
 جشنواره شهر برتر
 مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف



 اهداف  جشنواره

 استقرار  سیستم علمی ارزیابی

 ایجاد رقابت میان سطوح مختلف اجرایی

آموزش متولیان عمران شهری در راستای ارتقای سطح 
 عملکرد

 انتقال و بهره گیری از  تجارب برتر سازمانها

 مستندسازی و تدوین تجربیات ارزنده شهری



 مخاطبین جشنواره

نهادهای  
 نهادهای اجرایی عمومی

 استانداری  شهرداری

شورای 
 اسالمی شهر

وزارت 
مسکن و 
 شهرسازی

 پیمانکار

 سرمایه گذار

مهندسین 
 مشاور



 رئیس جشنواره سازمان جشنواره

 دبیر جشنواره

 کمیته اجرایی

 کارگروه هماهنگی و ارتباطات

 کارگروه تحقیق و توسعه

 کارگروه برنامه ریزی و اجرا

 کمیته علمی

 داوران جشنواره



 ساختار برنامه

 سیستم

 ارزیابی

 بسته

 آموزش

 بورس

 ایده 



 سیستم ارزیابی
 سطوح ارزیابی    

 شهرداریها

 اداري و مالی•

 فنی و عمرانی•

 شهرسازي و معماري•

 هماهنگی و برنامه ریزي•

 حمل و نقل و ترافیک•

 خدمات شهري•

 اجتماعی و فرهنگی•

مهندسین 
مشاور و 
 پیمانکار

 

 معماري•

 سازه•

 تاسیسات•

 شهرسازي•

 نقشه برداري•

 ترافیک•



 سیستم ارزیابی
مدل ارزیابی      

 متوازن امتیاز کارت مدل
اين مدل، ضمن تعريف و تشخيص  يصزهاخز و تعصخصن    
شزخ  اخز  مخز و و رصرمخز و اخد ايخداهي  صخر        

   ايخخن مخخدل، . اهخخري و   زخخزهمز مخخو  خخر اه  
ززهمز ار  ا ي اخز  ساخزادا   و مخز و ،خر ،     
محدو  يمو شو  و مو توايد شزخ  ازيو اه قبصل 
زالمتو،  ضزيت مشتر  و ا ازب  جوع،  وسصخد  

 ا يصز    ...  رزنل، كز ايو فراينداز  ززهمزيو و 
اخد   . ايداهي  صر  اهخري و   مخدي ر قخرا   اخد    

مدل، تدوين شزخ  ازيو مقزياد ا  ازت كخد اه  
طريخخآ ،، لمردخخر  زخخزهمز، مخخو   ي خخز   و  

 .ا هيزاو قرا  مو  صر 



 سیستم ارزیابی
مدل ارزیابی      

 

 راهبردی مدل
اخخد من خخو  اياخخزا ا هيخخزاو، اخخز توجخخد اخخد  
 زتزو  از  سز،ل اه تاخز ب  يرخر   
كشو  از و از ايطبزق از شخراي  ايخرا،   
شزخصهز و زناد از  منززب ا هيزاو 

اخر  . لمردر  شهر ا   تدوين مصرخر   
اين اززس، مدل مفهومو تحقصخآ اخد   

 .مقزال تن صم شدي ازت ،و  

 

تدوین شاخص 

های ارزیابی 

 عملکرد

استخراج وظائف قانونی  
 شهرداری

بررسی رسالت ها، 
مأموريت ها، اهداف 
 كالن و استراتژی ها

بررسی طرح های  
فرادست و چشم انداز  

 توسعه شهری

مروری بر تجارب 
كشورهای ديگر در  

ارزيابی عملکرد 
 مديريت شهری

اندازه گيری 

 عملکرد واقعی

مقایسه عملکرد 

واقعی با اهداف 

كمی  تعيين شده  

 برای هر شاخص



 سیستم ارزیابی
مدل ارزیابی      

 سطوح   اصلی مدل
 زطح يک

• 

 (وجوي ا،رو لمردر   ززهمز)•

 زطح  و

• 

 ( روي اند  شزخ  از  ام زنخ    يک من ر)•

 زطح زد

• 

شزخصهز  كمو و كصفو اصز كنندي وضعصت لمردر     )•
 (يک سوهي لمرصزتو



 سیستم ارزیابی
مدل ارزیابی      

 منظرهای اصلی مدل



 سیستم ارزیابی
مدل ارزیابی      

 گروه های کلی شاخص ها

ارتقاء مطلوبیت زندگی در   
 شهر

 توسعه شهر
عملیاتی و بهبود فرآیندهای 

 ارائه خدمات
 رشد و یادگیری

توزعد و يرهداشت  اريزمد محو   كوچک ززه 
 هيرززختهز  فصزيدو شهر

  ضزيت شهرويدا

تاهصال ، تاهصزا  و فضزاز   اوشمند  توزعد منزاع ايازيو
 شهر 

 مشز كتهز  شهرويد 

 فرانگ شهرويد  شهرززه   ززيرويو

 كصفصت هيد و سمل و يقل قزارصت مديريت لمردر 

 كصفصت محص  هيات لمردر  مز و و اقتصز  شهر  قزيويررايو

 تعزمال  اصن ا مررو  ژواش محو  

 لمردر  مز و

 يزسصد محو   و محرد  رايو



 بسته آموزشی

 ارائه پانل

 ارزیابی عملکرد نیروی انسانی –کارگاه آموزشی 

 کلینیک مشاوره



 بورس ایده های سرمایه گذاری

 

 شورای اسالمی شهرهای کشور

 

 جایگاه قانون گذاری

 

 

 

 

سازمان  سرمایه 
گذاری و 

مشارکت های 
 مردمی

 

جایگاه 
 مدیریتی

 

 مرکز مطالعات تکنولوژی

 دانشگاه صنعتی شریف 
جایگاه  

 مشاور

 سرمایه گذاران فعال  

 حوزه شهری  

 در سطح کشور

 

جایگاه  
 مجری

 

 

 

 

 شهرداری  

جایگاه 
 کارفرما



 بروندادهای جشنواره
 کتاب طالیه داران شهر؛ نوآوری ها و دستاوردها

 مستندسازي تجارب کلیه شرکت کنندگان جشنواره

 عملکرد سازمانگزارش تحلیلی از 

 نقاط ضعف و قوت 

 نمایشگاه بورس ایده های سرمایه گذاری



www.topcities.ir 
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