
اولین جشنواره ملی ایده ها و طرح 

 های نخبگان جوان برای شهری بهتر

 
 



، فرصتی است تا نخبگان جوان از اولین جشنواره ملی ایده ها و طرح های نخبگان جوان برای شهری بهتر

سراسر کشور بدون هیچ واسطه ای بتوانند ایده ها و پیشنهادات خود را به مسئولین استانی و کشوری ارائه 

 .نمایند

شورای ، دهیاری ها و سازمان شهرداری ها،معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان ؛جشنواره با مشارکتاین 

وزارت جهاد ، جهاد دانشگاهی، ا سناد کتابخانه ملی سازمان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عالی استان ها

، موسسه جام جم، رادیو تهران، گردشگرانبنیاد ، اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، کشاورزی

و  کتابنامه مدیران جوان، آژانس خبری تخصصی خانه حقوق ایران، بنیاد ملی خانوادهی، موسسه همشهر

 برگزار میگردد. شهرداران جوان

ر جوانان نخبه و مسئولین قرار این فرصت را در اختیاو گردد  در قالب دوازده رشته برگزار میمذکور جشنواره 

های  رشته .دهد تا از توان علمی نخبگان جوان و ذهن خالق ایشان برای حل مسائل کشور بهره ببرند می

 باشند. دوازده گانه به شرح زیر می

 مران شهری و شهرسازیع 

 معماری ،زیباسازی ،سیما و تبلیغات شهری،منظر و مبلمان شهری 

 ایمنی سالمت و محیط زیست شهری (HSE) 

 بافت تاریخی و میراث ماندگار گردشگری، 

 اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار 

 فرهنگی ،اجتماعی، هنری و ورزشی 

 مدیریت حمل و نقل ،ترافیک شهری و حمل نقل عمومی و پاک 

 فناوری اطالعات ،استارت آپها و هوشمند سازی شهری 

 شیوه های استخدام ،به کارگیری نیرو و انگیزش بخشی 

 پیشگیری ،مقابله و مدیریت بحران 

 شیوه تعامل و ارتباط با شهروندان و اِطالع رسانی 

 حکمروایی هوشمند و عدالت محور 

بق با تصویر مراجعه و مطا shahrdaranejavan.ir می بایست به وبسایت عالقمندان جهت ثبت ایده ها 

 اقدام نمایند. زیر در بخش ورود به جشنواره نسبت به ثبت ایده خود



 

 سپس مطابق با تصویر زیر نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام شود.

 



 

  



راهبرد مشارکت و انتقادات و شامل دو بخش عالوه بر بخش اصلی مطابق با فایل راهنما، این جشواره 

 پیشنهادات میباشد.

جوانان عالقمند به همکاری با مجموعه مدیریت شهری در قالب گروه های  ؛در بخش راهبرد مشارکت

ی و ... میتوانند با ورود اطالعات شخصی و مشخص نمودن زمینه های همکاری عالقه مندی مشاوره نخبگان

ی  هبر روی ادامخود را ثبت نمایند.برای این منظور پس از ورود به صفحه اصلی سایت مطابق با تصویر زیر 

 .مطلب کلیک نمایید

 

 

 

 سپس مطابق با تصویر زیر نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام شود.



 

 

جوانان سراسر کشور در صورت عالقه به مشارکت در حوزه مدیریت ؛ انتقادات و پیشنهاداتدر بخش 

شهری و بیان دیدگاه های خود نسبت به شیوه ی عمل مدیریت شهری و شوراهای اسالمی شهر خود 

مربوط در میتوانند نقاط قوت و ضعف شهرداری و شورای اسالمی شهر خود را برای انعکاس به مسئولین 

ایند. الزم به ذکر است اطالعات شخصی محفوظ باقی مانده و نتایج حاصله در سازمان ثبت نم سامانه

 شهرداری ها و دهیاری های کشور تحلیل و بهره برداری خواهد شد.



 

 سپس مطابق با تصویر زیر نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام شود.



 

توانند تا پایان مندان میآغاز خواهد شد و عالقه 0011اولین دوره این جشنواره از نیمه دوم فروردین ماه  

های این جشنواره در خرداد ماه  یده خود اقدام نمایند. داوری بخشبه ثبت نام و ارائه ااردیبهشت ماه نسبت 

 .مندان خواهد رسیدانجام خواهد شد و نتایج آن در تیرماه طی مراسمی به سمع و نظر عالقه 0011

ابلیت گردد و نوآورانه بودن ایده ها و طرح ها، قسال برگزار می 04تا  01این جشنواره مختص جوانان 

 .اجرایی داشتن و کاربردی بودن آنها حائز اهمیت است

 

 


