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ـرور
ـهری؛ مـ
ـی شـ
ـای بازآفرینـ
ـاب تجربههـ
ـی کتـ
معرفـ

فرآینــد و دســتاوردهای اولیــن جایــزه ملــی جســتار

کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری:
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تدویــن ایــن کتــاب بــا هــدف مستندســازی فرآینــد رویــداد
در دوره اول و جمعبنــدی دســتاوردها و آموزههــای ایــن
برنامــه در بخشهــای مختلــف صــورت گرفته اســت .ســاختار
و فصلبنــدی کتــاب بــر اســاس بررســی نمونههــای مشــابه
همچــون کتــاب جایــزه معمــاری آقاخــان و بــا توجــه بــه
مشــخصات و مقتضیــات خــاص ایــن برنامــه فرهنگــی ،در
چهــار بخــش بــا عناویــن «ســرآغاز»  « ،رویکــرد و روش
شناســی» « ،معرفــی تجربههــای برتــر» و «دســتاوردها و
آموزههــا» گــردآوری و تنظیــم شــده اســت.
فصــل ســرآغاز ،بــا تبییــن خاســتگاه موضــوع بــه شناســایی
علــل و زمینههــای شــکلگیری ایــن رویــداد از منظــر
تصمیمگیــران پرداختــه و بــا ارائــه ســاختار تشــکیالتی و
فرآینــد اقدامــات در مراحــل مختلــف آن ،رویــه برنامه بررســی
میشــود .در فصــل رویکــرد و روششناســی ،برنامههــای
مطالعاتــی و اجرایــی در ارزیابــی پروژههــا مشــخص شــده و
روشهــای مــورد اســتفاده در هریــک از قســمتها متناســب
بــا موضــوع آن قســمت ،تشــریح شــده انــد .در فصــل ســوم
نیــز پروژههــای منتخــب جهــت نمایــش در نمایشــگاه و
پروژههــای برتــر جهــت اخــذ تندیــس رویــداد معرفــی
شــدهاند .در فصــل چهــارم نیــز ،دســتاوردهای مطالعاتــی
دوره اول در دو بعــد ماهــوی و رویـهای مــورد بازبینــی قــرار
گرفتــه و بــا دســتهبندی موضوعــات در دو بعــد مذکــور ،بــه
بیــان آموزههــای ایــن دوره پرداختــه شــده اســت.
ـت در
ـتجوی کیفیـ
ـی جسـ
ـابقه عکاسـ
ـاب مسـ
ـی کتـ
معرفـ
شــهر از دریچــه تصویر:

کتــاب حاضــر بــا هــدف آغــاز یــک جریــان مستندســازی
تصویــری مصادیــق کیفیــت در شــهر از نــگاه هنرمنــدان و
فراهــم شــدن امــکان مقایســه شــیوه نــگاه جســتجو کننــده
کیفیــت در ســالهای متفــاوت ،تدویــن شــده اســت .ایــن
کتــاب بــا بیــان رویکــرد و اهــداف برگــزاری ایــن مســابقه و
ارائــه گزارشــی کوتــاه از فرآینــد داوری آثــار آغــاز میشــود
و در ادامــه بــا ارائــه مختصــری از رزومــه شــورای داوران ،بــا
نمایــش  68عکــس برگزیــده از میــان  600عکــس ارســال
شــده بــه دبیرخانــه مســابقه پایــان مییابــد.

