
جلسه هم اندیشی 
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

 با جامعه دانشگاهی کشور
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اولین جلسه هم اندیشی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با جامعه دانشگاهی کشور، 
ــتای  ــترک در راس ــازی به منظور نیل به اهداف مش ــه منظور تقویت تعامل و همکاری متقابل، و زمینه س ب
ارتقاء سطح و کیفیت فعالیت ها و دستاوردهای حرفه ای و دانشگاهی در حوزه های هدف بازآفرینی شهری، 
ــاتید رشته های شهرسازی،  ــه با حضور جمع کثیری از اس در تاریخ 1393/2/27 ، برگزار گردید. این جلس
ــرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری  ــی، اقتصاد و محیط زیست در محل ش معماری، جامعه شناس

ایران تشکیل گردید. 
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ایزدی مدیر عامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 
ــان مأموریت اصلی شرکت را  ــرکت ، اهداف و مأموریت های آن بیان نمودند. ایش تاریخچه مختصری از ش
ارتقای کیفی محیط شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محدوده های هدف اقدامات بازآفرینی شهری 
عنوان نمودند.  بر این اساس و با توجه به اهم مسائل مبتالبه در محدوده ها و محله های هدف، اهداف اصلی 
شرکت را در چهار محور کلی؛ کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان و  پیش گیری از بازتولید 
ــازی شهرها در مواجهه با سوانح؛ ارتقاء  ــهری، تجهیز و مقاوم س فقر در این محدوده ها؛ ارتقاء تاب آوری ش
هویت و منزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها ؛ و تحقق حکمروایی شهری در راستای احیاء و ارتقای انسجام 

اجتماعی ساکنان، در برنامه بازآفرینی شهری پایدار عنوان نمودند. 
ــاتید و حرفه مندان را  می طلبد، در موارد زیر طبقه  ــی اس همچنین مهم ترین محورهایی که هم اندیش

بندی نمودند : 
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 آسیب شناسی تجارب و اقدامات پیشین بهسازی و نوسازی 
 تعریف مفاهیم و توافق بر واژه ها و دستیابی به ادبیات مشترک در زمینه باز آفرینی شهری
 تعریف رویکردها ، ابزار و سیاست هایی برای مواجه شدن با هریک از انواع بافت های هدف 

 تشکیل اتاق های فکر و نشست هایی با محوریت مسائل شرکت در فضاهای آموزشی
ایشان همکاری شرکت با دانشگاه ها را درانواع روش های همکاری اعم از حمایت از پایان پایان نامه ها 
با انگیزه جذب دانشجویان به مسائل بافت های هدف، تعریف واحد های درسی مرتبط، برگزاری مسابقات، 
ــی و کارگاهها، ترجمه و تألیف  ــت ها و همایش های مرتبط، همکاری در برگزاری دوره های آموزش نشس
ــاتید و جامعه دانشگاهی به ترویج  ــتار توجه اس کتاب و مقاالت با موضوعات مرتبط اعالم نمودند و خواس

موضوعات مرتبط با بازآفرینی شهری و مسائل بافت های هدف اقدامات بازآفرینی شهری شدند.
ــاط متقابل نهادهای  ــرکت، به اهمیت ارتب ــتا عضو هیأت مدیره ش ــه جناب آقای مهندس روس در ادام
ــتگاههای اجرایی در تبدیل تولیدات علمی  ــگاهیان و بکارگیری فرصت های مدیریتی دس دولتی با دانش
ــاره نمودند و ضرورت شبکه سازی بین دانشکده ها و دانش آنها به ویژه در حوزه  به جنبه های اجرایی اش

عمران و بهسازی و نوسازی را مطرح نمودند.
در ادامه جلسه روسای دانشکده ها واساتید به اظهار نظر در ارتباط با حوزه های هدف بازآفرینی شهری، 
ــرکت عمران و بهسازی شهری ایران با دانشکده های مرتبط  ــیوه آن در برقراری ارتباط بین ش تعامل و ش

پرداختند. مهم ترین مباحث مطروحه توسط اساتید در محورهای زیر خالصه می گردد: 
 ضرورت الگو سازی در رابطه دو طرفه و متقابل دانشگاه و شرکت 

ــط شرکت و ارزیابی بیرونی آنها توسط نیروهای دانشگاهی و تلفیق   ضرورت ارزیابی درونی تجارب توس
این دو دیدگاه و ارزیابی و آسیب شناسی و تلفیق پروژه ها 

 ضرورت طرح موضوعاتی در مقیاس مسائل ملی در دانشگاه های برتر 
 لزوم تغییر نگاه مدیران اجرایی نسبت به تحوالت دانش و کاربست دانش نوین در مسائل حرفه ای

ــط  ــگاه ها در پروژه هایی به صورت پایلوت و انجام پروژه توس ــرایطی برای حضور دانش  فراهم نمودن ش
دانشگاه بر اساس تئوری ها و نظامات روز و با تکیه بر تجارب جهانی 

ــاوران اجتماعی در پروژه ها و اقدامات و توجه به تهیه  ــاتید مرتبط به عنوان مش  امکان بهره گیری از اس
پیوست اجتماعی در اقدامات عمرانی 

 ضرورت استفاده از توان علمی دانشگاهیان در تحویل گرفتن طرح ها و برنامه ها از مشاوران 
 امکان تشکیل اتاق های فکر با حضور اساتید و بازوی اجرایی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

 لزوم حضور کارشناسان شرکت در دانشکده ها و شناخت پتانسیل های آنها و ظرفیت شناسی دانشکده 
های مختلف 

 ضرورت تدقیق مکانیسم ها و کانال های ارتباط دانشگاه ها با شرکت 
 لزوم آموزش دیدن دستگاه های مجری و انتقال دانش به آن ها 

ــرکت و تعریف محورهای فعالیت و پتانسیل سنجی دو طرفه از شرکت و  ــناخت از مأموریت های ش  ش
دانشگاه  
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 ضرورت تدقیق و اطالع رسانی محورها و مسائل مورد نیاز شرکت 
 ضرورت باز بودن و باالرفتن امکان دسترسی محققان و دانشگاهها به اسناد و گزارش های شرکت 

 ضرورت پرداختن به ارزشیابی پروژ ه ها 
 ضرورت مطالعات اجتماعی پیش از اقدام و توجه به سرمایه های اجتماعی 

 اهمیت بحث های مشارکت و اعتمادسازی 
 تهیه طرح های پیش بینی به جای پرداختن به حل مسأله 

 ضرورت توافق بر شاخص های کیفیت محیط شهری 
 توجه به مباحث شهر نشینی و شهروندی و روابط اجتماعی 

در  انتها نیز مقرر شد دانشگاهها پیشنهادهای خود را ارائه نموده و در مورد موضوعات تخصصی 
هر دانشگاه، جلسات اختصاصی با شرکت گذاشته شود.
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