
فراخوان
مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران »سومين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري« را برگزار مي نمايد. 

 اهداف
- شناسائی دستاوردهای علمی و تجربی در حوزه مديريت شهری

-تقويت فرايند بومی سازی و کاربست يافته های پژوهشی و دستاوردهای علمی
- تقويت نظام پژوهش مشارکتی و سياست پژوهشی در مديريت شهری

- تعامل با فرهيختگان و پژوهشگران در حوزه مديريت شهری
- زمينه سازی برای شناسايی و عرضه و ترويج روش های علمی مديريت شهری و توانمندسازی مديران و کارشناسان شهرداری ها

برنامه ها
- تقدير و تجليل از برترين های پژوهش و نوآوری در حوزه مديريت شهری

- برگزاری نمايشگاه پژوهش و نوآوری در حوزه مديريت شهری
- برگزاری نشست های علمی-تخصصی

شرايط و ضوابط انتخاب برترين ها  
- آثار ارسالي )طرح پژوهشی، کتاب، مقاله، پايان نامه( در ارتباط با يکي از محورهاي جشنواره باشند.

- آثار ارسالي در دو جشنواره قبلي انتخاب برترين هاي پژوهش و نوآوري در حوزة مديريت شهري )86 و 87( بررسي نشده باشند.
- آثار ارسالي از سال 86 به بعد به ثمر رسيده و در قالب هاي کتاب، پژوهش، مقاله و پايان نامه باشند.

- مقاالت ارسالي بايد قباًل در يکي از نشريات علمي )علمي- پژوهشي يا علمي- ترويجي( داخلي يا خارجي به چاپ رسيده يا مورد پذيرش قرار گرفته و در مرحله انتشار باشد.
- محدوديتي در تعداد آثار ارسالي وجود ندارد، ليکن در هر محور صرفاً يك اثر مورد تقدير قرار خواهد گرفت.
- ارسال سه نسخه از هر اثر همراه با فايل word آن الزامي است و آثار دريافت شده بازگردانده نخواهد شد.

* الزم به ذکر است کميته علمي جشنواره، برحسب نتايج ارزيابي آثار ارسالي نسبت به انتخاب پژوهشگر نمونه، مرکز پژوهشي نمونه، مدير پژوهشي نمونه )صرفاً محدود به مديران پژوهشي درون سازمان 
شهرداري تهران( و مرکز نمونه اي که بيشترين کاربست طرح هاي پژوهشي را داشته باشد، اقدام خواهد کرد. 

شرايط شرکت در نمايشگاه
- دانشگاهها، مراکز، موسسات و سازمانهايي که خواستار شرکت در بخش نمايشگاهي جشنواره هستند مي توانند فهرست آثار مورد نظر خود را جهت عرضه در نمايشگاه به همراه متراژ فضاي درخواستي به 

دبيرخانه جشنواره ارسال دارند.
- دبيرخانه جشنواره پس از بررسي  مستندات ارسالی نسبت به اختصاص غرفه به واجدين شرايط اقدام مي کند.

- بابت شرکت در بخش نمايشگاهي، بخشي از هزينه ها از شرکت کنندگان دريافت خواهد شد.

شرايط پذيرش مقاالت در نشست های علمی- تخصصی
- مقاالت ارسالی بايد در چارچوب محورهاي جشنواره باشند.

- فايل الکترونيکي مقاله به صورت فايل word 2003 يا 2007 ارسال شود.
- ساختار مقاله، بايد براساس ساختار مقاالت علمي- پژوهشي تهيه شده باشد.

- ارسال 2 نسخه از مقاله تايپ شده ضروری است
* مقاالت ارسالي عودت داده نخواهند شد.

محورهاي جشنواره
1- ابعاد فيزيکي کالبدي شهر

شهرهاي جديد و توسعه منفصل، ساماندهي بافت هاي فرسوده و توانمندسازي سکونت گاه هاي غيررسمي، آب، فاضالب و انرژي شهري، حمل و نقل و ترافيك، سالمندان، معلولين و فضاهاي شهري، زيباسازي، 
عمران و نوسازي شهري، معماري شهري.

2- ابعاد اجتماعي و فرهنگي شهر
سرمايه اجتماعي و مشارکت شهروندي، جايگاه خانواده در توسعه اجتماعي، فرهنگي، آسيب هاي اجتماعي فرهنگي، ورزش و اوقات فراغت شهري؛ سالمت شهري؛ آموزش شهروندي؛ رسانه ها و ارتباطات، کاال، 

خدمات و فضاهاي فرهنگي، ويژگيهاي اجتماعي فرهنگي و عمران شهري )پيوست اجتماعي(.
3- نظام اداري و مديريت شهر 

مديريت سياسي فضاي شهري، حکومت محلي و شوراها، ديپلماسي و مديريت شهري، حکمراني مطلوب شهري، مديريت پروژه هاي شهري، تشکلّهاي غيردولتي و توسعه شهري.
4-  نظام اقتصادي و ماليه شهري

ماليه شهري، بازارهاي اقتصاد شهري، فقر و نابرابري، اقتصاد شهر و اقتصاد جهاني، اقتصاد غيررسمي شهري.
5-  نظام مطالعاتي و فناوري هاي شهري 

کاربست نتايج مطالعات شهري، شهر الکترونيك و شهر مجازي، نظام فن آوري، نوآوري و کارآفريني.
6-  سالمت، ايمني و محيط زيست شهري 

بهداشت و سالمت جسمي، رواني و معنوي شهروندان، توسعه پايدار شهري، مديريت پسماندهاي شهري، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در شهر، فضاي سبز  شهري، اقليم  و توسعه شهري.
7- ابعاد حقوقي شهر

حقوق شهروندي در حوزه هاي تعامل شهروندان و مديريت شهري، نظام حقوقي شهرداري، حقوق شهري، قوانين، ضوابط و مقررات.
8- اصالح الگوي مصرف )موضوع ويژه جشنواره(

منابع آب و انرژي، محيط زيست، خدمات شهري، زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، فن آوري توليد، توزيع و مصرف.  

گاه شمار:
 ثبت نام تا 88/8/8            ارسال چکيده آثار تا 88/8/18            ارسال و يا تحويل آثار تا 88/8/28

 بررسي و انتخاب آثار 88/9/13            اعالم نتايج به شرکت کنندگان 88/9/16
 دريافت فايل PowerPoint براي مراسم معرفي برگزيدگان 88/9/19            معرفي برگزيدگان و اهداي جوايز و اجراي مراسم 88/9/25
عالقمندان به شرکت در بخشهای مختلف جشنواره می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به وب سايت الکترونيکی جشنواره مراجعه کنند.
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