
جلسه  اول: ساختار و محتواي پایگاه اطالعات 
مکانی ذخائر توسعه و نوسازي

محتواي آموزشی:

مدت زمان دوره: 

در این جلسه از یک سـو بـه تشـریح سـاختار پایگاه اطالعات مکانی، 
متادیتا

طراحـی شـده در پایگاه پرداخته و ازسـوي دیگر محـتواي
پایگاه اطالعات مکانی ذخائر، جداول الحاقـی بـه الیه ذخائر ونحــوه 
خوانش و برداشـــــت اطالعات از پایگاه آموزش داده می شـــــود.

 ، ،GEODATABASE

WEBGIS

سـاختار بـانک اطالعاتی و نیز قابــلیت

2 ساعت

جلسه دوم: جایگاه ذخائر توســعه و نوســازي در 
اسناد فرادسـت (طرح هاي جامع و تفصیلی تهران)

محتواي آموزشی:

مدت زمان دوره: 

ا

2 ساعت

ین جلسه به بیان تحلیلی جایگاه ذخائر توسعه و نوسازي، نسبـت بـه 
عناصر اصلی سازمان فضایی شهر تهران ( محورها و مراکز شـهري و 
نظام پهنه بندي)  و نیز نسبت به طرح هاي موضعی و بـافت فرسـوده 
شهر تهران پرداخته و طبقه بندي به دست آمده در خصوص ذخائر بـه 
لحـاظ سلسـله مراتب عملکردي، وقـوع در نظام پهنه بـندي ، طبقـه 
بـندي مالکیتی  و طبقـه بـندي وسـعتی ذخائر   تشــریح می گردد.

جلسه سوم: ارزیابی اراضی ذخیره توسعه  نوسازي 
( روش هاي اولویت بندي اراضی و انتخاب اراضی 

)جدید

محتواي آموزشی:

مدت زمان دوره:            

در این جلسه بـــه تشـــریح نظام امتیازدهی و اولویت بـــندي ذخائر و 
معیارهاي شناســـایی و تعیین ذخائر جدید، پرداخته می شــــود و نظام 
اولویت بندي به عنوان نمونه بر روي يـــــــك منطقه ارائه می گردد.

2 ساعت

جلسه پنجم: ساز و کار اجرائی و عملیاتی نمودن 
ذخائر توسعه و نوسازي در فرایند سرمایه 

گذاري و اجرا

محتواي آموزشی:

مدت زمان دوره:           

دراین جلسه، گام هاي پنج گانه فرآیند فعال ســــــــازي و اجرایی 
عملیاتی نمودن ذخائر توسعه و نوسازي تشریح و چگونگی اقدامات و 
فرایندهاي مرتبـط بـا هر گام همراه بــا ارائه صورت فرم هاي اداري 
مورد نیاز در هر مرحــــله و نیز چارت گردش کار فرایند صدور پروانه 
جهت اراضی ذخیره توســـعه و نوســـازي تبــــیین می شــــود.

2ساعت 

جلسه چهارم: فرآیند برنامه ریزي راهبردي، 
چشم اندازها و راهبردهاي ذخائر توسعه و 

نوسازي

محتواي آموزشی:

مدت زمان دوره:           

در این جلسه ضمن آشنایی با گام هاي فرآیند برنامه ریزي راهبـردي 
و مدل هاي چشم اندازسـازي، چشـم انداز و اهداف مرتبـط بـا ذخائر 
توسعه و نوسازي و نیز برنامه راهبردي ذخائر تشریح و ارائه می گردد.

2 ساعت 

گواهینامه دوره به تائید موسسه مرکز 
با  پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه ها

و از سوي معاونت  مجوز وزارت علوم
شهرسازي و معماري شهرداري تهران 

صادر می گردد

)
 (

.

سرفصل هاي آموزشی
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هدف دوره:

مخاطبان دوره:

دوره آموزشی  طرح موضوعی- موضعی ذخائر توسعه و 
نوسازي شهري تهران که شامل سرفصل هاي آموزشی زیر 

خواهد بود، با هدف آشنایی و بسط و گسترش اطالعات 
مخاطبان طرح در خصوص اراضی ذخیره و نیز آشنایی با 

مفاد و دستاوردهاي سند راهبردي ساختاري ذخائر توسعه و 
نوسازي قابل ارائه خواهد بود.

مخاطبان این دوره آموزشی در دو سطح راهبران و کاربران 
طرح می باشند که راهبران طرح شامل مدیران حوزه 

شهرسازي شهرداریهاي مناطق بوده و کاربران طرح را 
کارشناسان حوزه شهرسازي شهرداریهاي مناطق 

تشکیل می دهند. 

مکانی ذخائر توسعه و نوسازي

اسناد فرادست (طرح هاي جامع و تفصیلی شهر 
تهران)

نوسازي در مناطق 

اندازها و راهبردهاي ذخائر توسعه و نوسازي
ساز و کار اجرائی و عملیاتی نمودن ذخائر 

توسعه و نوسازي در فرایند سرمایه گذاري و 
اجرا

"
"

22

ساختار و محتواي پایگاه اطالعات 

جایگاه ذخائر توسعه و نوسازي در 

وضعیت و ویژگی هاي ذخائر توسعه و 
22

فرآیند برنامه ریزي راهبردي، چشم 

گانه 

گانه شهر تهران

سرفصلهاي آموزشی دوره:
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