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                   « بسمه تعالي»

 مقدمه

ق مشارکت عامه   حاصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  8تحقق بند  ملی بازآفرینی شهری در راستای ستاد

هسهازی   ملهی راهبهردی احیاب ب  مفهاد سهند   مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و فرهنگهی وهویو و همینهین اجرایهی نمهودن      

ههای نحهوه    ین نامه   آی(هیها  وزیهران   16/6/93نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری)مصوب مورخ 

ای الیت سهازمان هه  آیین نام  تاسیس و فعمواداجرایی نمودن  جهت همینین وفعالیت ستادهای ملی و استانی بازآفرینی شهری 

 ا  مههورخجلسهه)مصههوب  نهههادهههای مههردم نامهه  تشهه لآیین هیهها  محتههرم وزیههران( 08/05/84رخمههومههردم نهههاد )مصههوب 

نامه  هها و   کمک ب  اجهرای بر این سازمان ها دردر وصوص ت الیف هیا  وزیران (  ۲۷/5/1395و  11/1/1395  ۲/1۲/1394

و  اقتصهادی  - فرهنگهی  – ههای اجتمهاعی  جههت بهبهود ويهعیت شهاو      دولتهی های دولتی و عمهومی ییر های دستگاهپروژه

بیروانه  سهتاد   دبنا ب  پیشنهاد مشترک  1396/ 03 /۲3  در جلس  مورخها و محال  هدف بازآفرینی شهریسالمت در محدوده

ههای مهردم   شه ل تو نحوه فعالیت کارگروه تش یل  نام آیین  ملی بازآفرینی شهری و شب   ملی موسسا  نی وکاری و ویری 

 :تصویب نمودذیل را ب  شرح  متناظراستانی  زآفرینی شهری پایدار و ستادهایذیل ستاد ملی بانهاد 

 

 :کارگروه مأموريت -1ماده 

 بانی دیده ری گذاو مشارکت سازمان یافت  آنها در فرآیند سیاست1نهاد های مردمتش لمندی از ظرفیت بالقوه و بالفعل بهره

روستایی با 3و نیز زیست بوم  ۲های هدفپایدار در محدوده فرینی شهریبازآ هایپایو و اجرای برنام  ارزیابی  نظار  

   .روی رد آمایو و توسع  سرزمین

 

 

 اهداف: -2ماده 

                                                           
 نهاد و موسسا  نی وکاری و ویری  ای است ک  ماهیتی ییردولتی  ییرانتفاعی و ییرسیاسی دارند. های مردممنظور کلی  سازمان  1

 های با کاربری ناسازگار شهریهای شهری با پیشین  روستایی و پهن های تاریخی  پهن های ییررسمی  محدوده  س ونت گاهمیانیهای ناکارآمد بافت  ۲

 شده گذاری ای پ فرهنگی و اجتماعی اقتصادی  توازن چهارچوب در زیستی پایداری اساس بر و اکولوژی ی توان بر مبتنی توسع  آن فرآیند ک  ساوت انسان یا طبیعی محیطی  3

 .است
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  هدف هایهفعال در محدود های مردم نهادتش لهمگرایی و هم اری   -۲-1

 تیزیس محیطی فرهنگی وجتماعی  ااقتصادی   ترویج و توسع  فرهنگ مشارکت عمومی در فرآیند بهبود ويعیت -۲-۲

 سازی ( های محلی ) جریانو سازمان نهادی مردمهامحال  هدف از طریق ایجاد  احیاب و توسع  تش ل

های هدف از طریق توسع  ظرفیت های بهبود و توسع  پایدار روستاها و محدودهها و برنام اثربخشی فعالیتکمک ب   -۲-3

 سازی () توانمند های محلی فعالنازماو س نهادهای مردمتش لمدیریتی 

یق هم اری از طر و زیست بوم روستایی ارپایداستفاده بهین  از منابع مادی و معنوی معطوف ب  بازآفرینی شهری  -۲-4

 )پایدارسازی( شهری پایدار های اجرایی موظف در ستاد ملی بازآفرینیو دستگاه نهادهای مردممشترک تش ل

 ن مشارکت ساکنا سازیبسترو  های اجرایی مرتبطدستگاهب  نظارتی -نقو مشورتی ب ارگیریو  احیاب و توسع  -۲-5

نی ند بازآفریفرایر و حفظ و تقویت سرمای  اجتماعی د ها و اقداما گیریهای  اجتماعی در تصمیملی و تش لنهادهای مح

 و زیست بوم روستایی پایدار شهری

 و ویری  کاریکمک ب  ساماندهی ودما  نی وو ویری  و همینین  بان ودما  داوطل ترویج و اشاع  فرهنگ -۲-6

 هدف هایدر محدوده های اقتصادی و ترییب و ترویج مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقیبنگاه

  پایدار و زیست بوم روستایی  شهریالمللی در بازآفرینی های بینسازی ب  منظور مشارکت و جلب پتانسیلظرفیت -۲-۷

 

 :اعضاء  -3ه ماد

 شب   ملی موسسا  نی وکاری و ویری نماینده تام االوتیار  .1

  جوانان فرینی زنان وآبنیاد توسع  کارنماینده تام االوتیار  .۲

 جامع  نی وکاری ابرارنماینده تام االوتیار  .3

 مجتمع آموزشی رعد  نماینده تام االوتیار .4

 امام علی )ع( دمی  مرامداد دانشجویی جمعیتنماینده تام االوتیار   .5

 موسس  ویری  امام علی )ع(نماینده تام االوتیار   .6

 بنیاد کودک نماینده تام االوتیار   .۷

 موسس  ویری  گلشیرازی نماینده تام االوتیار   .8

 انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ) حامی (نماینده تام االوتیار   .9

 موسس  ویری  مهرگیتینماینده تام االوتیار   .10

 انجمن مددکاری اجتماعی ایران نده تام االوتیار  نمای .11

 موسس  کاردوکنماینده تام االوتیار   .1۲
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 موسس  توانمندسازی فرهیخت نماینده تام االوتیار  .13

 موسس  سنستا نماینده تام االوتیار   .14

 های پایدار ) زیپاک (بوم االوتیار موسس  زیستنماینده تام .15

 یر و صدور ح م توسط رئیس کارگروه(دانشگاه )با پیشنهاد دب نفر استاد ۲ .16

  های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزار  کشورسازمانمعاون  .1۷

 نهاد ریاست جمهوری  و مناطق محروم توسع  روستایی معاوننماینده تام االوتیار  .18

موسسا   های مردم نهاد ش ی کشور)مدیران کل سازمانآموزش پزوزار  بهداشت درمان واجتماعی معاون  .19

 (ویری  و نی وکاری

 ریاست جمهور امور زنان ووانوادههای مردم نهاد معاونت مدیرکل سازمان .۲0

رویجی امور ت )مدیرکل دفتر مطالعا  کاربردی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گاننمایند .۲1

  و دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری(

ب   های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمرکز تش لو فرهنگی و  اجتماعی تمعاوننماینده  .۲۲

 های کشورنمایندگی از شهرداری

 نماینده وزار  تعاون  کار و رفاه اجتماعی .۲3

 ریهای مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگمدیرکل دفتر امور مجامع و تش ل .۲4

 یتی(وزار  ورزش و جوانان )معاونت ساماندهی امور جوانان  معاونت امور فرهنگی و ترب نماینده .۲5

  ب  تناسب مويوع جلس و نهادها ها دستگاههای مردم نهاد  سازمانسایر 

  شوند.و رئیس کارگروه ب  پیشنهاد اعضای کارگروه انتخاب میدبیر : 1* تبصره

شور باشد از کدر وصوص بروی شهرهای ارگروه چنانی  دستور جلسا  کنین از سایر اعضا و همیحسب مورد : ۲* تبصره

  ب  ویژه شهردار مربوط  دعو  ب  عمل وواهد آمد.استانی مسؤلین 

 :کارگروه وظايف -4ماده 

  سند ملی راهبردی احیاب 6 و 4 راهبردهایهای مرتبط با سیاستاهداف اسناد باالدستی والزاما  و تحقق  هم اری در -1-4

 شهری های فرسوده و ناکارآمد بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت

و  طلبان ا  داوودم  سازی برای تعمیق  ارتقا و نهادین  کردن مشارکت اجتماعیهای ترویجی و فرهنگتعیین سیاست -۲-4

وانین و قشنهاد ن ارائ  پیو همینی های مرتبطو دستگاه های مردم نهادتش لها و محال  هدف از طریق در محدودهویری  

  و نیز زیست بوم روستایی مقررا  مرتبط با حوزه بازآفرینی شهری پایدار

ر دو... سالمت  وفرهنگی   اجتماعیدر زمین   و بلندمد میان مد    های کوتاه مد برنام و اجرای بررسی وتصویب  -3-4

 های مرتبطدستگاهو   های مردم نهادتش ل از طریق های  هدفها و محل محدوده

http://www.kanoonha.ir/
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های بازآفرینی  ام در وصوص اجرای برنهای مرتبط و دستگاه های مردم نهادتش لمیان و تقسیم کار  هماهنگیکمک ب   -4-4

 اجتماعی در سطح ملی 

ت ارتقا مناسب جهسازی و ارائ  اعالم نظر در وصوص تصمیمستادهای شهرستانی و استانی و بررسی  ارزیابی عمل رد -5-4

 ای الزم درازوکارههای محلی و تدوین ستش لتوسط  ها  و ارائ  راه ارهای مناسبشناسی برنام وآسیب هامل رد این ستادع

 این زمین 

های مرتبط هو دستگا نیملی و استا نهادمردم هایتش ل ب  منظور توان افزایی یحمایتهای و تعیین سیاستکار تدوین سازو -6-4

 های هدفها ومحدودهنوسازی محل  احیاب  بهسازی و مشارکت در در فرآیند

سطح  مشارکت در وب  منظور هم اری  مرتبط های ب  دستگاه و معرفی آنها های مردم نهادتش لتهی  بانک اطالعا   -۷-4

 محلی

های مردم مانساز های دولتی ب ای قابل واگذاری دستگاههگذاری وظایف و فعالیتنحوه وابررسی و پیشنهاد چگونگی  -8-4

 و تدوین سازوکارهای مربوط  های  هدفها و محل در محدوده نهاد

  های  هدفها و محل محدوده مردم نهاد هایتش لهای آموزشی تخصصی برای طراحی و اجرای دوره -9-4

اجرا و  از طریق دیگر بهره مندی اعضاب از تجارب یو  های ویروواهان  مشترکلیتکمک ب  انتقال تجربیا  و فعا-10-4

و همینین  های اطالع رسانیایجاد پایگاه  های موفقالعا  کاربردی و مستندسازی نمون مط مجال  و کتب تخصصی وانتشار 

ها و محدوده رد دیدهای مناسب برای توسع  فعالیت اعضاب و یا راه اندازی مؤسسا  جهای جامع  و یافتن زمین سنجو نیاز

 های  هدفمحل 

وارائ   های  هدفها و محل حدودهمدر  های مرتبطو دستگاه های مردم نهادتش لنحوه فعالیت  شناسی آسیبررسی و ب -11-4

 راه ار برای رفع مسائل و مش ال 

اموریت و المللی در راستای تحقق مبین هایاز تجارب و پتانسیلمندی اثربخو سازی جهت بهرهترسازی و ظرفیتبس -1۲-4

 هاهداف کارگرو

 

 :دبيرخانه کارگروه  وظايف -5ه ماد

 جلسا   تنظیم صورتجلسا    ابالغ و پیگیری اجرای مصوبا  و ...اعم از برگزاری  انجام امور کارگروه -1-5

با مشارکت  ها در کوتاه مد   میان مد  و بلندمد ه منطبق با اهداف و رعایت اولویتکارگرو های ساالن تهی  برنام  -۲-5

 های عضوکارگروهدستگاهو  نهادمردمهای تش ل

های زمانی در دوره آنهال رد عم ارزیابی و همینین  متناظر استانی هایکارگروهتش یل  و نظار  بر راه اندازی وزمین  سازی  -3-5

 مشخ 
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 یل انعقاد واز قبمت فرهنگی و سال  های مرتبط اجتماعیبخشی با دستگاههماهنگی بین  انجام امورا  مربوط ب  هم اری و -4-5

 های هم اری و...اجرای تفاهم نام 

  های مصوب کارگروه برنام وارجی( برای اجرای  –منابع مالی )داولی  پیگیری تخصی  بررسی و -5-5

 یربط ایر مراجع ذسستاد ملی و دبیروان  جهت ارائ  ب  های ملی و استانی کارگروهفصلی تهی  گزارش ساالن  عمل رد  -6-5

 شود.د ملی ب  دبیروان  ارجاع میانجام سایر اموری ک  توسط کارگروه و ستا -۷-5

 

 :برگزاري جلساتفعاليت و نحوه چگونگي -6ده ام

رکت در ماینده وی جهت شندر جلسا  يروری است و در صور  عدم ام ان حضور   ارگروهکاعضابکلی  شرکت  -1-6

 عرفی وواهد شد.م کارگروهب  دبیر  جلسا  ب  صور  موقت و کتباً

معرفی  روهکارگا ب  دبیروان  نمایندگان تام االوتیار ر  های عضو دستگاه نهادها و موسسا  و  ارگروهبا تش یل ک- ۲-6     

 نموده و توسط دبیروان  برای اعضاب برای مد  دو سال ح م صادر می شود.

أی ریما  اتخاذشده با صور  نیاز ب  رأی گیری  تصماعضاب رسمیت یافت  و در  نصفبا حضور  کارگروهجلسا  - 3-6      

 باشد.معتبر میحاير  موافق نصف بعالوه یک اعضاب

ها و مناطق تش یل مین اری و کارشناسی در هریک از زهای کتواند متناسب با وظایف محول شده گروهمی کارگروه-4-6      

 ملی وواهد بود. های کاری با تصویب ستاددهد  عناوین و وظایف این گروه

ب   تش یل ان جلس  و زم   مراتب را ب  همراه دستورقل یک هفت  قبل از تش یل هر جلس موظف است حدا کارگروهدبیر -5-6     

 اطالع اعضاب و دبیروان  ستاد برساند.

  نسبترور  ند بنا بر يتواننیز می کارگروهاعضاب وواهد بود. يمناً کارگروهبا دعو  دبیر  کارگروهلسا  تش یل ج-6-6   

 دروواست تش یل جلس  اقدام نمایند.ب  

دون برکت در جلس  شهای ییرعضو هنگام طرح مباحث مربوط برای ظف است از نمایندگان دستگاهوم کارگروهدبیر -۷-6     

 حق رأی دعو  ب  عمل آورد.

 رگروهکاامضاب دبیر  تدوین و با کارگروهن  کلی  صورتجلسا  و تصمیما  اتخاذشده در هر جلس  توسط دبیروا- 8-6     

 شود.ساعت ب  کلی  اعضاب و دبیر وان  ستاد اعالم می 48حداکثر پس از 

 ارگروهکی ب  دبیر موظفند حداقل یک هفت  قبل از تش یل جلس  پیشنهادهای وود را ب  صور  کتب کارگروهاعضاب -9-6 

 اعالم نمایند.

کتبی  ی و گزارششود   بررسها و مويوعاتی را ک  توسط دبیروان  ستاد ارجاع میموظف است پیشنهاد کارگروه- 10-6

 ارای  نماید.

 با هماهنگی دبیروان  ستاد صور  می پذیرد. کارگروهبازدیدهای میدانی  - 11-6
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 ضمانت اجرايي و منابع مالي -7ماده 

س  ستاد یاز  در جلها و تأمین اعتبارا  مورد ننام اجرایی بر   منظور اوذ يمانتمصوبا  کارگروه در صور  لزوم و ب -1-۷

 گردد.ملی مطرح و با توافق اعضاب  تصویب می

ا  این مصوب( اعتبارا  مورد نیاز برای اجرای ۷49/48601)شماره  ۲/۷/93ر اساس مصوب  هیأ  وزیران مورخ ب -۲-۷

های مردمی و و مشارکت های مردم نهادتش لهای و کمکهای ذیربط های سنواتی دستگاهکارگروه از محل بودج 

 تأمین وواهد شد.شهرداری ها 

  هاي استاني کارگروهنحوه فعاليت   - 8ماده 

  یریتمدو همینین یست بوم روستایی زو در محال  هدف بازآفرینی شهری  نهادهای مردمتش ل ارتقاب فعالیت ب  منظور

در  هاتش لو اظر متن اعضاب  های مربوط ب  مناطق هدف در استانی اجتماعی و فرهنگهابرنام  سازی و نظار همگام

ی در متناظر مل و اعضا زیر مجموع  ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار با شرح اهداف و وظایف  کارگروه حاير یهااستان

 . گرددتش یل میها سطح استان

 ستانیا کارگروه است و دبیریری و ملی بوده کارگروهبا استانی متناظر  کارگروه و اعضای شرح وظایفاهداف   -1تبصره 

اد ملی بیروان  ستو د سایر اعضای کارگروه و انتخاب ف ریس و دبیر کارگروه ملی و با همرئی ها ب  پیشنهاددر سطح استان

  گردد.می یلتش  ذیل ستاد استانی بازآفرینی شهری های فعال در سطح استانها و تش لبازآفرینی شهری از بین شب  

رگروه ینی شهری و کااستانی بازآفر های مصوب ستادهای ملی ها و برنام استانی در چارچوب سیاست کارگروه -۲تبصره 

)اداره های مردم نهاد ش لتروه و کارگ ملی اقداما  الزم را انجام و گزارش عمل رد ماهان /سالیان  را ب  دبیروان  ستاد استانی

 ستان( ارسال وواهد نمود.کل راه وشهرسازی ا

ه یندايمن حضور نم های ستاد استان ح وظایف کارگروه با سایر کارگروهبا توج  ب  زمین  های ارتباطی شر – 3تبصره 

  .وواهد داشتدر جلسا  ستاد استان حضور  ها  رئیس کارگروه نیزکارگروه در جلسا  سایر کارگروه

 

ازآفرینی شهری پایدار ب  تصویب ستاد ملی ب 1396/ 03 /۲3تبصره در تاریخ  5ه و ماد 9بر این آیین نام  مشتمل  -9ماده 

  باشد.رسید و از این تاریخ الزم االجرا می

 




