
WWW.ideh-co.ir

panelآمو�ش� ها�

دلاير ها هنقششهرد�لاير�

م�گ�رد. �هنجام �س� مچه توسط آن بر مد"ر"ت�صل� و

جا"گاه

به آن هد�"ت بر�� مسكن و*�لايرت تناسب عدم موضو/

و �د�لاير� ساختالاير دلاير �قتصاد� بخش "ا بدهنه هند�شتن علت

و*�لايرتخاهنه �"ن تشك�الت�

لايرو�ب

لاير"ز�سر*م�ن برهنامه و طر�ح� هنظام لاير

خصوص �"ن دلاير �لايرجح ها� گز"نه و شهر مال� پا"د�لاير�

مال�شهر منابع تام�ن بر��

*� پشت�باهن� بر�� �عتبالاير� و مال� هنظام سا*ماهنده�

توسعه دلاير مشالاير�تبخشخصوص�

دلاير �جتمچاع� تعادل و �اهشفقر

هنق و مشالاير�تمردم هنحوه *"ست، مح�ط

�جر�"� مو�هنع

"ابد. م� لاير� مرجع�ضمچاهنت�جر�"�ال*م مچه توسط
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�صل� صاحب �صل�، متول� و

لاير"ز��شولاير برهنامه مد"ر"تو هنظام دلاير

جا"گا و شهر� و جامع باطرحها�

آن دلاير

تصمچ�مچات �"نكه جهت *� "شتر
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مق�مه

آمو�ش� دولايره برگزلاير� � هدف

(city Development Strategy)CDSتوسعه لاير�هبرد "ا

سال دلاير �ه �ست شهر� لاير"ز� برهنامه دلاير جد"د لايرو"كرد� شهر�

مد"ر"ت ها� طرح ته�ه سنت� ها� لايرو"ه هنو�قص و ها �است� لايرفع هدف

حدود دلاير �نون تا و شده معرف� جهاهن� باهنك ،�*سو� شهر�

*� ب�ش

طرح قزو"ن و شاهرود �هنزل�، بندلاير شهر سه

باشد. م� ته�ه

ته�ه جد"د لايرو"ه عنو�ن به شهر� توسعه لاير�هبرد لايرو"كرد لايرو*�فزون پ�شرفت

و سنت� ها� لايرو"ه �لاير*"اب� و هنقد *� پس شهر� توسعه ها� برهنامه و طرحها

و ضرولاير� آن با لاير� شهر� لاير"ز� برهنامه و متخصص�ن آشنا"� �ه متعالايرف،

هنمچا"د. �"جابم� لاير� دولايره �"ن ضرولايرتتشك�ل م�سا*د، هناپذ"ر �جتناب

�لقاعده عل�

و شود ته�ه گ�ر� تصمچ�م و لاير"ز� برهنامه وترت�بات هنظام خصوصا و �جتمچاع�

تو�ن هنمچ� و شوهند ته�ه �شولاير شر�"ط با متناسب با"د طرح �"ن هن�ز �"ر�ن دلاير

�جر� تجرب�ات هنتا"ج تمچام د�شت �هنتظالاير

هر �ه �"ر�ن شهرها� گوهناگون ها� و"ژگ� لايرسد م� هنظر به ب�ا"د. بدست هن�ز

توسعه و لايرشد ها� *م�نه دلاير مختلف تو�هنمچند"ها� و �ستعد�دها *� �د�م

گردشگر� طب�ع� و م�ر�ث� ها� جاذبه همچچن�ن و �قتصاد� بخشها�

گ�رد. قر�لاير شهر شكوفا"� و لايروهنق جهت مناسب� *م�نه تو�هند م� باشند، م�

�جر�� و ته�ه سا*� *م�نه بر�� لاير�هبرد �"ن آمو*شصح�ح �"نضرولايرت بنابر

شهر توسعه لاير�هبردها� بهتر مچه هر

گرفتن هنظر دلاير با تا گرفت قر�لاير سكوهنتگاهها و مح�ط توسعه پژوهش� موسسه

حو* دلاير عمچل� تجالايرب

ها� دولايره برپا"� به تدلاير"ج� طولاير به �� منطقه و شهر� توسعه لاير�هبرد�

آمو*

1999

200

40

دست دلاير آ*ما"ش� بصولايرت

�قتصاد� توسعه شر�"ط با متناسب با"د �شولاير� هر دلاير

�"ر�ن دلاير دهن�ا مختلف Kهنقا دلاير

توجه مولايرد �شولايرمان دلاير

مباحث *� وس�ع� ط�ف دلاير و خاص طولاير

هنمچا"د. مبادلايرت

با

دلاير شهر

دلاير هن�ز ما �شولاير دلاير حاضر حال دلاير �ست. شده تجر"ه جهان �شولاير
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دولايره مخاطبان

لاير�هبرد �سناد تنظ�م و ته�ه �مر �هندلاير�الاير�ن دست �ل�ه بر�� دولايره �"ن گذلاير�هندن

و موضوع� متخصصان و �الايرشناسان مد"ر�ن، مسئول�ن، شهر، توسعه

همچاهنگ�ضرولاير��ست. �عضا�ستادها�مد"ر"تو

دولايره آمو*ش� عناو"ن

خو�هند *"ر مهالايرتها� و د�هنش د�لاير�� آمو*ش� دولايره گذلاير�هندن *� پس �الايربر�ن

بود:

ها� تلق� و تعاب�ر و مفاه�م شامل شهر� توسعه لايرو"كرد �ل�ات با آشنا"�

ته�ه مر�حل متد�ول،

ته�ه مر�حل و موضوعات با �جمچال� آشنا"�

شهر�، فقر شهر، ساختالاير�قتصاد� مقوالت: دلاير گ�ر� جهت و تدو"ن و ته�ه

با آشنا"� همچچن�ن *"رساختها توسعه و مال� پا"د�لاير� شهر، *"ست مح�ط

پرد�*ش هنحوه و�ل�ات هن�ا* مولايرد فن� ها� تحل�ل و تجز"ه �هنجام فنون

د"دگاه.

تحق�قات مد"ر"ت لايروشها� شامل فوق مسائل بر عالوه تخصص� دولايره �"ن

و مال� پا"د�لاير� *"ستشهر�، مح�ط شهر�، فقر شهر، �قتصاد ها� حو*ه دلاير

�د�لايره به Kمربو مهالايرتها� و مشالاير�ت� لاير"ز� برهنامه مباهن� و �صول همچچن�ن

تعامالت و مربوطه مباحث دلاير هن�ا* مولايرد ها� گ�ر� هنت�جه لاير�ستا� دلاير جلسات

�ست. �الاير هنتا"ج و گز�لايرشات �لاير�ئه هنتا"ج تلف�ق و هنظر تبادل و د"دگاه�

CDS

CDS

تجالايربجهاهن�. و

به Kمربو مر�حل شامل

دولايره مدت

د�لاير�� دولايره �"ن لايرو*ه: 3 ها� دولايره

گروه�

"كهفته و مقوالتعمچوم� هفته دو شامل برهنامه �"ن : �� هفته ها�3 دولايره

باشد. م� آن به پرد�ختن و مقوالتتخصص� *� �هنتخاب"ك�

و عمچوم� مقوالت هفته دو شامل �� هفته 6 برهنامه :�� هفته 6 ها� دولايره

مح�ط شهر�، �قتصاد توسعه گروه مچهالاير بر�� تخصص� مقوالت هفته مچهالاير

و مال� پا"د�لاير� فقر، �اهش و شهر� تعادلها� پا"د�لاير، توسعه و *"ست

*"ربناها�شهر��ست.

ماهه م�اهنمچدت2 ها� دولايره

24

�ست. سمچ�نالاير و (

بحث ساعت 4 آمو*شمنجمچله ساعت

)panel

مدت �وتاه مباحثدولايره عناو"ن

و"ژگ�ها تعالاير"فو

�ل� لايروششناس�

گ�ر� تصمچ�م مد"ر"تو هنظام دلاير جا"گاه

�قتصاد� عمچده عمچلكرد و ساختالاير

شهرد�لاير�ها آمد دلاير بودجه لايروشتفر"ق

معرف�شاخصها�فقر

*"ست مح�ط قابل�تها�عمچده و منابع شناسا"�


