
 

 دبیرخانه جشنواره شهروندان برگزیده  

 شرایط ثبت نام 

 کیفری به منزله عدم رسیدگی به پرونده می باشد.(نداشتن سابقه کیفری در یک سال گذشته)عامل وتویی است و داشتن سابقه  1

 )مشاغل مزاحم شهری(55ماده  21( و بند 7قطع اشجار)ماده – 111شهرداری ماده جرائم  –رانندگی انجام آن ها موجب کسر امتیاز می گردد)همچون جرائم جرائمی که  2

 89های جشنواره شهروندان برگزیده همدان در سال صهخشا

 . باشدمی که مرتبط با یکسال گذشته و مستنداتی  قابل سنجش و ارزیابی بوده   شهروند گرامی تنها مدارک

   ترتیب اثر داده نخواهدشد. باشد  1387/ 11/13قبل  از تاریخ  بوط بهکه مر لذا، به مدارک و مستنداتی 

 مصادیق هاشاخص ردیف

 تالش در جهت توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی 1

 استفاده از حمل و نقل عمومی –شهری  نقلوحمل خودرو و موتور سیکلت در جای به دوچرخه از استفاده* 

 دوچرخه و اتومبیل ، سیکلتموتور جمله از هیبریدی نقلیه وسایل از استفادهو  آموزش * 

 در فتوولتاییک و ... خورشیدی و سیستم های  هایآبگرمکن قبیل از تجدیدپذیر هایازسیستم استفادهو آموزش   * 

  منزل و کار محیط

   بومی سازی تجهیزات صرفه جویی در مصرف انرژی یا ثبت اختراع در این زمینه  جهت در ویژه اقدامات* 

2 
غیردولتی مرتبط با های حضور و مشارکت داوطلبانه، مستمر و فعال در نهادها و تشکل

 شهریحوزه مدیریت

 سیل، زلزله و ... قبیل زای طبیعی او بالی غیرمترقبه حوادثکمک رسانی در  درموثر و  فعاالنه حضور* 

 داوطلبانه صورت به اهداخون در باال مشارکت میزان * 

 اجتماعی محالت زیست و شورایشهری، محیط مدیریت حوزه یاهسمن درموثر   فعالیتو حضور  * 

 به نام شخص متقاضی و خودرو  امالک ،شهرداری برای کلیه اراضی  عوارض موقع به پرداخت*  شهرداری متعلق به پرداخت به موقع عوارض 3

4 
لویت وازایی در جهت رونق تولید برای خود و سایر شهروندان با کارآفرینی و اشتغال

 نقل، انرژی، محیط زیست و...های سالمت، حمل و مدیریت شهری در حوزه
 مستندات از نحوه ی کارآفرینی و اشتغال مولد و واقعی  ارائه* 

 شهریهای خاص و خالقانه در حوزه مدیریتانجام فعالیت 5

 از جمله :

 تالش برای گسترش فضای سبز شهری *

 تاییدیه سازمان سیما و منظر  باحفظ هویت تاریخی  * بازسازی بناهای ساختمانی با

 * احیاء بناهای قدیمی شهر 

 تمامی موارد با ارائه مستندات قابل ارزیابی می باشد.* 

6 

 نهج البالغه(–مذهبی)قرآن کریم  های اجتماعی، فرهنگی،کسب عناوین برجسته در حوزه

بین  علمی، ورزشی، هنری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... در سطوح استانی، ملی و

 المللی

 * ارائه گواهی و تاییدیه قانونی از مراجع ذیصالح

 * ارائه گواهی  های آموزشی مرتبط با مدیریت شهریحضور در دوره 7

 * تعیین نوع اقدام و ارائه عکس و مستندات معتبر و قانونی  شهریانجام امور خیرخواهانه، وقف و انفاق در حوزه مدیریت 9

8 
 تالیف و ترجمه کتب، مقاالت علمی،  پایان نامه و طرح پژوهشی شاخص با تاکید بر 

 شهریحوزه مدیریت
 ئه مستندات )فقط در حوزه مدیریت شهری(* ارا



 

 

 محور اصلی  بخش جانبی جشنواره

 شادمانی شهر و شهروندان همدانیفعالیت در راستای ارتقای نشاط و 


