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 ها و محالت هدفتی بازآفرینی اجتماع محور محدودهبرنامه مشارك تعاریف
مطابق سند ملي راهبردي احیاء، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي     اي است که  محدوده یا محلهمحدوده یا محله هدف:  -

هاي بافت تاریخي، بافت ناکار مد میاني، سوووگونه اه ریررسووومي و هاي فرسووووده و ناکار مد یوووهري، در یگي از  ونهبافت
 روسهاهاي ملحق یده به یهر، قرار  رفهه است.

ي فر یند باز فریني محدوده یا محله هدف است. مرکز توسعه   مرکز توسعه محله، مرکز تصمیم ساز     مرکز توسعه محله:  -

اقهصووادي و فرهن ي اجهمام محلي اسووت که جزء معهمدیا و افراد   -محله مهشووگا از نمایند اني از کلیه اقشووار اجهما ي 
یده د        سایي  ینا شار اجهما ي  شر بوده و ایا نمایند ان از طریق بر زاري انهخابات در میان اق ام محلي، ر اجهمتأثیر ذار هر ق

  ورند. دست ميمشرو یت فعالیت خود در مرکز توسعه محله را به

سعه محله:  - شارکهي فر یند باز فریني محدوده  نهاد تو سعه    مرکز راهبري و مدیریت م ست. نهاد تو ها یا محالت هدف ا

عه سازي یده در مرکز توس   ي تصمیم ها یري در خصوص برنامه محله در جای اهي باالتر از مراکز توسعه محله و مرکز تصمیم  
ست.  سه اه      محله ا سهه و  نمایند اني از د شگا از مدیران مرکز توسعه محالتِ همب یهري ایا نهاد، مه ، هاي دولهي، مدیریت 

 نهاد و سایر کنش ران و ذیمدخالن محلي خواهد بود. هاي مردمسازمان

سهیلگري:     - سهیلگر و ت سهیل ت سان کردن موفقیت  ري ت سیدن به  یك  روه یعني     رد هم  هدفي خاص که براي ر

دد تا ساخهار  بنکار ميایا تعریف، تسهیل ر کسي است که با اطالم از روندها و تعامالت میان  روه، دانش خود را به   با   یند.مي
ضاء الزم براي یك  روه را فراهم  ورده  شارکهي،   که ا  صورت م سید    روه بهوانند به  شه راه و برنامه ر شهر نق ک ن به هدف م

به  بارت خالصه تر، تسهیل ر به موفقیت  روه از طریق افزایش تعاما  روهي، مشارکت بیشهر      خود را ترسیم و تدویا کنند. 
 کند.و طراحي یك مسیر مؤثر کمك مي

سازي:   - یج یوووند، بهدراي اسووت تواناسوواز که وقهي افراد به  ن وارد ميتوانمندسووازي فر یندي اسووت ؛ویاخ  رخهتوانمند

 یووونا  هاي جدیدیابند، با فنون و تگنیك یرند، دانش سووونهي و بومي از دسوووت رفهه خود را بازميهاي جدید را فرا ميتجربه
سي  نان به منابع بویژه به اطال ات تغییر مي     مي سهر سطح د ست مي یابد و به  ونهیوند،  دانند ه ميیابند کاي از خود  اهي د

 یري میمسازي و تصهاي الزم براي ورود به فر یند تصمیماید بگنند. توانمندسازي به معناي کسب مهارتکجا  هسهند و  ه ب
( یگا  اتبيریر سلسله مر  )مبهني بر ا هماد اجهما ي و همگاري ا ضاي اجهمام با یگدی ر به یگلي افقي   مشارکهي است که   

  یرد.مي
ا، حا هسووازماني، مالي، تجهیزاتي و اجهما ي به جهت اجراي فعالیتبه معناي ایجاد توانایي ؛رسوونلي،  سااازي:ظرفیت -

 هاي توسعه یهري است.  ذاري و دسهیابي به  ن در یك حالت ؛ایدار در مدیریت اجراي برنامهمسائا، هدف
 

 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه كاركنان شهرداری  
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یبگه بازآفرینی:  - ست که در نهایت به       ن رش و  یهري در منطقه هدف ا شگالت  اقدامات جامع و یگپار ه براي حا م

ات  ردد. ایا رویگرد در برابر ضعف اساسي  رایشیك ؛یشرفت و بهبود ؛ایدار اقهصادي، کالبدي، اجهما ي و محیطي منجر مي
 مدت، جدا از هم و فاقد  مومیت و ؛روژه محور، سعي در حا مسائا یهري هاي کوتاه ذیهه، که به برنامه

هاي هماهنگ و یگپار ه و تمرکز بر مناطق کانوني طریق راه دایت، مطرح یده و به اندیشیدن در خصوص رفع مشگالت از      
کند. باز فریني یهري  امي فراتر از مقاصد و دسهاوردهاي نوسازي یهري، توسعه یهري، و باززنده        اصلي مشگالت تأکید مي  

صادي، ا             ساخهاردهي مجدد اقه ست که  یهري واجد اهداف بلند مدت و راهبردي ا ست. باز فریني  یهري ا جهما ي، سازي 
  کند.منطقه را در  ار وب اهداف توسعه ؛ایدار ترکیب مي -محیطي، مهندسي مجدد یهر

شارکتی بازآفرینی محله:     - ایا سووند طي فر یندهاي تسووهیل ري باز فریني توسوو  مرکز توسووعه محله تدویا سند م

حداکثري کنش ران و ذیمدخالن را در  هاي مشارکت، مشارکت   یود و مرکز توسعه محله موظف است با توسعه انوام روش    مي
سهورکار باز فریني محدوده     تدویا کلیه بخش سند که در دو بخش راهبردي و  ملیاتي، د سند فراهم کند.  محهواي ایا  هاي 

کند، یووواما  شوووم انداز باز فریني محدوده یا محله هدف، اهداف کالن و  ملیاتي، اقدامات و               یا محله هدف را تعییا مي   
ا هها و اقدامات، نقش هر یك از کنشو ران و ذیمدخالن در برنامه ي  ملیاتي و خدمات مورد نیاز محله، اولویت برنامههابرنامه

سهرس براي  تحقق برنامه  ا ) هها و اجراي اقدامات)به تفگیك منابع دروني و بیروني( و فرضو اقدامات، منابع مورد نیاز و در د
 دهد(  است. و  نهادها را نشان مي هانوم همگاري، حمایت سایر دسه اه

یبگه   انبایت منابع بالقوه  ي اجتماعی:سرمایه  - یها  ست که مربوط به دا سبهاً ؛ایدار از رواب  کم و بیش ن اي ا هادي اي ن

مایت از طریق ح که یده از  ینایي و یناخت مهقابا است یا به  بارت دی ر  ضویت در یك  روه براي هر یك از ا ضایش       
 کند.به معناي مخهلف کلمه مي« ا هبار»کند که  نان را مسهحق ایه جمعي، صالحیهي فراهم ميیك سرم

یهاب    سیدن به          سرمایه اجهما ي نقش  ساني در جهت ر سرمایه ان سرمایه کالبدي و  سرمایه ملي، سیج منابع یعني  دهنده در ب
توانمندسووازي اجهمام محلي و ارتقاء سووطح کیفیت  اهداف بزر هر اجهما ي دارد.سوورمایه اجهما ي به  نوان منبعي سووعي در  

  سگونت در یهرها را دارد.
 

 


