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 -1عنوان پروژه:

تدوین سازوکارهای عملیاتی جهت فعالیت اجتماعی کودکان در شهر
 -2سطح پروژه:
 سطح بزرگ(معامالت عمده)

 سطح متوسط(معامالت متوسط)

 سطح کوچک (معامالت جزئی)

 -3پیشنهاد دهنده و بهرهبردار

پیشنهاد دهنده :مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بهرهبردار :معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 -4بیان و تشریح مسئله (حداکثر  222کلمه)

شهرها و فضاهای شهری می توانند مکانهایی مثبت یا منفی برای زندگی کودکان باشند .به طور ایده آل ،همسایگی ها و محله ها
باید مکانهایی اجتماعی برای کودکان باشند ،بطوری که بتوانند به راحتی اصول جوامع و فرهنگ و تبادالت آنها را برای کودکان
بیان کنند .زویکرد جامعه شناختی ،جدیدترین رویکرد پس از نظریات کودک محور است .این رویکرد کودک را یک فعال
اجتماعی تلقی می کند که بخشی از شخصیت او در ارتباط با فضاهای مختلف شکل می گیرد .خانه ،مهدکودک ،مدرسه ،پارک و
دیگر فضاهای عمومی چون خیابانها ،کوی ها و کوچه ها باید قابلیت براورده کردن نیازهای زیستی ،اموزشی و فراغتی کودک را
داشته باشند .اما شهر مدرن ،نه تنها نمیداند چگونه کودک را بپذیرد بلکه ترجیح می دهد او را تا زمانی که به سن رویارویی با
محیط شهری برسد در اماکن محافظت شده مانند زمین های بازی نگه دارد.
مشارکت کودک مهمترین اصل در برنامه ریزی و طراحی شهری است که در قالب سه راهبرد توسعه زندگی پیاده ،فعالیت کودک
در فضای جمعی و طبیعت گرایی نمود پیدا می کند و به ایجاد حس امنیت  ،هوی ت ،تعلق به مکان و لذت در کودک می انجامد.
بر همین اساس  ،در مطالعه حاضر قصد داریم با الهام از رویکرد های نظری موجود و نیز بهره گیری از نتایج پژوهش های انجام
گرفته در این حوزه ،الگوی عملیاتی برای فعالیت اجتماعی کودکان در شهر تدوین نماییم.
 -5اهداف (حداکثر  122کلمه)

با توجه به ماهیت مطالعه حاضر ،اهداف مهمِ پیشِ روی این مطالعه به شرح زیر میباشد:



شناسایی وضعیت شهروندی و اجتماعی کودکان در شهر تهران
شناسنایی نقش شهرداری در اسناد باالدستی کشور و در ارتباط با ماموریت ها و اهداف سازمانی سایر نهادهای مرتبط با
امور کودک



شناسایی پتانسیل ها و ظرفیتهای شهرداری تهران و ارائه راهکارهای اجرایی برای مشارکت کودکان در شهر
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 -6مبانی حقوقی (سوابق و پیشینه موضوع)(حداکثر  322کلمه)

با استناد به بندهای دوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم ،هجدهم ،نوزدهم ،بیستم و بیست و سوم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  5/7/5731و الحاقات قانونی بعدی آن در زمینه توسعه
فضاهای فرهنگی ،فراغتی و اجتماعی و تمهید امکانات الزم جهت رفاه و اسایش شهروندان ،خصوصا کودکان و با عنایت به تعهد
به صندوق حمایت از کودکان سا زمان ملل متحد (یونیسف) از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران از تاریخ ابالغ این مصوبه
شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی سایر مراجع ذیربط خصوصا دستگاه ها و نهادهایی که به نوعی در ارتباط با
اجرای چنین پروژه هایی مسئولیت تقبل نموده اند ،در جهت تحقق پروژه مزبور عالوه بر ارتقا شرایط زیست محیطی عمومی،
اقدامات مصوب شده را معمول نماید.
 -7قلمرو سازمانی ،محدوده مکانی و زمانی (حداکثر  52کلمه)

قلمرو سازمانی :شهرداری تهران

محدوده مکانی :شهر تهران

محدوده زمانی :سال  5731و 5733

 -8رئوس شرح خدمات
مراحل

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم
مرحله چهارم

عنوان مرحله

کلیات تحقیق

شرح

تدوبن کلیات تحقیق شامل بیان مسأله ،شناسایی و تعیین اهداف طرح،
تشریح اهمیت و ضرورت اجرای طرح

ادبیات تحقیق

مروری بر ادبیات پژوهش شامل بررسی مطالعات تجربی داخلی و خارجی
مرتبط با طرح و تدوین مدلهای نظری و مفهومی

روش تحقیق

انتخاب دادهها و سنجش آنها شامل تعیین حدود میدان مشاهده و طرحریزی
ابزار سنجش و گردآوری اطالعات

یافته ها و دستاوردها

بررسی و مطالعه وضعیت موجود فعالیت اجتماعی کودکان،
علل غیاب کودکان در شهر
آسیبشناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت حضور و فعالیت اجتماعی
کودکان در شهر
بررسی اسناد باالدستی شهرداری تهران و نیز شناسایی سازمان ها و ادارت
مختلف شهرداری تهران مرتبط با بهینه سازی وضعیت فعالیت اجتماعی
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کودکان در شهر
مرحله پنجم

پیشنهادات و راهکارها

مرحله ششم

ارائه گزارش و کاربست

ارائه راهکارهای بهبود نحوه فعالیت اجتماعی کودکان در شهر در حوزه
های مختلف شهرسازی ،زیباسازی ،اجتماعی و فرهنگی و ...شهرداری تهران
ارائه و انتشار گزارش پژوهشی شامل تدوین گزارش پژوهشی و تهیه چکیده
مدیریتی متناسب با فرمت مشخص

مالحظه :بدیهی است رئوس شرح خدمات به صورت اولیه تهیه و تدوین شده است و مجریان محترم میتوانند در پیشنهادهای فنی(پروپوزال) ،شرح خدمات را
با بکارگیری تخصص ،خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.

 -9کاربست
گزارش مدیریتی

 -12برآورد مدتزمان انجام پروژه ( 6ماه)
مدت زمان انجام

وزن هر مرحله نسبت

مرحله (ماه)

به کل پروژه (درصد)

مرحله اول

کلیات تحقیق

 5ماه

51

مرحله دوم

ادبیات تحقیق

 5ماه

51

مرحله سوم

روش تحقیق

 5ماه

51

 5ماه

01

مرحله پنجم

پیشنهادات و راهکارها

 5ماه

01

مرحله ششم

ارائه گزارش و کاربست

 5ماه

01

 6ماه

511

عنوان مرحله

مراحل

مرحله چهارم یافته ها و دستاوردها

مجموع

-11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار

جامعهشناسی ،برنامهریزی شهری ،مدیریت آموزشی ،روانشناسی ،هنر ،مطالعات معماری

-12

برآورد کل هزینههای انجام پروژه ( 296/222/222ریال)
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میزان
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تخصص

مدرک تحصیلی

همکاری
(ساعت)

1

مجری طرح

2
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دکتری/کارشناسی
ارشد

FR11/01

حقالزحمه هر
ساعت (ریال)

جمع هزینه(ریال)

برنامه ریزی شهری /
جامعهشناسی/

011

711/111

31/111/111

مطالعات معماری/

دکتری/کارشناسی

برنامه ریزی شهری /

همکار اصلی طرح

ارشد

جامعهشناسی/

همکار طرح

دکتری/کارشناسی

همکار طرح

ارشد
دکتری/کارشناسی

711/111
10/111/111

511

مطالعات معماری/
3

4

5
6
7

ارشد
همکار طرح

دکتری/کارشناسی

همکار طرح

ارشد
کارشناسی ارشد

همکار طرح

کارشناسی ارشد

روانشناسی
مطالعات معماری

511
511
511

هنر
مدیریت آموزشی
برنامه ریزی شهری

711/111
711/111

71/111/111
71/111/111

511

711/111

71/111/111

011

711/111

71/111/111

مجموع

297/522/222

ـــ
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711/111

71/111/111

اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفادهـــدر تنظیم پروپوزال

سند برنامه 1ساله سوم شهرداری تهران -مجموعه قوانین و مقررات شهرداری تهران
نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده
تاریخ

صفحه  5از 5

