بسمه تعالی

جشنواره ساالنه انتخاب برترین های پژوهش و فناوری شهرداری مشهد
مقدمه:
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد به منظور تاکید بر نقش علم ،پژوهش و فناوری در حل مسائل و مشکالت شهری و
همچنین شناسایی توانمندی های موجود در این حوزه و دستیابی به مدیریت دانش محور که تحقق آن نیازمند توسعه همه جانبه پژوهش و
مطالعات در همه ابعاد ،حوزه ها و موضوعات مدیریت شهری می باشد و با نگرش به اینکه ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل
مدیریت شهری از طریق مدیریت تمامی فرآیندهای علمی – پژوهشی و با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به
روز امکان پذیر می باشد برای اولین بار مبادرت به برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری نموده است .لذا از کلیه محققین ،پژوهشگران،
اساتید ،دانشجویان و  ...دعوت می شود با ارسال آثار گرانبهای خود زمینه رونق بیشتر جشنواره را فراهم آورند.

اهداف:
 -1شناسایی و جذب نخبگان و تعامل با صاحبنظران و فرهیختگان داخل و بیرون شهرداری مشهد
 -2ایجاد انگیزه بیشتر در رده ها و کارکنان شهرداری مشهد از طریق انتخاب برترین های پژوهش و فناوری
 -3شناخت واقعی نقش نخبگان و پژوهشگران در مدیریت شهری به منظور حمایت هدفمند و ضابطه مند از آنان
 -4برند سازی این جشنواره و امتیازات آن برای سنوات آتی

دستورالعمل ارسال آثار به منظور شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد
شرایط آثار
 انتخاب برترین های جشنواره پژوهش و نوآوری در هفت محور طرح های پژوهشی ،مقاالت ،پایان نامه های دانشجویی ،تألیف ،ترجمه،طرح های فناورانه و نوآورانه ،مدیریت دانش برگزار می گردد.
 کلیه آثار باید با موضوعیت مرتبط با شهرداری ها باشد. محصول  3سال گذشته باشد (از تاریخ  1331/7/1الی )1333/7/1 کلیه آثار باید به چاپ رسیده یا دارای گواهی پذیرش برای چاپ باشند.نحوه ارسال
 کلیه آثار می باید به صورت متن کامل و به صورت فایل  wordهمراه با سند یا مدرکی که محل چاپ آن مشخص باشد ،ارسال گردد. ارسال از طریق ایمیل  mrdm@mashhad.irصورت گیرد.زمان و مکان برگزاری جشنواره
 -زمان و مکان برگزاری جشنواره به منظور تقدیر از برترین ها در اطالعیه های بعدی اعالم می گردد.

سایر توضیحات:
 طرح های پژوهشی شامل کلیه طرح های پژوهشی می باشد و طرح های مطالعاتی و اجرایی در این گروه قرار نمی گیرد. پایان نامه ها شامل کلیه پایان نامه هایی که اتمام یافته و دفاعیه آن در دانشگاه انجام شده باشد. مقاالت شامل کلیه مقاالت چاپ شده در نشریه های علمی پژوهشی ،علمی -ترویجی و علمی -تخصصی و همایش های مختلف ملیو بین المللی یا دارای گواهی پذیرش برای چاپ قابل ارزیابی خواهند بود.
 تألیف /ترجمه کتاب شامل کلیه کتاب های تألیف یا ترجمه ای که به چاپ رسیده باشد و تعداد صفحات آن نباید از  01صفحه کمترباشد.
 طرح های نوآورانه و فناورانه باید دارای تأییدیه از سازمان یا نهاد متولی امر بوده و در صورتی که به تولید محصول گردیده استهمراه با محصول ارائه گردد.
 مدیریت دانش شامل کلیه اقداماتی که در زمینه شناسایی دانش ،تسخیر دانش ،گزینش دانش ،ذخیره سازی دانش ،تسهیم دانش ،بهکارگیری دانش ،خلق دانش و تجارت و فروش دانش انجام گردیده است ،می باشد.

