی  اثرگذاری  مانند  ارزیابی جایگزین  معیارهای  به صرفه  مقرون  نوآوری  و  اجتماعی  نوآوری  راهکارهای  از  بعضی   Socialمانند 

Impactو )  ( استطاعتAffordability.استفاده می گردد یا تغییر وزن برای معیارها اعمال می گردد ) 

 

 : کهاست راهکارهایی اضافی در نظر گرفته شده است که شامل  امتیاز  به عنوان معیارهایی نیز 

 . توسعه یافته اند)به عنوان جامعه هدف(  جوامع آسیب پذیر  حل مشکالت اثرگذاری مثبت اجتماعی باالیی دارند یا با تمرکز بر  ▪

 . محور(-ا مشارکت یا نظر مشورتی کودکان و نوجوانان توسعه یافته اند )طراحی انسانب ▪

 .انددر نظر گرفته شده توسعه راهکار  در  شاخص های برابری یا مشارکت داشته  توسعه راهکار بانوان در تیم ▪
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  نمونه راهکارهای نوآورانه

بهتری از راهکارهای مورد نظر در دومین چالش نوآوری یونیسف مجموعه ای از این راهکارها در این بخش قابل  برای درک   ▪

 راهکارهای مورد نظر در دومین چالش نوآوری یونیسف شامل: دسترسی و مطالعه است.

- دیجیتال، نوآوری های داده( شامل نوآوری های  Med- or High-Techمحور )-الف( نوآوری ها و راهکارهای فناوری ▪

حور و راهکارهایی که از فناوری های نوظهور مانند علوم داده، هوش مصنوعی، بالکچین، واقعیت مجازی )افزوده و ترکیبی(  م

 و غیره استفاده می کنند، 

  (، Social Innovation( شامل نوآوری های اجتماعی )Low-Techمحور )-ب( نوآوری ها و راهکارهای غیر فناوری ▪

 مراقبت کانگورویی ، الفبای تعاملی  ( و غیره می شوند. مثال:Frugal Innovationنوآوری های مقرون به صرفه )

برای آشنایی با راهکارهای   و محصوالت، خدمات، فرآیندها و محتوای نوآورانه که دارای اثرگذاری اجتماعی هستند، می شوند. ▪

 . مراجعه نمایید اینجا شناسایی شده در اولین چالش نوآوری یونیسف به 

 

 یونیسف نوآوری چالش اولین

 1400الی خرداد    1399مهرماه    از   اولین چالش نوآوری یونیسف با مشارکت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 در ایران برگزار و راهکارهای برتر مورد تقدیر و حمایت قرار گرفتند.  

 را مطالعه نمایید.   گزارش چالش( و  انگلیسی )  مقاله خبری فارسیاولین چالش نوآوری یونیسف  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/eca/stories/interactive-alphabet
https://www.unicef.org/png/stories/kangaroo-mother-care%E2%80%8A%E2%80%8A-key-component-early-newborn-care
https://unicorn.unicef.org/servlet/hype/IMT?eadfecfd1f72cece4ae2926b57d5d118
https://www.unicef.org/iran/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C
https://www.unicef.org/mena/stories/unicef-innovation-challenge-iran-recognizes-top-innovative-solutions-during-covid-19
https://www.unicef.org/iran/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%87%D8%A7/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
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 یونیسف  UNICORNراهنمای ثبت راهکار در پلتفرم 

 اقدام زیر را انجام دهید:  3برای ثبت راهکار 

 دقت مطالعه نمایید.  را با   سفیونی  یچالش نوآور ن یدومفراخوان ( 1

  یونیسف مراجعه و ثبت نام کنید. UNICORN( به پلتفرم 2

 قابل دسترس است.  نجایا ،UNICORNجامع ثبت نام و ثبت راهکار در پلتفرم   یراهنما

با استفاده  راهکار خود را  UNICORNایران در پلتفرم  ( سپس در صفحه اصلی دومین چالش نوآوری یونیسف در 3

 ثبت نمایید. ،  Submit Your Ideaاز گزینه  

 قابل دسترس است.  اینجااز  سفیونی یچالش نوآور نی دوم یصفحه اصل

 نیاز نیز باید همراه فرم ارسال گردند.  . پیوست های موردفرم باید به زبان فارسی تکمیل گردددقت نمایید که 

 ( 2022نوامبر   25) 1401آذر ماه  4جمعه مهلت ارسال راهکارهای نوآورانه: 

 .صورت ارائه اطالعات نادرست و یا خالف واقع امکان حذف راهکارها در هر مرحله ای از چالش وجود دارد در

 

 

 

 

 

 1.5نسخه 

https://www.unicef.org/iran/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81
https://unicorn.unicef.org/
https://www.unicef.org/iran/media/4661/file/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20UNICORN.pdf
https://unicorn.unicef.org/servlet/hype/IMT?documentTableId=2702237853606567442&userAction=Browse&templateName=&documentId=f1c4934a18be9e4e3b4ac8997830e797

