
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هوالملک الحق المبیه

 مقذهم 

. ثب تَجِ ثِ غلجِ ضْرًطيٌی در هبًذگبر ثطری در توبم اعصبر است ّبی یکی از ارزش «عذالت»

ثْرُ هٌذی آحبد ضْرًٍذاى از اهکبًبت،  هعٌبی ثِ« عذالت ضْری»تَسعِ  زًذگی ثطری عصر حبضر، سجك

ثِ عٌَاى یك ًْبد  ّب ضْرداری ٍ ضَد هی اهری ضرٍری تلمیًِ ّب ٍ خذهبت ضْری ااطالعبت، سر

ضْری، ضْرسبزی ٍ هعوبری، حول ٍ ًمل ٍ  ّبی هبهَریتی خَیص اعن از خذهبت عوَهی، در توبم حيطِ

ترافيك، هحيط زیست، اجتوبعی ٍ فرٌّگی، ایوٌی ٍ هذیریت ثحراى، رٍاثط عوَهی ٍ دیپلوبسی ضْری، 

 ٌذ. ًدا هی هْناصل  رعبیت ایيسم ثِ تالتصبد ٍ زیرسبخت ّبی ضْری؛ خَد را هل

ضْری  ًبت ٍ خذهبتهٌذی از اطالعبت، اهکب ًسجت ثِ ثْرُ ّبکِ آحبد ضْرًٍذاى هٌبطك هختلف ضْر ایي

ًِ کويت هَلعيت جغرافيبیی تٌْب  ضْرّبس طَر رٌّی ٍ عيٌی هَلعيتی ثراثر داضتِ ثبضٌذ ٍ فصل هويّ ثِ

؛ از ضْرّبی کَچك ٍ ثسرگثرخَرداری  هيساىفبئك آهذى ثر تفبٍت ّوچٌيي ٍ ٍ کيفيت ثرخَرداری 

ضْری ٍ دسترسی ثراثر  ، ضفبفيت ًْبد هذیریتعالٍُ ثِْری است. ض هذیریت ٍاالی ّبی ٍ ارزش اّذاف

 ضْری عبدالًِ است.  حکوراًیًفعبى ثِ اطالعبت از دیگر هعيبرّبی تحمك  ّوۀ ری

تراي  "ان برای شهری بهترهای جوان ها و طرح جشنواره ملی ایده"دٍرُ  ٍلييا فَق ثب رٍیکرد

 جوانانفردي و گروهی  هذایت استعذادها و خالقیت رشذ و سازي در راستاي شناسایی و زمینهمؤثر گامی ترداشتن 

 ضَد. ثرگسار هی ّبی هرتجط حَزُ جَاًبى ٍ هذیریت ضْری دستگبُ ای از ثب هطبرکت هجوَعِ کشور

 



 

 سال 54ات 61جواانن :انمخاطبگروه سني 

  «نوآوری »و « خالقیت» :اصلي جشنوارهمفاهیم 
هاي رهنی تراي ایجاد یک ایذه یا مفهوم جذیذ است و نوآوري ته فرآینذ  کارگیري توانایی خالقیت ته معناي ته

تی گفته می شود. جذیذ عملیاهاي  ت و روشخذمال، ته محصوآن تثذیل قیت و خاله تا استفاده از یذپرورش ا

 .هاست آورينوایش پیذو شذ رخالقیت تستر 

 ضرورت ربگزاری 

  گيری ّبی تصوين در عرصِافسایص هطبرکت جَاًبى 

 ِضْری ّب ٍ ًظرات ضْرًٍذاى در هجوَعِ هذیریت تَجِ ثِ خَاست 

 ضْری تَليذ هحتَای علوی ٍ کبرثردی در حَزُ هذیریت 

 هحلیّبی کالى  سبزی در تصوينجَاًبى خالق  هطبرکت  

ف  اهذا
 جَاًبىّبی  ضٌبسبیی، پرٍرش ٍ ضکَفبیی استعذادّب ٍ خالليت 

 ُهطبلت   تمَیت تَاى ارائِ ٍ ثخطی ثِ دستبٍردّبی علوی ارزش ،ّب ٍ طرح ّب تمَیت ٍ تکويل ایذ ٍ

 تَسط جَاًبىّب  یبفتِ

 ُپردازاى ٍ ثبزار هصرف ایذُ؛ يي ایذُثٍ هطکالت ٍ ایجبد ارتجبط  ّبی ًبة حل هسبئل گيری از ایذُ ثْر 

  هذیریت ضْریرٍی  هطکالت پيصِهسبئل ٍ ثب ثرخی جَاًبى آضٌبیی 

  در سراسر کطَرضَراّبی اسالهی ضْر  هسبئلحل خالق ثِ سوت  جَاًبىّذایت 

 ِّبی رّي خَد؛ ٍ سَق دادى آًبى ثِ استفبدُ از ظرفيت جَاًبىًفس ٍ خَدثبٍری  پرٍرش حس اعتوبدث 

  رٍزهرُ؛در زًذگی  داًطگبّیّبی  ثب ّذف کبرثردی ًوَدى آهَزش  بىجَاًایجبد زهيٌِ ثرای 

  بىجَاًّبی  هٌذی هذیراى ضْری از ایذُ ثْرُایجبد اًگيسُ ٍ ثستر هٌبست ثرای 



ز   چشم انذا
و متخصصین  انهاي ناب جوان تذون واسطه نظرات و ایذهانتقال این جشنواره امکان  ،عالوه تر مشارکت جوانان

 .فراهم خواهذ کرد مناطقترکیثی از دانش و تجرته زیست در آن  را در قالة ته مذیران ارشذ مناطق مختلف کشور

از منظر تررسی  نقذ و شهري کشور در توته اي جذیذ از مذیریت را در آغاز دورهشهري  همچنین شیوه عمل مذیران

اسر منذ ته مشارکت داوطلثانه در حوزه مذیریت شهري در سر تی از جوانان عالقهشهرونذان قرار خواهذ داد و فهرس

 .کشور احصا خواهذ شذ

 فراينذ ثبت آاثر
ًسجت ثِ  https://shahrdaranejavan.irایٌترًتی ًطبًیهٌذاى هيتَاًٌذ از طریك هراجعِ ثِ  عاللِ

 هبُ  الذام ًوبیٌذ تيرثجت ًبم ٍ ارائِ ایذُ خَد تب پبیبى 

 اجرايي زمان بنذی 

 9911هبُ ثْوي  ٍ دی :ّبی اجرایی گرٍٍُ   ّبی هحتَایی تطکيل ّستِ

 9011لغبیت فرٍردیي  9911اسفٌذ : تجليغبت

 9011لغبیت خرداد  9011فرٍردیي  :ٍ ثجت آثبر ثجت ًبم

 9011داٍری اٍليِ: خرداد ٍ تير 

 9011داٍری ًْبیی: تير 

 9011هرداد  اختتبهيِ:

 



 بخش اهی جشنواره

  عمران شُری ي شُر سازی 

 ي مبلمان شُری معماری ، زیباسازی، سیما ي تبلیغات شُری ، مىظر 

 ایمىی ، سالمت ي محیط زیست شُری 

 گردشگری ، بافت تاریخی ي میراث ماوذگار 

 اقتصاد شُری ي درآمذَای پایذار 

 فرَىگی، اجتماعی ، َىری ي يرزشی 

 مذیریت حمل ي وقل ، ترافیک شُری ي حمل ي وقل عمًمی ي پاک 

 فه آيری اطالعات ، استارت آپُا ي ًَمشمىذ سازی شُری 

 َ ًٌای استخذام، بٍ کارگیری ویري ي اوگیسش بخشیشی 

 پیشگیری ، مقابلٍ ي مذیریت بحران 

 حکمريایی ًَشمىذ ي عذالت محًر 

 فراينذ انتخاب ااثر

ّب، دستِ ثٌذی هَضَعی ٍ استبًی صَرت گرفتِ ٍ تَسط ّيبتی  ّب ٍ طرح پس از ثجت ٍ دریبفت ایذُ

ثراثر ظرفيت ( صَرت گرفتِ ٍ ًتيجِ اٍليِ  5هتطکل از ًخجگبى استبًی، اًتخبة اٍليِ آثبر داٍری اٍليِ )

 ثرای داٍری ًْبیی ثِ دثيرخبًِ هرکسی جطٌَارُ ارسبل خَاّذ ضذ. 

 داورانهيأت 

 ترکيت داٍراى .صَرت خَاّذ گرفتهَرد تبیيذ دثيرخبًِ جطٌَارُ اٍری اٍليِ تَسط ًخجگبى استبًی د

ًخجگبى ضٌبختِ ضذُ ٍ ضبهل  گب92ًِاز ضخصيت ّبی حميمی ٍ حمَلی هرتجط ثب ثخص ّبی ًْبیی

 .تطکيل خَاّذ ضذ هرتجطًوبیٌذگبى دستگبّْبی تخصصی 



 ساری بخش اه

در صَرت عاللِ ثِ ّوکبرای ثب هجوَعِ هذیریت ضْری در لبلت گرٍّْبی جَاًبى : راَبرد مشارکت

ت ضخصی ٍ هطخص ًوَدى زهيٌِ ّبی بهيتَاًٌذ درایي ثخص ثب ٍرٍد اطالعهطبٍرُ ًخجگبًی ٍ... 

 .ّوکبری عاللِ هٌذی خَد را ثجت ًوبیٌذ

هذیریت ضْری ٍ ثِ هطبرکت در حَزُ در صَرت عاللِ جَاًبى سراسر کطَر : اوتقادات ي پیشىُادات

ًمبط تَاًٌذ  ّبی خَد ًسجت ثِ ضيَُ عول هذیریت ضْری ٍ ضَرای اسالهی ضْر خَد هی ثيبى دیذگبُ

ثجت  را ثرای اًعکبسجِ هسئَليي هرثَطِ در سبهبًِ اسالهی ضْر خَد ٍ ضَرای داریلَت ٍ ضعف ضْر

ّب ٍ  در سبزهبى ضْرداریحبصلِ  ًتبیجٍ  ُالزم ثِ رکر است اطالعبت ضخصی هحفَظ ثبلی هبًذ. ٌذًوبی

 .خَاّذ ضذثرداری  ٍ ثْرُّبی کطَر تحليل  دّيبری


