
درس هایى براى بازآفرینى شهرى پایدار

شرکت بازآفرینى شهرى ایران

 اینفـوگرافى

بازآفرینى  آمـوزه هاى 
پایـدار شهرى 

تهران، باالتر از میدان ونک، خیابان خدامى، شماره 51
شرکت بازآفرینى شهرى ایران

تلفن : 021-887888860-1    
نمابر : 021-88779892

motaleatekarbordi@gmail.com :پست الکترونیکى
www.udrc.ir : وبسایت







                                                   آمــوزه های بازآفرینـی شهری پایـدار
_______________________________________________

مقدمه
بازآفرینی شهری به عنوان دستور کار جدید شهری برای خروج از بحران در عرصه توسعه 
شهری توسط وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در نظر گرفته شد. همزمان با آغاز 
برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در دولت دوازدهم به منظور آگاه سازی و جلب مشارکت 
مسئوالنه کنشگران در همه سطوح و فرایندها، تلخیص پیام هایی ساده و تصویری تحت 
عنوان آموزه های بازآفرینی شهری پایدار با بهره مندی از تجارب قبلی شروع شد. این 
آموزه ها مطابق با سه فاز کلی اقدامات برنامه های بازآفرینی شهری در سه محور زیر 

تدوین و ترویج شده اند:
- مبانی و مفاهیم پایه بازآفرینی شهری،   

- الزامات قانونی و سیاست های اجرایی و   
- برنامه های عملیاتی و تجربیات عملی.   

در مجموع با شفاف سازی و ترویج مفاهیم، الزامات قانونی و برنامه های دولت در حوزه 
بافت های ناکارآمد شهری، تالش بر این است تا همسویی الزم با کنشگران این عرصه و 
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دریافت پیشنهادات اصالحی و یا تکمیلی ممکن شود. از این رو امید است که خوانندگان 
محترم با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود ما را در این مسیر همراهی و یاری نمایند.

الزم به ذکر است با توجه به اهمیت ظرفیت سازی در این زمینه، آموزه های بازآفرینی 
حاصل  پیِش  رو  کتابچه  که  می شود  ترویج  و  تدوین  مستمر  به صورت  پایدار  شهری 

فعالیت های بهمن ماه 1396 تا تیرماه 1397 می باشد. 
پیگیری آموزه های بازآفرینی شهری متعاقب از طریق سایت شرکت مقدور است.

شرکت بازآفرینی شهری ایران
تابستان 1397       
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