
 
 

 فراخوان ثبت و ارسال آثار

 تهران ییخشت طال یجهان یزهجا یدوره اهدا ینچهارم

 )جایزه جهانی تهران برای مدیریت شهری(

 
 احترام یمتقد با
 رساند: یمسراسر کشور  یمحترم شهر یرانشهرها و مد یاسالم یشوراها یعموم شهرداران، روسا و اعضا یاگاه به

در  یجهان یزهجا یندوره ا ین،  چهارم3131 تا 3131 یسال ها یط "تهران ییخشت طال یجهان یزهجا"سه دوره  یبرگزار پیرو
 یالملل شهردار ینبه همت مرکز ارتباطات و ب "شهرها یروز جهان"و  7132اکتبر  13مصادف با  یآبان ماه سال جار 3 یختار

، یهرش یریتفعال در حوزه مد یالملل ینو ب یداخل یتخصص ییو اجرا یعلم یها سازماننهادها،  یتهران و با مشارکت و همکار
 در تهران برگزار خواهد شد.

 ینهها در زم یو بهبود توانمند ی،الملل ینشهروندان، توسعه دامنه ارتباطات و تعامالت ب یزندگ یفیتک یبا هدف ارتقا یزهجا ینا
 یگرکشورمان و د یبرتر شهرها یمطلوب از تجارب و پروژه ها یو بهره بردار یمعرف یزو ن یشهر یها یرساختگسترش ز

مهم  یپروژه ها یو مشارکت در اجرا یمنجر به تبادل موثر اطالعات و دانش فن یرودم رشود و انتظا یجهان، برگزار م یشهرها
 گردد. یشهر

پروژه ها و  یدنما یدعوت م یشهرمحترم  یرانشهرها و مد یاسالم یشوراها یراستا عموم شهرداران، روسا  و اعضا ینا در
 یدر قالب فرم ها یزو ن یزهجا یتمشروحه در سا یو شاخص ها یارهابر اساس مع خود را یشهر یریتتجارب برتر حوزه مد

و  ی( معرفتهران یالملل شهردار ین)مرکز ارتباطات و امور ب یزهجا یرخانهد، به دبیباشنم یافتقابل در یتسا یقفراخوان که از طر
 . یندارسال نما

جهت ثبت نام قطعی پروژه های مورد نظر برای این دوره جایزه، الزم است فرم ثبت نام مربوط به معرفی و ثبت مشخصات پروژه 
دانلود شود، و پس از تکمیل به همراه مستندات   www.tehrangoldenadobe.com ها از سایت جایزه به نشانی 

و یا آدرس پستی دبیرخانه  Tehrangoldenadobe@tehran.ir الزم )عکس، فیلم، نقشه و ...( به آدرس ایمیل 
 ارسال گردد.   

ته از به آن دس یرخانه،شده به دب یثبت و معرف یپروژه ها یبه تمام هیزشرکت در جا ینامهگواه یسازد ضمن اهدا یم خاطرنشان
 ییانه یو به پروژه ها یرشوند، لوح تقد یزهجا ییبه مرحله نها یابیداوران موفق به راه یاتکه بر اساس نظرات ه ییپروژه ها

 اهدا خواهد شد. یده اارزن یزتهران و جوا ییخشت طال یستند یر،لوح تقد ان،فراخو یاز محورها یکبرتردر هر 
و شماره  17330173130تهران با شماره ثابت  ییخشت طال یجهان یزهجا یرخانهدب رییس یریپ یمهد یارتباط آقا ینهم در

 13301232321و شماره همراه  17330173122شماره ثابت  با یرخانهناس دبکارش یانعبداله اکرام یو آقا 13372111112همراه 
 .یگرددم یتر معرفیشو کسب اطالعات ب یهرگونه هماهنگ یبرا

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 یمظفر گشتاسب

                                                                                   الملل                                                                                                              ینب یها یمعاون روابط و همکار

 یزهجا یرو دب
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