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 چكيده

هاي در زمينه) سازيفرهنگ(رساني، آموزش و ترويج اهداف اطالع، با "پايگاه اطالعات تخصصي توسعه پايدار"ريزي و ايجاد برنامه  

تواند بخشي از نيازهاي اوليه مطالعات و ، مي"اطالعات براي تصميم گيري"مرتبط با موضوع شهر و توسعه پايدار و با شعار اصلي 

پيشرفته بر ديگران ، كشورهاي برتري ، در جهان معاصر. پوشش دهدنيز را  ،هاي طرحهاي توسعه شهري با نگاه توسعه پايدارپژوهش

و اطالعات به عنوان يك قدرت قابل توجه، از اهميت زيادي برخوردار شده اطالعاتي است  باشد،. . . و نظامي ، بيش از آنكه افتصادي

هاي در حوزهطالعات در ميزان توليد، سازماندهي و كاربرد ا ،توسعه يافته بر ديگر كشورها ياولين وجه تمايز كشورهاامروزه . است

 ،به عنوان دو مقوله جداگانه ولي با تاثير متقابل در پيشرفت كشورها "توسعه"و  "اطالعات"بطوري كه . استمختلف كاربردي 

.  گردندمحسوب مي

، توجه قرار گيردمورد تخصصي تواند در اين پايگاه برخي از امكاناتي كه ميدر اين مقاله با بررسي چند پايگاه اطالعاتي مرتبط، به   

ها و امكانات بالقوه با مراكز و سازمانهاي ذيربط داخلي و خارجي، شناسايي توان همكاري علمي و برقراري ارتباط. شودپرداخته مي

جهت بحث ، )هافوروم(اجتماعي همچنين فراهم نمودن بستري براي تعامالت ، )اطالعات پايهتهيه (تامين نيازهاي پژوهشي سازمانها، 

از دستور كار  40فصلهمانطور كه در  .تواند در يك پايگاه اينترنتي مطرح گرددمي ،جهانيملي و هاي تبادل نظر در خصوص برنامهو 

-ان طرحتصميم گيربراي  جديد آمار و ارقام، اطالعات تنها نياز به نه "اطالعاتي شكاف پركردن"سازمان ملل متحد آمده است  21

موضوع توسعه پايدار به همه آحاد يك جامعه تعلق و در نهايت اينكه دارد نيز طرز تفكر نو  نياز به ، بلكهداردي مبتني بر پايدارهاي 

 .بتوانند بطور فعاالنه در پيشبرد اهداف ملي مشاركت نمايندبا داشتن اطالعات اين حق همگان است كه و دارد 

 

، جامعه شهرسازي، معماري ، پايداري،يشهرتوسعه ، پايگاه اطالعات :كلمات كليدي

 


