فرم ثبتنام
خشت طالیی تهران
جایزه جهان-محلی تهران برای مدیریت شهری جهان
لطفاً فرم زیر را به زبانهای انگلیسی و فارسی تکمیل و ضمن ثبتنام در سایت جایزه از تاریخ  10شهریور تا 10
مهر  1397آن را به دبیرخانه جایزه به آدرس ایمیل  tehrangoldenadobe@tehran.irارسال نمایید.
الف -مشخصات پروژه
نام شهر  /جامعه:
نام استان  /ایالت:
نام کشور  /منطقه:
منطقه
نام واحد مربوطه (لطفا بطور واضح
مشخص نمایید)

معاونت
سازمان
شرکت
اداره کل
دیگر

ارائه عنوان ،نام و پ ست شخص ( ردیف یک باالترین مقام،ردیف دوم واحد اجراکننده پروژه و ردیف سوم
رابط سازمان با جایزه)* .آدرس ایمیل و تلفن برای هر سه ردیف ضروری است*
.1
.2
.3

ب -عنوان
عنوان و یا شعار پروژه ( 25کلمه حداکثر):

حوزههای طرح (لطفاً گزینه مناسب را عالمت بزنید)
 توسعه پایداری ،تاب آوری و زیست پذیری شهری
 مشارکت شهروندان و توسعه اجتماعی -فرهنگی شهر
 معماری ،شهرسازی ،میراث فرهنگی و باز آفرینی شهری
 شهر هوشمند و دولت الکترونیک شهری
 تامین منابع ،سرمایه گذاری و اقتصاد شهری
 زیرساخت ها ،حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
 حکمروایی محلی ،برنامه ریزی و مدیریت شهری

پ -سوابق
چارچوب سیاسی و قانونی که پروژه تحت آن به اجرا درآمده است را توضیح دهید .برای مثال؛ سیاست عمومی
در سطططح حکومتهای محلی یا مرکزی ،سططیاسططتهای ابالغی ،منشططور ،تعهدات داخل یا برونسططازمانی و غیره.
(حداکثر  80لغت)

ت -خالصهای از خاستگاههای پروژه
لطفاً توضططیح دهید که خواسططتگاه طرح از ککا شططکل گرفته اسططت و چه چال ها یا مسططایلی در حوزه مدیریت
شهری را هدف قرار داده است .سواالت ذیل به شما برای پاسخگویی کمک خواهند کرد( .حداکثر  350کلمه)
 -1به صورت خال صه شرح دهید که چه دالیلی باعث اتخاذ راهکار مدیریت شهری برای رویارویی با م سائل و
م شکالت شهر ،منطقه و یا جامعه شده ا ست و چه جمعیت ،مو س سات و شرکتهای مرتبطی را تحت تاثیر قرار
داده است.

 -2اهداف مدیریت شططهری را که در این پروژه اتخاذ شططده اسططت از نظر تغییرات یا نتایج مد نظر و زمان مطلوب
برای د ستیابی به آنها تو صیف کنید (برای مثال ،تغییر در سیا ست ،ا ستراتژی ،مدل ک سبوکار ،فنآوری ،ابزار
پیادهسازی ،تنظیم تامین مالی ،اندازهگیری و ارزیابی و غیره).

 -3فهرست احزاب ،شرکای اصلی پروژه (عمومی ،خصوصی ،غیردولتی ،فردی و غیره) و شخص یا اشخاصی
که در هدایت پروژه نق

ایفا کردهاند بر اساس نق

آنها توصیف نمایید.

 -4منابع مورد اسطططتفاده برای اجرای این پروژه ،از جمله سطططرمایهگذاری ،مسطططاحت پروژه ،اسطططتراتژی مالی و یا
تمهیدات و نیز هر گونه کمک غیرمالی مانند نیروی انسططانی ،فنی و منابع مدیریتی را شططرح دهید و هزینه پروژه را
نیز ذکر نمایید.

ث -خالصهای از تغییر یا نتیکه دلخواهی که پروژه در پی داشته است و روشهای سنک

نتایج به دست آمده.

تو ضیح دهید که پروژه چگونه باعث تغییر کیفی یا کمی شده ا ست یا خواهد شد و اینکه این تغییر از چه طریق
سنکیده شده است( .حداکثر  350لغت)
 -1چه تغییرات یا نتایکی بدست آوردهاید یا اینکه امیدوارید به دست آورید؟
لطفاً ماهیت این تغییر یا نتیکه را در زمینههای زیر توضیح دهید:
باال بردن کیفیت زندگی مانند ایکاد سططططوح پایدار جدیدی در موضطططوا اجتماعی ،اقتصطططادی یا محیطی از
جمله نگرشها و رفتارهای جدید؛ افزای

کارآمدی ،اثربخشی ،پاسخگویی یا شفافیت و غیره.

لطفاً مقیاس این تغییر را نیز ذکر فرمایید .آیا این تغییر نتیکهای محلی ،منطقهای ،ملی یا جهانی داشته است؟

 -2این پروژه و تغییرات و نتایکی که برای آن در نظر گرفته شده بودند چه کمکی به خلق تصویر یا وجههای
جدید برای شهر یا جامعه شما کرده است؟

ج -شرح مفصل پروژه
یک جنبه خاص از پروژه را انتخاب کنید که مایلید به آن بپردازید و فکر میکنید که آن موضطططوا دالیل
اینکه چرا جنبههای نوآورانه این پروژه میتواند به سططود دیگر شططهرها ،مناطق ،انکمنها یا احزاب باشططد را به
بهترین حالت ممکن بیان میکند( .حداکثر  400لغت)

چ -مواد توصیفی پیوست به سند
این مواد مقدر شدهاند که درک بهتری از محتوا و مفهوم پروژه شما به اعضای کمیسیون فنی و هیئت داوران
دهند که این امر بسیار حائز اهمیت میباشد .موارد اضافی را میتوانید به صورت سیدی یا دیویدی ارائه
دهید .لطفاً جهت ارائه از مشططخصططات فنی زیر فراتر نروید .هرگونه اطالعاتی که از موارد فنی زیر فراتر برود
ممکن ا ست برای کمی سیون فنی یا هیئت داوران سودمند نبا شد .لطفاً موارد پی

رو را تا جایی که مرتبط و

ممکن است فراهم نمایید:
♦ حداکثر  5عدد از بریدههای جراید یا کپی جلد و فهرسطططت محتوای گزارشهایی که درباره پروژه چاپ
شده است .لطفاً این موارد را به صورت کاغذ  A4ارائه دهید.
♦ حداکثر  5عکس که به بهترین شططکل ممکن پروژه را ترسططیم میکند jpeg( .با کیفیت 500 ،ppi 300
در  700پیکسل حداکثر) لطفاً این موارد را به صورت دو صفحه  A4با عنوان ارائه دهید.
♦ حداکثر  5عدد طراحی که به بهترین نحو ممکن پروژه را ترسیم میکند( .فرمت  ،pdfکیفیت ،ppi 300
سططایز  A4حداکثر) این طراحیها میتوانند برای مثال گرای ها ،نسططبتها یا درصططدها؛ ابزار و فناوریهای
بکار رفته و غیره را ترسیم کنند .لطفاً بر روی  A4ارائه شود.
♦  1رسم فنی که برای قرارگیری درون فرمت  A4کوچک شده است.
ح -موارد اضافی
موارد اضططافی مانند فایل ویدیویی باید به صططورت سططیدی یا دیویدی یا از طریق ایمیل به دبیرخانه جایزه به
آدرس زیر ارسال گردد.
tehrangoldenadobe@tehran.ir
www.tehrangoldenadobe.com

