گـزارش نخسـتین دورة مسابقة کتاب اثرگـذار بر جـریان
فکـری بازآفرینـی شـهری
الهه پژوتن

ابتــدا تمــام کتابهــای رســیده بــه دبیرخانــه ،چــه
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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.
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ثبتنــام شــده بــه صــورت شــخصی و چــه معرفــی شــدة
صاحبنظــران ،در جلســهای بــا حضــور دبیــر جایــزه و
اعضــای شــورای علمــی بــه لحــاظ موضوعــی بررســی و
طبقهبنــدی شــد و آثــار برگزیــده در ایــن مرحلــه بــرای
مطالعــة بیشــتر بــه دور بعــد راه یافتنــد .هریــک از ایــن
آثــار را دو نفــر از اعضــای گــروه داوران بررســی کردنــد و
کتابهایــی کــه در ایــن ارزیابــی ،از  100امتیــاز میانگیــن،
موفــق بــه کســب  80امتیــاز یــا بیشــتر شــدند بــه مرحلــۀ
نهایــی داوری راه یافتنــد.
در مرحلــۀ ســوم ،بــا بررســی فرمهــای ارزیابــی دو داور
هــر کتــاب ،آثــاری بــا رأی دو نفــر از اعضــای شــورای
علمــی انتخــاب شــد .از میــان آثــار منتخــب ،هــر اثــری
كــه میانگیــن  90امتیــاز و بیشــتر و رأی مثبــت ســه عضــو

شــورای علمــی را کســب کــرد بــه عنــوان اثــر برگزیــده
معرفــی شــد .همچنیــن در پایــان داوری ،از بیــن آثــار دارای
 80تــا  90امتیــاز در هــر بخــش ،حداكثــر  3اثــر بــه عنــوان
آثــار شایســتة تقدیــر معرفــی شــدند.
معیارهــای ارزیابــی کتــاب برگزیده یا شایســتة تقدیــر عبارت
بوده اســت از:
 .۱اثرگــذاری مطلــوب بــر فعالیتهــای دانشــگاهی و
حرفــهای در زمینــة بازآفرینــی شــهری
 .۲تازگــی ،نــوآوری و منحصــر بــه فــرد بــودن در موضــوع،
ســاختار ،پرداخــت و نگاه
 .۳رعایــت معیارهــای مصــوب در ســاخت ،فصلبنــدی،
نــگارش ،دســتور زبــان و انتخــاب واژگان
 .۴رعایــت معیارهــای ارجــاع بــه منابــع و مآخــذ در آثــار
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نوسازي شهر لندن (ترجمة
مجتبیرفیعیان)
شهرها و جامعه (ترجمة
محمدحسنخطیبیبایگی)

سکونتگاههای غیررسمی و اسطورة حاشیهنشینی (تألیف کیومرث
ایراندوست)
میدان بهارستان؛ تجربة نووارگی در فضاي شهري ایرانی
(تألیف زهرا اهري و محسن حبیبی)
نظریة اجتماعی و مسئلة شهری (ترجمة محمود شارعپور)

به سوي یک رنسانس شهري؛ گزارش
پایانی کارگروه ویژه به مدیریت لرد راجرز
(ترجمة محمدسعید ایزدي)

مجموعة  6جلدی «فرهنگ نوسازی» (ترویجی)
(تألیف در سازمان نوسازی شهرداری تهران)

صاحبــان آثــار برتــر لــوح كتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری
بازآفرینــی شــهری را بــا امضــای وزیــر راه و شهرســازی بــه
همــراه ســه میلیــون تومــان وجــه نقــد دریافــت کردنــد .بــه
هریــك از شایســتگان تقدیــر نیــز لــوح تقدیــر بــا امضــای
معــاون وزیــر و مدیــر عامــل شــرکت مادرتخصصــی عمــران
و بهســازی شــهری ایــران بــه همــراه یــک میلیــون تومــان
وجــه نقــد اهدا شــد.
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تحقیقــی و پژوهشــی
 .۵بهرهمندی از تحلیل و استنتاج منطقی
 .۶ارزشمندی علمی و محتوایی
 .۷استحکام و زیبایی زبان
 .۸التزام به ارزشهای فرهنگی ،دینی و انسانی
 .۹برخــورداری از قــدرت اقنــاع و تأثیرگــذاری عمیــق بــر
مخاطــب
 .۱۰انطباق با نیاز جامعة دانشگاهی و حرفه ای
 .۱۱رعایت معیارهای تألیف ،تصحیح و ترجمه
 .۱۲پاكیزگــی و آراســتگی كتــاب از حیــث حروفنــگاری،
صفحهبنــدی و چــاپ

