خالصه طرح خانه های علم وزندگی وابسته به شهرداری
ماموریت خانه های علم وزندگی درسطح محالت:
)1ارتمبی آگبّی ّبی ضْزًٍذی ًسجت ثِ سًذگی ضْزی
)2ثْجَدهٌبسجبت اجتوبػی
) 3هحلی ثزای آهَسش ّبی ضْزًٍذی الذام ثِ آهَسش ٍفؼبلیت ّبی تزٍیجی هی وٌذ
)4فؼبلیت ّبیی وِ وِ هٌجز ثِ افشایص تَاًوٌذی ضْزًٍذی
) 5راُ اًذاسی ایي وبًَى ّب هی تَاًذ حلمِ ٍاسطی هیبى اًتظبرات ًٍیبسّبی ضْزًٍذاى اسیه سَ ٍسیبست
ّبی ضْزداری هی ثبضذ.
)6ثباسائِ خذهبت هستوزآهَسضی تزٍیجی دردستیبثی ثِ آرهبًطْز اسالهی
اهداف
)1ایجبدسبختبرّبی هطبروت جَیبًِ آهَسضی درسطح هحالت ٍضْز
) 2ارتمبی سطح فؼبلیت ّبی آهَسضی ضْزًٍذاى درهَضَػبت آهَسش ضْزًٍذی .هذیزیتت ضْزی
)3تَاًوٌذسبسی الطبرجبهؼِ اسطزیك فؼبل سبسی طزفیت ّب ٍفزصت ّبی هزدهی
ضرورت
)1ػذم ٍجَدی سبختبرّبی هطبروت جَیبًِ آهَسضی درسطح هحالت
)2تملیل ٍوبّص ّشیٌِ ّبی هذیزیت ضْزی اسطزیك ارتمبی داًص ٍهْبرت ّبی ضْزًٍذی
)3ایجبداًگیشُ هطبروت درضْزًٍذاى ثِ هٌظَر ّویبری درجل هسبئل ٍهؼطالت ضْزی
) 4ایجبدسهیٌِ هٌبسجت ثِ هٌظَرضىَفبیی استؼذادّبی ثبلمَُ ٍخاللیت ّبی فزدی ٍگزٍّی داًص آهَساى
سیبست ّب ٍراّجزدّب....
سیاست ها وراهبردها:
)1ایجبدخبًِ ّبی ػلن ٍسًذگی درسطح هحالت
)2جوبیت اسضىل گیزی وبًَى ّب ی داٍطلت هزدهی آهَسش هحَرهحالت
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)3ارائِ الگَّبی هَفك هذیزیت هطبروتی ػزصِ آهـَسش ضْزًٍذی ثبتىیِ ثزظزفیت ّبی هتٌَع داٍطلجبًِ
هحلی
)4جزوت ٍسبهبًذّی ٍرّجزی فؼبلیت ّب درچبرچَة اخاللیبت اجتوبػی ٍدیٌی درسطح هجالت
)5تبویذ ثزلزاری ارتجبطبت دٍسَیِ ضْزًٍذاى ٍوبًَى ّبی داٍطلت هزدهی آهَسش هحَر
)6راُ اًذاسی جْت ارائِ آهَسش ّبی ضْزًٍذی ٍاػضبء
موضوعات فعالیت
)1خبًِ ّبی ػلن ٍسًذگی اًذیطِ ّب
)2خبى ّبی ػلن ٍسًذگی آهَسش ضْزًٍذی(آهَسش تزافیه ،آهَسش هحیط سیست،آهَسش
پسوبًذ،آهَسش حمَق ضْزًٍذی)
)3ػلوی(ضبهل وبًَى ّبی :ریبضی ،فیشیه ،ضیویً،جَم،تبریخ ٍتَریسن)
ٍ)4الذیي پیطتبس
)1ضبهل وبًَى ّبیی است وِ هتطىل اسثزگشیذگبى ػلوی،آهَسش،فزٌّگی،اجتوبػی وِ ثب استفبدُ اس ظزفیت
ّبی آًبى درراستبی تمَیت سطح فزٌّگ استفبدُ هی ضًَذ.
) 2وبًًَی است وِ درراستبی ارائِ خذهبت آهَسضی ٍتزٍیجی ثِ ضْزًٍذاى ثِ هٌظَر ضىَفبیی خاللیت ٍ
ًَآٍری درهحلِ ای.
)3درراستبی آهَسش ّبی ضْزًٍذی ثِ ٍالذیي جْت تزثیت فزسًذاى ثِ ػٌَاى ضْزًٍذاى هسئَلیت پذیزٍ پَیب
-1درخَاست تبسیس
-2ارائِ هذارن
-2استؼالهبت
-3تبییذًبم
ً-4بهِ ضَرا
-5ارائِ هذارن
-6تىویل اسبسٌبهِ
-7آهَسش ّیئت هَسس
-8ارائِ تؼْذًبهِ درخصَظ ػذم فؼبلیت سیبسی،اًتفبػی،اًتمبدی
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-9ثزگشاری هجوغ ػوَهی ٍاًتخبثبت ضَرای هزوشی(ً5فزُ)
-11صَرهجَسهَلت 6هبِّ
-11ارسیبثی اسػولىزد
-12ارائِ گشارضبت هبّیبًِ
-13ارائِ ثزًبهِ ّبی یه هبِّ ٍ3هبِّ ٍ6هبِّ
-14ارائِ اثزگذاری فؼبلیت
-15هؼزفی هىبى
-16تبییذیِ اسضَرای ًظبرت پزاهبوي فزٌّگی ضْزداری جْت صذٍرهجَس2سبلِ
ً-17صت تبثلَخبًِ ػلن ٍسًذگی ضْزداری
-18هؼزفی دثیزهجوَػِ (وبًَى)ثزای 1سبل
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