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 عالیبسمه ت

 مقدمه .9

ها اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کودک و سالمند، شاغل و تک انسانتهران شهری برای همه است، و توجه به نیازهای تک

بیکار، متأهل یا مجرد بر عهده مدیریت شهری است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهر، گروه مهم و اصلی از شهروندانی 

ای در نیازمند توجه ویژه پذیرند،هایی که در خانواده و جامعه میهای ستتتنی و یا تعداد نق هستتتتند که با توجه به گروه

 شهر هستند.   

ترین نیازهای انستتان در جامعه استتت. احستتات امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک نیاز به امنیت همواره از بنیادی

توسعه و ثبات جامعه است. بدیهی است که بدون برخورداری از امنیت نمی توان انتظار کارآیی از  ،اجتماع و بسترساز رشد

اختار شهری به مثابه سیستمی از اجزا و عناصر برای زندگی همراه با رفاه و کرامت انسانی را داشت. بدیهی است در بین س

های مغفولی مانند زنان و کودکان بی  از ستتایرین از عدم امنیت در شتتهر صتتدمه می بینند. از این رو   شتتهروندان گروه

در  «رفاع ههریانن و بیای ااهیاسا ی و بهسانی فضاه طرح ارتقاء احساا  انیتت ناا  رر هاهر ان طر    »

 دستور کار قرار گرفته است. 

 استفاده باشند، قابل که اجتماعی موقعیت و سنی هرگروه از زنان، برای آن نقاط از بسیاری که است شتهری  تهران؛ شتهر  

 تعطیالت و شب در اوقات موضوع این و ،شهری فضتاهای  امنیت و ایمنی نظر از چه و غالب کارکردهای نظر از چه نیستت. 

 های زمینه در عینی مباحث نمودن ملموت برای بنابراین مداخله عملیاتی .شتتود می دو چندان استتت کمتر تردد که

 دارد بر اسات ماده قصد است. لذا این طرح برخوردار زیادی اهمیت شهری، در این طرح از طراحی فضتاهای امن شهری و 

 ها و قابلیت  تحلیل و به بررسی دفاع شتهری  )توستعه و رف  فضتاهای بی   برنامه پنج ستاله توستعه شتهرداری تهران    66

 افزای  و اجتماعی جهت شتتهری طراحی راهکارهای زنان و خانواده ها، از دیدگاه آنان و همچنین ارایه حضتتور مشتتکالت

 بپردازد. شهری هایعرصه در زنان کیفیت زندگی نیز و حضور

 

 هدف کلی .2

رایندهای اجرایی، ایجاد ستتتازی اقدامات، تعیین نق  نهادهای متولی، بهبود فالعمتل حاضتتتر به منظور یکپارچه دستتتتو 

 1366سال دفاع شهری در وحدت رویه برای انجام امور مربوط به اجرای طرح بهسازی و رف  فضای ناامن و بی هماهنگی،

 تنظیم شده است.و نیز دستیابی به الگویی مناسب 
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 جزیی اهداف .9

 بهسازی فضای شهری برای حضور همه افراد به خصوص زنان و کودکان   .1

 تر آنان در سطح شهردستیابی به الگوی مشخص در ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری و حضور فعال .2

 پذیری شهرارتقای سطح رضایت شهروندان و زیست .3

 

 جایگاه و الزامات قانونی .4

، و تحقق اهداف برنامه سوم  1366-1442) حاضر در راستای اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهراندستورالعمل 

دفاع یامن و بناتوسعه و رف  فضاهای ، تهران رنامه پنج ساله سوم توسعه شهرب 66ماده و بطور اخص توستعه شهر تهران،  

 شهری تدوین شده است.

 تعاریف و مفاهیم تخصصی .5

  که دسترسی به آن برای  -طبیعی یا مصنوعی –منظور از فضای عمومی آن دسته از فضاهایی است : فضاای مومنی

 کنند.پذیر است و تمام یا اکثر اعضای جامعه از آن استفاده میهمگان امکان

   :شناختی بوده و محل های زیباییفضاهای شهری بخشی از فضای عمومی است که دارای ویژگی فضااهای هاهری

 نمود تعامالت اجتماعی شهروندان است.بروز و 

 :امنیت به لحاظ نظری دارای دو وجه عینی و ذهنی استتتت. امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید نستتتبت به  انیتت

های مزبور مورد حمله قرار گیرد. به های کستب شده است و در معنای ذهنی یعنی فقدان هرات از اینکه ارزش ارزش

یتت بته معنتای ایجتاد شتتترایع و موقعیتت ایمن، از جمله محیع فیزیکی برای حفا ت و      تعبیر دیگر بعتد عینی امن 

های اصتولی و حیاتی جامعه استت و بعد ذهنی امنیت بیانگر میزان احستتات امنیت در میان اعضای   گستترش ارزش 

 ند.جامعه است و این که شهروندان تا چه حد از حس اطمینان و رهایی از هر نوع ترت و تهدید برخوردار

   :حاکم شدن شرایطی در شهر است که امکان کنترل فضای اطراف را برای شهروندان  انیتت رر فضااهای هاهری

 رساند.  ثباتی دارند را به حداقل میکننده برای وقوع جرم و بیآورد و عواملی را که نق  ترغیبفراهم می

 ها احسات رضایت و اطمینان افراد در آن ای باشند کهفضتاهای شهری باید به گونه  های فضای انن ههری:و ژگی

ها نکات ایمنی، های ستنی و جنستی توانایی استتفاده از آن را داشتته باشند و در طراحی آن    خاطر کنند. تمامی گروه

 روانشناختی، زیباشناختی و اکولوژیکی رعایت شده باشد.

  :که در آن فرد، در محیطی آشنا و به احسات امنیت به وضعیت ذهنی راحت و مناسبی اشاره دارد  احساا  انیتت

 پردازد.  آورند، به فعالیت معمولی خود میهمراه افراد دیگری که تهدیدی برای او به وجود نمی
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  هاییهای خرابه و خلوتی که از نور و دید کافی برخوردار نیستند یا مکانمکان رفاع هاهری: فضااهای ااانن و بی 

دفاع شتتهری زمینه را برای باشتتند. فضتتاهای ناامن و بی که کمتر در معرض تردد مردم یا نظارت نیروی انتظامی می

خطر شتده و احستتات   ها باعث ایجاد نگرانی و احستتاتستازند؛ در نتیجه حضتور در این مکان  ارتکاب جرم فراهم می

 دهد.امنیت را به شدت کاه  می

  :کنندگان از فضاهای شهری اثر مجموعه عناصتری که به شکلی منفی بر احسات امنیت استفاده  نشاالت  اابدیی

های بصری و محیطی )نمادی، دیداری، محیطی، های کالبدی شتامل اندازه و فرم فضتا، ویژگی  گذارد. برخی مولفهمی

 و نفوذپذیری است. نور و روشنایی 

 ارکان  .6

ستاز و کار اجرایی و ستاختار ستازمانی طرح بهسازی و رف  فضای ناامن و بی دفاع شهری با رویکرد حضور زنان و خانواده    

  شهر به صورت ذیل است:در 

  

نیابع رر افت اطتما  و هیاسا ی 

 فضاهای ااانن و بی رفاع ههری
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 شورای راهبری ستادی .6.9

به منظور ستیاستتگذاری، مدیریت و راهبری طرح، شتورای راهبری تشکیل می شود. مسیولیت تهیه دستورالعمل، بررسی    

گانه را بر عهده دارد. اعضتای این شورا به شرح ذیل   22مناطق روند پیشترفت و نظارت بر فرایند اجرای دستتورالعمل در   

 شوند:تعریف می

  معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران )رئیس شورا 

  مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران )دبیر شورا 

   مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 ،نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران  مدیر کل هماهنگی 

 رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 

 رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران 

   معاون اجتماعی نیروی انتظامی 

  عضو محترم شورای اسالمی شهر تهران 

 نماینده از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های اجتماعی و شهری 

 اهی  عضو دانشگ 

 

 :وظا ف اصلی همرای راهدری مدار  اای ان 

  سیاستگذاری، راهبری و تدوین استراتژی ها 

 بررسی و تصویب آئین نامه ها، دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی 

 ارائه تفاهم نامه ها، لوایح قانونی به منظور حمایت از اجرای طرح 

  گانه    22نظارت بر روند اجرای طرح در مناطق 

 ارائه گزارش های پای  و رصد طرح به شهروندان، نخبگان و ذی نفعان شهری 

 

 شواری اجرایی در سطح منطقه .6.2

بته منظور متدیریتت، هتدایت اقدامات و انجام هماهنگی میان واحدهای ذی مدخل در اجرای طرح، شتتتورای اجرایی در     

شتهرداری هر منطقه ایجاد می شتود. این شتورا مستیولیت شناسایی نقاط ناامن و بی دفاع در سطح منطقه، ارزیابی نقاط     

ی دفاع، حل مسائل و چال  های احتمالی پی  روی اجرای شتناستایی شتده واصله، ارائه راهکار و رف  فضاهای ناامن و ب   

طرح و بررستتی و نظارت بر روند پیشتترفت طرح در ستتطح محله را بر عهده دارد. تزم استتت این شتتورا بستتتر همفکری و 
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های دخیل در خصوص اجرای طرح، تقسیم کار درست در زمینه اجرای طرح و جلوگیری هماهنگی میان نهادها و سازمان

 ازی کاری در سطح منطقه را ایجاد نماید.  از مو

 :امضای همرای اجرا ی مدار  اای ان 

  شهردار منطقه )رییس شورای اجرایی 

 معاونین شهردار منطقه 

 شهرداران نواحی مرتبع 

  معاون امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل امور بانوان 

   مدیر امور بانوان منطقه 

    نمایندگان و معتمدان محله )دو نفر 

 سازمان های مردم نهاد فعال در آن منطقه 

 دفاتر توسعه محلی مرتبع با هر محله 

 

 :برخی ان نهتر ن وظا ف همرای اجرا ی مدار  اای ان 

 های دخیل در اجرای طرح هماهنگی میان نهادها و سازمان 

  ها  اجرای طرح و حل مسائل و چال 

  هماهنگی با ستتازمان های دخیل منطقه ای )نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهزیستتتی، اداره بر. و ...  به منظور

 های مرتبع با آن سازمان  اجرای فعالیت

 هماهنگی بین معاونت های تخصصی جهت پیگیری و انجام مأموریت های محوله 

 ارائه گزارش از اجرای هر گام به شورای راهبردی 

 

 خانه اجراییدبیر  .6.9

 دبیرخانه اجرایی در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه )اداره بانوان منطقه ، ذیل شورای اجرایی تشکیل می شود. 

 :برخی ان نهم تر ن وظا ف آ  مدارتیی ان 

      جلب مشارکت های مردمی، دریافت ایده و طرح های شهروندان 

     برگزاری جلسات و تهیه صورت جلسات 

     تجمی  گزارش های اجرای طرح در منطقه 
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 اداره کل امور بانوان .6.4

این اداره کل به عنوان نا ر و مطل  در اجرای طرح از سوی شورای راهبردی در نظر گرفته شده است و نماینده آن در 

 شوراهای اجرایی مناطق حضور می یابد.

 

 دفتر مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی .6.5

جهت شناسایی (  PAR)این اداره به عنوان همکار و نا ر در اجرای گام اول دستتور العمل با تکیه بر رویکرد پژوهشتی    

 نقاط ناامن و بی دفاع شهری در کنار اداره کل امور بانوان در نظر گرفته شده است.

 

 شهروند .6.6

دارد و در شناسایی نقاط ناامن و بی دفاع شتهروند در این دستور العمل به عنوان فردی محسوب می شود که حق بر شهر  

 شهری به روش های مختلف مشارکت می کند.

 

 996سامانه مدیریت شهری  .6.6

 های ورودی در معرفی و شناسایی نقاط ناامن و بی دفاع شهری از سوی شهروندان است.یکی از مدخل 

 

 سامانه الکترونیکی شناسایی و بهسازی فضاهای نا امن و بی دفاع شهری .6.6

این ستامانه تحت نظارت ستازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی است و به عنوان یکی از مناب  شناسایی نقاط ناامن     

 دفاع شهری در نظر گرفته می شود.و بی

 نیروی انتظامی   .6.1

. شتتهرداران را در اختیار دارد جرم در محالتمتصتتدی اصتتلی برقراری امنیت در شتتهر استتت و داده های نیروی انتظامی 

 .  خذ نمایندا انتظامی وینیر را از گانه 22مناطق جرم خیز  قاطناطالعات و نقشه های  ،ر این طرحنواحی می توانند د
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 دفاع شهری فرآیند و سازمان اجرای طرح بهسازی فضاهای ناامن و بی .6

 دفاع شهریمطالعه، بررسی و شناسایی فضاهای ناامن و بیگام اول: 

 دفاع شهری در نقشهاستخراج و جایابی نقاط ناامن و بی: گام روم

   اجرای طرح  گام سمم:

 نظارت و ارزیابی: گام چهارم

 

 اومرار گام های اصلی فرآ یی براانه 

در گتام های ذیل فرآیند و گردش کار در نظر گرفته برای تعریف، شتتتناستتتایی، معرفی، اجرا و نظارت بر طرح، توستتتع   

 گانه معرفی و ترسیم شده است. 22های مناطق شهرداری

 

 

 

 

 

 دفاع شهری  مطالعه، بررسی و شناسایی فضاهای ناامن و بی  گام اول: .6.9

گانه مو ف  22طور همزمان از پنج روش صورت می پذیرد. شهرداری مناطق دفاع شهری به شناسایی فضاهای ناامن و بی

هستتتتند، با همکاری دفتر مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی، دبیرخانه اجرایی، شتتتهرداران نواحی، ستتتازمان فناوری  

 که شرح و ایف هردفاع شتهری اقدام نمایند  ارتباطات و اطالعات و نیروی انتظامی نستبت به تعیین فضتاهای ناامن و بی  

 کدام به شرح ذیل است:

مطالعه، بررستی و شناسایی فضاهای ناامن و بی دفاع شهری در  رفتر نطابعا  نعاوات اجتوامی و فرهیگی:  .1

ستطح محالت با استتفاده از  رفیت مشارکت زنان صورت می پذیرد. تزم به ذکر است این امر از طریق جلسات   

پذیرد. این مطالعه و   صورت می1زنان فعال شتهروند )پیوستت شتماره     با حضتور PAR متمرکز گروهی با روش 

 22به صورت متمرکز در مناطق مطالعات اجتماعی و فرهنگی با همکاری اداره کل امور بانوان و اداره کل بررسی 

مناطق مو فند همکاری کامل با گروه ، صتتورت می پذیرد. 3شتتماره پیوستتت مطابق با جدول ، در ستته فاز گانه

 پژوهشی و تسهیلگران معرفی شده از سوی اداره امور بانوان در اجرای این طرح داشته باشند.

 گام اول

نطابعه، بررسی و  

هیاسا ی فضاهای 

 رفاع ههریااانن و  بی

 گام روم 

  جا ابی استخراج و

رفاع اقاط ااانن و  بی

 ههری رر اقشه

 گام سمم

 اجرای طرح

 گام چهارم

 اظار  و ارن ابی
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: برگزاری جلستات و نشتست های گفتگویی با ساکنین محالت، نمایندگان و معتمدین محله،   ربترخااه اجرا ی .2

NGO ر خصوص معضالت و دفاتر توستعه محلی، جهت شناسایی و استخراج نقاط ناامن و بی دفاع در نقشه د ها

طراحی، ایده پردازی،  ریزی،برنامه فرآیند در ذی نفوذ و ذی مدخل ذی نف ، محله و شتتتناستتتایی گروه های

 دفاع شهری.بیناامن و پذیری و تعیین نقاط تحقق

ایجاد نظام پیشتتنهادات و پلتفرم مشتتارکت   ساااننا  بانرساای و ساااننا  فیاوری ارتداطا  و اطتما : .3

مشتارکت شتهروندی ابزاری برای جلب مشتارکت مستتقیم مردم در بیان مسائل و مشکالت     شتهروندی؛ پلتفرم  

می باشد. در این بخ  مسائل و از مردم موجود در ستطح محالت در مراحل مختلف اجرای پروژه و نظرستنجی   

ثبت می « 136سامانه »و « تهران من»مشتکالت در موضتوع احستات ناامنی در شتهر از سوی مردم در سامانه     

 شود و جهت رسیدگی به مناطق و دبیرخانه اجرایی مستقر در هر منطقه ارجاع داده می شود.

لیست دفاع شتهری را مطابق با چک شتهرداران نواحی مو ف هستتند فضتاهای ناامن و بی   هاهررارا  اماحی:   .4

ن و ناام مندرج در دستتورالعمل شتناسایی و تعیین کنند )ضروریست شهرداران نواحی پس از شناسایی فضاهای  

بی دفاع و ثبت آنها در ستامانه فضای ناامن و بی دفاع شهری )سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی  و  

 گزارش نقاط شناسایی شده را به شورای اجرایی ارائه دهند .

: شتهرداران مناطق مو ف هستتند، به منظور شتناستایی فضاهای ناامن و بی دفاع اجتماعی، از     اتروی ااتظانی .5

  رفیت نیروی انتظامی منطقه خود جهت دریافت اطالعات و نقشه های مکان محور جرم خیز استفاده نمایند.  

 

 : ت اجتماعی و ارزیابی برای انجام آن بخ  هایی از طرح که دارای ابعاد و تبعات اجتماعی هستتتتند، پیوستتت تدصاار

اجتماعی و فرهنگی )اتاف  با محوریت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه تهیه شتتود. تزم به ذکر استتت که مناطق می 

توانند در تهیه طرح توجیهی از  رفیت های دفاتر توستتعه محلی مناطق، ستتازمان های مردم نهاد متخصتتص و فعال در 

ماعی در منطقه،   رفیت های مردمی فعال در ستتطح منطقه و نهادهای برون ستتطح منطقه، اداره خدمات رفاهی و اجت

 سازمانی )نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و ...  برای شناخت، استفاده کنند.  

 دفاع شهری در نقشه  استخراج و جایابی نقاط ناامن و  بی گام دوم:  .6.2

 ( در گام اول  و تأیید نقاط مورد نظر در شورای اجراییتجمی ، بررسی و تأیید نقاط ناامن و بی دفاع شناسایی شده 

  تهیه نقشهGIS دفاع شناسایی شده در سطح منطقهفضاهای ناامن و بی 

 

  : محور مورد نیاز برای شتهرداری های نواحی، مسیولیت تهیه و در اختیار قرار دادن اطالعات و نقشه های مکان  تدصار

دارند و اطالعات مورد نیاز برای انجام برنامه ریزی در سطح محله را فراهم شتناخت و تحلیل وضتعیت محله را بر عهده   

 می نمایند.
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   : ضتروریستت نقاط ناامن و بی دفاع تعیین شده در نقشه به تأیید نهایی شورای اجرایی، معاون امور اجتماعی و   تدصار

 فرهنگی منطقه و مدیر امور بانوان منطقه برسد.

 گام سوم:  اجرای طرح   .6.9

دفاع شتتهری مطابق با چک لیست گانه مو ف هستتند پس از انجام مطالعه و شتناستایی فضتاهای ناامن و بی     22مناطق 

 رنامه ریزی تزم را به عمل آورند: ب ، در تمام محالت منطقه، در دو سطح ذیل 3)جدول پیوست شماره 

ع با و ایف معمول معاونت های رف  فضاهای ناامن و بی دفاع شناسایی شده که مرتب ابف( اگهیاهات هاهری:  

 گانه است. 22تخصصی در شهرداری مناطق 

رف  فضتتاهای ناامن و بی دفاع شتتهری که خارج از برنامه های مستتتمر    ب( پروژ  های امچک نقتا  نحلی:

ران گ، با حضور تسهیلگانه تعریف می شود، بایستی در قالب پروژه های کوچک مقیات محلی 22شهرداری مناطق

و با محوریت معاونت برنامه ریزی مناطق  ی جهت جلب مشتتتارکت ستتتاکنین در انجام این قبیل پروژه هااجتمتاع 

  صورت 1366)مطابق با دستتور العمل تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه های کوچک مقیات توستتعه محلی در سال  

   پذیرد.

  2ظرف  نی   ی رستمر ابعولاجرااالته: ضارور سات رفع اقاط اا انن و بی رفاع هیاسا ی هی  رر هر فان ان   

 صمر  پذ رر.نا  

 نظارت و ارزیابی گام چهارم:  .6.4

نظارت میدانی و پای  طرح توستع دو نهاد اداره کل امور بانوان و شتورای اجرایی انجام می شتتود که مشتمل بر اقدامات   

 زیر خواهد بود:

 ارن ابی تمسط ارار  ال انمر بااما  .1

 

همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی، میزان اثربخشتتتی اجرای طرح بر ارتقای احستتتات امنیت اداره کل امور بانوان با 

 گانه مشتمل بر موارد زیر می باشد: 22زنان در شهر را  ارزیابی می کند. ارزیابی اجرای طرح در مناطق 

 گیری میزان موفقیت طرح در اجرای صحیح برنامهبررسی و اندازه .1.1

 در رسیدن به اهداف برنامه بررسی میزان موفقیت طرح .1.2

بررستتی میزان کاه  انحرافات اجتماعی و ارتقای احستتات امنیت در زنان و خانواده در مقایستته با ارزیابی    .1.3

 اولیه  

 بررسی میزان موفقیت طرح از نگاه مردم   .1.4
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 ارن ابی تمسط همرای اجرا ی .2

زیر و ارستتال آن به اداره کل امور پای  طرح  در حال اجرا، تهیه و تدوین گزارش تحلیلی بر مبنای اطالعات  .2.1

 بانوان 

 تحلیل وض  موجود طرح های محلی در حال اجرا .2.2

 کنترل روند پیشرفت طرح و ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف متولی در اجرای آن .2.3

 بررسی شیوه اجرای طرح در محالت منطقه و سنج  میزان پیشرفت آن .2.4

 ت کننده در اجرای طرح های  محله ایبررسی عملکرد تیم اجرایی و نیروی انسانی مشارک .2.5

 بررسی مشکالت طرح در هر محله .2.6

 تهیه گزارش های ارزیابی ماهیانه و ارسال آن به اداره کل امور بانوان .2.6
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 اعتبار تأمین .6

از ردیف اعتباری پروژه های کوچک مقیات توستتتعه محله ای و بر استتتات  اعتبتار تزم جهتت اجرا و نگهداشتتتت طرح  

 345663 نامه به شماره ) 1366دستورالعمل تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه های کوچک مقیات توسعه محله ای در سال 

   تأمین می شود.14/44/1366مورخ 
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 روش نطابعه و هیاسا ی اقاط ااانن و بی رفاع رر سطح نحت   - 1پتمست هوار  

 گااه ههر تهرا  با بهر  گتری ان رو الرر نشاراتی 22نطابعه و هیاسا ی اقاط ااانن و بی رفاع رر سطح نحت  نیاط  

 ارن ابی فراگتر اقاط ااانن و بی رفاع میما  طرح

 تمصتف الی
شناسایی و جانمایی نقاط ناامن و بی دفاع در سطح تمامی محالت منطقه و جم  بندی راهکارهای پیشنهادی پروژه پژوهشی جهت 

 جهت حل مسیله

 نراحل پروژ 

 2معرفی مجری طرح بر مبنای پیوست شماره  .1

 تایید مجری طرح و عقد قرارداد .2

ز اجرای پژوه  توستتع مجریان، در هر )قبل ا جهت حضتتور در دوره آموزشتتی  به اداره کل امور بانوان معرفی مجری طرح .3

منطقه تزم استت که مجریان، نخستت در کارگاه مشتورتی اداره کل امور بانوان برای هماهنگی روش تحقیق با سایر مناطق    

شترکت کنند و پس از آن هر مجری در منطقه خود کارگاهی آموزشتی با تستهیل گران محلی جهت هماهنگی اجرای طرح    

 خواهد داشت .

 اسنادی و کیفی با رویکرد مشارکتی در سطح تمامی محالت منطقه   -پژوه  کمیاجرای  .4

مستتتند ستتازی )تهیه عکس و فیلم از برگزاری جلستتات ، مستتتند نگاری و تجمی  یافته ها شتتامل شتتناستتایی نقاط ناامن    .5

 بندی راهکارهای پیشنهادیجم 

  GIS)ثبت داده های اجتماعی به صورت نقشه جغرافیایی  .6

 تدوین گزارش کامل و گزارش مدیریتی   .6

 روش اجرا

 )شناسایی، دسته بندی، تدوین نقشه، تحلیل و ریشه یابی، بررسی راهکارها  PARمشارکتی ارزیابی  -

   FGD)نشست های بحث گروهی متمرکز  -

هماهنگی و مدیریت برگزاری هرگونه نشست و جلسات گروهی با زنان محل و فعاتن خانه ها در سرای محالت بر عهده اداره  االته:

 باتوان و دفتر مطالعات در منطقه خواهد بود.  

خروجی های قابل 

 تحم ل

 گزارش تفصیلی مکتوب  -

 گزارش مدیریتی با تکیه بر راهکارها و برنامه عمل  -

 نقشه جغرافیایی نقاط نا امن و بی دفاع  -

 گزارش راهکار های پیشنهادی درنشست های بحث گروهی جهت رف  نقاط نا امن و بی دفاع -
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 هاخصه های ااتخاب نجری طرح  - 2پتمست هوار  

 فرم نشخصا  نجری طرح

 اطتما  نجری
 تحصیالت مجری )مدرک و درجه تحصیلی  -

 مدت فعالیتسوابق فعالیت های پژوهشی و  -

 تتم اجرا ی نجری
تعداد اعضای تیم علمی با مدرک و درجه ی تحصیلی مرتبع و  -

 یا سابقه اجرایی مرتبع

 نهار  و تمااا ی نجری

تعداد قرار داد ها و حسن انجام مجری در اجرای پژوه  هایی  -

 با رویکرد مشارکتی

تعداد قرارداد ها و حسن انجام های مجری در اجرای طرح  -

 اجرایی با رویکرد تهسیل گریهای 
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 نناادییی اجرای نرحله اول  -3 هوار  پتمست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان اتوام فان اول اطتع رساای خماهی هی. پسطرح،  و سمم ** ننا  بییی اجرا ی فان روم

 

 

 

 

 

 

 فعابتت میاو ن نراحل

 نا 

هفتهه  

1 

 آذر

هفتهه  

2 

 آذر

هفتهه  

3  

 آذر

هفتهه  

4  

 آذر

هفتهه  

1  

 دی 

هفتهه  

2  

 دی

نرحله 

 اول

ارزیابی نقاط  

امن )هر منطقه  نا

 محله پایلوت  3

     * * انتخاب محله پایلوت و ورود به محله -

  * *    شناخت ذینفعان و مطلعات -

  * *    برای شرکت در جلسه   دعوت از مطلعان -

  * *    ساعته ارزیابی مشارکتی  3برگزاری جلسه  -

تند ثبت و مس

سازی یافته های  

 اولیه

  * *    تکمیل فهرست مشخصات ذیفعان و مطلعان -

  * *    مقوله بندی انواع نا امنی بر اسات نقشه ها   -

  * *    تنظیم  فهرست علل و راهکارها   -

یه نقشه و ته  GISی پژوه  دررود داده هاو -

 ها  

   
 *  

ی جلسات  برگزار

  ازبینیبررسی و ب

 یافته ها

همتتاهنگی بتتا مجریتتان منتتاطق برای زمتتان   -

 نشست ها  

   
 *  

ساعته مجازی )هر جلسه  2برگزاری جلسات  -

 پژوهشگر  5

   
 *  

و ارائه  تدوین 

 گزارش فاز اول

 *      دریافت گزارش ها از مجریان مناطق  -

 *      مقوله بندی یافته ها   -

 *      تنظیم و ارائه گزارش فاز اول   -
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 رفاع ههریچک بتست تعتتن هاخص های طرح فضای ااانن و بی  - 4پتمست هوار  

 رر ف هاخص اقیام

 شناسایی و رف  فضاهای ناامن و خالی و تبدیل آن به مقیات انسانی 
 فضای اا انن و

 خابی و بی رفاع
1 

   کتاه  تراکم جمعیت )ازدحام  از طریق تعری  معابر جهت رف  برخورد فیزیکی افراد

 و بات رفتن احسات امنیت
 2 انرحام

     مزاحمتت خیتابانی در   نتاامنی ذهنی ) وقوع کیف قتاپی، چتاقوکشتتتی، نزاع، درگیری و

 گذشته 
 3 فرم فضا

    از بین بردن اغتشتاشتات بصری در محله و منطقه با هدف کاه  خشونت های شهری

های تجم  معتادین، پاتو. های اراذل و اوباش، فضتتاهای مخروبه و رها شتتده و در مکان

... 

 4 آبمرگی ر یاری

   تمامی معابر مانند خیابان،  رف  تاریکی، کم نوری و توزی  نامناستب ستامانر روشنایی در

 کوچه، پل عابر پیاده، پل های سواره، زیر گذر و...
 5 امر و روهیا ی

 ایجاد دسترسی مناسب و راحت به خدمات حمل و نقل عمومی 

 وضوح مسیر در روز و شب 

رسترسی حول و اقل 

 مومنی
6 

  7 اتفتت و انیتت پتار  روها دیگرانایجاد آزادی عمل فرد پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و تعامل با 

   رف  بوته زارها، پوشتتت  های گیاهی، نرده ها، دیوارها، گوشتتته ها و آتچیق های مان

 رویت پذیری

  از بین بردن شکاف و محل های مخفی شدن، کنج ها، فضاهای بدون کارکرد و همچنین

 موان  کاه  دهنده دید در معابر

 8 رو ت پذ ری نالا 

  کانکس نیروی انتظامیاستقرار 

 حضور پارکبان ها 

 استقرار کانکس یا دکه های فروش 

  نصب دوربین های مداربسته در معابر، زیر گذرها، پل های عابر، پارکینگ های ماشین و

 دیگر فضا های عمومی

 توسعه و بهسازی پیاده روها جهت حضور خانواده و ایجاد نظارت از طریق مردم در فضا 

 9 اجتوامیا جار اظار  

     ایجتاد کتاربری هتای متنوع نظیر تجاری، اداری و تفریحی در طول روز و شتتتب جهت

 افزای  نظارت غیر رسمی
 11 تیمع ااربری و فعابتت

 11 سا ر 

 


