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 به را بدكاران و سازد رغبتبي كردن ييكوين از را كوكارانين آن، كه باشند هيپا كي به تو نزد بدكار و كوكارين دينبا»

 «.جزا ده ،عمل كرده است آنچه به را شانيا از كي هر دارد، وا كردن بدي

 ()ع( به مالک اشتر يفرازي از نامه حضرت عل)                                                                                                            

 

 مقدمه 

 

هاي فرهنگي، اجتماعي و انساني پذير از سرمايهوليتئمسو  جو، مشارکتمدار، کوشادار، قانونمدار، مردمشهروندان اخالق

برخورداري و استفاده هر چه بيشتر جامعه از وجود ايشان در فرآيند توسعه و ارتقاي  شوند.اي محسوب ميهر جامعه

شهري  انآنها از اهم وظايف مديرم يتکر وشناسايي، معرفي  ؛ بنابراينغيرقابل انکار است يکيفيت زندگي اجتماعي امر

 شود.يمحسوب م

قانون شوراها، تجليل از  71ماده  2شوراي اسالمي شهر همدان با استناد به نقش شوراها و وظايف آنها به ويژه در بند 

 .اده استدر دستور کار خود قرار درا  دهشهروندان برگزي

 شهرونداني به نهادن ارج راستاي در با محوريت سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري همدان شهرداري بنابراين

 جشنواره» نام به اي برنامه قالب در را آنها از تجليل دارد، دنبال به جامعه در را فراواني افتخارات حضورشان و وجود که

 هاي مناسبت در برجسته برگزيدگان از قدرداني ضمن تا دادند قرار خود کار دستور در «همدان برگزيده شهروندان

 .باشد آنان دلگرمي براي عاملي مختلف،

، با يزمان مقرر قانونتوانند در  يم (يربوميا غيو  يافراد ساکن در شهر همدان اعم از بوم تمامي) يعموم شهروندان همدان

ل مدارک و مستندات خود يبا تحو سپس ه اقدام ويثبت نام اولانجام گان نسبت به يت جشنواره بصورت رايمراجعه به سا

 کنند. ييرا نها شان نامرخانه جشنواره، ثبت يبه دب

 

 ف جشنوارههد 

 

 هاي اجتماعي و فرهنگي شهر همدانسرمايه سازي معرفي و برجسته ،شناسايي

 

  شهروند برگزيدهتعريف 

 

محالت و جامعه  ،، فرهنگي و انساني در سطح مناطقاجتماعي سرمايهشود که به شهروندي اطالق مي «شهروند برگزيده»

پذيري ليتئوجويي و مسمداري، مشارکت، اخالقمداريها و هنجارهايي چون قانونکه از ارزش طوري به ؛استشهري 

هاي وي در عرصه شهر و شهرنشيني به مثابه الگويي و يا خدمات و فعاليتاست  قابل توجه و معناداري برخوردار بوده

رفتارهاي تعاملي شهرنشينان و نيز کيفيت ها و سازنده و مثبت در گسترش و تحکيم اخالق و فرهنگ شهروندي، کنش

 داشته باشد. سعه زندگي شهري اثربهبود و تو
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 عامل به وظايف شهروندي هاي شهروندان شاخص 

 

  بهينه انرژيمصرف تالش در جهت توسعه فرهنگ 

 هاي غيردولتي مرتبط با حوزه مديريت حضور و مشاركت داوطلبانه، مستمر و فعال در نهادها و تشكل

 شهري

 شهرداري متعلق به موقع عوارض پرداخت به 

 مديريت شهري  لويتوابا  در جهت رونق توليد براي خود و ساير شهروندان كارآفريني و اشتغالزايي

 نقل، انرژي، محيط زيست و...و هاي سالمت، حملدر حوزه

 مديريت شهري هاي خاص و خالقانه در حوزه انجام  فعاليت 

  هاي اجتماعي، فرهنگي، قرآني، علمي، ورزشي، هنري، اقتصادي، حوزهكسب عناوين برجسته در

 المللي... در سطوح استاني، ملي و بينسياسي، نظامي و

 هاي آموزشي مرتبط با حوزه مديريت شهري حضور در دوره 

 انجام امور خيرخواهانه، وقف و انفاق در حوزه مديريت شهري 

 كيد بر حوزه مديريت أبا ت ها شاخص هاي پژوهشي و طرح نامه ايانپ ،مقاالت علمي ،، ترجمه كتبتأليف

 شهري

 

 

 اركان جشنواره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوراي سياستگذاري

 س جشنوارهيئر

 دبير جشنواره

 كميته علمي و داوري كميته اجرايي

 جشنوارهاجرايي دبير 

 رسانياطالع تبليغات و كميته 
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 تجليل نحوه 

 

 خواهداقدام ده يانتخاب شهروندان برگزا و هپرونده يبررسنسبت به و مصاديق آن،  هارخانه جشنواره براساس شاخصيدب

 :دينمامي تجليل برگزيدگان از ذيل هايروش از استفاده باسپس نمود و 

 

 معنوي تجليل جهت «عامل به وظايف شهروندي شهروند» م نشاني. تقد1

 سينف يايهدااهدا . 2

  

 

 ساير توضيحات 

 

که  شهروندانييک موضوع خاص تعيين و جوايز ويژه به  ،برگزاري جشنوارهدر هر سال توجه به اينکه مقرر شده است  با

ارتقاي » راستايفعاليت در براي اين دوره از جشنواره،  بنابراينشود،  اند، اهدابيشترين فعاليت را در آن حوزه داشته

 به عنوان بخش ويژه انتخاب شده است. «نشاط و شادماني شهر و شهروندان همداني

 

 به  بنابراين؛ استه که مربوط به يک سال گذشت تنها مدارک و مستنداتي قابل سنجش و ارزيابي بوده :توضيح

 ترتيب اثر داده نخواهد شد. ،باشد 1/3/97تاريخ مدارک و مستنداتي که مربوط به قبل از 

 

 

 تقويم برگزاري جشنواره 

 

  16/3/98 :رساني( نام )تبليغات و اطالع ثبتآغاز فراخوان و 

 20/4/98 :ها مهلت تحويل مدارک و تشكيل پرونده 

 1/5/98ها :   هها و بررسي پروند داوري آغاز 

  1/6/98: )پيشنهادي( شهرونداناختتاميه، معرفي و تقدير از 

 

  منا ثبت برايپايگاه اينترنتي 

www.TCF.hamedan.ir 
 

  تاالر قرآن(شهر  المللي هاي قرآني و بين مرکز همايش -بلوار ارم -همدان دبيرخانه:آدرس( 

 :107داخلي      38201301-3 شماره تماس 

http://www.tcf.hamedan.ir/
http://www.tcf.hamedan.ir/
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