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مقدمه
شهرها به عنوان کاملترین شکل سکونتگاه و عالیترین خالقیت بشر ،پدیدههایی پیچیده هستند که
دارای ابعاد مختلف کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مییباشیند جنبیه اقتصیادی شیهرها ،
الگوهای مدیریت شهری و همچنین زندگی و رفتار شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است بنابراین اقتصاد
شهری از جنبه های مهم و اساسی شهر و کانون توجه محافل علمی و نهادهای مدیریتی میباشد به دلییل
این مهم و نیز خالء موجود در مجموعههای مدیریت شهری ،اندیشه تشکیل انجمن علمی اقتصاد شیهری
ایران در ذهن اساتید ،پژوهشگران و مسئوالن شهری ،شکل گرفت و در تاریخ  2231/23/32بیا موافقیت
کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ تأسیس و اولین مجمع عمومی آن ،در تاریخ
 2214/40/33تشکیل شد
اکنون پس از شکلگیری و ساختاربندی این انجمن و برای رسیدن به اهداف متعالی آن ،نیاز به ترسیم
نقشهراهی است که در آن نحوه پیمودن این مسیر ،منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح ملی و استانی
و الزامات طی کردن این مسیر ،به طور شفاف و دقیق ،مشخص شده باشد در تدوین سند جامع علمی
کشور به عنوان نقشهراه در مسیر پیمودن علم و فناوری ،کوشش شده با الهامگیری از اسناد باالدسیتی؛ از
جمله سند چشمانداز جمهوری اسالم ایران در افق  1404و بهرهگیری از ارزشهای بنییادین مکتی
حیاتبخش اسالم و با توجه به اولویتهای نظام جمهوری اسالمی ایران ،چشمانداز علم و فناوری در افق
1404تهیه شود که خود ،مجموعهای است جامع ،شفاف ،هماهنگ ،پویا و آیندهنگر؛ شامل مبانی ،اهداف،
سیاستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای اسیالمی و
بومی کشور ،تجربیات گذشته ،نظریهها ،نمونهها و تجارب علمی ،تا تصویری روشن از آینده علم و فناوری
ایران به دست دهد در این میان ،انجمنهای علمی کشور به عنوان بخش تأثیرگذار ،نیازمند تقویت مبانی،
اصول و نظام کاری متناس

با آرمانهای مطرح در سند چشمانداز و سند جامع علمی کشور و سیاستها و

برنامههای مربوط به تحقق آنها هستند
برایناساس ،انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تکیه بر اسناد باالدستی؛ از جمله قانون اساسی ،سند
چشمانداز و نقشه جامع علمی کشور ،نقشه راه خود را تدوین نموده ،تا ضمن ارتقیای ایین انجمین ،در
جنبههای مرتبط با اقتصاد شهری در سطوح ملی و بینالمللی ،گامی مؤثر در انجام رسالت خویش ،تحقق
آرمانها ،ارزشهای ملی و اهداف و چشمانداز علمی و فناوری کشور برداشته باشد.
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جایگاه علم ،فناوری و پژوهش در اسناد فرادست
الف :قانون اساسی

توجه ویژه به علم و فناوری ،در تمامی اسناد و برنامههای کالن کشور ،جایگاه مهمی دارد این امر در
قانون اساسی که از نظر اهمیت و اعتبار ،در رأس سلسلهمرات

قواعد حقوقی و مقررات هر جامعیه قیرار

دارد نیز در اصول متعدد ،مورد تأکید قرار گرفته است؛ برای مثال میتیوان بیه بنید «ب» اصیل دوم قیانون
اساسی اشاره کرد که در آن آمده است« :جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا  ...که از
راه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشیری و تیالش در پیشیبرد آنهیا…» اسیتقالل سیاسیی و
اقتصادی و اجتم اعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند بدیهی و مسلم است که استفاده از علوم،
فنون و تجارب ،جز در سایه مطالعه و تحقیق ،امکان نداشته و نخواهد داشت همچنین مطالعه برخی دیگر
از اصول قانون اساسی؛ از جمله بندهای دوم و چهارم اصل سوم ،اصل بیست و چهارم ،اصل سیام ،بندهای
اول و سوم اصل چهل و سوم ،به طور ضمنی بیان میکند که گسترش تحقیق و مطالعه در کشور و حمایت
و تشویق پژوهشگران ،مبتکران و پدیدآورندگان آثار ،جزء وظایف حتمی دولت جمهوری اسالمی اییران
بوده و دولت موظف است همه امکانات و تواناییهای خود را برای نیل به این امر مقدس ،بهکار گیرد
ب :سند چشمانداز بیست ساله کشور (افق )4141

در سند چشمانداز  34ساله ،ایران کشوری ،توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فنیاوری در
سطح منطقه ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینالملل است
طبق سند چشمانداز ،جامعه ایرانی در افق  ،2040جامعهای برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید
علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسان ی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ،دس ت یافته به جایگاه اول
علمی و فنا وری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم میباشد
ج :برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی
 - 4برنامه پنجم

طبق ماده  21این برنامه ،دولت برای دستیابی به جایگاه دوم علمی در منطقه ،مجاز است بیه منظیور
افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی؛ به گونهای برنامهریزی نماید که سیهم پیژوهش از
تولید ناخالص داخلی ،ساالنه به میزان نیم درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه ،به 2درصد برسد
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گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی ،از طریق راهانیدازی
دانشگاههای مشترك ،برگزاری دورههای آموزشی مشترك ،اجرای مشترك طرحهای پژوهشی و تبادل استاد
و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسالم به ویژه در زمینههای علوم انسیانی،
علوم پیشرفته و اولویتدار جمهوری اسالمی ایران ،براساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی
کشور و توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،صورت میگیرد
- 2سیاستهای پیشنهادی پیشنویس برنامه ششم توسعه

در متن سیاستهای پیشنهادی دولت یازدهم برای برنامه ششم توسعه در بنید  22ذییل بخیش امیور
علمی و فناوری ،به موارد زیر ،تأکید شده است:
 تحقق سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در دانشگاهها و مراکیزتحقیقاتی )سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور)
 دستیابى به جایگاه اول علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن و افزایش سهم کشور در تولییداتعلمی و فناوری جهان با عرضهمحوری دانش و تقاضامحوری فناوری ،فراهم نمودن زیرساختهای تثبیت و
استمرار این جایگاه در طول سالیان این برنامه
 تنوعبخشی به منابع تأمین مالی حوزه علم و فناوری و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش دولتی بهحداقل 0درصد تولید ناخالص داخلى و توسعه کمّی و کیفی نهادهای مالی خطرپذیر برای پشتیبانی از ایجاد
و توسعه شرکتهای دانشبنیان ،جهتدهی به حوزههای اولویتدار علم و فناوری ،تمرکیز بیر رصید و
آیندهنگری علم و فناوری ،ارتقای کیفی فعالیتهای پژوهش ،تا نوآوری ،تجاریسازی تولیدات علمیی و
اشتغال نیروهای دانشی برای حل معضالت جامعه و پیشرفت کشور
د :سیاستها ی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

در بند  32از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،تأکید شده است که تبیین ابعیاد اقتصیاد مقیاومتی و
گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی،
انجام گیرد
عالوهبر اصل فوق که به نوعی نشان دهنده جایگاه و اهمیت مراکز علمی آموزشی است ،موارد دیگری
نیز در این سند مبنی بر اهمیت علم ،مراکز علمی ،فناوری و تحقیق و پژوهش وجود دارد که عبارتند از:
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 تأمین شرایط و فعالسازى کلیه امکانات و منابع مالى و سرمایههاى انسانى و علمى کشور به منظورتوسعه کارآفرینى و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهاى اقتصادى با تسهیل و تشیویق
همکارىهاى جمعى و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط
 پیشتازى اقتصاد دانشبنیان ،آمادهسازی و اجراى نقشه جامع علمى کشور و ساماندهى نظام ملیىنوآورى به منظور ارتقای جایگاه جهانى کشور و افزایش سهم تولید و صیادرات محصیوالت و خیدمات
دانشبنیان و دستیابى به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه
ه :نقشه جامع علمی کشور

در نقشه جامع علمی کشور نیز در فصل چهارم و در قال

راهبرد کالن شماره  ،3توجه بیه علیم و

تبدیل آن به یکی از گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد ،برای شکوفایی و تولید علم و فناوری
برمبنای آموزههای اسالمی ،از طریق توسعه ،تعمیق و بهکارگیری مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی به
عنوان یک راهبرد کالن ،ذکر گردیده است
در راهبردهای ملی ،ذیل راهبرد کالن شماره  ،0بر حمایت از ایجاد و توسعه شبکههاى تحقیقیاتى و
فناورى ،به منظور افزایش تعامالت و تسهیل انتقال و انتشار دانش ،تقویت و انسجامبخشى به نظام اطالعات
علمى و فناورى کشور با مأموریت استانداردسازى و اصالح فرایندهاى تولید ،ثبت ،داورى و سینجش و
ایجاد بانکهاى اطالعاتى یکپارچه براى رسالهها ،پایاننامهها ،طرحهیاى پژوهشیى و فنیاورى ،مقیاالت،
مجالت و کت

علمى و اختراعات و اکتشافات پژوهشگران و ساماندهى و تقویت انجمنها و جمعیتهاى

علمى ،به منظور ایفاى نقش مرجعیت علمى و ارتقای مشارکت در تصمیمسازیها و توسعه ،ترویج و انتشار
علم و فناورى ،تأکید شده است
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شکل شماتیک ارتباط نقشهراه انجمن با اسناد فرادست
گروههای ذینفع و ذینفوذ
در هر طرح راهبردی و برنامهریزی بلندمدت ،شناخت گروههای ذینفع و ذینفوذ به دلیل اثرگذاری بر
تصمیمات در هر مرحله از برنامهریزیها ،از اهمیت باالیی برخوردار است از جمله گروههایی که انجمن علمی
اقتصاد شهری آنها را در تدوین نقشه راه خود ،مد نظر قرار داده است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -4شهروندان

شهروندان محور اصلی هر نوع برنامهریزی شهری میباشند در بند  21متن پیشنویس سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه ،ابالغ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به طور خاص به پاسخ -
گویی مدیریت شهری ،واگذاری اختیارات به مدیریت محلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و
توسعه اقتصاد شهری تاکید شده است ،همچنین در بند 240سند مذکور به ارتقاء سرمایه اجتماعی کشور
از طریق مشارکت مردم در امور اجتماعی و اقتصادی اشاره شده است بنابراین در سند راهبردی
انجمن ،نیز شهروندان مهمترین گروه ذینفع و ذی نفوذ بوده که نقش آفرینی و مشارکت آنها در تحقق
توسعه اقتصاد شهری و نیز افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت اجتماعی در شهر ،بسیار حائز
اهمیت است
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 - 2مدیریت شهری

سازمانهای مدیریت شهری به خصوص شهرداریها ،متولی اداره امور شهر میباشند؛ بدیهی است که
هر طرح ،برنامهریزی و تصمیمسازی در زمینه اقتصاد شهری ،در نهایت باید جنبه اجرایی به خود بگیرد
 - 9سازمانهای خدمات شهری

کلیه سازمانهایی که به نوعی به مردم خدمات شهری و تسهیالت ارائه مییکننید؛ ماننید حمیلونقیل
شهری ،ترافیک ،آتشنشانی ،محیطزیست ،پلیس راهور و از ذینفعان و ذینفوذهای این برنامه میباشند
 - 1بانکها ،مؤسسات اعتباری و مراکز مالی

بانکها و مراکز پولی و مالی میتوانند با کاربست نتایج طرحهای انجام گرفته توسط انجمن یا پیشنهاد
پژوهش در موضوعات مرتبط با اقتصاد شهری به آن ،نقش مهمی در روند برنامهریزیهای مذکور داشته باشند
 - 5دولت

وزارت راه و شهرسازی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت کشور و سایر دستگاههای مرتبط
که میتوانند از نتایج پروژههای علمی و کاربردی انجمن ،بهرهمند شوند یا برای انجام و هماهنگی امور،
انجمن نیازمند تشریک مساعی با آنها میباشد

شکل شماتیک گروههای ذینفع و ذینفوذ
جهت گیریهای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

 2مشارکت در پاسخگویی به نیازهای اقتصاد و مدیریت شهری کشور
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 3کمک به بهبود قوانین و مقررات و سیاستهای موجود اقتصاد و مدیریت شهری کشور
 2کمک به سازمانهای ذینفع از طریق تجمیع توانمندیها و سرمایههای علمی و تجربی موجود
 0تدوین برنامههای راهبردی مشترك با ذینفعان برای اصالح عملکردها و دستیابی به اهداف اقتصادی
و اداره کالنشهرها
 5آیندهپژوهی و آیندهنگری برای بهبود وضعیت اداره شهرها
 1فعالسازی کمیسیونهای انجمن برای افزایش کارایی و کارآمدی آن
اجرای نقشه
الف :ساختار سازمانی انجمن

ب :تبیین وضع موجود انجمن

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به منظور گسترش و توسعه اقتصاد شهری در کشور در بعد نظری و
کاربردی ،تمرکز و جهتدهی پتانسیلها ی علمی و اجرایی نیروی انسانی متخصص و مجرب در کشور و
همچنین ارتقای علمی و توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی این حوزه ،فعالیتهای مطلوبی در ابعاد مختلف
انجام داده که نتایج حاصله ،بدین شرح میباشند:
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 -ارزیابی وزارت علوم از رتبه علمی انجمن

رتبه بندی کشوری براساس شاخصهای کميسيون
انجمنهای علم وزارت علوم تحقيقات و فناوری

 -کس

2931

2932

2931

رتبۀ B

رتبۀ A

رتبۀ A

 044امتیاز

 2112/55امتیاز

 2151/5امتیاز

عنوان انجمن پژوهشی برتر گروه علوم انسانی در سال 2212

جمع بندی و ترسیم چشمانداز

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در راستای تحقق اهداف و آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی
ایران در عرصههای علمی ،فناوری ،اجتماعی و اقتصادی ،نقشهراه خود را با الهامگیری از اسناد کالن کشور
و با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل خود ،ترسیم نمود بدیهی است که تحقق این اهداف ،نیازمند تفکر
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جمعی و مشارکت همدالنه اعضای انجمن ،صاح نظران ،اساتید و پژوه شگران و همچنین ارتباطات درون
و برون سازمانی در این عرصه میباشد ناگفته پیداست که ارزیابی و پایش این سند نیز همواره باید مدنظر
قرار گرفته و مدام در معرض بازبینی قرار گیرد تا از بین استراتژیها و سیاستهای ممکن ،بهترین
راهکارها ،انتخاب شوند بهگونهای که ا نجمن علمی اقتصاد شهری ایران بتواند به عنوان یک بازوی علمی و
تحقیقاتی ،سهم قابل توجهی را در راستای تحقق سند چشمانداز بیست ساله کشور ،ایفا نماید
نقشهراه انجمن:

نقشهراه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ،در سه سطح بلنیدمیدت (سیند چشیمانداز  2040و سیند
راهبردی ده ساله) ،میانمدت (برنامه استراتژیک پنج ساله) در دو بعد ملی و بینالمللی و کوتاه مدت (برنامه
اجرایی ساالنه) ارائه گردیده و به شرح زیر میباشد:
الف :بیانیه چشمانداز انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در افق 4141

انجمن اقتصاد شهری ایران در افق  4141انجمنی است:
 مرجع ،مؤثر و کارآمد در حوزه نظری و کاربردی اقتصاد شهری در بعد ملی
 دارای جایگ اه شناخته شده و نقشآفرین در پژوهش های نظری و کاربردی اقتصاد شهری در
بعد بینالمللی
 دارای جایگاه ویژه در پژوهشهای کاربردی و توسعهای اقتصاد و م دیریت شهری در مقیاس
ملی
 کانون تمرکز و توجه متخصص ا ن داخلی حوزه اقتصاد شهری و تربیت نیروی انسانی متخصص
در این حوزه
 دارای ارتباط مؤثر و پایدار با نهادهای بینالملل ی فعال در عرصه اقتصاد شهری
 دارای ارتباط مداوم با اساتید ،محققان و دانشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت شهری در عرصه
بینالمللی
 دارای ارتباط مؤثر و مستمر با نهادهای اقتصاد شهری معتبر بینالمللی
 نمونه کامل یک انجمن کارآمد متکی بر الگوی دانشبنیان در عرصه اقتصاد و مدیریت شهری
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برنامه سند راهبردی ده ساله
الف :بعد ملی

 رسیدن به جایگاه مرکز پژوهشی برتر در بین مراکز پژوهشی داخلی در حوزه اقتصاد و میدیریت
شهری
 دارای جایگاه برجسته در تحقق توسعه اقتصاد شهری از طریق ارائه طرحهای راهبردی
 دارای سهم قابل توجه در ارائه آموزشهای شهروندی و فرهنگسازی در میان شهروندان در رابطه
با اقتصاد شهری
 بومی سازی مبانی نوین علمی اقتصاد شهری با توجه به معیارهای اسالمی ،ملی و منطقهای
 امکانسنجی ،تدوین و ارائه طرحهای منابع درآمدی پایدار برای نهادهای مدیریت شهری
 ارائه طرحهای علمی کارآمد با قابلیت اجراء برای افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت اجتماعی
شهر در چارچوب اسناد فرادست
 برنامه ریزی و ارائه طرح برای افزایش مشارکت شهروندی و مدیریت مشارکتی شهر
ب :بعد بینالمللی

 تعامل خالق و فعال با مراکز و نهادهای بینالملل ی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
 ارتباط مؤثر و مستمر با دانشمندان و صاح نظران منطقهای و جهانی در حوزه اقتصاد شهری
 ارتباط مؤثر با مدیریت شهری و شهرداریهای کیالنشیهرهای جهیانی و منطقیهای بیرای تبیادل
تجربیات و اطالعات
 ارتباط مؤثر با شهرداریهای کالنشهرهای جهانی برای تبادل تجربیات و اطالعات
 همکاری با سازمانها و نهادهای جهانی و مشارکت در پروژههای اقتصاد شهری بینالمللی
برنامه استراتژیک پنج ساله
الف :بعد ملی

 برنامهریزی برای شناسایی و رفع معضالت اقتصادی شهر در قال

انجام پژوهشهای کاربردی

 توسعه سرمایه انسانی متخصص از طریق آموزش در بین جامعه دانشگاهی کشور
 توسعه و تقویت سرمایه شهری ،مشارکت شهروندی ،از طریق آموزش شهروندان
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 برقراری ارتباط سازنده بین نهادهای علمی و اجرایی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
 مشارکت در تدوین اسناد باالدستی در حیطه اقتصاد و مدیریت شهری
 بسترسازی جهت شرکت در سمینارها ،کنگرهها و نشستهای علمی خارج از کشور
 تألیف کت

و ترجمه کتابها و مقاالت پایهای در حوزه اقتصاد شهری

 ارزیابی تجربیات موفق مدیریت اقتصادی شهر در دنیا و بومیسازی آنها
 تدوین برنامه و معرفی شاخصهای مدیریت دانشبنیان در حوزه اقتصاد شهری
ب :بعد بینالمللی

 ارزیابی تجربیات موفق مدیریت اقتصادی شهر در دنیا و بومیسازی آنها
 همکاری با نهادهای بینالملل ی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
 همکاری با انجمنهای اقتصاد شهری معتبر خارجی
 زمینهسازی برای حضور متخصصان و صاح نظران اقتصاد شهری جهان در کشور
 شناخت برنامهها ،استانداردها و سیستم اقتصادی و مالیه شهری کالنشهرهای دنیا
 جذب اساتید و محققان برت ر خارجی به عنوان مشاوران علمی انجمن
برنامه اجرایی ساالنه انجمن
 طراحی ابزارهای تشویقی و ترغیبی؛ مانند جایزه شهروندی برای افزایش مشارکت شیهروندان در
عرصه اقتصادی شهر
 طراحی و ارائه جوایز علمی برای تشویق محققان ،اساتید و دانشجویان فعال در حوزههای اقتصاد و
مدیریت شهری
 تدوین و ارائه اولویتها ی پژوهشی در حوزه اقتصاد شهری جهت همکاری پژوهشگران داخلی و
خارجی
 حمایت از پایاننامهها و پروژههای دانشجویی کارشناسیارشد و دکتری در حوزه اقتصاد شهری
 امضای تفاهمنامه با پژوهشکدهها ،دانشگاهها و قط های علمی که در حوزه اقتصاد شهری فعالیت
دارند
 امضای تفاهمنامه همکاری با دستگاههای اجرایی و تقنینی داخلی مرتبط با اقتصاد شهری
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 عضویت اساتید و صاح نظران برجسته حوزههای مرتبط با اقتصاد و میدیریت شیهری داخیل و
خارج به عنوان عضو و مشاور علمی انجمن
 برگزاری دورههای آموزشی ،کارگاه و نشست علمی به منظور گفتمانسازی در حوزه اقتصاد شهری
برای شهروندان ،پژوهشگران و کارکنان سازمانهای متولی مدیریت شهری و برگزاری دورههیای
آموزشی برای مدیران اجرایی به منظور ارتقای عملکرد و اجرای مدیریت دانشبنیان در حوزههای
مختلف مدیریت شهری و اعطای گواهینامه پایان دوره
 انجام و مشارکت در پروژههای توسعهای ،کاربردی و اولویتهای پژوهشی سایر دستگاهها در
حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
 بررسی ،ارزیابی و تطبیق برنامهها و تصمیمات اقتصاد شهری با اسناد باالدستی؛ مانند سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،و نام سال ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری
 ارائه مشاوره تخصصی و مشارکت در تدوین اسناد باالدستی؛ مانند سیاستهای اقتصاد مقیاومتی
برنامههای توسعه پنج ساله و
 توسعه مجالت علمی و پژوهشی برای چاپ مقاالت داخلی و خارجی
 تأ لیف و ترجمه کت
 تأسیس شع

مرتبط با اقتصاد و مدیریت شهری

انجمن در سایر استانهای کشور و ارتباط مستمر با آنها

 راهاندازی بانک اطالعات جامع اقتصاد شهری؛ شامل آمارنامهها و گزارشهای آماری ،کتاب ،مقاله
و نرمافزار
 دعوت از مدیران شهری کالنشهرهای جهان برای برگزاری نشست و سیخنرانی علمیی و تبیادل
تجربیات در زمینه اقتصاد و مدیریت شهری
 دعوت از اساتید برتر حوزه اقتصاد شهری جهان بیه منظیور اییراد سیخنرانی و ارائیه جدییدترین
نظریات و تحوالت این حوزه
 بررسی قوانین و مقررات مؤثر بر اقتصاد شهری؛ مانند قانون بودجه کشور ،قانون شهرداریها و
سایر قوانین و مقررات
 ارائه مشاوره تخصصی به دستگاهها ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتی ،دانشگاهها و نیز فعاالن
عرصه اقتصاد شهری
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رسیدن به جایگاه برتر پژوهشی برتر در بین مراکز پژوهشی داخلی در حوزه اقتصاد و
مدیریت شهری
دارای جایگاه و نقش برجسته در تحقق توسعه اقتصاد شهر از طریق ارائه طرح های راهبردی

دارای سهم قابل توجه در ارائه آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی در میان شهروندان از
جنبه اقتصاد شهری

در بعد ملی

بومی سازی مبانی نوین علمی اقتصاد شهری با توجه به معیارهای اسالمی ،ملی و منطقه ای

برنامهریزی ،تدوین و ارائه طرح های منابع درآمدی پایدار برای نهادهای مدیریت شهری

ارائه طرح های علمی دقیق برای افزایش رفاه عمومی و گستترش عتدا ت اجتمتاعی شتهر در
چارچوب اسناد فرادست

ب:
برنامهریزی و ارائه طرح برای افزایش مشارکت شهروندی و مدیریت مشارکتی شهر

برنامه سند
راهبردی
ده ساله

تعامل خالق و فعال با مراکز و نهادهای بین ا مللی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری

انجمن
ارتباط مؤثر و مستمر با دانش مندان و صاحبنظران منطقه ای و جهانی در حوزه اقتصاد شهری

ارتباط مؤثر با مدیریت شهری و شهرداری های کالن شهرهای جهانی و منطقه ای برای تبادل
در بعد بین ا مللی

تجربیات و اطالعات

ارتباط مؤثر با شهرداری های کالن شهرهای جهانی برای تبادل تجربیات و اطالعات

همکاری با سازمان ها و نهادهای جهانی و مشارکت در پروژه های اقتصاد شهری بین ا مللی
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برنامه ریزی برای شناسایی و رفع معضالت اقتصادی شهر در قا ب انجام پژوهش های کاربردی

توسعه س رمایه انسانی متخصص از طریق آموزش در بین جامعه دانشگاهی کشور

توسعه و تقویت سرمایه شهری ،مشارکت شهروندی از طریق آموزش شهروندان

برقراری ارتباط سازنده بین نهادهای علمی و اجرایی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
در بعد ملی
مشارکت در تدوین اسناد باالدستی در حیطه اقتصاد و مدیریت شهری

بسترسازی به منظور شرکت در سمینارها ،کنگره ها و نشست های علمی خارج از کشور
ج:
تأ یف و ترجمه کتاب ها و مقاالت پایه ای در حوزه اقتصاد شهری

برنامه
استراتژیک

تدوین برنامه و شاخص های مدیریت دانشبنیان در حوزه اقتصاد شهری

 5ساله
انجمن
ارزیابی تجربیات موفق مدیریت اقتصادی شهر در دنیا و بومیسازی آنها

همکاری با نهادهای بین ا مللی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری

همکاری با انجمنها ی اقتصاد شهری معتبر خارجی

در بعد
بین ا مللی

زمینه سازی برای حضور متخصصان و صاحبنظران اقتصاد شهری جهان در کشور

شناخت برنامه ها ،استانداردها ،سیستم اقتصادی و ما یه شهری کالن شهرهای دنیا

جذب اساتید و محققان برتر خارجی به عنوان مشاوران علمی انجمن
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طراحی ابزارهای تشویقی و ترغیبی؛ مانند جایزه شهروندی برای افزایش مشارکت شهروندان در عرصه اقتصادی شهر

طراحی و ارائه جوایز علمی برای تشویق محققا ن ،اساتید و دانشجویان فعال در حوزه های اقتصاد و مدیریت شهری

تدوین و ارائه او ویت های پژوهشی در حوزه اقتصاد شهری جهت همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی
حمایت از پایاننامه ها و پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد شهری
امضای قرارداد و تفاهمنامه با پژوهشکدهها ،دانشگاه ها و قطبهای علمی که در حوزه اقتصاد شهری فعا یت دارند

امضای تفاهمنامه و قرارداد همکاری با دستگاه های اجرایی و تقنینی داخلی مرتبط با اقتصاد شهری
عضویت اساتید و صاحب نظران برجسته حوزه اقتصاد و مدیریت شهری داخل و خارج به عنوان عضو و مشاور علمی
انجمن

د:

برگزاری دوره های آموزشی ،کارگاه و نشست علمی به منظور گفتمان ستازی در حتوزه اقتصتاد شتهری بترای متردم،
پژوهشگران و کارکنان سازمان های متو ی مدیریت شهری و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران اجرایی به منظور
ارتقای عملکردی و اجرای مدیریت دانشبنیان در حوزه های مختلف مدیریت شهری و اعطای گواهینامه پایان دوره

برنامه اجرایی
ساالنه انجمن

انجام و مشارکت در پروژه های توسعه ای و کاربردی و او ویت های پژوهشی سایر دستگاه ها در حوزه مدیریت و اقتصتاد
شهری
بررسی ،ارزیابی و تطبیق طرح ها و برنامه های مرتبط با اقتصاد شهری با اسناد باالدستی؛ مانند سیاست های اقتصاد
مقاومتی ،و نام سال ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری
توسعه مجالت ع لمی و پژوهشی برای چاپ مقاالت داخلی و خارجی و ت أ یف و ترجمه کتب مرتبط با اقتصاد و مدیریت شهری

تأسیس شعب انجمن در سایر استان های کشور و ارتباط مستمر با آنها

راه اندازی بانک اطالعات جامع اقتصاد شهری شامل آمارنامه ،کتاب ،مقا ه ،نرم افزار و ...

دعوت از مدیران کالن شهرهای دنیا برای برگزاری نشست و سخنرانی علمی و ارائه تجربیات اقتصاد و مدیریت شهری

دعوت از اساتید برتر حوزه اقتصاد شهری جهان جهت ایراد سخنرانی و ارائه جدیدترین نظریات اقتصاد شهری

بررسی قوانین و مقررات مؤثر بر اقتصاد شهری؛ مانند قانون بودجه کشور ،قانون شهرداری ها و سایر قوانین و مقررات

ارائه مشاوره تخصصی به دستگاهها ،نهادها ،سازمانها ی دو تی و غیردو تی ،دانشگاهها و فعاالن عرصه اقتصادی شهر
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