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 هاي شهري تهیه طرح نهیشیپ

 

ضَد. تا ًگاّی  اص کطَسّای تاساتقِ ٍ پیطیٌِ تسیاس صیاد دس ضْشساصی دسهیاى کطَسّای جْاى هحسَب هی ایشاى یکی

 دٍسُ اص ضْشساصی سا اص ّن هتوایض ًوَد کِ ػثاستٌذ اص: 8تَاى  اجوالی تِ سیش تحَل ضْشًطیٌی ٍ تاسیخ ضْشّای ایشاى، هی

 ضْشساصی دس دٍسُ هادُ .1

 ضْشساصی دس دٍسُ ّخاهٌطیاى .2

 اىیدس دٍسُ اضکاً یساصضْش .3

 اىیدس دٍسُ ساساً یضْشساص .4

 یدس ادٍاس اساله یضْشساص .5

 ضْشساصی دس دٍساى هؼاصش قثل اص اًقالب اسالهی .6

 ضْشساصی دس دٍساى هؼاصش تؼذ اص اًقالب اسالهی .7

ّای ضْشی دس کطَسهاى  گشدد، تْیِ عشح ّای تسیاس دٍس تاص هی سؿن آًکِ پیطیٌِ ضْشساصی دس ایشاى کِ تِ گزضتِ اها تِ

 گشدد.  ّای تاسیخی آى تِ دٍساى هؼاصش قثل اص اًقالب اسالهی تاص هی ای چٌذاى عَالًی ًذاسد ٍ سیطِ ساتقِ

ٍ گستشش هذسًیتِ اص صهاى قاجاس دس ایشاى ضشٍع  ًفَرا    ِ ت   ک "ًَگشایی"ٍ  "پیطشفت"توایل تِ ًوایطی اص تشایي اساس 

ِ ایشاًی تِ هثاًی ًظشی ٍ فلسفی کِ دس    ِ جاهؼ   ذٍى آًک   یاتذ ت َی تِ تؼذ دس ساصٍکاس ٍ تافت ضْش تجلی هی   ضذ اص دٍساى پْل

گشایی تِ هفَْهی کِ دس اسٍپای پس  گاُ سخي اص اًساىا حتی اص آى آگاُ تاضذ، صیشا دس ایشاى ّیچ   ذ ٍ ی   ٍسای آى ًْفتِ، هؼتق

گشایی، تشکیثی  ا ظاّش هلی   ی ت   ّای دٍلت َدُ است. هذسًیتِ دٍساى پْلَی دس هؼواسی ساختواى   شح ًث   َد، هغ   اص سًساًس هتذاٍل ت

گشایی تِ هاضیي اسصش  تکیِ تش ؿشبکٌذ ٍ دس ضْشساصی تا  ّای پیص اص اسالم سا تثلیؾ هی اص تٌاّایی هذسى تا هؼواسی دٍسُ

احذاث ٍ ( ،1344ّای جاهغ ضْشی ) تا ضشٍع عشح (1339ّا ) َاى ًقطِ خیاتاى   ت ػٌ   دّذ. اص اٍلیي عشح ضْشی تح هغلق هی

 .اصی تَدُ کِ ایي سًٍذ کن ٍ تیص اهشٍص ًیض اداهِ داسد   ِ دس ضْشس   ّا تٌْا هَضَع قاتل تَج تؼشیض خیاتاى

تا آؿاص قشى هؼاصش، تِ دًثال تحَالت اجتواػی، اقتصادی ٍ سیاسی، ضْشساصی ًَیي دس ایشاى آؿاص گشدیذ ٍ  " عَسکلی تِ  

 .تا اًجام اقذاهات گًَاگَى ٍ تأحیشگزاس ّوشاُ تا تصَیة قَاًیي هتؼذد، ضشٍع ضذ

 
 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  



 پ
 

 

  1401فزوردين   27       
16 April 2022 

 1443رمضان 14

ي
از

رس
شه

ي 
ها

ه 
وز

آم
 

ه 
ار

شم
62 

3
3

4
 

 

 
ssafta.imo.org.ir  

 سیز تحول اقدامات معاصز تأثیزگذار در نظام شهزساسی ايزان
 

 اقذاهات تأحیشگزاستشیي  ضاخص دٍسُ صهاًی

1327-1357 

 ّا دس تْشاى ٍ دیگش ضْشّا تَسظ کاسضٌاساى خاسجی احذاث هیادیي ٍ خیاتاى     -
 ّای اداسی دس اعشاف پاسک ضْش ٍ اسگ قذین ساخت ساختواى     -
 آهشیکایی ٍ دس چاسچَب اصل تشٍهيّای جاهغ تشای ضْشّای اصفْاى، سٌٌذج، تیجاس ٍ اسٍهیِ تِ صتاى اًگلیسی تَسظ کاسضٌاساى  تْیِ تشًاهِ     -
 ّای ّادی تَسظ سپاُ صلح تْیِ عشح     -
 ّا سیضی تا تلفیق پشٍطُ تشًاهِ     -
ّای اٍل تشًاهِ سَم ػوشاًی کطَس قشاسداد تْیِ عشح جاهغ چٌذ ضْش تا تؼذادی اص هطاٍساى  اًذ. دس سال ّای سایج کًٌَی اص آؿاص تشًاهِ سَم ضشٍع ضذُ تشًاهِ     -

 ذ.هٌؼقذ ض
 تأسیس ٍصاست آتاداًی ٍ هسکي، ٍ ضَسای ػالی ضْشساصی جْت ًظاست تشکاس تْیِ تشًاهِ جاهغ ضْشّا.     -
 تْیِ عشح جاهغ تشای ضْش تْشاى تَسظ کاسضٌاساى ایشاًی ٍ خاسجی.     -
 تَدًذ.ّا اص تشًاهِ سَم آؿاص ضذُ  ضْشی کِ تؼضی اص آى 23ّای جاهغ هشتَط تِ  اتوام ٍ تصَیة هغالؼات عشح     -
 ضشٍع تحج هشتَط تِ خَدیاسی ٍ هطاسکت هشدهی     -
 ٍ ایجاد دفاتش ػوشاى هحلی "اص پاییي تِ تاال"ّای  پیذایص هکاًیضم     -
 ًفش جوؼیت داضتٌذ. 25333تاالتش اص  1345ّای جاهغ ضْشّایی کِ دس سشضواسی سال  آؿاص هغالؼات ٍ تشسسی عشح     -
 اجتواػی.    شاحی کالثذی ٍ تَسؼِ اقتصادی ّای جاهغ تا ع ّوشاُ ضذى تشًاهِ     -

1398-1357 

 سیضی ضْشی هغشح ضذى تحج حَصُ ًفَر دس تشًاهِ- -
 تاصساصی هٌاعق آسیة دیذُ- -
 ساصی صهیي  ّای آهادُ ضشٍع تْیِ تشًاهِ     -
 ّای هشتَط تِ ضْشّای جذیذ ضشٍع تشًاهِ -
 ّای ضْشی تشًاهِای دس  ضشٍع تحج دستاسُ استفادُ اص اتضاسّای هٌغقِ     -

 ّای ؿیشسسوی تصَیة سٌذ تَاًوٌذساصی سکًَتگاُ -

 ّای ساختاسی ٍ ساّثشدی عشح -

 ّای کلی ضْشساصی اتالؽ سیاست -

 ضْشّا ساخت هسکي هْش دس -

 ّا ّای ضْشی ٍ تؼییي سشاًِ آى تذقیق تؼاسیف ٍ هفاّین  کاستشی -

 هٌاعق ًوًَِ گشدضگشیعشح  -

 سٍستاییّای  ّای ّادی سٍستایی ٍ هٌظَهِ عشح -

 تٌذی حشین دستَسالؼول ًحَُ تْیِ سٌذ پٌِْ -

 ّای فشسَدُ ٍ ًاکاسآهذ ضْشی سٌذ هلی ساّثشدی تْساصی، ًَساصی ٍ تَاًوٌذساصی تافت -

 ضْشی صًذگی کیفیت ٍپزیشی  صیست قاتلیت استقای     ضْشی تاصآفشیٌیّای  تثییي سیاست -

 دستَسالؼول الضاهات ٍ هالحظات دفاػی ٍ پذافٌذ ؿیشػاهل -

 ّای تلٌذ دس ضْشّای ایشاى اصَل ٍ احکام کلی ضَاتظ ػام استقشاس ساختواى -

 تثییي جایگاُ قاًًَی ٍ ساصٍکاس استقشاس ًظام هذیشیت یکپاسچِ هجوَػِ ضْشی -

 ّای اپیذهیك آٍسی ضْشی دس تشاتش تیواسی لضٍم تْیِ سٌذ هلی تاب -


