
 ست؟یچ یشهر یزیبرنامه ر

 

شهرها و حومه  - یشهر مناطق یزندگ تیفیو ک یسالمت مرتبط بااست که  پیشه ای یشهر یزیر برنامه

 زانیبرنامه ر محتاجاست. سالم و سرزنده نگه داشتن شهرها  اماکن روستاییکوچک و  یآنها ، شهرها

و  یکیزیف تسهیالتو  یشهر ی، طراح ستیز طیحمل و نقل ، اقتصاد ، مح ستمیبا سفعالیت  یبرا یشهر

 است. یزندگمحافظت ویا برگرداندن ماهیت  یشهر برا کی خط مشی هایفرهنگ و 

 یفرهنگ نفوذکوتاه مدت و بلند مدت را با تعامالت بازار و  فراستکه  ینگر است ، شغل ندهیآ طرح ریزی

فرایند  ندهیآ یامدهایتا پ فکر میکنند تیهآ پنجاه سال به یو حت ستیپنج ، ب طرح ریزان. به وجود می آورد

در  یزندگ تیفیک فعالیت های فعلی حاصل کنند که  اعتمادو  نمایند ینیب شیرا پ یفعل یها تیو فعالها 

 می افزاید.شهر را 

  مورد استفاده قرار دادن روند  نیاست. در ا یشهر اماکن یو طراح گسترش روند  یشهر یزیبرنامه ر

 یساختمان ها ، حمل و نقل ، کارکردها دربرگیرندهساخته شده  طیآزاد ، هوا ، آب و مح یها نیزم

مورد استفاده قرار برنامه شهر بزرگتر  کیاز  یبه عنوان بخش اغلب وجود دارد.  یو اجتماع یاقتصاد

 سازمان بازگردد. کیو چشم انداز  تیمأمور باالغیه هایبه  دیبا یبرنامه شهر کی ، می گیرد

 

 

و  شرفتهیپ به طور کامل یطرح شهر کیکنند.  یم راهنماییتوسعه و شهرها را  یشهر زانیبرنامه ر

و کارمندان  نیاز جمله شهروندان ، مالکان زم یادیز نفعانیذسوی از  قیدق بررسی الزمه یک،  وثرم

 رندیگ یقرار م انشیها الشت ریکه تحت تأث یهمه کسان دگاهیاز د دیبا یشهر زانی. برنامه رمی باشددولت 



،  به کار می برد را دهندگان اتیطرح دالر مال نیا یو از آنجا که اجرا می اندیشندخود  ی، به برنامه ها

 و مقرون به صرفه باشد. کاربریتا حد ممکن  دیطرح با نیا

 

 شیو از پ دیجد یها نیزم -شهر  یاز زندگ المان های متنوعی یشهر یزی، برنامه ر یدولت محل نگاه از

ها و  رساختی، ز یمشترک ، حمل و نقل ، توسعه اقتصاد یموجود ، ساختمان ها ، جاده ها ، فضاها

جنبه ها را  نیاتوسعه یافته به طور  ری. ما در زرسیدگی و احساس می کنندموارد را  ریو سا ستیز طیمح

 یزیمعموالً به عنوان انواع برنامه ر اماکن  نی. از امیکرده ا گروه بندی یمفهوم سابقه های گوناگوندر 

طرح  کی یکپارچگی یبرا - ستندینهم سوا که آنها از  می، اما مهم است که درک کن گفته می شود یشهر

 باشد. ریتمام مناطق ز ایاز موارد  یاریبسدربرگیرنده  دی، با یشهر

 

 :یشهر یزیبرنامه ر گونه از 7

 

 کیاستراتژ یشهر یزی. برنامه ر1

 کی یرشد مطلوب برا اماکن  بررسیاهداف سطح باال و تخصیص بر  کیاستراتژ یشهر یزیر برنامه

توسعه ،  پلن نیهمچن .است  کیاستراتژ پلن کی یزیبرنامه ر ندیفرآ حاصلمنطقه متمرکز است.  ایشهر 

 دربردارندهشایذ  کیبرنامه استراتژ نیا هدف های. صدا زده می شود زیبرنامه جامع ن ای یاصل یاستراتژ

شهروندان  یزندگ تیفی، بهبود ک شتریب یاجتماع یفضاها جادیحمل و نقل در سراسر شهر ، ا آسان سازی

 انتقال به شهر باشد. ای دیبازد یمردم برا قیتشو ای

 

شهر  کی یمناطق مطلوب رشد برا بررسیاهداف سطح باال و  ایجاد بر کیاستراتژ یشهر یزیر برنامه

 ز است.کالن شهر متمرک ای

 

 نیمعموالً در ا یزیبرنامه ر یها مولفه ریاست و سا یزیبرنامه ر ندیسطح فرآ نیباالتر یبه طور کل نیا

 دارند. ینوع برنامه ها جا

 

 و اماکن یاراض یکاربر یزی. برنامه ر2

 گیریبه کار ، و با  می باشد یگذار استیو س یقانونگذار مرتبط باعمدتا  نیزم به کار گیری یزیر برنامه

 یرگذاریتأث یها استی، کدها و س نی، مقررات ، قوان یدولت یاساسنامه ها از جمله یزیبرنامه ر یابزارها

 .نیزم یبر کاربر

 



انجام  یبرا احتیاجمورد  نیبا نوع ، مکان و مقدار زم یزیبرنامه ر یابزارها نی، ا وسیعیسطح  در

ویژه اهداف  یبرا نیرزرو زم ای یمنطقه بند یابر نیشهر سروکار دارند. آنها همچن متنوع یعملکردها

 از جمله :

 

 

 یتک خانواده و آپارتمانها ی، اقامتگاه ها یآپارتمان یخانه ها از جمله ییساختمانها یبرا : یمسکونمناطق  

 یمسکون

 یادار یو ساختمانها یخرده فروش یمانند مغازه ها ییساختمانها یبرا : یتجاراماکن 

 و انبارها دیتول یکارخانه ها از جمله  ییسازه ها یبرا: یصنعتاماکن 

 ها یها و دادگستر یکالنتر  از جمله ییسازه ها یبرا : یشهر مناطق 

از برنامه  یمهم قسمت بسیارمربوطه  نفعانی، مشاوره با جامعه و ذ یشهر یزیبرنامه ر یانواع بعد همانند

است.  یدر برنامه کل قیاز عال یعیوس فیو گنجاندن ط تیاز شفاف نانیاطم یبرا یاراض یکاربر یزیر

 دیبا یو صنعت یرحمل و نقل ، تجا ی، برنامه ها دیکن یابالغ م یخود را به خوب کیاگر برنامه استراتژ

ً یدق  شما شوند. یوارد برنامه ها قا

 

 یاصل یزی. برنامه ر3



 افتهیتوسعه ن نیساخت و ساز در زم ایسبز ،  نیزمگسترش  یپروژه ها یبرا عموما یاصل یزیر برنامه

 .دیکن یم آغاز ، از ابتدا یقبل یفضاها ایاصالح ساختارها  یشما به جا،  به کار میرود

 

 یزیچه چ نکهیو ا تصور می کند نیمع یفضا کی یرا برا یا ندهیآ تیوضع یشهر یزینوع برنامه ر نیا

و  ازیمورد ن یمنطقه بند دیبا یشهر زانیاست. برنامه ر نیاز و ضروریبه آن چشم انداز  رسیدن یبرا

،  یو تجار یمسکون یها نیساختن پروژه ، مانند زم ریامکان پذ یبرا رندیها را در نظر بگ رساختیز

کنند. از امکانات  طرح ریزی مکان را  دیبا نی. آنها همچنرهیجاده و غ یمالحظات حمل و نقل ، مکان ها

 .گریارک ها و موارد دمانند امکانات جامعه ، مدارس ، پ یشهر

 

است.  یاساس فهیوظ نجایطرح در ا نیا ریتحت تأث یدولت موسساتو  نی، مشورت با مالکان زم مجدداً 

 دیاوریب یمهم ، مشاوره حرفه ا نشیتخصص و ب یجمع آور ی، ممکن است الزم باشد که برا نیعالوه بر ا

 تیموفق یکامل را برا یبالقوه را در نظر گرفته و فضا یایطرح تمام زوا نیکه ا دیحاصل کن نانی، اطم

 .دیکن نییتع ندهیآ یسالها یبرا

 

کرده  یابیها را رد KPIکند  یکه به شما کمک م یاستراتژ ینرم افزار اجرا  — ClearPointبرنامه  با

 دینیبه صورت زنده بب و تسلط یابیدخود  یشهر یزیبرنامه ر یبر تالش ها رسیده وو به اهداف خود 

 یمجدد شهر یای. اح4

که در حال زوال هستند متمرکز است.  یبر بهبود مناطق یمجدد شهر یایجامع ، اح یزیبرنامه ر برخالف

 یبه عنوان مثال مناطق -متفاوت خواهد بود  گریبه شهر د یمنطقه در حال کاهش از شهر کی قیدق فیتعر

بهبود رهبران شهر  یها کیرا دارند. تاکت تیکاهش جمع ایرشد راکد  ایکه تعداد مشکوک مشاغل ناموفق 

جاده ها ، توسعه  میمانند ترم یکاهش دارد ، و ممکن است موارد یبه علت اصل یمجدد بستگ یایاح یبرا

 را شامل شود. رهیو غ یعموم یفضاها ریو افزودن به پارک ها و سا یکردن آلودگ زیها ، تم رساختیز

 

و صاحبان  یساکنان محل رایمهم است ، ز اریبس یشهر یزیمفهوم برنامه ر نیبا ا ژهیجامعه به و تعامل

 یها کمک کند. برا یزیبرنامه ر یو هماهنگ یتواند به اطالع رسان یدارند که م ییها نشیمشاغل اغلب ب

از  دیده رییرا تغ نیزم یمورد نظر ، ممکن است الزم باشد که کاربر راندازیز یبدست آوردن آپارتمانها

به برنامه  ازی، ن یمشکالت موجود در موارد استفاده قبل یپاکساز یممکن است برا ای. یبه مسکون یصنعت

 . دیداشته باش یطیمح یزیر

 ی. توسعه اقتصاد5

 ژهیدر داخل شهر ، به و شتریب یرونق اقتصاد یمناطق رشد برا ییعبارت است از شناسا یاقتصاد توسعه

 یمحل یانتقال دفاتر در آنجا. متعاقباً ، آن شرکت ها سپس استعدادها ای جادیا یبا اغوا کردن شرکت ها برا

صرف  یاز کارگران برا یشتریب دکنند. تعدا یمنتقل م دیمسافر را به دفتر جد کیرا استخدام کرده و تراف



اطراف و توقف در  یها نیدر پمپ بنز نیبنز افتی، در یناهار خور یمحل یناهار در رستوران ها

 شوند. یو صرف در منطقه م دید شیخانه باعث افزا ریدر مس ییمواد غذا یمحل یوشگاه هافر

 

مهم پس کند ،  یم یزندگ یشهردار یزیخارج از بخش برنامه ر یبخش توسعه اقتصاد کیاوقات  یگاه

 یو برنامه ها یاصل ی، طرح ها نیاز زم به کارگیری یتا از نقشه ها میگروه کمک کن نیاست که به ا

 ستیز یبرنامه ها اب یقابل اجرا است. البته هماهنگ یکه هر پروژه توسعه ا مطمئن گردند رساختیز

 بسیار ضروری است. زین یطیمح

 

 

 

 یطیمح یزی. برنامه ر6

مرتبط دارد. مالحظات  بسیاری دیتأک یداریاست که بر پا کیتوسعه استراتژ ینوع یطیمح یزیر برنامه

 یها ستگاهی، تاالب ها ، ز یصوت یهوا ، آلودگ یآلودگ دربر دارنده  یشهر یزیبرنامه رگونه  نیا با 

از  ی، همراه با مجموعه ا یمنطقه ساحل شیو فرسا لیبه مناطق س تیدر معرض خطر ، حساس یگونه ها

 ارتباط دارند. یو انسان یعیطب یها ستمیاست که با رابطه س گرید یطیمح املعو

 



ها ثبت شوند. اگر به نظر  رساختیو ز ای، اح یاصل یدر کنار برنامه ها دیبا یطیمح ستیز یها برنامه

رسد  یبه نظر م دهیچی. اگرچه پدینشو دیوجود دارد ، ناام یادیز یازهایو ن  بسیاری استرسد مراحل  یم

 کار خواهد بود. نیمدت بهتر ی، در طوالن تعامل داشته باشند یشما به خوب ی، اما اگر برنامه ها

 

 ها رساختیز یزی. برنامه ر7

کنند  یشهر و مردم آن خدمت م کیکه به  یاساس یها ستمیها با امکانات و س رساختیز یزیر برنامه

 کیشده در برنامه استراتژ نییاز اهداف تع قادر هستندامکانات  نیا به چه صورت نکهیسروکار دارد و ا

 ست:ذیال در بر دارنده موارد  یشهر یزینوع برنامه ر نی. احمایت نمایند

 

 آب ، فاضالب ، برق و ارتباطات از راه دور نیتأم ز جملها یعموم یکارها یها رساختیز

 ها و پارک ها مارستانیجامعه مانند مدارس ، ب یها رساختیز

 یو امکانات آتش نشان سیو حمل و نقل مانند جاده ها ، پل یمنیا

 یرا م یادیخوب کار ز یزی، برنامه ر دیکن یفوق مشاهده م یشهر یزیبرنامه ر میکه از مفاه همانطور

مثبت  ریتواند تأث یم التیدر سطح شهر ، شهرستان و ا یزیانجام شود ، برنامه ر یطلبد. اما اگر به درست

 بر جامعه شما داشته باشد. یو ماندگار

 

 دیاوریب یشهر یزیرا به جدول برنامه ر یاستراتژ

اهداف  - دیشو کیبه آن نزد کیلنز استراتژ کیباشد ، بهتر است با  وثرم یشهر یزیبرنامه ر نکهیا یبرا

با  دیشما با ی. پروژه هادیو اجرا کن فیو پروژه ها را تعر دیرا بسنج شرفتی، پ دیکن نییرا به وضوح تع

 ، نقاط عطف و بودجه باشد. یزمانل مانند جدو یریگیقابل پ یشما همسو باشد و شامل جنبه ها یاستراتژ

 

ی که در شما کمک کند تا به اهداف یبه دولت محل قادر می باشد ClearPoint یاستراتژ یافزار اجرا نرم

 یفعل یها رساختیو ز نیبهتر از زم به کارگیریبرسد ، خواه قصد  یشهر یزیبرنامه رنظر دارد در 

 روندانشه تی. بعالوه ، شفافدیدر شهر خود استفاده کن یدیکامالً جد یاز فضاها نکهیا ایو  دیرا داشته باش

کار  یا نهیکه شهر در چه زم دییبه آنها بگو ClearPointهمه آنها را از  - دیخود را به دنبال آن فراهم کن

 نمایش می دهد.را  یمطلوب جیآن است و چه نتا ریدرگ یکند ، چه کس یم

 

 موردنظرتان : یعمران یها تیساخت و ساز و فعال یدر اجرا نایاستفاده از برند ورت تیمز

 یها تیفعال یو اجرا یو طراح یداخل ونیمتخصص در امر دکوراس یکادر نایورت یمبنا با برند تجار میت

 ی، انبوه سازان و مصرف کنندگان گرام نیبه شما مهندس ریکه قادر به رائه خدمات ز باشدیسازه م یعمران

 . باشدیم



 

 یو مهندس یفن میو مشاوره توسط ت یساختمان تیهو جادیو ا یشناس سبک 

 ازیتناسب با سبک مورد نم یمعمار یو ارائه پالن ها یطراح 

 و اصالح طرح متناسب با بوجه پروژه یالیو ر یفیک زیآنال 

 یو بازساز یتحقق دوره پروژه ازجمله نوساز یبرا ییاقدامات اجرا یبند تیو اولو یزمانبند 

 زاتیمصالح و تجه یفیک یو بررس زاتیتجه نیتام 

 متخصص و متعهد میطرح توسط ت یاجرا 

 و خدمات ساالنه یفیک نیتضم ارائه 

 و روف گاردن یکار نهیساختمان و پت یساخته و سبک و نقاش شیپ یوارهاید یریکارگ به 

 

و خلق  ستین تیشما آخر رضا یسرپناه برا کی می، ما باور دار دیکن یتا شما راحت زندگ میینجایدر ا ما

 هنر ما است . تیرضا

 

را  یرییهر تغ ایو  دیملک سکونت کن کیدر  دیخواهی، اگر م دیرا بفروش برسان یملک دیخواهیاگر م شما

متخصص را درکنار خود داشته  کی دیدار ازین یخود رقم بزن یحس خوب را برا جادیو ا یبهبود یبرا

 . دیباش

 

که به ما اعتماد  میکنی، از شما درخواست م نیمتخصص انتخاب کرد کیو مارا به عنوان  دیافتخار داد اگر

 ! دیکن

 

 برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.


