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«مســابقة کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری بازآفرینــی
شــهری» بــا هــدف شناســایی و معرفــی كتابهایــی بــا
اثرگــذاری مطلــوب بــر فعالیتهــای دانشــگاهی و حرفـهای
در زمینــة بازآفرینــی شــهری ،و بــرای كمــك بــه اعتــای
ســطح دانــش و فرهنــگ مكتــوب در ایــن زمینــه و حمایــت
و تشــویق پدیدآورنــدگان متعهــد و متخصــص كتــاب در
حوزههــای مرتبــط بــا موضــوع بازآفرینــی شــهری ،در ســال
 1395بــه صــورت رســمی فراخــوان داد .شــرایط آییننامــة
ایــن مســابقه کتابهایــی را دربرمیگرفــت کــه در طــول
پنــج ســال گذشــته با مجــوز رســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی بــرای نخســتین بــار منتشــر شــده بودنــد .مقــرر
شــد ایــن آثــار در ســه گــروه تألیــف ،تدویــن و گــردآوری،
و ترجمــه طبقهبنــدی شــوند .منظــور از تألیــف ،پدیــد آوردن
اثــری اســت كــه محصــول خالقیــت ذهــن و هنر نویســنده/
نویســندگان یــا نتیجــۀ تحقیــق و ابتــكار او /آنهــا باشــد و
اقتبــاس از كار دیگــران محســوب نشــود .منظــور از تدویــن
و گــردآوری ،پدیــد آوردن اثــر از طریــق جمـعآوری مطالــب
علمــی از کتابهــا یــا مقــاالت بــه گونـهای منســجم اســت.
منظــور از ترجمــه نیــز برگــردان درســت و دقیــق كتــاب از

زبانهــای دیگــر بــه فارســی اســت .همچنیــن در شــورای
سیاسـتگذاری ایــن مســابقه مقرر شــد کــه در صــورت نیاز،
کتــاب هــای مــورد بررســی و داوری درســه ردة پژوهشهای
بنیــادی ،کاربــردی و توســعهای نیــز دســتهبندی شــوند .ایــن
طبقهبنــدی بــا توجــه بــه شــرایط مســابقه در دورة نخســت
بــه دورههــای بعــدی موکــول شــد.
طبــق آییننامــه ،دبیــری ایــن مســابقه را مدیر عامل شــرکت
مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران ،دکتــر
محمدســعید ایــزدی ،و در صــورت عــدم حضــور ایشــان،
مدیــرکل دفتــر مطالعــات کاربــردی و امــور ترویجــی،
دکتــر منــا عرفانیــان ســلیم ،بــر عهــده داشــتند .شــورای
علمــی ایــن مســابقه بــه ترتیــب حــروف الفبــا متشــکل از
دکتــر سیدمحســن حبیبــی ،دکتــر مظفــر صرافــی و دکتــر
ســعید معیدفــر بــود کــه طــی ســه مرحلــه بــه بررســی و
تصمیمگیــری دربــارة کتابهــای برتــر پرداختنــد .گــروه
داوران منتخــب شــورای علمــی و شــامل افــراد دارای مهارت
و تجربــة کافــی در حوزههــای مربــوط بــود کــه مســئولیت
اعــام نظــر دربــارة محتــوای کتــاب را بــر عهــده داشــتند.

