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در راستاي فرمايشات معظم رهبري در نامگذاري سال 1392 به عنوان سال حماسه اقتصادي و پيمايش ميزان تحقق بخشي 
انتشار و طبع« عملکردها و  به »جمع آوري،  نظر دارد نسبت  برنامه ريزي شهري و روستايي در  شعار امسال، مرکز مطالعات 

اقدامات عملي دستگاه ها و ارگانهاي دخيل و همه طرح ها و پيشنهادات دلسوزان و خادمان ايران عزيز اقدام نمايد. 
بر اين اساس، از کليه اهالي دانشگاه، استادان و صاحبنظران حوزه حرفه اي مديريت شهري و روستايي و تمامي مسئولين 
ارگانهاي اجرايي مرتبط با اين حوزه که تمايل دارند تا در اين طرح شرکت نمايند، تقاضا مي شود که با پاسخگويي به سواالت 
پيوست نسبت به مستندسازي تجربيات مديريتي و اقدامات صورت گرفته از يک طرف و ارائه نقشه راه براي ماه هاي آينده و 
چشم اندازسازي گام هاي بعدي اقدام نمايند. شايان ذکر است مجموعه ايده ها و پيشنهادات و گزارش هاي ارسالي به مرکز، 

در قالب مجلدي تحت عنوان »دستاوردهاي سال حماسه اقتصادي در حوزه مديريت شهري« به چاپ مي رسد.
سواالت به شرح زير است:

1. براي خلق حماسه  در سطوح اقتصادي، قطعاً پيش نيازها و بسترهايي الزم است. از ديدگاه جنابعالي، چه عواملي مي توانند در 
خلق حماسه اقتصادي کشور مؤثر باشند؟ يعني به عبارتي به نظر شما، براي خلق حماسه ي اقتصادي، چه بسترها و پيش نيازهايي 

الزم است تا آن حماسه بتواند اتفاق بيفتد؟
2. در حوزه شهرداري ها و اقتصاد شهري چگونه مي توان راهکارهايي را يافت که به تحقق ابعاد حماسه اقتصادي و مقوله 

اقتصاد مقاومتي مدد رساند؟ رسالت شهرداري را در اين رابطه به اختصار تبيين نماييد.
3. راهکارهاي راهبردي و عملياتي در تحقق بخشي به سال حماسه اقتصادي را به تفصيل به فراخور مسئوليت دانشگاهي و 

اجرايي خود شرح دهيد.
4. در صورت انجام اقدامي عملي و راهبردي توسط جنابعالي در نيمه اول سال حاضر، به اختصار به آنها اشاره کنيد.

آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تالش هايي است که با واکاوي منابع، الگوها، و عوامل تغيير يا ثبات، به تجّسم آينده هاي بالقّوه 
و برنامه ريزي براي آنها مي پردازد. آينده پژوهي بازتاب دهنده چگونگي زايش واقعيّت »فردا« از دل تغيير )يا ثبات( »امروز«، 
است. ضرورت پرداختن به آينده پژوهي در حوزه مديريت شهري و ترسيم جايگاه برتر ايران عزيز در حوزه خدمت رساني به 
شهروندان و دستيابي به گامهاي علمي براي مباني انديشيدگي آرمانشهر اسالمي، مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي 

را بر آن داشت تا نسبت به فراخوان طرحها و ايده هاي آينده پژوهي در مديريت شهري اقدام نمايد.
بر اين اساس، از کليه اهالي دانشگاه، استادان و دانشجويان حوزه حرفه اي مديريت شهري و روستايي و تمامي مسئولين 
ارگانهاي اجرايي مرتبط با اين حوزه و تمامي اربابان نظر و اهالي انديشه که تمايل دارند تا در اين طرح شرکت نمايند، تقاضا مي 

شود که با ارسال طرح هاي و مقاالت خود در اين رابطه اقدام نمايند. شايان ذکر است:
به مرکز، در قالب مجلدي تحت عنوان »آينده پژوهي در مديريت  ارسالي  و گزارش هاي  و پيشنهادات  ايده ها  1. مجموعه 

شهري« به چاپ مي رسد.
2. اين فراخوان در 3 بخش زير برگزار مي شود:

   • ارائه ايده هاي برتر و طرحهاي نوين در حوزه آينده پژوهي و مديريت شهري و روستايي؛
   • ارائه طرح هاي پژوهشي يا »پيشنهاده طرح« هاي کاربردي مبتني بر آينده پژوهي در مديريت شهري و روستايي؛

   • ارائه مقاالت و گفتارهاي علمي مبتني بر ساختار پژوهشي در موضوعات »آينده پژوهي در مديريت شهري«؛
   • ارائه کتب مرتبط با موضوعات »آينده پژوهي در مديريت شهري«.

3. مجموعه مقاالت برگزيده در قالب کتب و مجلدهايي پياپي توسط انتشارات مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي به 
چاپ مي رسد.

4. کتب ارسالي بعد از فرآيند داوري در مرکز، توسط انتشارات مرکز به چاپ مي رسد.
5. در هر بخش به آثار ارسالي برگزيده جوايزي نفيس اهدا خواهد شد.

6. تاريخ ارسال تا 15 اسفند 1392 خواهد بود.
7. براي ارسال آثار مي توانيد آنها را به آدرس: تهران، ميدان وليعصر )ره(، بلوار کشاورز، ابتداي خيابان نادري، پالک17، 

کدپستي: 1416633661؛ ارسال نموده و يا از طريق رايانامه: idea.future@yahoo.com اقدام نماييد.

طرح ها و اقدامات سال حماسه اقتصادي

طرح ها و ايده هاي آينده پژوهي در مديريت شهري
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فراخوان و همایش
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همايش ملي آينده پژوهي 

در راس��تاي اهداف چش��م انداز جمهوري اس��المي در سال 1404 و سياس��تهاي کلي نظام مقدس جمهوري اسالمي، همايش ملي 
آينده پژوهي به همت دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار مي شود. محورهاي همايش عبارتند از:

• روش ها و رويکردها در آينده پژوهي؛
• آينده پژوهي و تفکر استراتژيك؛

• آينده پژوهي و تکنولوژي هاي نوين؛
• آينده پژوهي در اقتصاد و محيط کسب و کار؛

• آينده پژوهي در مديريت شهري؛
• آينده پژوهي در حوزه انرژي؛

• آينده پژوهي در حوزه جامعه، فرهنگ، خانواده، رسانه؛
• آينده پژوهي در حوزه سياسي، امنيت و دفاعي.

عالقه مندان مي توانند به آدرس درگاه همايش با عنوان futuresstudies.ir مراجعه کنند.

همايش ملي آينده پژوهي 
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