چشم انداز

راهبرد

 .1قزوین هر یست با اقیصاری هکوفا -1-1

با تأاید ب گ رهگ یِ اارآمد ،مبیت ب

سیاست اجرائی

تقویت و احیای نقش بازار سنتی رر هر ننقش اارا ری  -1-1-1تدوین برنامه کارکردی بازار از نظر احیای راسته بازارها و تخصصی
نمودن فعالیتهای تجاری متناسب با فضای تاریخی این مجموعه
و االبدی)
 -2-1-1تدوین الگوی هماهنگ نماسازی و حذف اغتشاشات بصری

ظ فیت های مذهب  ،ف هتگ  ،تاریخ

 -3-1-1تآمین بهداشت محیطی در مجموعه بازار

و طبیع با تااید ویژه ب باغسیان های

 -4-1-1تسهیل حمل و نقل عمومی در محدوده بازار

ستی

 -5-1-1سیاستهای تشویقی جهت بهسازی کالبدی یکپارچه بازار
-2-1
-

 -1-2-1برنامه ریزی جامع برای تأمین آب پارک ملی باراجین
تقوینت و تأاید ب نقش می و متقق ای پارک باراجین و
متقق گ رهگ ی-تف یح زرهک و اامان و ااو پارک ها

-

توسع متقق نمون گ رهگ ی باراجین و زرهک-اامان

-

گسی ش فضای گذران اوقات ف اغت

-3-1
-

 -2-2-1حمایت از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی
 -3-2-1تقویت امکانات گردشگری (امکانات اقامتی ،شهربازی و )...
 -4-2-1تبلیغات و رویدادسازی (مسابقات و )...

-1-3-1
 انگیزه سازی و حمایت های تشویقی از سرمایه گذاران و مشارکتبسنی سنازی ب ای جذگ گ رهگ رر حوزه های تاریخ ،
بخش خصوصی در گردشگری و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری
مذهب و طبیع
تبدیل قزوین ب مقصنند گ رهننگ ی با توسننع متاسنن
 -2-3-1مطالعه و توسعه امکانات زیرساختی برای جذب گردشگران و توسعه
فضاهای اقامی
تورهای گردشگری
ایجار بسنی متاس جرت س مای گذاری بخش صصوی
 -3-3-1برقراری امنیت گردشگران
رر ارائ صدمات گ رهگ ی
 -4-3-1تقویت نقش گردشگری مذهبی و تاریخی در شهر
 -5-3-1فراهم کردن زمینه های آگاه سازی ،شناخت سرمایه های انسانی و
ارزشهای درونی شهر ،آموزش فرهنگ شهروندی متناسب با مقاصد
گردشگری و شکوفایی ظرفیت های گردشگری
 -6-3-1هماهنگی شهرداری و سایر نهادهای تأثیرگذار برای تقویت گردشگری و
بهره برداری از ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه
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چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد

-7-3-1
 ایجاد محور دوچرخه و پیاده ی پیوسته در بافت تاریخی و هسته مرکزیشهر با برابر طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
 توسعه فضاها و تسهیالت انسان محور و پیاده محور-8-3-1
-

-

ارتقاء خدمات مربوط به صنعت گردشگری منطبق با معیارها و
استانداردهای جهانی و صدور مجوزهای قانونی برای ارائه دهندگان آن
خدمات در شهر و استان
توجه به گردشگری خالق و صنایع خالق

 -9-3-1تبلیغات و رویدادسازی برای جذب گردشگر
-4-1
-

ب نام ریزی رر جرت ایجار ب ند باغسنیانرا ستی رر هر

 -1-4-1انگیزه سازی برای باغداران به منظور حفظ و نگهداری باغات (ایجاد
ارزش افزودهTDR ،و ...

قزوین
-2-4-1
حفظ و احیای باغات سننتی با مرننارات هننر وندان و
 تقویت و هدایت آئین های جمعی و سنتی سازمان یافته در باغستانهاهمکاری سازمانرای م تبط
(به منظور شناساندن و تداوم هر چه بیشتر این ذخایر ارزشمند)
 گسترش فضای گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم -3-4-1شناسایی و معرفی سیستمهای باغداری کهن در باغستان سنتی قزوین
 -4-4-1تشویق هر گونه بهره برداری اقتصادی متناسب با حفاظت کامل از باغات
سنتی ،تقویت و رشد صرفه های باغداری با تأکید بر صنعت توریسم
 -5-4-1زمینه سازی برای جلوگیری از تقسیم باغات سنتی و ساخت و ساز در
آنها
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چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد

 -6-4-1تشویق و حمایت از انجمنهای مردمی با گرایش حفاظت و صیانت از
باغات سنتی قزوین
 -7-4-1زمینه سازی برای ساخت باغ موزه ها و باغ گیاهشناسی قزوین در محل
باغات سنتی تخریب شده
 -8-4-1هماهنگی با سایر دستگاههای تاثیرگذار بر باغستانها جهت مساعدت و
رفع نیازهای باغداران
-5-1
-

 -1-5-1ایجاد انگیزه و پیش بینی بسته های تشویقی جهت جذب سرمایه گذار
جذگ سن مای گذاری های جدید ب سوی قزوین ب اساس
ف یت ها و ظ فیت های نو

-

حمایت از س مای گذاری بخش صصوی

-

اج ای ط ح های مرارای با بخررای صصوی

-

جذگ و ب اارگی ی توانمتدی های بخش صصوی

-6-1

 -2-5-1بسترسازی و ایجاد زمینه رقابت بخش خصوصی در شهر به منظور ارتقاء
فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار
 -3-5-1زمینه سازی برای هماهنگی بین بخشی در نظام اقتصاد شهری در حوزه
های دولتی ،عمومی  ،تعاونی و خصوصی
 -4-5-1کمک به ایجاد و رونق فضای کسب و کار
 -5-5-1ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری برای شهرداری

ب ق اری هننبک ارتباگ گسننی ره ،ایمن و س ن یت صدمات  -1-6-1ایجاد زمینه سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل ریلی در سطح مجموعه
شهری ،منطقه ای و ملی
ارتباط و ت انزیی رر سقوح می و ف امی
 -2-6-1تقویت نقش شهر در جابه جایی کاال به عنوان مرکزیت ترانزیتی منطقه
 -3-6-1ایجاد زمینه های الزم برای استفائه از ظرفیت فرورگاه قزوین

-7-1
-

 -1-7-1آموزش و مجهز نمودن کارشناسان به دانش های نوین مالی
توسع متابت ررآمدی پایدار و تحول مسیم رر نظام های  -2-7-1بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری برای اصالح و یکسان سازی
مدی یت مال هر راری
فرایندهای اداری ،مالی ،فنی
ایالح نظام مالی و مدی یت هزیت هر راری
 -3-7-1ارتباط دائمی با مراکز علمی و پژوهشی و مطرح نمودن مسائل مدیریت
و مالیه شهری در اشکال طرح های پژوهشی
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سیاست اجرائی

راهبرد

 -4-7-1به روزآوری روش های تأمین منابع مالی شهرداری و ایجاد ارزش افزوده
برای دارائی های موجود شهرداری
-5-7-1
 کاهش هزینه های شهرداری و کوچک سازی ساختار تشکیالتیشهرداری بر اساس نظریات و ایده های جدید در نظام اداری و مالیه
شهرداری
 واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی -6-7-1افزایش درآمدهای پایدار و پرهیز از اتکاء به درآمدهای ناپایدار
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چشم انداز
 .2قزوین ب واسننق هویت غت ای ان

راهبرد
-1-2

سیاست اجرائی

افزایش سقح حضورپذی یِ فضاهای هر ی

– اسننالم  ،هننر یست انسان محور و
محی محور ،سن زنده ،با نرنناگ ،سبز،
سننال  ،متسج  ،صال  ،هوهمتد ،امن،
ایمن و نیز هر یست با ایفیت زندگ
فزایتده ،با م اازتف یح و گذران اوقات
ف اغت مکف و با ایفیت و ب صوررار از

-1-1-2
 بسترسازی جهت تولید و بازتولید فضاهای شهری سرزنده و پویا باززنده سازری محالت شهر و توسعه زیرساختهای محالت-2-1-2
 ارتقاء قابلیت پیاده مداری و دوچرخه سواری در سطح نواحی مختلفشهر به منظور افزایش برخوردها و تعامالت اجتماعی شهروندان
 توجه به شبکه و مسیرهای دوچرخه سواری توسعه فضاها و تسهیالت پیاده محور گسترش فضای گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم -3-1-2ارتقاء سطح امنیت اجتماعی از طریق افزایش تعامالت شهروندی و
اطالع رسانی شهروندی و افزایش مشارکت عمومی و رضایت شهروندان

هننر وندان آگاه ،مسن ول ،قانونمتد و
پ سرگ

 -4-1-2ایجاد تحوالت الزم در فضاهای شهری در حد استانداردهای موردقبول
-2-2

-1-2-2
برنامه ریزی در جهت مشارکت پذیری و ایجاد حس تعلق به شهر در
شهروندان

ارتقاء سقح ف هتگ هر وندی

-2-2-2
تقویت نقش نهاد های مردمی در فرآیند تصمیمگیری و تصمیم سازی
همراه با ارتقاء سطح آگاهی آنان
نهادسازی و تقویت  NGOها برای مشارکت بیشتر شهروندان
تشکیل کارگروههای مشورتی در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری و
ایجاد فضای مشارکت شهروندان در توسعه شهر
5
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سیاست اجرائی

راهبرد

-3-2-2
 ترویج آموزش های شهروندی حمایت از تولیدات فرهنگی ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت-4-2-2
 شناخت و زمینه سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی ارتقاء هویت و حس تعلق شهروندان -5-2-2زمینه سازی برای گسترش اخالق و منش اسالمی و ایرانی به ویژه برای
نوجوانان و جوانان
-6-2-2
 زمینه سازی برای مشارکت فعال آحاد شهروندان به ویژه نوجوانان و بانوانخانه دار در امور شهر و محله
 توسعه خانه های فرهنگ و سرای محالت -7-2-2هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط جهت ارتقاء سطح فرهنگ
شهروندی
 -8-2-2محله محوری و زمینه سازی برای توسعه فرهنگسراها ،خانه های
فرهنگ و سرای محالت
-3-2
 -احیاء هویت هر

 -1-3-2توجه ویژه به مقوله هنر (به ویژه هنر خوشنویسی) و مفاخر شهر

-

انسجام بخر و برسازی محالت هر و رفت امبورها

-

ارتقاء هویت و حس تعیق هر وندان
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-2-3-2
 معرفی هویت محله ،مساجد ،آثار تاریخی و مراسم آئینی ،مذهبی جمعی،ورزش ها و بازی های بومی
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چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد

 -3-3-2محله بندی در توسعه های جدید شهری و رسمیت بخشیدن به آنها در
تقسیمات فضایی شهر و نامگذاری متناسب برای آنها
 -4-3-2برنامه ریزی در جهت رویداد سازی و ایجاد خاطرات جمعی در فضاهای
مختلف شهر
 -5-3-2شناسایی و تقویت ارزش ها ،سنت ها و حقوق اجتماعی مطلوب
 -6-3-2زمینه سازی شناسایی و احیاء فرهنگ فلکلوریک قزوین

-4-2
-

-7-3-2
 بسترسازی الزم جهت احیای مجدد عنوان دارالمومنین برای شهر قزوین مشارکت در بسترسازی زیرساختهای قزوین به عنوان چهارمین حرماهل بیت
-1-4-2
 ارتقاء بهداشت محیطبسی سازی جرت ارتقاء سالمت هر وندان
 بهبود مدیریت پسماندهااحداث و توسننع پارارای سالمت رر بخررای پ جمعیت
هر ی

-

مرارات رر توسع ف هتگ سالمت و ورزش

-2-4-2
 توسعه و نگهداری فضاهای فرهنگی و ورزشی گسترش فضای گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح پارکها و بوستانها برای توسعه ورزشهمگانی
 -3-4-2زمینه سازی و آموزش برای ارتقاء سالمت روان شهروندان
 -4-4-2هماهنگی با دستگاههای اجرائی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی
 -5-4-2ارتقاء ایمنی و بهداشت و حفاظت از محیط زیست

7

چشم انداز

سیاست اجرائی
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-5-2
 -ارتقاء توان ایمت هنر و تاگ آوری آن رر ب اب سوانح و رفا

 -1-5-2تسهیل و به حداقل رساندن زمان الزم جهت امدادرسانی و خدمات

غی عامل

 -2-5-2برنامه ریزی و ایجاد شبکه دسترسی امن شهری

-

ایمن سازی اماان و فضاهای هر ی

 -3-5-2تقویت زیرساختهای الزم جهت مقابله با بحران و حوادث

-

مدی ی یت و یکپارچ سازی امداررسان و ارائ صدمات ایمن

 -4-5-2نهادینه سازی طرح جامع مدیریت بحران شهری

ب هر وندان نبح ان)

 -5-5-2ارتقاء توان دفاعی و آموزش پدافند غیرعامل به شهروندان به منظور
افزایش و آستانه مقاومت مردم در شرایط بحران
-6-5-2
 تبدیل سکونتگاههای فرسوده و غیر رسمی موجود به بافتهای ایمن از طریقبرنامه ریزی های خاص
 احیاء اماکن و پهنه های فرسوده و ناکارآمد شهری با سیاستهای تشویقی -7-5-2ارتقاء ایمنی در برابر حوادث
 -8-5-2بسترسازی جهت تامین اسکان موقت در مواقع بحران
 -9-5-2حمایت و احیا و باز آفرینی بافتهای شهری (بافت تاریخی -بافت
ناکارآمد)
-11-5-2مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری
-11-5-2هماهنگی و نظارت عالیه بر حسن عملکرد سازمانهای تابعه خدمات
شهری

-6-2

توسنع هنر سازی و معماری اسالم و ای ان و تااید ب

 -1-6-2شناسایی و روز آمدسازی شهرسازی و معماری ایرانی و اسالمی

رعایت ضوابط هر سازی

 -2-6-2بهبود ضوابط و مقررات ساخت و ساز در جهت تقویت هویت ایرانی و
اسالمی
 -3-6-2زمینه سازی برای اصالح نماهای کالبدی بی هویت و مخرب سیما و
منظر تاریخی شهر
-4-6-2
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-

زیباسازی سیما و منظر شهری
آماده سازی سیما و منظر شهری در راستای جذب و رضایتمندی گردشگران
هویتبخشی به منظر شهری

-5-6-2
 ساماندهی ،مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی با هماهنگی سایردستگاهها و بخش خصوصی
 احیا و باز زنده سازی پهنه ها و اماکن فرهنگی ،مذهبی و تاریخی بهسازی بافتهای تاریخی و فرسوده -6-6-2مطالعه و استقرار مولفه های شهرسازی نوین
 -7-6-2ساماندهی ورودی های شهر
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 .3قزوین هننر یسننت ب ننام پذی با -1-3
 -تقویت و توسع ام و ایف ناوگان حمل و نقل عموم

مدی یت هر ی پاسخگو هم اه با حمل

-

و نقنل روان و پناک و توزیت میوازن -

صدمات با تأاید ب حفظ محیط زیست

-

توسع سیسیمرای حمل و نقل عموم

 -1-1-3توسعه و تجهیز پایانه های مسافربری در مبادی ورودی شهر
 -2-1-3تقویت حمل و نقل عمومی از طریق شیوه های حمل و نقلی نوین
 -3-1-3تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی جهت کارآمدی بیشتر و افزایش
آسایش شهروندان از اقشار مختلف

تقویت ناوگان حمل و نقل عموم

رسی س عدالت محور ب صدمات هر ی
 -4-1-3هدایت حمایتهای دولتی به منظور تشویق به استفاده از حمل و نقل
سنامانده ت افیک م از هنر با تااید ب هبک ریی و ققار
عمومی
هر ی
 -5-1-3بسترسازی جهت بهبود خدمات تاکسیرانی
 -6-1-3تقویت سیاستهای کلی درآمدزائی در بخش حمل و نقل عمومی

 -2-3تم از نظام حمل و نقل هر ی ب روی آرامسازی رر نواح
ررون و روانسازی و تسریل ت افیک رر نواح پی امون

-1-2-3
 آرامسازی و توسعه مسیرهای حمل و نقل غیرموتوری با تاکید بر دوچرخه وپیاده در سطح شهر به ویژه در بافت مرکزی شهر و بافتهای درونی محالت
 توجه به شبکه و مسیرهای دوچرخه سواری و توسعه فرهنگ دوچرخهسواری
-2-2-3
 مناسب سازی پیاده روها ،پیاده راهها و مسیرهای دوچرخه مشارکت در توسعه فرهنگ سالمت و ورزش توسعه فضاها و تسهیالت پیاده محور -3-2-3ایجاد محدودیتهای موضعی یا مقطعی برای تردد خودروهای شخصی در
مرکز تاریخی شهر
 -4-2-3تقویت مسیرهای کمربندی تندرو در پیرامون شهر همراه با کندروهای
مناسب
-5-2-3
 توسعه و نگهداری معابر سطح شهر -بهبود ،تکمیل و استانداردسازی شبکه معابر
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چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد

 -6-2-3تقویت و توسعه مرکز کنترل ترافیک
 -7-2-3تقویت ساختار ،کنترل و نظم دهی به سیستم حمل و نقل در شهر
 -3-3ض ورت و الزام ب نام پذی ی راهب ری رر هر راری

 -1-3-3زمینه سازی برای استقرار ساختار نظام یافته و مستقل در مدیریت
شهری برای تدوین ،پایش و نظارت بر عملکرد و اجرای برنامه های
توسعه شهر
 -2-3-3تهیه منشور التزام به برنامه راهبردی در شهرداری و سازمانهای تابع

 -4-3زمیت سازی رسی س آسان ب صدمات هر ی

 -3-3-3تدوین برنامه های سالیانه به عنوان برشی از برنامه راهبردی  5ساله
-1-4-3
 توزیع عادالنه خدمات در تمام سطح شهر و ترویج عدالت در فضای شهری دسترسی عدالت محور به خدمات شهری -2-4-3متناسب سازی کاربری زمین و امکانات حمل و نقل موردنیاز

-5-3
 -تقویت و توسع ام و ایف حمل و نقل ایمن و پاک
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-3-4-3
 توسعه کالبدی در شهر و نواحی منفصل شهری ساماندهی مناطق منفصل شهری در راستای عدالت اجتماعی-4-4-3
 توسعه و ساماندهی پارکینگ عمومی تقویت دسترسی شهروندان به خدمات شهری از طریق افزایش پارکینگهایعمومی شهر
-5-4-3
 توسعه و نگهداری میادین میوه و تره بار و ساماندهی صنوف ساماندهی صنایع ،صنوف و مشاغل-1-5-3
 جلب همکاری تشکل های مردم نهاد به منظور مشارکت شهروندان در امورزیست محیطی

چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد
-

حضور موث رر تتظی سیاسیرای حمل و نقل ناحی

-

ب اارگی ی ان ژی پاک رر حوزه حمل و نقل

 ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و بهره گیری از انرژی های پاک نهادسازی و تقویت  NGOها برای مشارکت بیشتر شهروندان-2-5-3
 آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک در بین شهروندان و کلیه رانندگان وسایلنقلیه
 ارتقاء فرهنگ ترافیک با تکیه بر آموزش شهروندان -3-5-3زمینه سازی برای به حداقل رساندن تقاضای غیرضروری سفر

 -4-5-3تقویت و توسعه مطالعات در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری
-5-5-3
 ارتقاء ایمنی شبکه حمل و نقل ایمن سازی اماکن و فضاهای شهری-1-6-3
-6-3
 مدی یت هننر ی توانمتد و مس ن ول و پاسننخگو با سنناصیاری  -ایجاد چارچوب تعامالت بین مدیران شهری ،نخبگان ،متخصصان امور شهریو شهروندان بر اساس اعتمادسازی و شفاف سازی
چابک ،هم اه با توسع مدی یت س مای انسان
 شفاف سازی بانک اطالعاتی پهنه های مختلف شهر بر ه متدی از اتا فک و مرورت مدیریت سازمانی مشارکت محور -2-6-3تقویت نقش شورایاران در تصمیم گیری های مدیریتی
-3-6-3
 توسعه و بهبود سیستم مدیریت در شهرداری و آموزش های هدفمند تهیه ،تامین و بهبود ابزارهای مدیریت شهری ارتقاء سطح مهارت و دانش نیروی انسانی شهرداری -4-6-3مدیریت دانش محور ملزم به مستندسازی فعالیتها در تمام سطوح
شهرداری
-5-6-3
 تقویت زیرساختها جهت تحقق شهروند و شهر الکترونیک12

چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد
-

ایجاد زیرساختهای توسعه مجازی در شهر و شهرداری الکترونیک
توسعه شهرداری هوشمند

 -6-6-3تقویت نظام اطالع رسانی و پیشنهادات شهروندی
 -7-6-3تقویت مسئولیت پذیری مدیریت شهری در تمامی سطوح کارکنان
شهرداری
 -8-6-3ترویج و معرفی شهر قزوین و عملکرد شهرداری قزوین
 -9-6-3افزایش ارتباطات مردمی با شهرداری
 -11-6-3ارتقاء سطح انگیزه و خدمات رفاهی کارکنان
 -7-3ب ق اری هماهتگ میقابل بین توسننع االبدی – ف هتگ
هر با ه ایط زیست محیق آن

 -1-7-3مبنا قرار گرفتن و حفاظت از شرایط طبیعی شهر در کلیه برنامه ریزی
ها و طراحی های توسعه شهر
 -2-7-3برقراری الزامات الزم برای تحقق موازین شهر پاک و ارزیابی مستمر آن
 -3-7-3حفاظت و طراحی ویژه حوزه آبریز شمال شهر و ادامه آن تا جنوب ،دفع
آبهای سطحی و امور چاهها
 -4-7-3مبنا قرار گرفتن و حفاظت از شرایط طبیعی شهر در کلیه برنامه ریزی
ها و طراحی های توسعه شهر
 -5-7-3توسعه و ترویج بام سبز در ساختمانهای شهر
 -6-7-3همکاری در حفاظت و احیای قنوات تاریخی درون شهری قزوین
-7-7-3
 توسعه و نگهداری پارکها و فضاهای سبز عمومی و بوستانهای بانوان توسعه و فراگیری بوستانهای بانوان در کلیه مناطق و نواحی شهری حفاظت از فضای سبز موجود و گسترش کمی و کیفی آن -8-7-3توسعه و نگهداری مناسب آرامستانها
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چشم انداز

سیاست اجرائی

راهبرد

 -9-7-3کاهش مصرف انرژی
-11-7-3هدایت و کنترل توسعه کالبدی شهر
-8-3
 تقویت و توسع ریپیماس هر ی-

ثبت هننر قزوین ب عتوان سننومین هننر ای ان رر هننبک
هر های صال نیونسکو)

-

 -1-8-3گسترش روابط ملی و بین المللی با شهرهای هم مقیاس برای استفاده از
توانمندی ها و تجارب مدیریت شهری با توجه به سوابق تاریخی
فرهنگی درخشان شهر قزوین
 -2-8-3عضویت در اتحادیه ها و انجمنهای ملی و بین المللی در حوزه امور
شهری

ریپیماس هر ی رر مقیاس می و ف امی

 -3-8-3تقویت همکاری با سازمان اسکان بشر ملل متحد و یونسکو و  ...در حوزه
امور شهری
 -4-8-3بسترسازی جهت تحقق خصوصیات شهر خالق
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چشم انداز

راهبرد

 .4قزوین هننر یست س آمد رر زمیت
هنای عیم

و پژوهرنن

و مبیت

فتاوری های ب ت رر جایگاه قق
می و ف امی

عیم

سیاست اجرائی

-1-4

رویدارسننازی وقایت مخییع عیم و آموزه ن متقق ای -1-1-4 ،برنامه ریزی در راستای میزبانی مسابقات و رویدادهای علمی ،آموزشی،
پژوهشی
می و ف امی

-2-4

ب نام ریزی جرت تقویت زی سنناصت ها و سنناصیارهای  -1-2-4تمرکز بر رشته های خاص پژوهشی و آموزش عالی در دانشگاه های
شهر قزوین
بتیان های عیم رر هر
 -2-2-4ایجادزمینه های الزم برای جذب نیروهای توانمند و استفاده از
شرکتهای دانش بنیان بومی قزوین در طرح شتابگر ملی «چشمه نور
ایران»

ب

 -3-2-4بسترسازی برای ارتباط بخش خصوصی با مراکز علمی و پژوهشی جهت
افزایش میزان کارآیی و بهره وری در مدیریت شهری
 -4-2-4همکاری با سایر دستگاههای مرتبط جهت توسعه و نشر بنیان های
علمی در حوزه مدیریت شهری
 -3-4بسی سازی متاس
میتاس

با آن

ب ای فتاوری های نوین و ارائ صدمات  -1-3-4ترویج استفاده از فناوری نانو در پروژه های شهری
 -2-3-4تبدیل قزوین به مرکز تحقیقاتی  ITSشهری غرب کشور ،برای مطالعه
و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در سطح منطقه ای و ملی

 -3-3-4بسترسازی و ترویج استفاده از انرژی های نو در شهر و ساختمانهای
شهری
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