به اطالع تمامی  ،متخصصان،مخترعان و صاحب نظران در زمینه مدیریت شهری می رساند :

شهرداری کالنشهر تبریز با همکاری بنیاد ملی نخبگان پنجمین جشنواره ایده ها و اختراعات در زمینه مدیریت
شهری را در سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری برگزار می نماید عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این
جشنواره با مطالعه دقیق آیتم های این فراخوان به شرح ذیل نسبت به ثبت نام از طریق سامانه نظام پذیرش
و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز در نشانی  Pishnahadat.Tabriz.irاقدام
نمایند.

محوره های جشنواره:
( عمران شهری)
( معماری ،زیباسازی و سیما منظر شهری)
( ایمنی ،سالمت و محیط زیست شهری )
( گردشگری ،بافت تاریخی و میراث ماندگار)
( اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار)
( فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و ورزشی)
( مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری )
( فن آوری اطالعات و ارتباطات و رسانه)

مخاطبین جشنواره :
سازمانها و نهادهای دولتی ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،مهندسان ،متخصصان و کارشناسان ،مخترعان ،هنرمندان،
اصحاب رسانه و  NGOها

برنامه زمانبندی :
مهلت ارسال طرح ها 02 :دی 79
اعالم نتایج داوری اولیه  02 :دی 79
افتتاحیه جشنواره و داوری نهایی طرح ها 3 :بهمن ماه 79
اختتامیه و معرفی برترین ها  4 :بهمن ماه 79

شرایط شرکت در جشنواره
قسمت ثبت ایده
 ثبت نام در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری تبریز و دریافت نام کاربری و رمز عبور ( لینک ثبت
نام در صفحه اول سامانه مشخص می باشد).
 ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور و ثبت ایده در قسمت ثبت پیشنهادهای من ( الزم به یادآوری است که
حتما هنگام ثبت ایده فراخوان مربوطه را انتخاب و همچنین ایده مورد نظر مربوط به کدام یک از محورهای جشنواره
میشود را توضیح دهید -همچنین ثبت ایده ها حتما باید بصورت گروهی بوده و یکی از اعضای گروه تخصص اجرای
آن ایده را داشته باشد.
 اگر توضیحات ایده شما بصورت فیلم باشد به مدت  3دقیقه یک نسخه از آن بصورت CDیا DVDرا به آدرس
دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها واقع در تبریز  -خیابان آزادی  -مابین میدان ابوریحان و حکیم نظامی
 نبش الله زار جنوبی  -ساختمان مرکزی طبقه چهارم ارسال نمایید . توضیحات ایده شما بصورت مکتوب نباید بیش از یک برگ A4باشد ( حتما خالصه شده و بصورت فایل  pdfاز
قسمت پیشنهادهای من می توانید ارسال نمایید).

قسمت ثبت اختراعات
 برای ثبت اختراعات نیز می توانید به لینک ثبت نام بنیاد ملی نخبگان به نشانی sabtenam.bmn.irکه در قسمت
پیوندهای مرتبط در صفحه اول این سامانه مشخص شده است اقدام نمایید.

