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 معرفی رویداد  1

 نهیزم شیپ 1-1
مسئله مشارکت  ،یشهر  داریتوسعه پا یو الگوها دیجد یشهر  تیریمباحث مد نیاز مهمتر یکی
ست. بحث یعموم شهرها صورت  نیدر ا یفراوان یو تجرب ینظر  یهاشهروندان در اداره امور  مورد 

شرا ست تا ابعاد  شهروندان را تب یامدهایو پ طیگرفته ا شارکت  شت که در  دیکند. با نییم توجه دا
شهروندان همه کسان فیتعر )شهروندان  ستندیاز حکومت ن یهستند که جزئ یمشارکت، منظور از 
مردم هم  ن،ی(. بنابرایجامعه مدن یو اعضااا یردولتیغ یهاسااازمان ندگانینما نفع،یافراد ذ ،یمحل

 عدر نحوه اداره شهر دخالت کنند. در واق توانندیها و نهادها مو هم در قالب تشکل میبه طور مستق
پروژه است که  ایخاص  استیس کیها در مورد و نظر آن دهیابراز عق یمشارکت شهروندان به معنا

 شود. انیب تواندیم یرسم ریغ ای یبه اشکال مختلف رسم
شارکت شهرها، تجل یمردم م ست.  کیدر اداره دموکرات یتحقق اراده عموم یدر اداره امور  شهر ا

 یمبتن یدموکراس ،یکیاست؛  زیقابل تما یاز دموکراس زیتوجه داشت که دو شکل متما دیبا ن،یبنابرا
شوراه کنند؛یم یر یگمیمردم از طرف مردم تصم ندگانیاست که در آن نما یندگیبر نما شهر  یامثال 
ستق یانمونه صم یاز مردم برا یندگیافراد به نما میاز انتخاب م س یر یگمیت ستیو  ستند.  یگذار ا ه
 یندهایدر فرا میاست که در آن خود مردم به طور مستق یمشارکت یدموکراس ،یدموکراس گریل دشک
طرح  ای رنامهب کی ریکه تحت تاث یهمه افراد یشکل از دموکراس نیدخالت دارند. در ا یر یگمیتصم
صورت مستق رند،یگیقرار م  میسه یینها یر یگمیکرده و در تصم دهیآن ابراز عق یدر مورد اجرا میبه 

ستند. ا س نیه ضور همه افراد در  یدر اجتماعات محل ژهیبه و یشکل از دموکرا کوچک که امکان ح
قدرتمند  یراساادموک کی یفراهم اساات، قابل اجراساات. به طور کل یمشااارکت یر یگمیتصاام ندیفرا
موثر و  تیریمد تواندیدو م نیا بیاساات و ترک یو مشااارکت یندگیهر دو شااکل نما ازمندین ،یمحل

شهر  ضم یاجتماع محور  شارکت یکردهایکند؛ اما آنچه در رو نیرا ت ست،  تیریمد یم مورد توجه ا
شکل دوم،  لیمتما شتریب س یعنیبه  شارکت یدموکرا ستق یم ست. به  میو دخالت م  نیهممردم ا

 است. یر یگمیتصم ندیدخالت مردم در فرا ،یمشارکت تیریدر مد یسبب مسئله اصل

 محله ما درباره طرح 1-2
حس تعلق و  شیبه منظور افزا یمحل تیهو تیتاکنون با هدف تقو 96پروژه محله ما از ساااال 

پروژه در تالش است  نیشهروندان در شهر مشهد اجرا شده است. ا ییفرهنگ مشارکت جو یارتقا
در  یجار  نییباال به پا کردیو رو یو مردم یمشارکت یرا به روندها یشهر  تیریمد یجار  یتا روندها

شهروندمحور  لیبه باال تبد نییپا کردیرا به رو یشهر  تیریمد صره  یکند.  صوب  22در تب بودجه م
سالم یشورا سرجمع اعتبارات پروژه یا صد از  شهد، پنج در  یساالنه را به اجرا یعمران یهاشهر م
ست. ا یشنهادیپ یهاپروژه صاص داده ا  یشورا یهمکار  قیاز طر شنهاداتیپ نیشهروندان اخت
قابل  یهابه پروژه لیارائه و تبد ،یآور طرح محله ما جمع گرلیتساااه یهاو گروه التمح یاجتماع

 . شوندیاجرا در سطح محله م
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سال  اين سي قابليت اجراي 1396طرح، در ابتدا در  شد اما به  یدر دو محله با هدف برر آن برگزار 
 183رقم به  نیتعداد پروژه ا شیا افزابعد ب یهادليل اسااتقبال مردم توسااعه پيدا  رده و در سااال

اسااات. در واقع مشاااار ت مساااتقيم شاااهروندان در  دهیگام چهارم رسااا یتا انتها ینقطه محل
ازجمله اهداف محقق شده در اين پروژه است به  یمديريت شهر  یهایگير و تصميم هایساز تصميم
ست مستقيم  یعمران یهاطرح یپس از اجرا کهیطور سطح محالت، با نظر و درخوا خرد مقياس در 

، 96شهروندان رقم خورده است؛ با شروع پروژه در سال  یگر شهروندان به مرور زمان افزايش مطالبه
شهري چندان مشهود نبود اما با گذر زمان و با اجرا داعتما گام از  نیچهارم یشهروندان به مديريت 

اين پروژه در  یمحالت جهت اجرا یاجتماع یز ساامت شااوراهاا یزياد یهااين طرح، درخواساات
 200از  شیپروژه و اخذ ب نیسطح محله مطرح شده است. اکنون پس از گذشت دو سال از شروع ا

ادامه  یآت یهادر ساااال یپروژه به عنوان مطالبه عموم نیادعا کرد که ا توانیم ،یردمهزار نظر م
 .افتیخواهد 

 هدف رویداد 1-3
طرح  یسااال از آغاز رساام 2از  شیمشااهد با گذشاات ب یشااهردار  یو اجتماع یفرهنگسااازمان 
 نیا یاجرا ندیبه اجرا درآورد. فرا ینقطه محل 183طرح را در  نی، توانساااته ا«محله ما» یمشاااارکت

غاز گام آ ما در جهت افزا یادیکوچک و بزرگ ز راتییدچار تغ نیطرح از  ما که ت  شیبوده اسااات 
مان و رف ند ند تغ یموانع اجرا عرا مان هت در یراتییپروژه بوده اسااات.  فتیدر ج نظرات و  ا
 ندیمحالت در فرا یاجتماع ینقش شوراها شیاز شهروندان و افزا یشتر یب یهاگروه یهادرخواست

 پروژه.  یو اجرا یتا طراح یازسنجین
 2 یدر ط یهزار نظر مردم 200از  شیب یآور که منجر به جمع مانیهایبه مشااارکت همشااهر  ما

 شیانداز طرح، در پبه چشم دنیرس ریمس میدانیو م م؛یکنیطرح شده است افتخار م نیسال آغاز
سمت هدف واال یبرا میقرار دارد. ما معتقد مانیرو حس تعلق  شیافزا -طرح محله ما  یحرکت به 

که  یشااد. رمیدار ازین وسااتهیپ یر یادگی و رشااد به –شااهروندان  ییفرهنگ مشااارکت جو یو ارتقا
درمورد  یشاایاندبا هم دادیرو نیدر ا میدواریقابل ساانجش باشااد. ام یحاصاال آزمون و خطاها

طرح محله ما را  میبتوان یگر مطالبه حیفرهنگ صاح یجلب مشاارکت و گساترش و ارتقا یهاروش
 .میکن تیهدف هدا ریدر مس ،همراه با رشد

 یمبنا و مبتنمشارکت یهاپروژه یاجرا یهاوهیش نیانتخاب بهتر دادیرو نیاز اهداف ا گرید یکی
ارائه  یهااساات. روش حاتیاعالم شااده در تو اا یارهایو بسااتر با توجه به پارامترها و مع نهیبر زم
 باشد. یمنحصر به فرد و با تمرکز بر جلب مشارکت حداکثر  ز،یمتما ستیبایشده م

 معرفی سازمان برگزارکننده 1-4
 یشورا یهامرکز پژوهش یمشهد با همکار  یشهردار  یو اجتماع یبرگزارکنندگان: سازمان فرهنگ

 شهر مشهد یاسالم
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 جوایز 2

سط هیات داوران اثر برگزیده 10پس از ارزیابی آثار دریافتی و انتخاب  در دو  اثر 10، داوری این تو
صی و آرای مردمی انجام خواهد گرفت ص سازمان برگزار  ششبه و  بخش تخ سوی  تیم برگزیده از 

 کننده، جوایز ارزنده اعطا خواهد شد.
میلیون ناموت( به همراه لوح سااا اس از ساااوی مدیریت  10تیم اول: جایزه نقدی )به ارزش دو 

 های شورای اسالمی شهر مشهدشهری مشهد و مرکز پژوهش
لوح سااا اس از ساااوی مدیریت میلیون ناموت( به همراه  7تیم دوم: جایزه نقدی )به ارزش دو 

 های شورای اسالمی شهر مشهدشهری مشهد و مرکز پژوهش
میلیون ناموت( به همراه لوح ساا اس از سااوی مدیریت  5تیم سااوم: جایزه نقدی )به ارزش دو 

 های شورای اسالمی شهر مشهدشهری مشهد و مرکز پژوهش
 

 دادیشرکت در رو طیشرا 3

 دهیا یدامنه اجرا 3-1
ماعمشاااارکت  لت بر گساااترش روابط ب یاجت لب انجمن یگروه نیدال قا نه،  یهادر  با داوطل

دارند و در قالب  یردولتیو غ یمحل یدارد که معموال خصااالت ییهاو گروه هاهیها، اتحادباشاااگاه
ستیس شارکت، درگ یاجتماع یهاا مختلف را هدف خود  یاجتماع یندهایساختن مردم در فرا ریم
 قیداللت دارد که از طر یاراد یهاتیبه آن دساااته از فعال یمشاااارکت اجتماع ،یعبارتبه  دانند؛یم
 میرمستقیغ ای میجامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستق کی یها اعضاآن

 مشارکت دارند. یاجتماع اتیدر شکل دادن ح
شده در  دهیا یاجرا دامنه شد که توسط  چهار چند حوزه از ای کیدر  تواندیم رقابتارائه  حوزه با

سته نییتع یبرگزار  تهیکم ست. د شاهده  لیشده در جدول ذ نییتع یهاحوزه یبندشده ا قابل م
 است.
 

 . نواحی روستایی4 . مناطق شهری3 . محالت شهری2 نهادهای مردم. تشکل1 حوزه

ایااده معرفی شااااده 
توسط و یا در مجموعه 

نهاد یک تشاااکل مردم
 شده باشد.اجرا 

ایده معرفی شااده در 
بخشااای از یک محله 
فی  عر می یااا  رسااا
شااهرداری اجرا شااده 

 باشد.

یده معرفی شاااده در  ا
ماارز رساااااماای و 

شده یک منطقه تعریف
مام  یا در ت شاااهری و 
 شهر اجرا شده باشد.

ایده معرفی شده در 
یه  ناح یک  بساااتر 
شده  ستایی اجرا  رو

 باشد.
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 شرایط معرفی و ارائه ایده 3-2
 نو و منحصر به فرد باشد. دیارائه شده با دهیا :یاصالت و نوآور 

ص دیبا دهیا :ندهیبه آ نگاه شد و همچن شگامیپ ل،یا  تیو هدا ینیبشیپ ییتوانا نیو خالقانه با
 را داشته باشد. ندهیتوسعه آ
در نظر  یعیطب طیفرهنگ و مح خ،یرا بر اساس تار یامنطقه یهایژگیو دیبا دهیا :نهیبه زم توجه

 داشته باشد.
س ریتاث شده با دهیا :ستمیبر  شارکت یابعاد مختلف زندگ دیمطرح  شته م کنندگان را در نظر دا

 نگذارد. یمنف ریابعاد تاث نیاز ا کی چیباشد و به ه
با دهیا محور بودن: انساااان ئه شاااده  مام گروه یازهاین دیارا . ردیرا در نظر بگ یاجتماع یهات

 متفاوت( یکیزیف یهایو با توانمند یجنس ،یسن یها)گروه

 در رویداد نامثبت 4-1
گران اجتماعی و شهری در تسهیل متشکل از مند وعالقه هایداد برای تمامی تیم. شرکت در روی1

سازی، معماری، تخصص شهر ست. ثبت ...و  اجتماعی، عمرانهای   در قالبنام در رویداد فقط آزاد ا
 پذیر است.نفره امکان 8تا  2های تیم

صااافحه  و یا www.mahallatmashhad.irوبساااایت نام با مراجعه به آدرس . برای ثبت2
 کنید. نام را تکمیلفرم ثبت @MashhadCompetitionبه آدرس اینستاگرام 

کنندگان کد اختصاااصاای تعلق گرفته که از طریق نام، به تمام شاارکت. پس از تکمیل فرم ثبت3
شود. )در نگهداری کد خود کوشا باشید. به هر گروه یک کد اختصاص ایمیل برای ایشان ارسال می

 یابد.(می
 

 مدارک ارسالشیوه  4-2
 )های( تیشااا ،ییدئویو لیشاااامل فا یتالیجید یهالیفا توانندینام کنندگان مثبت ی. تمام1
 را ارسال کنند.  دهیاطالعات مرتبط با ا ریطرح و سا یمعرف
فا ی. برا2 به آدرس  هالیارساااال  فا   لیمیا QMashhadCompetition@gmail.comلط

ارسااال « ایدهنام گروه( + ارسااال مدار+ + عنوان کد گروه )کد ثبت»با عنوان  دیبا لیمی. ادیبفرساات
 .کندیو در مسابقه وارد نم رفتهیرا ن ذ یگر ید لیمیگونه ا چیه یبرگزار  تهیشود. کم
 

 هیات داوران 4-3
 یو عمران یفن ،یاجتماع یگر لیتسه ،یشهرساز  یهاشده حوزهمتخصصان شناخته یبرگزار  تهیکم

 مسابقه حضور داشته باشند. یابیرا دعوت کرده است تا در پنل ارز
 

http://www.mahallatmashhad.ir/competition
https://instagram.com/mashhadcompetition?igshid=bxjvng384utm
QMashhadCompetition@gmail.com
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 پرسش و پاسخ 4-4
: شااااوناادیپاااسااااخ داده ماا لیااماایااا قیاا. سااااواالت ماارتاابااط بااا مسااااابااقااه از طاار1

QMashhadCompetition@gmail.com 
 05131297367 شاامارهبه  دبیرخانه رویدادبا  یدر مواقع ا ااطرار  تواندیم می. فقط ساارگروه ت2

 .ردیتماس بگ
 

 جدول زمانی 4-6
 دادیرو یاجتماع یو شبکه ها تیوبسا یدر جدول زمان یاحتمال یرسانروزهرگونه به افتیدر یبرا

 .دیرا دنبال کن
 عنوان تاریخ بخش
 نامانتشار فراخوان و آغاز ثبت اردیبهشت 11 بخش اول

 نام گروهمهلت ثبت پایان خرداد 30
 پرسش و پاسخ از طریق ایمیل خرداد 30تا  اردیبشت 11
 ارسال آثار به دبیرخانه رویداد خرداد 30تا  اردیبهشت 11

 توسط هیات داوران ر برگزیدهاث 10نتخاب ا تیر 15تا  5 بخش دوم
 دهیاثر برگز 10ارائه برگزاری رویداد  تیر 23

 اثر برگزیده 10ای و مردمی از بین داوری حرفه مرداد 20تا  10 بخش سوم

 تیم برگزیده 6 اعالم مرداد 22
 
 مدارک ارسالی 5

 مشخصات مدارک ارسالی 5-1
 :یمدار+ ارسال ستیل
 دهیا یمعرف لمی. ف1
 یافق یبا کادربند p480 تیفیبا حداقل ک قهیدق 15تا  ییدئویو لیفا
 کار ندیفرا یمعرف تی. ش2
قابل ارساااال  دهیهر ا یبرا یمتر( و جهت افق یلیم 594*841) A1به ابعاد   تیشااا 2حداکثر  تا
 است.
 یمتن حی. تو 3
نام بوده یا تواند مشابه متن ارسال شده در فرم ثبتاین متن می کلمه قابل ارسال است. 1000 تا

 ویرایش شده باشد.
 

QMashhadCompetition@gmail.com
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 سایر اسناد و روش ارسال 5-2
لرا در  هالیفا یلطفا تمام  تیمگابا 500 -200 نیبا حجم ب rar ای zipبا فرمت  لیفا کیب قا

 پوشه باشد: 3شامل  دیبا لیفا نی. ادیارسال کن
 . متن3 دهیا یمعرف تی. ش2 یمعرف لمی. ف1

 لیاامیقباال بااه آدرس ا هااایشااااده در بخش یبرده را بااا روش معرفنااام لیاافااا لطفااا
QMashhadCompetition@gmail.com دیارسال کن. 

 
 اطالعات تماس 6

سخ داده  لیمیآدرس ا قیاز طر دادیسواالت و مو وعات مرتبط با رو یتمام شماره تماس پا و 
 :شوندیم

QMashhadCompetition@gmail.com 
05131297367 
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