مشارکتعمومیدرحلمسائلشهریبامحوریتسندچشمانداز۲۰سالهپیشرفتایران

اولینرویدادمردمیایدهپردازی

شهریتهران

مقام معظم رهبری:
باید «تولید نظریه و فکر» ،تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهای
گوناگون عقل نظری و عملی ،از نظریه سازان ،تقدیر به عمل آید و به نوآوران ،جایزه داده شود

و سخنانشان شنیده شود تا دیگران نیز به خالقیت و اجتهاد ،تشویق شوند .باید ایده ها در چارچوب
منطق و اخالق و در جهت رشد اسالمی با یکدیگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسالم ،اعاده
هویت و عزت کند و ملت ایران به رتبه ای جهانی که استحقاق آن را دارد بار دیگر دست یابد.

پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسیهای نظریهپردازی 1381

مشارکت عمومی در حل مسائل شهری با محوریت سند چشم انداز ۲۰ساله پیشرفت ایران

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/
6

مقدمه
 4سال از سند چشم انداز  ۲۰ساله پیشرفت ایران که توسط رهبر انقالب در سال  1384ابالغ شده باقی مانده و سال
 1404افق این سند برای تعالی ایران به شمار می آید و رهبر انقالب اسالمی همه مردم ،نخبگان و خبرگان کشور را
به مشارکت در تحقق این سند مهم دعوت کردند .از این رو مدیریت شهری تهران به منظور مشارکت جویی همه
مردم تهران ،متخصصان و دانشگاهیان در این امر مهم ،اولین رویداد مردمی ایده پردازی شهری تهران با عنوان
«تهران »1404را اجرا خواهد کرد که قدم اول در مشارکت عمومی در حل مسایل اسایس پایتخت و کالنشهرهای
ایران عزیز خواهد بود.

مشارکت عمومی در حل مسائل شهری با محوریت سند چشم انداز ۲۰ساله پیشرفت ایران

اهداف برگزاری رویداد:

همافزاییموثروهدفمندجامعهعلمی،دانشگاهی،اندیشگاهیبامدیریتشهری
بهره برداری از راهکارها و پیشنهادات خالقانه جامعه علمی ،کارمندی و شهروندی در حل چالشهای شهری
بهبود فرآیندهای اولویت دار شهرداری تهران
افزایشرضایتمندیشهروندان

محورهای عمومی رویداد:

بهسازی و بازسازی شهری
درآمد پایدار شهری
ت مردمی و محلی
مشارک 

روشهای خالقانه و نوین در مدیریت پسماند و بازیافت
طرحها و ایدههای نو در رفع آلودگی هوا ،ترافیک و حمل ونقل عمومی

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

اشتراک دانش و انتقال تجارب موفق کالنشهرها در حوزه مدیریت شهری

محور تخصصی رویداد:

اصالح فرآیند صدور پروانه ساختمان
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شرکت کنندگان رویداد:

دانشگاهها(تهرانوکالنشهرها)

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

کالنشهرها(کارکنانمدیریتشهری)
کارکنانمدیریتشهریتهران
مردم تهران

بخشهای رویداد:

اصالح فرآیند
ایده پردازی

شورای سیاست گذاری:

لطف اله فروزنده دهکردی /معاون برنامهریزی ،توسعه سرمایه انسانی و امور شورا (رئیس شورا)
محمدعلی الفت پور /رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری (دبیر شورا)
داود گودرزی /رئیس سازمان بازریس (عضو شورا)
محمدمنان رئییس /رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران (عضو شورا)
عبدالمطهر محمدخانی /رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل (عضو شورا)
رضا محمدی /مدیرکل برنامهریزی و توسعه شهری ،هماهنگی و امور مناطق و نماینده معاون هماهنگی و
امور مناطق (عضو شورا)
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حامد سلیمی /سرپرست اداره کل معماری و ساختمان و نماینده معاون شهرسازی و معماری (عضو شورا)
علیرضا محمودی آشتیانی /مدیرکل پشتیبانی و نماینده معاون مالی و اقتصادی (عضو شورا)
میثم عنقایی /مدیرکل برنامهریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری و نماینده معاون خدمات شهری و
علی نادران /سرپرست معاونت مطالعات حملونقل و ترافیک سازمان حملونقل و ترافیک و نماینده
معاون حملونقل و ترافیک (عضو شورا)
محمدعلی حیدری /رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محالت و
نماینده معاون امور اجتماعی و فرهنگی (عضو شورا)
احسان متولیان /دبیر مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران و نماینده مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران
(عضو شورا)
رضا صیادی /مدیرعامل سازمان زیباسازی و نماینده معاون خدمات شهری و محیط زیست (عضو شورا)
رضا ناصری سرای /سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی و نماینده سازمان بازریس (عضو شورا)

کمیته علمی:

محمدهادی علی احمدی /شهردار منطقه( 13دبیر کمیته)
علیرضا نادعلی /عضو شورای اسالمی شهر تهران (عضو کمیته)

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

محیط زیست (عضو شورا)

مهدی عبایس /عضو شورای اسالمی شهر تهران (عضو کمیته)
علیرضا جاوید /مشاور شهردار تهران (عضو کمیته)
سید مناف هاشمی /مشاور شهردار تهران (عضو کمیته)
مهدی بهرامپور /سرپرست اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری (عضو کمیته)
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عمادالدین سخائی /مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی (عضو کمیته)
محمدمهدیعزیزی/مدیرعاملسازمانمدیریتپسماند(عضوکمیته)
مهدیصادقیکجانی/مدیرکلمطالعاتاجتماعیوفرهنگی(عضوکمیته)
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علی نادران /سرپرست معاونت مطالعات حملونقل و ترافیک سازمان حملونقل و ترافیک (عضو کمیته)
حامد فتحی /معاون شهردار منطقه( 13عضو کمیته)
مصطفی بهزاد فر /استاد دانشگاه (عضو کمیته)
علیرضااسماعیلی/استاددانشگاه(عضوکمیته)
میر سامان پیشوائی /استاد دانشگاه (عضو کمیته)
مجتیب امیری /استاد دانشگاه (عضو کمیته)
رحیم سرور /استاد دانشگاه (عضو کمیته)

همکاران رویداد:

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معاونتهای شهرسازی و معماری ،مالی و اقتصاد شهری ،خدمات شهری و محیط زیست ،فرهنگی و اجتماعی و
حمل و نقل ترافیک
شهرداری منطقه13
مرکز ارتباطات و امور بین الملل
سازمان زیباسازی شهر تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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مرکز نظارت همگانی1888
شرکت برج میالد
اداره کل پشتیبانی

نمای اجرا�یی طرح:

محورهای جشنواره به تفکیک بخش ها و شرکت کنندگان به شرح جدول ذیل می باشد.
جدول شماره :1بخش ها و شرکت کنندگان دارای صالحیت در رویداد به تفکیک محورها
محورهای رویداد

اصالح فرآیند
دانشگاهیان

صدور پروانه
درآمد پایدار شهری
مشارکتهای مردمی و اجتماعی
پسماند
ترافیک و حمل و نقل عمومی

ایده پردازی
دانشگاهیان

کالنشهرها

مردمی

کارکنان

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران
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زمان بندی برگزاری رویداد:

شروع ثبت نام 30:بهمن

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

پایان ثبت نام 20:اردیبهشت
رویداد اول :هفته سوم اردیبهشت
رویداد دوم :هفته چهارم اردیبهشت
اختتامیه :هفته اول خرداد
رویداد  1404بهمن
زمانبندی

W4

اسفند

W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1 W4 W3 W2 W1

شروع ثبت نام
پایان ثبت نام
رویداد اول
رویداد دوم
اختتامیه

مکان پیشنهادی برگزاری:

سالن همایش های برج میالد تهران
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فروردین

اردیبهشت

خرداد
W1

مشارکت عمومی در حل مسائل شهری با محوریت سند چشم انداز ۲۰ساله پیشرفت ایران

برنامه پیشنهادی:

نحوه ثبت نام و شرکت در رویداد

)

فرممشخصات(

مدیران و کارمندان شهرداری کالنشهرها از طریق بخش اختصایص در سایت رویداد جهت تکمیل مشخصات
فردی و بارگذاری ایده ها (

)

شهروندان تهران از طریق بخش اختصایص در سایت رویداد جهت تکمیل مشخصات فردی و بارگذاری ایده ها
(

)
مدیران و کارمندان شهرداری تهران از طریق بخش فراخوان در سامانه نظام پیشنهادات

نحوه برگزاری بخش مردمی:

شهروندان محترم شهر تهران با ورود به بخش ثبت نام مردمی پس از تکمیل فرم اطالعات و انتخاب محور مورد
مشارکت میبایست خالصه ای از طرح خود را با توجه به محور انتخاب شده بین  700تا  1000کاراکتر بنویسند و
می توانند فایل طرح را به صورت پی دی اف بارگذاری نمایند .همچنین باید به این نکته توجه داشت که امکان
مشارکت در رویداد تنها در یک محور برای هر شخص امکان پذیر میباشد .بعد از تایید اولیه از نظر شکل و
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تیمهای دانشجویی (در تهران و کالنشهرها) از طریق بخش اختصایص در سایت رویداد جهت ثبت نام و تکمیل

محتوی ،ایدهها برای ارزیابی توسط ارزیابان بصورت تصادفی ارسال خواهد شد و از بین برگزیدگان  30تا  40نفر
برای ارایه نهایی دعوت میشوند .هیات داوران از میان ارائه کنندگان نهایی  3نفر از شهروندان محترم را به عنوان
نفرات برتر انتخاب خواهد کرد و از بین سه شرکت کننده برتر ،یک نفر با رای کلیه شرکت کنندگان در مرحله
نهایی ،به عنوان نفر اول انتخاب می گردد و در روز اختتامیه از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.
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مشارکت عمومی در حل مسائل شهری با محوریت سند چشم انداز ۲۰ساله پیشرفت ایران

نحوه برگزاری بخش کارکنان مدیریت شهری:

در بخش کارکنان مدیریت شهری شهرداری تهران طرحهای قابل ارائه از طریق سامانه رسمی نظام پیشنهادات

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

شهرداری تهران دریافت میشود و همچنین باید به این نکته توجه داشت که امکان مشارکت در رویداد تنها در
یک محور برای هر یک از همکاران امکان پذیر میباشد.
بعد از تایید اولیه از نظر شکل و محتوی ،ایدهها برای ارزیابی توسط ارزیابان بصورت تصادفی ارسال خواهد شد و
از بین برگزیدگان  30تا  40نفر برای ارایه نهایی دعوت میشوند .هیات داوران از میان ارائه کنندگان نهایی  3نفر
از همکاران محترم را به عنوان نفرات برتر انتخاب خواهد کرد و از بین سه شرکت کننده برتر ،یک نفر با رای کلیه
شرکت کنندگان در مرحله نهایی ،به عنوان نفر اول انتخاب می گردد در روز اختتامیه از ایشان تقدیر به عمل
خواهدآمد.

نحوه برگزاری بخش کالنشهرها:

این بخش صرفا مختص به کارکنان مدیریت شهری در کالنشهرها می باشد .کارمندان محترم با ورود به بخش
ثبت نام کالنشهرها پس از تکمیل فرم اطالعات و انتخاب محور مورد مشارکت میبایست خالصه ای از طرح
خود را با توجه به محور انتخاب شده بین  700تا  1000کاراکتر بنویسند و می توانند فایل طرح را به صورت پی دی اف
بارگذاری نمایند .همچنین باید به این نکته توجه داشت که امکان مشارکت در رویداد تنها در یک محور برای
هرشخصامکانپذیرمیباشد.
بعد از تایید اولیه از نظر شکل و محتوی ،ایدهها برای ارزیابی توسط ارزیابان بصورت تصادفی ارسال خواهد شد و از
بین برگزیدگان  30تا  40نفر برای ارایه نهایی دعوت میشوند .هیات داوران از میان ارائه کنندگان نهایی  3نفر از
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همکاران محترم در کالنشهرها را به عنوان نفرات برتر انتخاب خواهد کرد و از بین سه شرکت کننده برتر ،یک نفر
با رای کلیه شرکت کنندگان در مرحله نهایی ،به عنوان نفر اول انتخاب می گرددو در روز اختتامیه از ایشان تقدیر
به عمل خواهد آمد.

این قسمت از رویداد در دو بخش اصالح فرایند (که تنها مختص به محور صدور پروانه و گواهی ساختمان
می باشد) و بخش ایده پردازی ( 4محور :درآمد پایدار شهری ،مشارکتهای مردمی و محلی ،روشهای خالقانه و
نوین در مدیریت پسماند و بازیافت ،طرحها و ایدههای نو در رفع آلودگی ها ،ترافیک و حمل و نقل عمومی) و به
صورت تیمی برگزار میگردد .در این بخش جهت ثبت نام یک نفر از اعضا تیم به عنوان سرگروه با ورود به بخش
ثبت نام دانشگاهیان با توجه به انتخاب بخش اصالح فرایند و یا ایده پردازی فرم مشخصات خود و اعضا تیم را
مطابق با تخصص های ذکر شده در جدول شماره  2تکمیل نموده و تصویر مدارک مورد نیاز (کارت ملی ،مدرک
تحصیلی و یا کارت دانشجویی) را بارگذاری می نماید.
در بخش اصالح فرآیند و ایدهپردازی برای هر دانشگاه در شهر تهران این امکان وجود دارد که  3تیم بصورت
رسمی و همچنین هر دانشگاه در کالنشهرها نیز یک تیم به صورت رسمی معرفی نمایند تیم های معرفی
شده از سوی دانشگاهها مستقیما وارد رویداد میشوند  .دیگر دانشجویان نیز میتوانند با تشکیل تیم های
دانشجوییدراینبخششرکتنمایند.

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

نحوه برگزاری بخش دانشگاهیان:
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مراحل اجرا�یی بخش تخصصی( اصالح فرآیند):

این بخش تنها مختص دانشجویان دانشگاههای شهر تهران و کالنشهرها با رعایت شرایط مدرک و رشته

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

تحصیلیمطابقجدولشماره 2میباشد.

مرحله پیش اجرا:

غربال ثبت نام کنندگان برای شناسایی افراد واجد شرایط به منظور شرکت در مرحله اصلی انجام میشود که
شامل موارد زیر است:
رعایت شرایط ثبت نام توسط تیمهای شرکت کننده
برگزاری آزمون غیرحضوری و مصاحبه حضوری برای ارزیابی قدرت مساله شنایس ،قدرت تحلیل و خالقیت
ثبتنامکنندگان

اجرای روز اول:

در روز اول مراحل زیر انجام خواهد شد:
برگزاری کارگاه آموزیش تعریف مساله و ریشهیابی مساله
کارشناسانی از شهرداری روند مراحل صدور پروانه را شرح داده و اطالعاتی پیرامون مدت زمان صدور ،گلوگاهها
ومشکالتحالحاضرودالیلنارضاییتاربابرجوعراجهتآشناییدقیقترشرکتکنندگانتوضیحخواهندداد
و پس از آن نقشه فرآیند صدور پروانه در اختیار گروهها قرار میگیرد و تیمها به مدت یک هفته فرصت دارند تا از
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طریق جمع اندییش با اعضای تیم ،تحلیل و جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه ،مصاحبه با مسئوالن و کارشناسان
حوزه مربوطه و مشورت و راهنمایی با اساتید و ارزیابی میدانی ،برای روز رویداد آماده شوند.

در این روز تیمها ریشهیابی مساله و پیشنهادات خود را در قالب نقشه فرآیند ( )BPMN2برای منتورها ارائه
میکنند و همچنین با راهنمایی مربیان به رفع سواالت و ابهامات پرداخته و در نهایت فرآیند اصالح شده را ارائه
مینمایند.
 20مربی در این مرحله حاضر هستند و هر کدام یک کارت طالیی و یک کارت نقره ای دارند .هر تیمی که 2کارت
طالیی بگیرد مستقیم به مرحله نهایی راه خواهد بافت .تیمهایی که یک کارت طالیی و یک کارت نقره ای یا دو
کارت نقره ای داشته باشند به مرحله ارزیابی هیات مربیان متشکل از هیات  7نفره راه خواهند یافت و نیمی از آنها
برایمرحلهبعدانتخابخواهندشد.
پس از ارائه تیمهای برتر در مرحله فینال  3تیم توسط هیات داوری متشکل از متخصصان دانشگاه و مدیریت
شهرداریانتخابمیشوندودرنهایتبارایتمامتیمهایشرکتکننده 1تیمبهعنوانتیمبرترشناساییخواهد
شد.

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

اجرای روز دوم:
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مراحل اجرا�یی بخش ایده پردازی:

مرحلهپیشاجرا:
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غربال ثبت نام کنندگان برای شناسایی افراد واجد شرایط به منظور شرکت در مرحله اصلی انجام میشود که
شامل موارد زیر است:
رعایت شرایط و ضوابط ثبت نام توسط تیمهای شرکت کننده
برگزاری آزمون غیرحضوری و مصاحبه حضوری برای ارزیابی قدرت مساله شنایس ،قدرت تحلیل و خالقیت
ثبتنامکنندگان

اجرای روز اول:

در روز اول مراحل زیر طی میگردد:
برگزاری کارگاه آموزیش تعریف مساله و ریشهیابی مساله
در مرحله بعد کارشناسانی از شهرداری موضوع و مسایل مربوطه را برای تیمها تشریح میکند .بعد از پایان این
کالس تیمها فعالیت خود را آغاز میکنند.
آغاز فعالیت ریشهیابی :پس از پایان کالس شرح مشکل ،تیمها در محل برگزاری رویداد شروع به جمع اندییش
برای شناسایی ریشههای مشکل میکنند .پس از گذشت دقایقی تیمها مجاز هستند از مربیان خود مشورت
بگیرند .پس از پایان فعالیت ریشهیابی و ارزیابی آنها ،تعدادی از تیمها حذف خواهند شد و سایر تیمها به
مرحلهبعدراهپیدامیکنند.
تیمها به مدت یک هفته پس از برگزاری روز اول رویداد فرصت دارند تا از طریق جمع اندییش با اعضای تیم،
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تحلیل و جمع آوری آمار و اطالعات مربوطه ،مصاحبه با مسئوالن و کارشناسان حوزه مربوطه و مشورت و راهنمایی
با مربیان ،ریشهیابی مساله را تدقیق و تکمیل نموده و پشنهادات خود را جمعبندی کنند.

در این روز تیمها ریشهیابی مساله و پیشنهادات خود را برای مربیان ارائه میکنند و همچنین با راهنمایی مربیان
به رفع سواالت و ابهامات پرداخته و در نهایت پیشنهاد اصالح شده را ارائه مینمایند.
 20مربی در این مرحله حاضر هستند و هر کدام یک کارت طالیی و یک کارت نقره ای دارند .هر تیمی که 2کارت
طالیی بگیرد مستقیم به مرحله نهایی راه خواهد بافت .تیمهایی که یک کارت طالیی و یک کارت نقره ای یا دو
کارت نقره ای داشته باشند به مرحله ارزیابی هیات مربیان متشکل از هیات  7نفره راه خواهند یافت و نیمی از آنها
برایمرحلهبعدانتخابخواهندشد.
پس از ارائه تیمهای برتر در مرحله فینال  3تیم توسط هیات داوری متشکل از متخصصان دانشگاه و مدیریت
شهرداریانتخابمیشوندودرنهایتبارایتمامتیمهایشرکتکننده 1تیمبهعنوانتیمبرترشناساییخواهد
شد.
ارائههای مرحله فینال در قالب حداکثر  5اسالید با مدت زمان  7دقیقه ارایه خواهد شد.

اولینرویدادمردمیایدهپردازیشهریتهران1404/

اجرای روز دوم:
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جدول شماره 2
ترکیب اعضای تیمهای بخش دانشگاهیان
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ردیف

عنوان محورها

رشتههای مرتبط

1

صدور پروانه
ساختمانی

حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در رشته مهندسی صنایع
حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در رشته شهرسازی
یک یا سه نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتهها

2

درآمدهای
پایدار

حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در رشتههای
مجموعه علوم اقتصادی (اقتصاد شهری -اقتصاد نظری -اقتصاد
اسالمی -اقتصاد محیط زیست -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری
 برنامهریزی سیستمهای اقتصادی) /رشته مدیریت مالی /رشته مالیگرایشهای (مهندسی مالی و مدیریت ریسک -حقوق مالی)
دو تا چهار نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتهها

تعداد شرکت
کنندگان
 3تا  5نفر

 3تا  5نفر

3

مشارکتهای حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتههای
علوم اجتماعی (جامعه شناسی ،مردم شناسی و)...
مردمی و محلی
دو تا چهار نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتهها

 3تا  5نفر

4

پسماند و
بازیافت

حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در رشتههای محیط
زیست (گرایشهای برنامه ریزی محیط زیست -مدیریت محیط زیست-
آموزش محیط زیست)/مهندسی سیستمهای انرژی (تکنولوژی انرژی-انرژی
و محیط زیست -سیستمهای انرژی-مهندسی انرژیهای تجدید پذیر)
دو تا چهار نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتهها

 3تا  5نفر

5

آلودگی هوا،
ترافیک و
حمل و نقل
عمومی

حداقل یک نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در رشته عمران
گرایش حمل و نقل
دو تا چهار نفر دانشجوی سال دوم کارشناسی به باال در کلیه رشتهها

 3تا  5نفر

مشارکت عمومی در حل مسائل شهری با محوریت سند چشم انداز ۲۰ساله پیشرفت ایران
جدولشماره3
جایزه نفرات برتر

بخش کالنشهرها

2

ایده پردازی

بخش مردمی
کارکنان
دانشگاهیان

 30میلیون

 20میلیون

 10میلیون

جایزه نفر اول

جایزه نفر دوم

جایزه نفر سوم

 20میلیون

 10میلیون

 5میلیون

جایزه نفر اول

جایزه نفر دوم

جایزه نفر سوم

 20میلیون

 10میلیون

 5میلیون

جایزه نفر اول

جایزه نفر دوم

جایزه نفر سوم

 20میلیون

 10میلیون

 5میلیون

جایزه نفر اول

جایزه نفر دوم

جایزه نفر سوم

 20میلیون

 10میلیون

 5میلیون
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1

اصالح فرآیند

جایزه نفر اول

جایزه نفر دوم

جایزه نفر سوم
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