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 مقدمه

خیابان تنها یک راسته ی کشیده شده در شهر نیست، خیابان ها بسته به میزان تأثیری که در زندگی روزمره 
و در ساختن حافظه  شهر دارند بخش های عمیق تری از پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می دهند؛ درست 
مثل رودخانه ها. همان طور که رودخانه ها  بنابر وسعت، نوع، شکل حضور و بستر شکل گیری شان، ساحل 
و پس کرانه دارند و حوزه های آبریز را به وجود می آورند که موجب زندگی ها، خرده فرهنگ ها و فرهنگ ها 
می شود، خیابان ها هم اینگونه اند و در پیرامون خود انواع گوناگون از ظرف های زندگی را به وجود می آورند. 
ویژه گی های شخصیتی  و  مکان ها  فرصت ها،  از  بسیاری  آدم های  خیابان،  بنابر وجه شهری  دیگر  از سوی 
خیابان در حافظه ی خود تصور، نقش و یادی دارند. این گونه است که، فرصت ها، مکان ها و ویژه گی های هر 
خیابانی می شود حافظه ی جمعی اهالی شهر و همه ی اهالی شهر به قاعده این اشتراک ذهنی مجال گفت وشنود 
با هم بر سر موضوع مشترکی را می یابند و بدین ترتیب انسانی ترین وجهی که شهر را شهر می کند شکل 

می گیرد؛ و این همه حاصل خیابانیت خیابان ها در شهر است.
خام  ماده ی  همان  است،  شهر  زیسته شده  تجربه ی  و  روزمره  جاری  زندگی  حاصل  جمعی  حافظه ی  این 
عمل آمده ای که اگر در دست اهلش قرار گیرد می تواند اسباب سامان دادن شود و مسبب ساختن. و البته نه 

ساختنی صرفًا از جنس سنگ و گل و خشت و مالت،  بلکه ساختنی از جنس زندگی.
کارگاه مالقات با خیابان، یعنی خیابان  در شهر کسی ست، کسی که می شود به مالقات اش رفت و بنابر اینکه 

از چه منظری آن را می فهمیم این مالقات برای هر کسی آداب خودش را پیدا می کند. 
از سوی دیگری این کارگاه ها تالشی برای ایجادِ امکان زندگی کردِن شهر بنابر قاعده ی رشد از درون خود  

و با اهالی اش است.
تا،  نیم  آن  بر  اول حاصل شد  کارگاه  از  که  تجربه ای  بنابر  و  با خیابان  کارگاه مالقات  در دوره  دوم  حاال 
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ظرف های گوناگون زندگی بر پیرامون خیابان مشجر و طوالنی پایتخت را بشناسیم، مورد خوانش قرارشان 
دهیم، روایت هایش را ملموس و دقیق کشف کنیم و با اهالی اش وارد گفتگو شویم و از خالل بازی سازی 
برآمده  که  نگاه عکاسانه ای  یا  با فکری طراحانه  تا چگونه  برآییم  این  پی  آنچه خیابان است در  با همه ی 
از شناخت و رسیدن به روایتی ست می توان کیفیت هایی را در شهر ایجاد کرد، کیفیت هایی که یا حاصل 

طراحی اند یا حاصل بیانی عکاسانه.
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 چه کسانی می توانند در کارگاه شرکت کنند؟
شرکت در این کارگاه برای تمامی کسانی که تجربه عکاسی داشته و مسئله شهر و خیابان برای آنان یک دغدغه 
عکاسانه است بالمانع است. شرکت کنندگان می توانند به صورت فردی و یا در قالب گروه های دو یا سه نفره در 

کارگاه شرکت کنند.

 قالب و روال برگزاری
این رویداد در قالب کارگاه، و به مدت زمان هفت هفته )در دو بخش و در بازه های زمانِی ۱0 تا 20 اسفندماه و 

۱5 فروردین تا ۱7 اردیبهشت ماه ۱400( برگزار می گردد. 
نکته: در پایان بخش اول )بازه ی زمانی ۱0  تا 20 اسفند( شرکت کنندگان نهایی برای ادامه کارگاه انتخاب خواهند شد.

در مرحله ی اول شرکت کنندگان و متقاضیان شرکت در کارگاه از طریق فراخوان عام و ارسال مدارک درخواستی 
توسط دبیرخانه کارگاه انتخاب می شوند.

شرکت کنندگان منتخب در رویدادی که از ۱0 تا 20 اسفندماه برگزار می شود شرکت خواهند کرد؛ این رویداد 
روالی مبتنی بر بازی سازی شهری دارد. هدف از برگزاری این رویداد آشنایی شرکت کنندگان با ماهیت کارگاه، 

شناخت بیشتر خیابان ولیعصر و کشف  الیه های گوناگون این خیابان  است.
 بعد از پایان قسمت اول کارگاه، کسانی که امتیاز مطلوب از رویداد برگزار شده را کسب کرده اند برای دوره بعد 
انتخاب می شوند و فرصت خواهند داشت تا تاریخ 5 فروردین ماه ۱400، مسئله ای را که از خالل رویداد اول 
کشف کرده اند و راهکاری عکاسانه برای آن اندیشیده اند را در قالب نوشته ای )حداکثر پانصد کلمه( به دبیرخانه 

کارگاه ارسال نمایند.
بخش دوم کارگاه ۱5 فروردین ماه شروع خواهد شد. در این تاریخ شرکت کنندگان با راهبر خود آشنا شده و به 
مدت دو هفته فرصت دارند تا با راهبری راهبر گروه نوشته و مسئله خود را دقیق تر کرده و اتود های عکاسانه 
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خویش را به انجام رسانند. در این مقطع پیش ارائه ای خواهند داشت  و پس ازآن طی سه هفته ی بعد کار خود 
را تکمیل و نهایی خواهند کرد. 

نکته:  جلسه ی پیش ارائه با حضور افرادی از جامعه ی  عکاسی، معماری، هنرشناس و فرهنگ شناس در کنار 
راهبرهای هر گروه برگزار خواهد شد.

در مدت زمان برگزاری کارگاه، هر یک از راهبرها، راهبری پنج تا هفت پروژه ارائه شده توسط شرکت کنندگان 
را بر عهده خواهد داشت. 

در تاریخ ۱7 اردیبهشت ماه ۱400  مجموعه های انجام شده و مورد تأیید راهبر توسط راهبر هر گروه به دبیرخانه 
کارگاه تحویل داده می شود.

منتخب توسط گروه داوری شامل متخصصین حوزه های عکاسی، معماری،  آثار، مجموعه های  این  میان  از 
هنرشناس و فرهنگ شناس که رویکرد شهری دارند انتخاب می شوند و بعد از طی فرآیندهای اجرایی توسط 

دبیرخانه، در قالب نمایشگاهی به نمایش در خواهد آمد. 
نکته: در فاصله ۱5 فروردین ماه تا 24 اردیبهشت ماه رویدادهایی به صورت مجازی و حضوری برای افراد حاضر 

در کارگاه در نظر گرفته شده است.
نکته: الزم به ذکر است که با توجه به شرایط فراگیری بیماری کرونا، برخی از جلسات به صورت مجازی برگزار 

می شود و جلسات حضوری با  رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا برگزار می شود.
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مراحل کارگاه به طور کامل در زیر شرح داده شده است:

1. فراخوان و ثبت نام شرکت کنندگان
انتشار فراخوان در روز سه شنبه 2۸ بهمن ماه ۱399، شرکت کنندگان تا ساعت 24 روز چهارشنبه 7  پس  از 

اسفندماه ۱399 مهلت دارند تا فرم های الف و ب را تکمیل کنند و به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

2. انتخاب شرکت کنندگان برای حضور در کارگاه
دبیرخانه اجرایی کارگاه پس از بررسی فرم های ارسال شده، در تاریخ ۸ اسفندماه ۱399 شرکت کنندگان منتخب 
برای حضور در بخش نخست کارگاه را تعیین کرده و با آن ها برای حضور در کارگاه تماس گرفته خواهد شد.

3.  بخش نخست کارگاه )حضوري و مجازی(
از روز یکشنبه ۱0 اسفندماه ۱399 لغایت چهارشنبه 20 اسفندماه ۱399 بخش نخست کارگاه شروع خواهد شد. 
در این دو هفته برای شرکت کنندگان مجموعه رویدادهایی در قالب بازی سازی شهری در خیابان ولیعصر تعریف 
شده است. در روز پنج شنبه 2۱ اسفندماه ۱399 شرکت کنندگان موظف هستند مجموعه مدارک و مستندات 

مربوط به رویداد را از طریق ایمیل در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

4. انتخاب شرکت کنندگان برای شرکت در بخش دوم کارگاه
دبیرخانه اجرایي کارگاه تا روز یک شنبه 24 اسفند ماه ۱399 با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده در بخش 
نخست کارگاه، افراد نهایی منتخب براي ادامه کارگاه را انتخاب مي کند و از طریق تماس تلفني به آن ها اطالع 
خواهد داد. شرکت کنندگان منتخب موظف هستند تا تاریخ 5 فروردین ماه ۱400،  مسئله ای را که از خالل رویداد 
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اول کشف کرده اند و راهکاری عکاسانه برای آن اندیشیده اند را در قالب نوشته ای )حداکثر پانصد کلمه( به 
دبیرخانه کارگاه ارسال نمایند. گروه بندی شرکت کنندگان و تعیین راهبر هر گروه در تاریخ ۸ و 9 فروردین ماه 

۱400 خواهد بود.

5. انجام تست کرونا
تمامي پذیرفته شدگان و افراد حاضر در کارگاه مي بایست شنبه ۱4 فروردین ماه ۱400 براي انجام تست کرونا از 

ساعت ۸ لغایت ۱2 بعدازظهر به آزمایشگاهي که توسط دبیرخانه به آن ها معرفي مي شود، مراجعه نمایند.
تذکر ۱: هزینه تست کرونا بر عهده دبیرخانه اجرایي کارگاه است.

تذکر 2: انجام تست کرونا برای تمامی شرکت کنندگان و راهبرها الزامی است.

6. شروع بخش دوم کارگاه )حضوري(
روز یکشنبه ۱5 فروردین ماه ۱400 روز شروع بخش دوم کارگاه به صورت حضوری است.

7. جلسه ارائه اولیه
شرکت کنندگان در حدود دو هفته زمان دارند تا نوشته و مسئله خود را تصحیح و تدقیق نموده و همراه با 

اتودهای عکس های خود در روز جمعه 27 فروردین ماه ۱400 در جلسه ارائه نمایند. 

8. تکمیل طرح اولیه تا رسیدن به طرح نهایی
پس از جلسه ارائه اولیه، شرکت کنندگان تا تاریخ ۱7 اردیبهشت ماه ۱400 فرصت خواهند داشت تا با راهبری 

راهبر خود پروژه عکاسانه ی خود را تکمیل نمایند.
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9. تحویل نهایی دبیرخانه اجرایی
کارگاه در تاریخ ۱7 اردیبهشت ماه ۱400 به پایان خواهد رسید و شرکت کنندگان موظف خواهند بود پروژه نهایی 

خود را از طریق راهبر خود در اختیار دبیرخانه قرار دهند. 

10. داوری و انتخاب پروژه های برگزیده 
در تاریخ 20 اردیبهشت ماه ۱400 جلسه داوری و انتخاب آثار برگزار خواهد شد. به تمامی شرکت کنندگان 

گواهی شرکت در کارگاه داده می شود و افراد برگزیده، نشان شهردار تهران را دریافت می کنند. 

 چگونه باید در کارگاه شرکت کرد؟
عالقه مندان به شرکت در این کارگاه طی مراحل و شرایط زیر می توانند در کارگاه حضور یابند:

۱. مطالعه ی کامل فراخوان، پر کردن فرم های الف )فرم ثبت نام( و ب )فرم ارزیابی شرکت کنندگان( و ارسال 
آن ها به آدرس ایمیل دبیرخانه. 

2. اعالم نتایج فراخوان از طریق ایمیل و تماس تلفنی.

 برگزارکننده:
پایگاه میراث شهری و موزه خیابان ولی عصر با مشارکت:

- دبیرخانه تهران ۱400
- مرکز ارتباطات و امور بین المللی شهرداری تهران

- سازمان زیباسازی شهرداری تهران
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 دبیر رویداد:
وحید قاسمی

 دبیر شورای راهبری:
حسین گنجی

 دبیر اجرایی:
زهرا رضی

 راهبرهای کارگاه دوم:
بهنام صدیقی

مهدی وثوق نیا
محسن یزدی پور

 رویکردهای کارگاه:
موضوع این کارگاه خیابان ولیعصر است و هر آنچه مربوط به خیابان ولیعصر و محالت آن باشد می تواند رویکرد 

عکاسی شرکت کنندگان در این کارگاه باشد.  ازجمله رویکرد های کارگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- خیابان ولیعصر و حیات اجتماعی و شهری آن )مباحث جامعه شناسی، مردم شناسی و ... (؛

- خیابان ولیعصر و ویژه گی های فرهنگی این خیابان؛
- خیابان ولیعصر و نسبت آن با محالت پیرامون این خیابان؛
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- خیابان ولیعصر و محیط زیست؛ و
- خیابان ولیعصر از منظر روایتگری.

 مکان برگزاری:
.Adobe Connect پایگاه میراث شهری خیابان ولی عصر، موزه خیابان ولی عصر و فضای مجازی

 تقویم کارگاه دوم:
فراخوان: 2۸ بهمن ماه ۱399 – آخرین مهلت ارسال درخواست: 7 اسفندماه ۱399.

انتخاب شرکت کنندگان: ۸ اسفند ماه ۱399.
بخش اول کارگاه: ۱0 تا 20 اسفندماه ۱399.

ارائه مدارک و مستندات مربوط به رویداد به دبیرخانه: 2۱ اسفندماه ۱399.
معرفی شرکت کنندگان منتخب دور اول کارگاه: 24 اسفندماه ۱399.

ارائه نوشته -پروپوزال- به دبیرخانه: 5 فروردین ماه ۱400.
گروه بندی و تعیین راهبر: ۸ و 9  فروردین ماه ۱400.

انجام تست کرونا: ۱4 فروردین ماه ۱400.
شروع کارگاه در بخش دوم: ۱5 فروردین ماه ۱400.

ارائه اولیه: 27 فروردین ماه ۱400.
تحویل پروژه های نهایی شده : ۱7 اردیبهشت ماه ۱400.
داوری و انتخاب آثار برگزیده: 20 اردیبهشت ماه ۱400.
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 جوایز کارگاه
- به کلیه شرکت کنندگان که تا مرحله ی پایانی کارگاه حضور داشته باشند گواهی شرکت در کارگاه اعطاء 

می شود.
- به شرکت کنندگانی که مجموعه عکس  آن ها به عنوان مجموعه های منتخب معرفی می شود به ازای هر مجموعه 

مبلغ 0،000،000 ۱ ریال )حق هنرمند( به همراه  نشان شهردار تهران اهدا خواهد شد.
- در پایان هر دوره از کارگاه، به حداکثر سه نفر از شرکت کنندگان، کمک هزینه ای در قالب قرارداد انجام پروژه 
و تا سقف صد میلیون ریال برای تکمیل عکس های خود به عنوان یک مجموعه عکس از خیابان ولیعصر تعلق 

می گیرد.
تذکر: مدت زمان برای انجام تکمیل پروژه های عکاسی دو ماه است.

 نکاتی که نباید از یاد برد:
۱. وبگاه کارگاه مالقات با خیابان به نشانی https://valiasr.tehran.ir/events است.

2. ثبت نام و شرکت در کارگاه رایگان است.
3. کسانی که پس از مهلت مقرر شده در تقویم کارگاه ثبت نام کنند، دبیرخانه از پذیرش آن ها معذور است.

4. شرکت کنندگان منتخب باید در تاریخ ۱4 فروردین ماه برای انجام تست کرونا به آدرس مرکزی که به ایشان 
اعالم می گردد مراجعه کنند )تست کرونا برای شرکت کنندگان رایگان است(.

5. کلیه حقوق مادی و مالکیت معنوی آثار در اختیار دبیرخانه اجرایی کارگاه می باشد و دبیرخانه اجازه نمایش، 
چاپ و نشر آثار را با ذکر نام عکاس دارد.
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 تماس با دبیرخانه
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان منیریه، بن بست کریمی طینت، خانه تاریخی مینایی )موزه خیابان 

ولیعصر(
تلفن: 0937۸57۸۱42

khiaban.aks@gmail.com :ایمیل
https://valiasr.tehran.ir/events :وبگاه

@molaghat.ba.khiaban :اینستاگرام
@valiasrstreetmuseum               
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 چه کسانی می توانند در کارگاه شرکت کنند؟
کلیه عالقه مندان، حرفه مندان و دانشجویان حوزه شهر می توانند در این کارگاه شرکت کنند. به دلیل چندوجهی 
بودن مسئله طراحی، افراد شرکت کننده می توانند از رشته ها و حوزه های مختلف در این کارگاه شرکت کنند؛ 
ازجمله: معماری و گرایش های وابسته، شهرسازی و گرایش های وابسته، جامعه شناسی، انسان شناسی، مرمت، 

محیط زیست، گرافیک، ادبیات و ...

 قالب و روال برگزاری 
این رویداد در قالب کارگاه و در دو بخش و از تاریخ ۱0 اسفندماه ۱399 تا 24 اردیبهشت ماه ۱400 برگزار 

مي گردد. 
نکته: در پایان بخش اول )بازه ي زماني ۱0 تا 20 اسفندماه ۱399( شرکت کنندگان نهایي براي ادامه کارگاه 

انتخاب خواهند شد.
در مرحله ي اول شرکت کنندگان و متقاضیان شرکت در کارگاه از طریق فراخوان عام و ارسال مدارک درخواستي 

توسط دبیرخانه کارگاه انتخاب مي شوند.
شرکت کنندگان منتخب در رویدادي که از ۱0 تا 20 اسفندماه برگزار مي شود شرکت خواهند کرد؛ این رویداد 
روالي مبتني بر بازي سازي شهري دارد. هدف از برگزاري این رویداد آشنایي شرکت کنندگان با ماهیت کارگاه، 

شناخت بیشتر خیابان ولیعصر و کشف  الیه هاي گوناگون این خیابان  است.
 بعد از پایان قسمت اول کارگاه، کساني که امتیاز مطلوب از رویداد برگزار شده را کسب کرده اند براي دوره بعد 
انتخاب مي شوند و شنبه 23 اسفندماه ۱399 به آن ها اطالع داده می شود. این افراد در تاریخ 24 اسفندماه تست 

کرونا می دهند و در تاریخ 25 اسفندماه ۱399 اولین جلسه حضوری کارگاه برگزار می شود. 
تا  دارند  فرصت  فروردین ماه ۱400  تا ۱0  اسفندماه ۱399  از 25  راهبران خود  همراه  به  منتخب  گروه های 
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محدوده های مورد نظر خود را بر اساس چهارچوب ارائه شده در جلسه 25 اسفندماه، انتخاب کرده و به دبیرخانه 
اعالم نمایند.

دبیرخانه تا ۱5 فروردین ماه، محدوده های ارائه شده را بررسی می کند و نتایج نهایی را به گروه ها اعالم می کند.
گروه ها از ۱5 فروردین ماه تا 3 اردیبهشت ماه فرصت دارند که پروپوزال  خود را نهایی کنند و چهارچوب طراحی 

خود را در جلسه  3 اردیبهشت ماه که به صورت حضوری برگزار می گردد، ارائه نمایند.
پس از آن گروه ها سه هفته فرصت دارند تا طرح های خود را نهایی کرده و در تاریخ 24 اردیبهشت ماه ۱400 

مدارک را تحویل دبیرخانه دهند.
نکته: در فاصله ۱5 فروردین ماه تا 24 اردیبهشت ماه رویدادهایی به صورت مجازی و حضوری برای افراد حاضر 

در کارگاه در نظر گرفته شده است.
نکته: الزم به ذکر است که با توجه به شرایط فراگیري بیماري کرونا، برخي از جلسات به صورت مجازي برگزار 

مي شود و جلسات حضوري با  رعایت پروتکل هاي بهداشتي ستاد کرونا برگزار مي شود.
نکته: تمامي پذیرفته شدگان و افراد حاضر در کارگاه روز قبل جلسات حضوری می بایست براي انجام تست 
کرونا از ساعت ۸ لغایت ۱2 بعدازظهر به آزمایشگاهي که توسط دبیرخانه به آن ها معرفي مي شود، مراجعه 
نمایند. الزم به ذکر است هزینه تست کرونا بر عهده دبیرخانه اجرایي کارگاه است و انجام تست کرونا براي 

تمامي شرکت کنندگان و راهبرها الزامي است
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مراحل کارگاه به طور کامل در زیر شرح داده شده است:

1. فراخوان و ثبت نام شرکت کنندگان
انتشار فراخوان در روز سه شنبه 2۸ بهمن ماه ۱399، شرکت کنندگان تا ساعت 24 روز چهارشنبه 7  پس از 

اسفندماه ۱399 مهلت دارند تا فرم هاي الف و ب را تکمیل کنند و به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

2. انتخاب شرکت کنندگان براي حضور در کارگاه
دبیرخانه اجرایي کارگاه پس از بررسي فرم هاي ارسال شده، در تاریخ ۸ اسفندماه ۱399 شرکت کنندگان منتخب 
براي حضور در بخش نخست کارگاه را تعیین کرده و با آن ها براي حضور در کارگاه تماس گرفته خواهد شد.

3.  بخش نخست کارگاه )حضوري و مجازي(
از روز یکشنبه ۱0 اسفندماه ۱399 لغایت چهارشنبه 20 اسفندماه ۱399 بخش نخست کارگاه شروع خواهد شد. 
در این دو هفته براي شرکت کنندگان مجموعه رویدادهایي در قالب بازي سازي شهري در خیابان ولیعصر تعریف 
شده است. در روز پنج شنبه 2۱ اسفندماه ۱399 شرکت کنندگان موظف هستند مجموعه مدارک و مستندات 

مربوط به رویداد را از طریق ایمیل و یا حضوری در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

4. انتخاب شرکت کنندگان براي شرکت در بخش دوم کارگاه
دبیرخانه اجرایي کارگاه تا روز شنبه 23 اسفند ماه ۱399 با بررسي مدارک و مستندات ارائه شده در بخش نخست 
کارگاه، افراد نهایي منتخب براي ادامه کارگاه را انتخاب مي کند و از طریق تماس تلفني به آن ها اطالع خواهد داد. 
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5. انجام تست کرونا
تمامي پذیرفته شدگان و افراد حاضر در کارگاه مي بایست یک شنبه 24 اسفند ماه ۱399 براي انجام تست کرونا از 

ساعت ۸ لغایت ۱2 بعدازظهر به آزمایشگاهي که توسط دبیرخانه به آن ها معرفي مي شود، مراجعه نمایند.
تذکر ۱: هزینه تست کرونا بر عهده دبیرخانه اجرایي کارگاه است.

تذکر 2: انجام تست کرونا براي تمامي شرکت کنندگان و راهبرها الزامي است.

6. شروع بخش دوم کارگاه )حضوري(
روز دوشنبه 25 اسفند ماه ۱399 روز شروع بخش دوم کارگاه به صورت حضوري است.

7. معرفی محدوده طراحی
گروه ها موظف هستند تا ۱0 فروردیم ماه ۱400 محدوده طراحی خود را به دبیرخانه معرفی نمایند و دبیرخانه تا 

۱5 فروردین ماه ۱400 محدوده ها را بررسی می کند و نظر نهایی خود را به گروه ها اعالم می کند.

8. ارائه اولیه و رویکرد طراحی )مطابق چهارچوب های کارگاه(
گروه ها تا 2 اردیبهشت ماه ۱400 زمان دارند تا ایده ها و نظرات خود را تکمیل کنند و روز جمعه 3 ا ردیبهشت ماه 

۱400 در جلسه رویکرد طراحی و طرح اولیه خود را ارائه دهند.

9. تکمیل طرح اولیه تا رسیدن به طرح نهایی
پس از جلسه ارائه پروپوزال نهایی، گروه ها از جمعه روز 3 ا ردیبهشت ماه ۱400 لغایت جمعه 24 اردیبهشت ماه 

۱400 در جلسات مجازی و یا حضوری به تکمیل طرح اولیه خود می پردازند تا به ارائه نهایی برسند.
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10. تحویل نهایی دبیرخانه اجرایی
کارگاه سرانجام با جمع بندی نتایج حاصل از کلیه ی کارهای شرکت کنندگان در روز شنبه 25 اردیبهشت ماه 

۱400 به پایان می رسد.

11. داوری و انتخاب طرح های برگزیده برای اجرا
به تمامی گروه ها گواهی شرکت در کارگاه داده می شود و گروه های برگزیده، نشان شهردار تهران را دریافت 

می کنند. در ادامه کار، گروه هایی که قابلیت اجرا دارند اعالم می شود.

 چگونه باید در کارگاه شرکت کرد؟
عالقه مندان به شرکت در این کارگاه طی مراحل و شرایط زیر می توانند در کارگاه ثبت نام کنند:

۱. مطالعه کامل فراخوان، پر کردن فرم های الف )فرم ثبت نام( و ب )فرم پرسش ها( و ارسال آن ها به ایمیل دبیرخانه.
2. نحوه شرکت به صورت گروهی:

- گروه ها می بایست متشکل از 6 تا ۸ نفر باشند.
- درصورتی که گروهی تعداد افرادش کمتر باشد و برای تکمیل نیاز به افراد بیشتری داشته باشد، دبیرخانه 

اجرایی کارگاه افرادی را به آن گروه اضافه خواهد کرد.
- تنوع تخصص و رشته کاری یا تحصیلی در گروه ها الزامی است )تمام افراد نباید تنها از یک رشته و یا حوزه 

کاری باشند(
- پر کردن فرم الف برای تک تک اعضای گروه الزامی است.

- از فرم ب تنها یک نسخه به نمایندگی از تمامی اعضا برای دبیرخانه می بایست ارسال گردد.
- یک نفر به عنوان نماینده گروه می بایست فرم های الف و ب را در یک ایمیل برای دبیرخانه ارسال کند.
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ابتدای کارگاه را می بایست به صورت  نمایید، رویداد دو هفته ای  - درصورتي که گروهي در کارگاه شرکت 
تک نفره شرکت نمایید.

3. نحوه شرکت به صورت فردی:
- در صورت شرکت به صورت فردی، برگه های الف و ب را به صورت تک نفره برای ایمیل دبیرخانه ارسال کنید.

- در بخش نخست کارگاه افرادی که به صورت تک نفره در کارگاه شرکت کرده اند، گروه بندی خواهند شد.
4. اعالم نتایج قبول شدن در کارگاه از طریق تماس تلفنی خواهد بود.

 برگزارکننده:
پایگاه میراث شهری و موزه خیابان ولیعصر با مشارکت:

- معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران
- سازمان نوسازی شهرداری تهران

- سازمان زیباسازی شهرداری تهران
- مرکزارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

- دبیرخانه ی تهران ۱400
- شهرداری مناطق ۱، 3، 6 و ۱۱
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 دبیر رویداد:
وحید قاسمی

 دبیر راهبرها:
عقیل بهرا

 دبیر اجرایی:
پگاه هاشمی

 راهبران کارگاه دوم:
شیوا آراسته                                                       پژمان نوروزی

بابک شکوفی                                                     امیر وارسته
پرستو عشرتی                                                    محمد یار احمدی

مهرناز عطاران
شیوا علینقیان

رضا فیضی
بهروز مرباغی

کامبیز مشتاق گوهری 
سروش مهاجری

محمدرضا مهربانی



21

 رویکردهای کارگاه:
- توجه به حیات اجتماعی و شهری در خیابان ولیعصر؛

- شناخت و معرفی ظرفیت های فرهنگی-تاریخی خیابان ولیعصر؛
- تقویت هویت مندی خیابان ولیعصر؛

- پیوند خیابان ولیعصر با محالت اطراف؛
- تقویت خیابان ولیعصر از منظر زیست محیطی؛

- خوانش روایت های خیابان ولیعصر؛ و
- تقویت فرصت های تعاملی مبتنی بر ظرفیت های شهری خیابان ولیعصر.

 تقویم کارگاه دوم:
فراخوان: 2۸ بهمن ماه ۱399 – آخرین مهلت ثبت نام: 7 اسفندماه ۱399.

انتخاب شرکت کنندگان: ۸ اسفند ماه ۱399.
بخش اول کارگاه: ۱0 تا 20 اسفندماه ۱399.

آخرین مهلت تحویل مدارک خواسته شده در رویداد: 2۱ اسفندماه ۱399.
معرفی شرکت کنندگان منتخب دور اول کارگاه: 23 اسفندماه ۱399.

انجام تست کرونا: 24 اسفندماه ۱399.
شروع کارگاه در بخش دوم: 25 اسفندماه ۱399.
معرفی محدوده منتخب: ۱0 فروردین ماه ۱400.

ارائه اولیه و رویکرد طراحی )مطابق چهارچوب های کارگاه(: جمعه 3 ا ردیبهشت ماه ۱400.
تحویل پروژه های نهایی شده: جمعه 24 اردیبهشت ماه ۱400.
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 کمک هزینه شرکت در کارگاه
دبیرخانه اجرایی کارگاه به هر گروه شرکت کننده مبلغ ۱00/000/000 ریال به عنوان کمک هزینه شرکت در 

کارگاه اختصاص خواهد داد.

 نکته هایی که نباید از یاد برد
۱- وبگاه کارگاه مالقات با خیابان به نشانی http://valiasr.tehran.ir/events است.

2- ثبت نام و شرکت در کارگاه رایگان است.
3- کسانی که پس از مهلت مقررشده در تقویم کارگاه ثبت نام کنند، دبیرخانه از پذیرش آن ها معذور است.

4- دبیرخانه به کلیه ی شرکت کنندگانی که در روز مقرر اثرشان را به دبیرخانه عرضه می کنند، گواهی شرکت 
می دهد.

5- کلیه حقوق مادی و مالکیت معنوی آثار در اختیار دبیرخانه اجرایی کارگاه است و اجازه چاپ و نشر آثار 
را با ذکر نام گروه ها دارد.

6- روز پیش از جلساتی که در فضای بسته تشکیل می شود، تمامی افراد حاضر در کارگاه می بایست به آزمایشگاه 
معرفی شده از طرف کارگاه برای انجام تست کرونا مراجعه نمایند )هزینه تست کرونا بر عهده دبیرخانه اجرایی 

کارگاه است(.

 مکان برگزاری
Adobe Connect تهران، پایگاه میراث شهری خیابان ولی عصر)عج(، موزه خیابان ولی عصر)عج( و فضای مجازی
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 تماس با دبیرخانه
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر)ع(، باالتر از میدان منیریه، بن بست کریمی طینت، خانه تاریخی مینایی )موزه خیابان 

ولی عصر(.
تلفن: 0937۸57۸۱24

k.m.khiaban@gmail.com :رایانامه
http://valiasr.tehran.ir/events :وبگاه

@molaghat.ba.khiaban :اینستاگرام
@valiasrstreetmuseum               


