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 تعالیبسمه

 
 

 های مسکونی با رویکرد شهر دوستدار کودکتدوین ضوابط طراحی مجتمع عنوان پروژه:

 

   بیان و تشریح مسأله  -7

 

 

دی تردیشوند و رین ثروت هر کشور محسوب م برخوردارند و بزرگتهای سنی   ای در میان گروهکودکان از اهمیت ویژه

گذاری در هر رشته دیگر سودمیدتر است. همانطور که گذاری در راه رفاه، تعلیم و تربیت آنان از سرمایهنیست که سرمایه

عالوه برتوسعه  کودک، سالم رشد های انسنان در دوران کودک  اسنت و مزمه  دانیم آغاز پرورش بسنیاری از توانای  م 

باشد. چرا که محیط زندگ  فرد در این تعامل با محیط م  جهت های  درزمییه یادگیری از طریق آموزش صحیح، ایجاد

 گیری شاکله وجودی و رشد جسم  و روان  او تأثیر قطع  دارد.دوران بر شکل

ن در تحومت مدرن شهری نادیده گرفته از سنوی دیگر با گسنترش موش شنهرنشنیی  در دنیا و افزون  جمعیت، کودکا    

 شود.ها در شهرها بیش از پیش احساس م اند و لزوم توجه به آنشده

تهیه و به « شنهر دوستدار کودک »ی با عیوان اشنورای اسنالم  شنهر تهران مهنوبه     8811در سنا   با توجه به اییکه 

مهوبه، آیین نامه اجرای  مهوبه مذکور توسط معاونت شهرداری تهران ابالغ نمودند و پس از آن در راستای پیشبرد این 

های مربوطه ابالغ گردید که طبق آن معاونت امور اجتمناع  و فرهیگ  تهینه و از سنننوی شنننهردار محترم به معاونت  

دار گردیده است و را عهده "سازی فضاهای شهری شهر دوستدار کودکمیاسب"شنهرسازی و معماری دبیری کارگروه  

ون  های مسکامات  که در راسنتای مهوبه فو  الذکر ملزم به انجام آن گردیده است تامین امییت در مجتم  از جمله اقد

 باشد.م 

لنذا بنا عیایت به ویایم محوله هدا از انجام این طرج جسنننت و جوی چارچوب  میعطم برای تبیین چگونگ  تعامل   

باشد. پرسش اساس  این است که برای آنها م  های مسنکون  و طراح  فضنای میاسب بازی  کودک با مکان در محیط

های محیط کالبدی )عیی ( و محیط ، با چه چارچوب  مولفه«ارتقای تعامل کودک با مکان در فضای باز مسکون »برای 

 گیرند؟روانشیاخت  )ذهی ( در تعاد  قرار م 

رتبط و های معامل  آنها، مفاهیم و نرریهبرای پاسن  به این پرسش در نرر است با مطالعه و شیاخت کودکان و  رفتار ت  

های موجود، ضوابط  جام  و کامل جهت طراح  فضای میاسب بازی کودکان های مکان پس از بررسن  نمونه پژوهش

 ها ارائه شود.های مسکون  تهیه و راه کارهای  نیز در جهت اجرای  شدن آندر مجتم 
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  اهداف -2

 

 
 

 

 عمومیپیشینه  -9

 

 
 

 کلمه( 05 حداکثر)و زمانی  مکانی  ،نیقلمرو سازما  -4

 

طراح  مجتم  های مسکون  با رویکرد دوستدار کودک )شامل فضاهای داخل  و  تهیه دستورالعمل"هدا اصنل  طرج  

کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و  با توجه به شرج ویایم اداره"باز مجتم  و فضناهای مصهنوک کودکان(  

انداردهای های آموزشن  رعایت است برگزاری دوره اسنت. هدا جانب  این مطالطعات آموزش  متولیان از طریق  معماری

 باشد. مو صدور پروانه میاطق و مسئولین کیتر  نقشه دفاتر  طراح  و ایمی  فضای بازی برای کاربران کیتر  تقشه

است که برای « شنهر دوسنتدار کودک  »وجود دارد که معتبرترین آنها  دیدگاهها و رویکردهای متیوع  زمییه عیوان این طرج،در 

توسنط یونیسنم یا همان صنیدو  حمایت از کودکان ارائه شند. بر این اسنناس مطابق با بسننیاری از اصو       09اولین بار در دهه 

خود را برای فراهم کردن  ها باید تمام  تالشبه آن پیوسنته است، دولت  8832نامه حقو  کودک که دولت ایران در سنا   پیمان

  .فضای رشد و بالیدگ  کودکان به کار گیرند

تهیه و به شهرداری تهران ابالغ نمود و « شهر دوستدار کودک»ای با عیوان شنورای اسالم  شهر تهران مهوبه  8811در سنا   

ی اجتماع  و فرهیگ  تهیه و از سو پس از آن در راستای پیشبرد این مهوبه، آیین نامه اجرای  مهوبه مذکور توسط معاونت امور

 های مربوطه ابالغ گردید.  شهردار محترم به معاونت

از دیگر موارد تهیه شده در این زمییه م  توان به شیوه نامه میاسب سازی تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری اشاره 

ساختمان ها، دارای چک لیست های نرارت  نیز  نمود که ضمن ارائه ضوابط در خهوک میاسب سازی فضاهای عموم  از جمله

 میاطق و معاونت های مربوطه ابالغ شده است. به کلیه 8805در این خهوک م  باشد. این شیوه نامه در سا  

 قلمرو سازمان  معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران 

   گانه شهر تهران 22در سطح میاطق قلمرو مکان 

  ماه 1 مطالعات قلمرو زمان 
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  ئوس شرح خدماتر  -0

 
 

 کلمه( 755 حداکثر) و کاربست ی مورد انتظارهاخروجی  -6

 
 
 

 مراحل و مدت زمان انجام پروژه  -1

 
 مراحل و مدت زمان انجام پروژه به شرح زیر است: 

 مرحله
 مدت زمان 

 انجام مرحله )ماه(

 نسبتوزن هر مرحله 

 به کل پروژه )درصد( 

و پیشییه نرری  شنیاسن  انجام کار  روش، مطالعات آغازین بصش او  : 

 موضوع
2 29 

 49 2 ارائه ضوابط و دستورالعمل:  دومبصش 

 89 4  آموزش یدوره یبرگزارو  ارائه درسیامه آموزش  :  سومبصش 

 011 8 مجموع

 

 

 

 های مسننکون  با رویکردطراح  مجتم مرتبط با  و تجارب جهان  مبان  نرری )روش شنیاسن ،  کلیات تحقیق 

   (شهر دوستدار کودک

 ( ضنوابط و دسنتورالعمل  راهیمای طراح )مجتم  های مسنکون  با رویکرد دوستدار کودک )شامل فضاهای   ها

 (و فضاهای بازی مصهوک کودکان داخل  و باز مجتم 

   جهت تدریس رعایت استانداردهای طراح  و ایمی  فضای بازی آموزش  )تدوین محتوای آموزشن  و درسیامه

  (دفاتر و صدور پروانه میاطق و مسئولین کیتر  نقشه برای کاربران کیتر  تقشه

 

 

 

 

 

 

 

نحوه  پروژه نموده و« شرح خدمات کامل»ارائه شده، اقدام به تهیه « رئوس شرح خدمات»)مجری محترم موظف است به کمک 

 (را به دقت در پیشنهادیه خود تبیین نماید. فوقمطالعات و چگونگی انجام 

 :شاملخروجی ها 

o  و  طراح  مجتم  های مسننکون  با رویکرد دوسننتدار کودک )شننامل فضنناهای داخل  و باز مجتم   راهیمای

 (فضاهای بازی مصهوک کودکان

o   و صنندور پروانه  برای مصاطبان شننامل کاربران کیتر  تقشننه کارگاه آموزشنن   برگزاریو  درسننیامه آموزشنن

 میاطق و مسئولین کیتر  نقشه دفاتر

o  ضوابط میطبق بر مقررات مل  ساختمان جهت ارائه به دفتر مقررات مل  . اسیاد قانون  و همچیین پیش نویس

 (وزارت راه و شهرسازی) کیتر  ساختمان
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 5 از 5 صفحهمعماری و شهرسازی                                                                                 امور  مطالعات و برنامه ریزی مدیریت

 

 

 کلمه( 755 حداکثر) مورد انتظارو تجربیات  هاتخصص حداقل   -8

 
 

 برآورد قیمت  -3
 باشد.میلیون ریال می پانصد و دهاولیه جهت انجام این پروژه حدود  کارشناسی برآورد

 نوع تخصص ردیف
مدرک 
 تحصیلی

 مسئولیت در پروژه تعداد
حجم فعالیت )نفر 

 ساعت(

هزینه 
 واحد 

 ) ریال (

 هزینه کل 

 )ریال (

 19،999،999099 4990999 299 مدیرمطالعات 8 دکتری معماری 0

 معماری 2
کارشیاس  
 ارشد

 40،999،999099 2890999 299 کارشیاس مطالعات معماری 8

3 
 شهرسازی

 (طراح  شهری)
کارشیاس  
 ارشد

 809،999،999099 2890999 499 کارشیاس مطالعات 8

4 
روانشیاس 
 کودک

کارشیاس  
 ارشد

8 
مسئو  مطالعات مرتبط با 

 روانشیاس  کودک
299 2890999 40،999،999099 

5 
کارشیاس 
 گرافیک

 8 کارشیاس 
مسئو  طراح  و تهیه کتابچه 

 آموزش 
299 8090999 81،999،999099 

 آموزش 6
کارشیاس  
 ارشد

 40،999،999099 2890999 299 کارشیاس آموزش 8

7 
حقو  و ضوابط 

 شهری
کارشیاس  
 ارشد

8 
کارشیاس حقو  و ضوابط 

 شهری
299 2890999 40،999،999099 

 402،999،999099 جمع کل هزینه کارشناسی

 885،599،999099 درصد هزینه کارشناسی( 25جمع هزینه باالسری شامل بیمه و مالیات و سایر هزینه ها )

 533،599،999099 جمع هزینه پروژه )کارشناسی و باالسری(

 

 معمار با مدرک فو  لیسانس یا بامتر 

  مدرک فو  لیسانس یا بامتربا  )طراح  شهری(شهرساز 

 روانشیاس کودک با مدرک فو  لیسانس یا بامتر 

 سیامه آموزش رکارشیاس آموزش جهت تدوین د 

 کارشیاس حقو  و ضوابط شهری 

  آموزش کارشیاس گرافیک در راستای تیریم کتابچه های 


