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هذسػِ اجتوبػی اؿتشان پَیبی فضبی هذسػِ ٍ هحلِ ٍ ظشفیتػبصی هـبسوت فؼبل هیبى داًؾ آهَصاى ،خبًَادُّب ٍ اجتوبع هحلی اػت.
هذاسع اجتوبػی وِ دس بشخی هَاسد بب ًبم «هذسػِ هحلِ»« ،هذاسع توبمٍلت» یب «هذاسع تَػؼِدٌّذُ خذهبت» خَاًذُ هیؿًَذ ،هشاوض
آهَصؿی ّؼتٌذ وِ آهَصؽّبی هشػَم یه هذسػِ سا بب داهٌِ ٍػیؼی اص فؼبلیتّبی هَسد ًیبص جبهؼِ حوبیت ٍ فشكتّبیی سا دس جْت
تَػؼِ هْبستّب ٍ خذهبت هَسد ًیبص داًؾ آهَصاى ٍ اجتوبع هحلی فشاّن هیػبصًذ .طشح هذاسع اجتوبػی اص ػَی ًْبدّبی هؼئَل،
طشاحبى ؿْشی ٍ فؼبالى اجتوبػی بب اػتفبدُ اص هذاخلِ ٍ اكالح فضبی هَجَد هذاسع (بْؼبصی هحیطی ٍ تجْیض) یب طشاحی ٍ ػبخت
هذاسػی بب طشاحی هٌؼطف ٍ داسای فضبّبی ًیوِ ػوَهی یب گـَدُ بِ هحلِ كَست هیپزیشد ٍ دسّشكَست بؼذ اص اكالح یب تأػیغ فضب،
فشایٌذ اكلی طشح ،یه بشًبهِ هـبسوتی پشداهٌِ اػت وِ بب ّنافضایی هٌببغ ًْبدّب ٍ تمَیت تؼبهالت ٍ هـبسوت افشاد ٍ گشٍُّبی هحلی،
هذسػِ سا بِ یه وبًَى فؼبل هحلی تبذیل هیوٌذ .وبًًَی هحلی وِ دس ّوِ اٍلبت ّفتِ ٍ ػبل دس صهیٌِّبی فشٌّگیٍ ،سصؿی ،فشاغتی
فؼبلیت هیوٌذ ٍ طیفی اص خذهبت ٍ حوبیتّبی هَسد ًیبص داًؾ آهَصاى ٍ اّبلی سا دس حَصُّبی ػالهت ،وبسآفشیٌی ،آػیبّبی اجتوبػی،
آهَصؽّبی ؿْشًٍذی ٍ بؼیبسی هَاسد دیگش ،بؼتِ بِ ًیبص ٍ هـبسوت هحلی فشاّنؿذُ ،اسائِ هیًوبیذ.
طشاحی فضب ٍ بشًبهِّب بش اػبع ًیبصّب ٍ ظشفیتّبی ّش هذسػِ ٍ هحلِ ،دس فشایٌذی هـبسوتی ٍ اص پبییي بِ ببال كَست هیپزیشد.
هذاسع اجتوبػی بیؾ اص آًىِ بشًبهِّبی یىذػت ٍ تؼوینپزیشی ببؿٌذ ،اص جٌغ سٍیىشدّب ٍ اػتشاتظیّبیی ّؼتٌذ وِ بٌببش خَاػتّبی
جبهؼِ ّذف ٍ هـبسوت حبكلؿذُ ؿىل ػولی خبف خَد سا هیپزیشًذ ٍ دس فشایٌذی هذاٍم دس حیبت اجتوبػی هحلِ سؿذ ٍ گؼتشؽ
هییببٌذ .هذاسع اجتوبػی بِ بْبَد ػولىشد تحلیلی ،اجتوبػی ٍ ػبطفی داًؾ آهَصاى ٍ بِ حضَس فؼبل ،هـبسوت ٍ اًتفبع اجتوبع هحلی
اص فضب ٍ خذهبت اسائِؿذُ دس هذاسع هیاًجبهٌذّ .وچٌیي بب توشوض هٌببغ ٍ كشفِجَیی دس ّضیٌِّبًْ ،بدّبی دٍلتی ٍ ؿْشی سا دس
خذهبتدّی گؼتشدُ ٍ ػبدالًِ بِ جبهؼِ تَاًبتش هیوٌٌذ ٍ صهیٌِ حضَس ٍ سؿذ هـبسوت هشدم ٍ اًجويّبی هحلی ٍ فشاهحلی سا دس
طشحّبی تشٍیجی ٍ ػبمالوٌفؼِ گؼتشؽ هیدٌّذ.
اهشٍصُ ّضاساى هذسػِ اجتوبػی دس وـَسّبی هختلف اسٍپبیی بب پیـتبصی وـَسّبی اسٍپبی غشبی ٍ ؿوبلی بِ چـن هیخَسد .تؼذاد هذاسع
اجتوبػی دس آلوبى ،ػَئذ ٍ ّلٌذ بِ ًؼبت ػبیشیي چـوگیش اػت ،اهب بشجؼتِتشیي ًوًَِ ،اًگلؼتبى بب ّ 32ضاس هذسػِ اجتوبػی اػت .دس
آهشیىب ًیض هذاسع اجتوبػی چِ بِكَست طشحّبی اجشایی وِ ؿبهل بیؾ اص ّ 5ضاس هذسػِ فؼبل اجتوبػی اػت ٍ چِ بِكَست پشٍطُّبی
تحمیمبتی داهٌِداس داًـگبّی ،بشًبهِّب ٍ ػیبػتّبی دٍلتّبی فذسال ٍ ایبلتی ٍ  -بشای هب اص ّوِ پشفبیذُتش -چٌذیي اًجوي ٍ هَػؼِ
ػبمالوٌفؼِ تشٍیجگش وِ اطالػبت ًظشی ،تجشبی ٍ طیف هتؼذدی اص ؿیَُّبی اجشایی هـبسوتی سا دس پبیگبُّبی ایٌتشًتی خَد بِ اؿتشان
هیگزاسًذٍ ،جَد داسدّ .وچٌیي ،طشح هذاسع اجتوبػی دس وـَسّبی هختلف دسحبلتَػؼِ (بِػٌَاى ًوًَِّبی پیـتبصٌّ :ذ دس آػیب ،بشصیل دس

آهشیىبی جٌَبی ٍ غٌب ٍ آفشیمبی جٌَبی دس آفشیمب) دس حبل گؼتشؽ ووی ٍ ویفی لببلتَجِ اػت ٍ پیگیشی تجشبیبت آىّب دس هحالت
ؿْشّبی پشجوؼیت ایي وـَسّب ،بشای گؼتشؽ افكّب ٍ فْن چبلؾّبی پیؾ سٍی ایي طشح هفیذ فبیذُ خَاّذ بَد.
دس طشح پیؾ سٍ بِػٌَاى یىی اص پشٍطُّبی پبیلَت ػبصهبى ،پیـٌْبد اًجبم پشٍطُ هـبسوتی بب سٍیىشد وبهالً تؼْیلگشاًِ دس یىی اص هذاسع
هتَػطِ اٍل دس لبِ ؿشلی هحلِ هْشآببد ٍ دس هجبٍست هحلِ اهبهضادُ ػبذاهلل دادُؿذُ اػت .هذسػِ دس ػبیتی ٍالغؿذُ اػت وِ داسای ػِ
هذسػِ بِكَست ّنجَاس ،دٍ هجتوغ هؼىًَی كذ ٍاحذی دس سٍبشٍی هذاسع ،یه هؼجذ ٍ ٍاحذ هـتشویي هشوض هخببشات هٌطمِ اػت.

طرح پیشنهادی

مدرسه اجتماعی محله مهرآباد
معاونت نوسازی و توسعه مردمی

ٍجَد ایي حجن هخبطبیي بِكَست هتوشوض ،هب سا دس اًجبم طشح حتی دس ایبم ّوِگیشی وشًٍب یبسی هیسػبًذ .هب طشح هذسػِ اجتوبػی سا،
بِ دلیل جلَگیشی اص اصدحبم بش هبٌبی گشٍُ ػبصی چٌذبؼذی ٍ چٌذالیِ پیـٌْبد دادُاین ،تب اص یىؼَ دس ػبل اٍل طشح ،گشٍُّبی
تَاًوٌذػبصی ؿذُ ٍ داسای بیٌؾ ٍ ػبختبس لَی داؿتِ ببؿین وِ بشًبهِّبی ٍیظُ ٍ داهٌِداس هَضَػی (هبًٌذ وبسآفشیٌی ،آػیبّبی
اجتوبػی ،فؼبلیت ّبی تشٍیجی هحیط صیؼتی ،فَقبشًبهِ فشٌّگیٌّ -شی داًؾ آهَصی ،ػالهتٍ ،سصؽ )... ،سا پی بگیشًذّ ٍ ،ن ایي
گشٍُ ػبصی ػویك ،بتَاًذ پبیذاسی طشح سا دس ػبلّبی آتی دس پی داؿتِ ببؿذ .گشٍُ ػبصی چٌذالیِ ،اص یىؼَ بِ ّنافضایی ٍ گؼتشؽ
لببلتَجِ فؼبلیتّب ٍ خشٍجیّبی طشح هٌجش هیؿَد ٍ اص ػَی دیگش هیتَاى بب ایجبد ػبختبس دسػت ٍ تَاًوٌذػبصی وبفی ،پبیذاسی طشح
سا دس ػبلّبی آتی بذٍى ًیبص بِ حضَس ٍ فؼبلیت دائوی تؼْیلگشاى فشاّن ًوَدً .ىتِ هْن ایي طشح ،ایي اػت وِ جوؼیت ببالی داًؾ
آهَصاى ٍ ٍالذیي ػِ هذسػِ ّنجَاس ٍ هجتوغّبی كذ ٍاحذی سٍبشٍی هذسػِ ٍ دس اداهِ جوؼیت ببالی ول هحالت تحت پَؿؾ دفتش،
حضَس اػضبی داٍطلب ٍ ػاللِهٌذ وبفی سا بشای گشٍُ ػبصی چٌذالیِ ٍ هؤثش دس حَصُّبی هختلف اهىبىپزیش هیػبصد.
ّوچٌیي ،الصم بِ روش اػت تؼذاد هٌبػبی اص فؼبالى اجتوبػی ،فشٌّگی ،ػلوی ،وبسآفشیيٍ ٍ ،سصؿی تَاًوٌذ ٍ گشٍُّب ٍ اًجويّبی هحلی
سا دس جوؼیت ّ 07ضاسًفشی هحالت ػِگبًِ هْشآببد ٍ جوؼیت ّ 37ضاسًفشی هحلِ اهبهضادُ ػبذاهلل هیؿٌبػین ،وِ حبضش بِ ّوىبسی دس
طشح هذسػِ بِػٌَاى وبً َى چٌذػولىشدی هحلِ ببؿٌذ ٍ بخـی اص صهبى ٍ تخلق خَد سا دس اختیبس ایي طشح بب جوؼیت تحت پَؿؾ ببال
لشاس دٌّذ .هب دس هشاحل ٍ بشًبهِ الذاهبت هـبسوتی اجشای طشح ،تلَس وبفی ٍ ٍالغبیٌبًِ اص ؿشایط اجشایی سا هالحظِ ًوَدُاین وِ بتَاى دس
ؿشایط هختلف ٍ بب هیضاى حضَس ون یب صیبد داًؾ آهَصاى دس هذسػِ ،طشح سا بِكَست چٌذبؼذی ٍ ببلَت وبفی پیؾ بشدّ .وچٌیي ،بْشُ
وبفی سا اص ؿبىِّبی اجتوبػی ٍ گشٍُّبی هجبصی خَاّین بشد .اهب تلَسهبى بش ایي اػت وِ اهىبًبت هجبصی بؼتش تمَیت فؼبلیت
خشدگشٍُّبی حشفِای ٍ تَاًوٌذؿذُ ایؼت وِ جلؼبت حضَسی هذاٍم خَاٌّذ داؿت ٍ فؼبلیت ٍ خذهبت آىّب دس هذسػِ ٍ هحلِ گؼتشؽ
خَاّذ یبفت.
ّوچٌیي ،طشح تؼْیلگشی ایجبد هذسػِ اجتوبػی هْشآببد ،دس دٍ هحَس هجضا ٍ هىول اسائِ گشدیذُ اػت .هحَس اٍل ،تؼْیل گشی ایجبد
ػبختبس اجتوبػی طشح ٍ هحَس دٍم تؼْیل گشی تمَیت ػبختبس وبلبذی هذسػِ دس جْت اًجبم ٍظبیف یه هذسػِ اجتوبػی ٍ
چٌذػولىشدی اػت  .اًجبم ایي دٍ هحَس بب یىذیگش ،هذسػِ سا بِ یه وبًَى هحلی تبذیل خَاّذ ًوَد وِ یه هشوض فؼبل بشای حضَس ٍ
تؼبهالت سٍصهشُ هشدم ٍ فؼبلیت گشٍُّب ٍ اًجويّبی اّبلی هْشآببد ٍ اهبهضادُ ػبذاهلل خَاّذ بَد .بِ ًظش هیسػذ دس فشكتی یهػبلِ
بشًبهِسیضاًًِْ ،بدػبصی ٍ همذاس هٌبػبی اص فؼبلیتّبی اجشایی ٍ تشٍیجی هذسػِ اجتوبػی هحلِ هْشآببد سا بب

هیتَاى هشاحل هـبسوتی
خشدگشٍُّبی هتؼذد بِ اًجبم سػبًذ ٍ ػالٍُ بش آى ،بْؼبصی ٍ تجْیض فضبی ػوَهی هذسػِ سا ًیض بب طشاحی ٍ اجشای هـبسوتی بِ ثوش
سػبًذ .بشای هب بؼیبس هْن بَدُ اػت وِ طشح ّن فشایٌذ ٍ ّن خشٍجی هٌبػب دس ػبل اٍل اجشا داؿتِ ببؿذ .بِ ّویي خبطش ػالٍُ بش طی
هؼیش دسػت ًْبدػبصی ٍ تَاًوٌذػبصی ،فؼبلیتّبی اجشایی بب ؿىلگیشی ّش الیِ گشٍّی ؿشٍع هیؿَد .اص آًجب وِ تب اًتْبی هبُ دٍم
طشح ،ؿَسای هذسػِ بِػٌَاى ػطح اٍل تـىیل ٍ ؿشح ٍظبیف آى هـخق هیؿَد ،ایي طشح اص ابتذای هبُ ػَم بِ اسائِ فؼبلیتّبی
فشٌّگی ،اجتوبػی ٍ ٍسصؿی بِ ػاللِهٌذاى هحلی ٍ داًؾآهَصی اص ػَی ؿَسا خَاّذ پشداخت ٍ دس هبُّبی بؼذ بب افضایؾ الیِّب ٍ
گشٍُّب خذهبت ٍ خشٍجیّبی طشح گؼتشؽ خَاّذ یبفت.
سٍؿي اػت وِ ایي طشح بِػٌَاى وبًًَی هحلِای ٍ پشٍطُای پبیلَت چِ بب هـبسوت اّبلی هحلِ ٍ هذسػِ ٍ چِ بب تذاٍم ّوىبسی بیي
ًْبدی ػبصهبىّبی هؼئَل هٌطمِ ٍ ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد فشاهحلی هیتَاًذ دس ػبلّبی بؼذ ؿبّذ اٍجگیشی ٍ بلَؽ خَد ببؿذ.
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آسصٍهٌذین بب هَفمیت ایي طشح ٍ ػبیش پشٍطُّبی پبیلَت هذسػِ اجتوبػی ػبصهبى دس ػبل اٍل ٍ اداهِ آى دس ػبلّبی بؼذ ،ػالٍُ بش ًتبیج
آى دس تَػؼِ حیبت جوؼی هحلِ ٍ استمبی ػولىشد تحلیلی ٍ اجتوبػی داًؾ آهَصاى ،صهیٌِ تشٍیج ایي طشح هفیذ دس بیي ػبیش هذاسع
هحالت ون بشخَسداس ؿْشی ٍ سٍػتبیی فشاّن گشدد.

