فرم ثبتنام

جایزه جهانی خشت طالیی تهران
برای پروژه ها و تجارب برترشهری

"شهرهای هوشمند ،تابآور و زیستپذیر برای همه"
مهلت ثبتنام  30مهر ماه 1398
الف -مشخصات پروژه  /تجربه
نام شهر:
نام استان:
منطقه شهری
نام واحد مربوطه (لطفاً بطور واضح
مشخص نمایید)

معاونت
سازمان
شرکت
ادارهکل
سایر

مشخصات ارائهدهندگان پروژه  /تجربه:
(ردیف یک باالترین مقام ،ردیف دوم مدیر واحد اجراکننده پروژه /تجربه و ردیف سوم رابط سازمان با جایزه)
نام و نامخانوادگی

پست سازمانی

تاریخ ساخت پروژه /تجربه:
تاریخ بهرهبرداری پروژه /تجربه:
کارفرمای پروژه /تجربه (منطقه /سازمان /شرکت: )... /
مجری پروژه /تجربه (پیمانکار):
بهرهبردار پروژه /تجربه (منطقه /سازمان  /شرکت:)... /

شماره تماس

پست الکترونیکی

ب -عنوان و اهداف پروژه  /تجربه
عنوان پروژه /تجربه (تا  25کلمه):
اهداف پروژه /تجربه (حداکثر یک پاراگراف یا در  5سطر):

محورهای شررر ت در فراخوان (لطفاً محور مورد نظر را عالمت بزنید .هر پروژه /تجربه صحححرفاً در یک
محور می تواند شرکت نماید).
 تاب آوری ،زیستپذیری و توسعه پایدار شهری
 مشارکت شهروندان ،توسعه محلهای و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر
 معماری ،شهرسازی ،میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری
 شهر هوشمند و خالق انسانمحور
 تأمین منابع ،سرمایهگذاری ،کارآفرینی ،اشتغال و اقتصاد شهری
 توسعه زیرساختها ،حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
 حکمروایی محلی ،برنامهریزی و مدیریت شهری

ج -سوابق پروژه  /تجربه
چارچوب سیاسی و قانونی که پروژه /تجربه تحت آن به اجرا درآمدهاست را توضی دهید .برای مثال؛ سیاست
عمومی در سط حکومتهای محلی یا مرکزی ،سیا ستهای ابالغی ،من شور ،تعهدات داخل یا برون سازمانی و
غیره( .حداکثر  80لغت)

د -خالصهای از خاستگاههای پروژه  /تجربه
لطفاً توضححی دهید که خواسححتگاه طر از کجا شححکل گرفتهاسححت و چه چال ها یا مسححائلی در حوزه مدیریت
شهری را هدف قرار دادهاست .سؤاالت ذیل به شما برای پاسخگویی کمک خواهندکرد( .حداکثر  350کلمه)
 -1به صورت خالصه شر دهید که چه دالیلی باعث اتخاذ راهکار مدیریت شهری از طریق این پروژه یا تجربه
برای رویارویی با م سائل و م شکالت شهر ،منطقه و یا جامعه شدها ست و چه جمعیت ،مؤ س سات و شرکتهای
مرتبطی را تحتتأثیر قرار داده است.

 -2اهداف مدیریت شححهری را که در این پروژه /تجربه اتخاذ شححدهاسححت؛ از نظر تغییرات یا نتایج مدنظر و زمان
مطلوب برای دستیابی به آنها توصیف کنید (برای مثال ،تغییر در سیاست ،استراتژی ،مدل کسبوکار ،فنآوری،
ابزار پیادهسازی ،تنظیم تامین مالی ،اندازهگیری و ارزیابی و غیره).

 -3فهرسحت احزاب ،شحرکای اصحلی پروژه /تجربه (عمومی ،خصحوصحی ،غیردولتی ،فردی و غیره) و شحخص یا
اشخاصی که در هدایت پروژه /تجربه نق

ایفا کردهاند؛ بر اساس نق

آنها توصیف نمایید.

 -4منابع مورد استفاده برای اجرای این پروژه /تجربه ،از جمله سرمایهگذاری ،مساحت پروژه ،استراتژی مالی و یا
تمهیدات و نیز هر گونه کمک غیرمالی مانند نیروی انسححانی ،فنی و منابع مدیریتی را شححر دهید و هزینه پروژه /
تجربه را نیز ذکر نمایید.

ه -خال صهای از تغییر یا نتیجه دلخواهی که پروژه  /تجربه در پی داشتهاست و روشهای سنج

نتایج به دست

آمده.
توضحی دهید که پروژه  /تجربه چگونه باعث تغییر کیفی یا کمی شحدهاسحت یا خواهد شحد و اینکه این تغییر از
چه طریق سنجیده شدهاست( .حداکثر  350لغت)
 -1چه تغییرات یا نتایجی بدست آوردهاید یا اینکه امیدوارید به دست آورید؟
لطفاً ماهیت این تغییر یا نتیجه را در زمینههای زیر توضی دهید:
باال بردن کیفیت زندگی مانند ایجاد سحححطو پایدار جدیدی در موضحححوا اجتماعی ،اقتصحححادی 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 نتیجهای محلی ،منطقهای ،ملی یا جهانی داشتهاست؟

 -2این پروژه  /تجربه و تغییرات و نتایجی که برای آن در نظر گرفته شدها ست؛ چه کمکی به خلق ت صویر یا
وجههای جدید برای شهر یا جامعه شما کردهاست؟

و -شرح مفصل پروژه /تجربه
یک جنبه خاص از پروژه /تجربه را انتخاب کنید که مایلید به آن بپردازید و فکر میکنید میتواند دالیل
اینکه چرا جنبههای نوآورانه این پروژه /تجربه میتواند به سححود دیگر شححهرها ،مناطق ،سححازمان ها و جوامع
باشد را به بهترین حالت ممکن بیانکند( .حداکثر  400کلمه)

ز -مواد توصیفی پیوست به سند
این موارد درک بهتری از محتوا و مفهوم پروژه /تجربه شححما به اعیححای کمیسححیون فنی و هیرت داوران میدهد و بسححیار حائز
اهمیت ا ست .موارد ا ضافی را میتوانید به صورت لو ف شرده ( )cd/dvdارائه دهید .لطفاً جهت ارائه از چارچوب زیر فراتر
نروید .هرگونه اطالعات غیر ضروری ممکن است برای کمیسیون فنی یا هیرت داوران سودمند نباشد .لطفاً موارد پی رو را تا
جایی که مرتبط و ممکن است فراهم نمایید.
♦ حداکثر  5عدد از بریدههای جراید یا کپی جلد و فهرست محتوای گزارشهایی که درباره پروژه  /تجربه چاپ شدهاست
♦ حداکثر  5عکس که به بهترین شححح کل ممکن پروژه  /تجر به را ترسحححیم میک ند jpeg( .با کیف یت ، 300 ppi
700*500پیکسل).
♦ حداکثر  5عدد طراحی که به بهترین نحو ممکن پروژه /تجربه را ترسحححیم میکند( .فرمت  )300 ppi ،pdfاین طراحیها
میتوانند برای مثال روندها ،نسبتها یا درصدها؛ ابزار و فناوریهای بکار رفته و غیره را ترسیم کند.
♦  1رسم فنی که برای قرارگیری درون فرمت  A4کوچک شدهاست.

ح -نحوه ارسال
لطفاً فرم را تکمیل و به همراه مستندات مورد نیاز حداکثر تا  20مهر  1398از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه
جایزه به آدرس  tehrangoldenadobe@tehran.irارسححال نمایید .همچنین واحدهای سححازمانی شححهرداری
تهران میتوانند فرم تکمیلشحححده را از طریق اتوماسحححیون به دبیرخانه جایزه (مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری تهران) ارسال نمایند.
تمامی موارد و مستندات اضافی احتمالی مانند فایلهای ویدیویی میبایست در قالب لو فشرده ( )cd/dvdو
یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس دبیرخانه جایزه ارسال گردد.

