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معرفی کنفرانس اه 

صصی  تخ
و همایش اهی 

 تهیه کننده: هلیا شاهمیری
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اولین همايش ملی »شهرسازی در گذر 
زمان«  30 ارديبهشت ماه سال 1392 به 
همت دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

واحد قزوين برگزار می شود.

محورهای اين همايش ملی شامل هويت در شهرهای اسالمی، منظر در شهرهای معاصر، شهرسازی و مقوله 
مسکن، توسعه صنعت گردشگری، نظريه های جديد شهرسازی،  توسعه حمل و نقل محور TOD،  مسکن مهر 
و شهرسازی معاصر، تاثیر معماری بومی بر شهرسازی معاصر،  حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی،  تعامل 

معماری و شهرسازی در دوران معاصر و مديريت واحد شهری وتاثیر آن در اداره شهرها است.

بر اساس اعالم دبیرخانه همايش، 30 بهمن آخرين مهلت ارسال چکیده مقاله و 15 اسفند ماه زمان اعالم نتايج 
داوری چکیده مقاالت خواهد بود.

عالقه مندان می توانند برای كسب اطالعات بیشتر به نشانی اينترنتی http://uot.conf.ikiu.ac.ir مراجعه 
كرده و يا با شماره تلفن 02818371228 تماس بگیرند.
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اولين همايش ملی دولت محلی كارآمد در ايران

   واگــذاری امــور عمومــی محلی به شــهروندان و 
رضايتمنــدی عمومی كه پیامــد آن مقبولیت حکومت 
و توســعه دموكراســی در قالب نظام عدم تمركز است، 
مهمتريــن تئــوری اداره امور عمومــی در عصر حاضر 
می باشــد. اين ديدگاه كه فلسفه خود را از سرشت آزاد 
انســان، تعلق مکانی و حق اداره قلمــرو محل زندگی 
توسط ساكنان می گیرد، در قالب »دولت محلی« ظاهر 
شده اســت و موجب می شــود تصمیم گیری، اجرا و 
نظارت درباره امور محلی در چارچوب سیاست های كلی 
حکومت مركزی به نهادها و ســازمانهای مردمی )نظیر 
شوراها، شــهرداری ها و نهادهای مدنی( و نیز مقامات 
و نهادهای دولتی محلی )نظیر فرمانداری، شــهرداری، 
بخشــداری و ادارات دولتی( واگذار شود. نقش آفرينی و 
كاركردهای دولت محلی تابع صالح ديد دولت مركزی 
اســت كه قبض و بسط قدرت دولت محلی را در كنترل 

خود دارد.
دولت محلي به صــورت واقعیتي انکارناپذير و ضرورتي 

رو به گسترش در جهان در آمده است تا جايی كه دولت مركزي بدون دولت محلي از نظر ارتباط با شهروندان 
دچار خأل مي شود. مهمترين عوامل گسترش دولت محلي در جهان را می توان بصورت زير بیان كرد: 

 الف( توسعۀ بوروكراسي و ناتواني دولت هاي ملي در رفع نیازهاي حیاتي امور محلي.
ب( پیدايش مقتضیات جديد و ديدگاه هاي محلي، رشد آگاهي ها و مطالبات مردم از دولت.

ج( كاهش ســطح اقتدار دولت ها در برابر فشار تقاضاي ملت ها و كاهش میزان اطاعت پذيري و انقیاد مردم از 
حکومت ها.

در جمهوری اســالمی ايران ساختار نهادهای حکومتی بر اساس قانون اساسی به شکل متمركز )ساختار بسیط( 
در آمده است آن گونه كه نظام سیاسی در حوزه ساختاری بیش از اندازه متمركز شده است. با توجه به تحوالت 
صورت گرفته در دهه اخیر و اجرای قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا زمینه شکل گیری و توسعه نوعی از 
دولت محلی در ايران شــکل گرفته اســت، به گونه ای كه امروزه می توان از شوراهای اسالمی و شهرداری ها 

)به ويژه در كالن شهرها( به عنوان نماد اصلی دولت محلی در ايران نام برد.

اهداف همايش
-  گسترش و نهادينه سازی مفهوم دولت محلی

-  تبیین اهمیت و ضرورت تشکیل دولت محلی در ايران
-  تبیین جايگاه و وظايف سازمانها و نهادهای كشور در دولت محلی

-  ايجاد بسترهای مناسب برای تبادل نظر میان سازمانهای اجرايی و انديشمندان و محققین دانشگاهی
-  آشنايی دانشجويان، پژوهشگران و مسئولین اجرايی با جديدترين يافته های پژوهشی در حوزه دولت محلی
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-   دستیابی به راهکارهای علمی و عملی برای 
سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب در حوزه 

سیاست داخلی
-   تحلیــل وضعیت موجــود دولت محلی در 

ايران

محورهای همايش
 الف( مبانی نظری

-  مبانی و مفاهیم دولت محلی
-   نظريه های دولت محلی

-   دولت محلی و تمركز زدايی
-   انواع دولت محلی و شیوه های اداره آن

-   كاركردها و وظايف دولت محلی
-   دولت محلی و حکمرانی مطلوب

-   فلسفه دولت محلی، رويکردها و چالش ها
-   سرمايه اجتماعی و حکمرانی شهری
-   حکمرانی شهری و مديريت شهری

-    دولت محلی و امنیت ملی
-    دولت محلی و امنیت اجتماعی

-    دولت محلی و فضای سايبر
-    رابطه دولت محلی و حکومت مركزی

ب( سیر تاريخی و تجارب جهانی
-  سیر تحول دولت محلی در جهان
-  سیر تحول دولت محلی در ايران

- دولت محلی در اروپا
-  دولت محلی در آسیا

-  دولت محلی در آفريقا
- دولت محلی در آمريکا

- دولت محلی در اقیانوسیه

ج( دولت محلی در ايران )وضع موجود(
- دولــت محلی و سیاســتگذاری محیطی در 

ايران
- دولت محلی و جامعه مدنی در ايران

- تحلیل فضايی ساختار دولت محلی درايران
- دولت محلی و توســعه محالت شــهری در 

ايران
- كالنشــهرهای توســعه محور در چارچوب 

دولت محلی در ايران

- دولت محلی و اصل تمركز زدايی در ايران
- دولت محلی و تجربه دموكراسی در ايران

-دولت محلی و اقوام
- شکل گیری دولت محلی در ايران

- جايگاه دولت محلی در قانون اساسی ايران
- ارتباط بین انقالب اســالمی، شعارها و دولت 

محلی در ايران
-  كاركردهای دولت محلی در ايران

- رابطه بین دولت محلی و توزيع فضايی قدرت 
سیاسی در ايران

- فرهنگ سیاسی و دولت محلی در ايران
- تجربه دولت محلی در تهران

- جهانی شدن و محلی شدن امور در ايران
- شــهرداری و توزيع فضايی قدرت سیاسی در 

ايران
- شورای اسالمی شــهر و توزيع فضايی قدرت 

سیاسی در ايران
- شــوراياری ها و توزيع فضايی قدرت سیاسی 

در ايران
د( چشم انداز دولت محلی در ايران

- جايگاه فضای سايبر در دولت محلی در ايران
- دولت محلی كارآمد در ايران

- محله محوری نمادی از دولت محلی در ايران
- دولــت محلی شــهری و چالش های فراروی 

آن در ايران
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شهرداری اصفهان برگزار می نمايد:  دومين همايش ملی شهر اسالمی
شهر و شهرنشینی، امروزه از مهمترين موضوعات اجتماعی است كه مـــی تواند عناصر فـــرهنگی و كـلیه ی 
فرايند های ناشــی از تاثیر انســان و محیط پیرامون او را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. شهر مفهومی مدنی 
دارد. و ســاخت مدنیت و الگوهای توســعه شهری نیازمند رجوع به منابع دينی ، نظر يه پردازی، الهام از گذشته 
و داشته و پیشینه ی تاريخی و متناسب سازی آن با نیازهای پیچیده و گوناگون انسان معاصر و پیشرفته است.

عنوان " شــهر اسالمی " برخاسته از يک ضرورت و نیاز استراتژيک است. ساختن شهرها، نحوه اداره آن و 
تعامل انسانها با يکديگر در منظر اسالم يک مجموعه واحد، پويا، هماهنگ و معناداری است كه غايت آن رشد 
و تعالی انســان و پیدايش زيستگاهی است بر اساس فطرت و در خدمت شکوفايی انسانها.بر همین اساس و نیز 
پیرو مصوبه هیات محترم دولت مبنی بر تاســیس دبیرخانه دائمی معماری اسالمی در شهر اصفهان، شهرداری 
اين كالن شــهر در سال 1389 اقدام به تأسیس دبیرخانه دائمی شهر اسالمی نمود تا ضمن پی گیری مطالبات 
رهبر مـــعظم انقالب در خصـــوص اسالمی شدن شهرها بتواند طـــرح جامعی در اين زمینه تدوين و از تمام 

ظرفیت های فراوان موجود بهره مند گردد.
دومین همايش شــهر اسالمی با رويکرد تحقق پذيری كاربردی گامی اســت در راستای تجمیع سرمايه های 

فرهنگی و ارائه طريق در اين مسیر زرين و نوين.
اهداف:

شــهرداری اصفهان با مشاركت ساير ســازمانها و نهادها، دومین همايش شهر اسالمی را به منظور دستیابی به 
اهداف زير برگزار می نمايد:

1- احیاء هويت معماری و شهرسازی ايران اسالمی و دستیابی به الگوهای جديد و همسو با فرهنگ دينی و ملی
 2- تعیین مولفه های شهر اسالمی در شکل گیری فضای كالبدی شهر اسالمی

3- ارائه راهکارهای عملیاتی جهت دستیابی به شاخصه های معماری و شهرسازی اسالمی 
 4- گســترش انديشه "شهر اسالمی" در سطح كشــور و تالش برای بسط تفکر آرمانی شهر اسالمی و جهت 

دهی به فعالیت های فرهنگی و اجرايی در راستای اجرای مولفه های شهر اسالمی
5- مقايسه تطبیقی شهر اسالمی با شهر اروپايی

6- ايجاد ساختارهای مشخص و نظامهای معین برای حركت در مسیر تحقق معماری اسالمی ايرانی
 7- ايجاد انگیزه و هم افزايی میان كارشناسان،صاحب نظران و مسووالن مرتبط با امور شهری

8- توسعه و تعمیق مسوولیت پذيری، مديريت و مشاركت در ساخت شهر اسالمی

محورهای همايش:
1-  شهر اسالمی و هويت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان

   - هويت در شهر اسالمی
   - محیط پديداری و شهراسالمی 

   - شهراسالمی از ديدگاه قرآن ، حديث و فقه
   - انديشه های اسالمی و شهراسالمی
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   - نظام ارزشی شهروندان در شهر اسالمی
2-  ارائــه الگوهــا و مدلهای معماری و شهرســازی 

اسالمی – ايرانی
   - نقش معماری اسالمی در شهر های ايران

   - نقش معماری و فضاهای شــهری در پیشگیری و 
كاهش جرم

3-  شهر اسالمی، هنر و زيبايی شناسی
   - مبلمان شهری و شهر اسالمی

   - نورپردازی در شهراسالمی
   - نمادها ، سمبل ها و تزئینات در شهراسالمی

   - رنگ ها و تاثیر آن بر روحیه و رفتار شهروندان
   - شهراسالمی و فضای سبز و زيبا سازی شهر

4-  شهر اسالمی و الگوی پیشرفت و توسعه پايدار
   - شهراسالمی و شهرهای مدرن دنیا

   - چالش ها و فرصت های آينده شهراسالمی
   - ارتباطات در شهر اسالمی و مفاهیم توسعه پايدار

5-  شهر اسالمی و امنیت شهری
   - عوامل موثر بر امنیت خانه، محله و شهر در شهر اسالمی

   - رابطه ابعاد امنیت و رشد و پیشرفت شهر
   - وظايف متقابل حاكمیت و شهروندان برای تامین امنیت در شهر اسالمی

6-  شهر اسالمی رفاه شهروندی و عدالت اجتماعی
   - بازار ، محور اقتصادی شهراسالمی

   - شهراسالمی و بانکداری اسالمی
   - شهراسالمی و تولید و مصرف شهری
   - شهراسالمی و سیستم سکونتگاهی 

   - شهراسالمی و دسترسی های شهری
   - شهراسالمی و فرهنگ اسالمی

   - شهر اسالمی و دستیابی به خودكفايی، و سرمايه ايرانی
   - شهر اسالمی و راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی

7-  شهر اسالمی ، وقف و اموال عمومی
   - استفاده از سرمايه های دينی و ثروت عمومی در جهت خدمت رسانی عام المنفعه 

8-  شهر اسالمی و گردشگری
   - بررسی راهکارهای جذب و موانع گردشگری 

   - الگوها و مدل های تفريح و نشاط عمومی در شهر اسالمی 
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   - تاثیر گردشگری بر رفتارهای اجتماعی
9-  شهر اسالمی و حمل و نقل شهری

   - ابعاد عبور و مرور ايمن، سريع، آسان و پیشرفته در شهر اسالمی
   - حمل و نقل مدرن و تاثیر آن در بهداشت روانی شهروندان

10-  شهر اسالمی و مدرنیته
   - تحقق شهر اسالمی و حفظ نیازهای نوين و مدرن انسان

   - فناوری، تکنولوژی، ارتباطات و سبک زندگی در شهر اسالمی
   - الگوها و مدلهای دانش، علم و فناوری در شهر اسالمی

مكان برگزاری همايش:
اصفهان – بلوار ارغوانیه – دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان

زمان برگزاری همايش : چهار شنبه و پنجشنبه 9 و 10 اسفند 1391
نحوه و شرايط ثبت نام :

هر ثبت نام كننده بايد به وب سايت دبیرخانه مراجعه نموده و مراحل ثبت نام را انجام دهد. شركت برای عموم 
آزاد و بصورت رايگان انجام می پذيرد.

شیوه ی ارسال مقاالت :
كلیه ثبت نام كنندگان اصل مقاله خود را بايد از دو طريق سايت و ايمیل ارسال كنند ضمنا در تعداد ارائه مقاله 

محدوديتی وجود ندارد.
به كلیه ارائه دهندگان مقاله كه در همايش نیز شركت نمايند، گواهینامه معتبر آموزشی اعطاء خواهد شد.

مهلت ثبت نام و ارسال مقاله:
مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تا تاريخ 1391/11/21 می باشد. 

آدرس وب سايت دبیر خانه شهر اسالمی :
http://ic.isfahan.ir

پست الکترونیکی :
shahreeslami@yahoo.com

آدرس دبیرخانه :
اصفهان – خیابان آيت اهلل كاشانی – چهار سوق / كوچه روضاتیان – دبیرخانه دائمی شهر اسالمی - تلفکس 

2360007 :
http://www.isfahan.ir/Index.aspx?tempname=isfshahr&lang=1&sub=68
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پنجمين كنفرانــس برنامه ريزي و مديريت 
شهري

شوراي اسالمي شهر، دانشــگاه فردوسي، شهرداري 
مشــهد و با همکاري ساير دانشگاه ها در نظر دارند به 
منظــور بهره گیري از تجربیات و دانــش روز در امور 
شــهري، "پنجمین كنفرانس برنامه ريزي و مديريت 
شــهري" را در روزهاي 4 و 5 ارديبهشــت 1392 در 

شهر مقدس مشهد برگزار نمايند.

اهداف كنفرانس:
1- گردهمايي انديشــمندان، پژوهشــگران، مديران 
و كارشناســان امور شــهري براي تبادل اطالعات و 

ديدگاه ها
2-  بهره گیري ازيافته هاي جديد پژوهشي و تجربیات 

اجرايي موفق
3-  كمک به شــکل گیري شبکه هاي اطالعاتي بین 

مراكز علمي و دستگاه هاي اجرايي
4-  بهره گیري از تجربیات ملي و بین المللي در عرصه برنامه ريزي و مديريت شهري

5-  تجزيه و تحلیل فرصت ها و چالش ها در شهرهاي ايران با تاكید بر كالن شهر مذهبي مشهد 
محورهاي كنفرانس:

1-   برنامه  ريزي و مديريت شهري
2-  جامعه و فرهنگ شهري

3-  امنیت شهري
4-  اقتصاد شهري

5-  معماري و شهرسازي
6-  بافت فرسوده

7-  مسائل ويژه شهرهاي مذهبي با تاكید بر كالن شهر مشهد
  

اطالعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: 6006408-05116089502

فکس دبیرخانه: 05116089502
upmc5@um.ac.ir : ايمیل

http://www.upmc5.um.ac.ir/index.php :وب  سايت


