
ــی  ــری بازآفرین ــان فک ــر جری ــذار ب ــاب اثرگ ــابقۀ کت »مس
ــا  ــی ب ــی کتاب های ــایی و معرف ــدف شناس ــا ه ــهری« ب ش
اثرگــذاری مطلــوب بــر فعالیت هــای دانشــگاهی و حرفــه ای 
در زمینــۀ بازآفرینــی شــهری، و بــرای کمــک بــه اعتــالی 
ســطح دانــش و فرهنــگ مکتــوب در ایــن زمینــه و حمایــت 
ــاب در  ــص کت ــد و متخص ــدگان متعه ــویق پدیدآورن و تش
حوزه هــای مرتبــط بــا موضــوع بازآفرینــی شــهری، در ســال 
۱۳۹۵ بــه صــورت رســمی فراخــوان داد. شــرایط آیین نامــۀ 
ــول  ــه در ط ــت ک ــی را دربرمی گرف ــابقه کتاب های ــن مس ای
پنــج ســال گذشــته با مجــوز رســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
ــرر  ــد. مق ــار منتشــر شــده بودن ــرای نخســتین ب اســالمی ب
شــد ایــن آثــار در ســه گــروه تألیــف، تدویــن و گــردآوری، 
و ترجمــه طبقه بنــدی شــوند. منظــور از تألیــف، پدیــد آوردن 
اثــری اســت کــه محصــول خالقیــت ذهــن و هنر نویســنده/ 
نویســندگان یــا نتیجــۀ تحقیــق و ابتــکار او/ آن هــا باشــد و 
اقتبــاس از کار دیگــران محســوب نشــود. منظــور از تدویــن 
و گــردآوری، پدیــد آوردن اثــر از طریــق جمــع آوری مطالــب 
علمــی از کتاب هــا یــا مقــاالت بــه گونــه ای منســجم اســت. 
منظــور از ترجمــه نیــز برگــردان درســت و دقیــق کتــاب از 

گـزارش	نخسـتین	دورة	مسابقة	کتاب	اثرگـذار	بر	جـریان
فکـری	بازآفرینـی	شـهری

الهه پژوتن

ــه فارســی اســت. همچنیــن در شــورای  زبان هــای دیگــر ب
سیاســت گذاری ایــن مســابقه مقرر شــد کــه در صــورت نیاز، 
کتــاب هــای مــورد بررســی و داوری درســه ردۀ پژوهش های 
بنیــادی، کاربــردی و توســعه ای نیــز دســته بندی شــوند. ایــن 
طبقه بنــدی بــا توجــه بــه شــرایط مســابقه در دورۀ نخســت 

بــه دوره هــای بعــدی موکــول شــد.
طبــق آیین نامــه، دبیــری ایــن مســابقه را مدیر عامل شــرکت 
ــر  ــران، دکت ــهری ای ــازی ش ــران و بهس ــی عم مادر تخصص
ــان،  ــور ایش ــدم حض ــورت ع ــزدی، و در ص ــعید ای محمد س
مدیــرکل دفتــر مطالعــات کاربــردی و امــور ترویجــی، 
ــورای  ــتند. ش ــده داش ــر عه ــلیم، ب ــان س ــا عرفانی ــر من دکت
ــا متشــکل از  ــه ترتیــب حــروف الفب علمــی ایــن مســابقه ب
ــر  ــر مظفــر صرافــی و دکت ــر سید محســن حبیبــی، دکت دکت
ــه بررســی و  ــه ب ــه طــی ســه مرحل ــود ک ــر ب ســعید معیدف
ــروه  ــد. گ ــر پرداختن ــای برت ــارۀ کتاب ه ــری درب تصمیم گی
داوران منتخــب شــورای علمــی و شــامل افــراد دارای مهارت 
و تجربــۀ کافــی در حوزه هــای مربــوط بــود کــه مســئولیت 
اعــالم نظــر دربــارۀ محتــوای کتــاب را بــر عهــده داشــتند. 
دبیرخانــه، چــه  بــه  تمــام کتاب هــای رســیده  ابتــدا 
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ــی شــدۀ  ــه صــورت شــخصی و چــه معرف ــام شــده ب ثبت ن
صاحب نظــران، در جلســه ای بــا حضــور دبیــر جایــزه و 
ــی و  ــی بررس ــه لحــاظ موضوع ــی ب ــورای علم اعضــای ش
ــرای  ــه ب ــن مرحل ــده در ای ــار برگزی ــد و آث ــدی ش طبقه بن
ــن  ــک از ای ــد. هری ــد راه یافتن ــه دور بع ــتر ب ــۀ بیش مطالع
ــد و  ــروه داوران بررســی کردن ــر از اعضــای گ ــار را دو نف آث
کتاب هایــی کــه در ایــن ارزیابــی، از ۱00 امتیــاز میانگیــن، 
موفــق بــه کســب ۸0 امتیــاز یــا بیشــتر شــدند بــه مرحلــۀ 

ــد.  ــی داوری راه یافتن نهای
ــی دو داور  ــای ارزیاب ــی فرم ه ــا بررس ــوم، ب ــۀ س در مرحل
ــورای  ــای ش ــر از اعض ــا رأی دو نف ــاری ب ــاب، آث ــر کت ه
ــری  ــر اث ــب، ه ــار منتخ ــان آث ــد. از می ــاب ش ــی انتخ علم
کــه میانگیــن ۹0 امتیــاز و بیشــتر و رأی مثبــت ســه عضــو 

ــده  ــر برگزی ــوان اث ــه عن ــرد ب ــب ک ــی را کس ــورای علم ش
معرفــی شــد. همچنیــن در پایــان داوری، از بیــن آثــار دارای 
۸0 تــا ۹0 امتیــاز در هــر بخــش، حداکثــر ۳ اثــر بــه عنــوان 

آثــار شایســتۀ تقدیــر معرفــی شــدند. 
معیارهــای ارزیابــی کتــاب برگزیده یا شایســتۀ تقدیــر عبارت 

بوده اســت از:

۱. اثرگــذاری مطلــوب بــر فعالیت هــای دانشــگاهی و 
ــهری ــی ش ــۀ بازآفرین ــه ای در زمین حرف

2. تازگــی، نــوآوری و منحصــر بــه فــرد بــودن در موضــوع، 
ســاختار، پرداخــت و نگاه 

ــدی،  ــاخت، فصل بن ــوب در س ــای مص ــت معیاره ۳. رعای
ــان و انتخــاب واژگان ــگارش، دســتور زب ن

ــار  ــع و مآخــذ در آث ــه مناب ۴. رعایــت معیارهــای ارجــاع ب
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ــی و پژوهشــی تحقیق
۵. بهره مندی از تحلیل و استنتاج منطقی

۶. ارزشمندی علمی و محتوایی 
۷. استحکام و زیبایی زبان 

۸. التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی
۹. برخــورداری از قــدرت اقنــاع و تأثیرگــذاری عمیــق بــر 

مخاطــب
۱0. انطباق با  نیاز جامعۀ دانشگاهی و حرفه ای
۱۱. رعایت معیار های تألیف، تصحیح و ترجمه

۱2. پاکیزگــی و آراســتگی کتــاب از حیــث حروف نــگاری، 
ــاپ ــدی و چ صفحه بن

صاحبــان آثــار برتــر لــوح کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری 
بازآفرینــی شــهری را بــا امضــای وزیــر راه و شهرســازی بــه 
همــراه ســه میلیــون تومــان وجــه نقــد دریافــت کردنــد. بــه 
ــا امضــای  هر یــک از شایســتگان تقدیــر نیــز لــوح تقدیــر ب
معــاون وزیــر و مدیــر عامــل شــرکت مادرتخصصــی عمــران 
و بهســازی شــهری ایــران بــه همــراه یــک میلیــون تومــان 

وجــه نقــد اهدا شــد. 

کل	آثار	دریافت	شده:	۱22	اثر

آثار	شایستة	تقدیرآثار	برتر

ترجمهتألیفترجمهتألیف

۱	اثر4	اثر2	اثر0

ــ

نوسازي شهر لندن )ترجمة 
مجتبی رفیعیان(

شهرها و جامعه )ترجمة 
محمد حسن خطیبی بایگی(

سکونت گاه های غیررسمی و اسطورة حاشیه نشینی )تألیف کیومرث 
ایران دوست(

 میدان بهارستان؛ تجربة نووارگی در فضاي شهري ایرانی 
)تألیف زهرا اهري و محسن حبیبی(

نظریة اجتماعی و مسئلة شهری )ترجمة محمود شارع پور(
 مجموعة 6 جلدی »فرهنگ نوسازی« )ترویجی(
)تألیف در سازمان نوسازی شهرداری تهران( 

به سوي یک رنسانس شهري؛ گزارش 
پایانی کارگروه ویژه به مدیریت لرد راجرز 

)ترجمة محمدسعید ایزدي(
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