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 ـ بیان و تشریح مسأله9

 یطـیاز دانـش  عواطـف و رفتـار مح یرو بخش قابـل تـوجه نیشهر است و از ا دهیبه عنوان سطح تماس انسان و پد یمنظر شهر

طراحان  یدیتجر ماتیترس گری. به عبارت دکندیم داریاست که شهر را پد ایلهیوس ی.  منظر شهرردگییآن شکل م ریشهروندان تحت تأث

اسـت  یمنظر شـهر یعنی له یوس ایواسطه  نیا قیطر نی. از اشودیم یو انسان یاست که تجربه واقع یرو معماران تنها در قالب منظر شه

 .ابندییم یخارج یشهر امکان بروز و تجل یالبدک ریکه ابعاد غ

 افتیاست که هنگام روز از شهر خود در یریاغلب مربوط به تصو بندد یآن در ذهن شهروندان نقش م یامروز از شهر و فضاها آنچه

اً تک فضاها و تک عناصـر ما صرف یکنون یشهرها درگفتن ندارند.  یبرا یما سخن یمنظر شبانه شهرها یکنون طیکنند. چرا که در شرایم

قـرار  یشبانه  هستند  مـورد نـورپرداز یمنظر شهر یعنی تر کل بزرگ کیاز  یعناصر بخش نیا نکهیو بدون توجه به ا ازیبسته به ن یشهر

بـه هـم منجـر  هیمغشوش و غالباً شب یمناظر جادیدر شهرها به ا فتهگرصورت هایییو روشنا های. غافل از آنکه مجموع نورپردازرندگییم

روند موجود حاکی از آن است کـه  مشکل شده است. اریآنکه هر منظر شبانه متعلق به کدام شهر است  بس صیکه تشخ یشده است. تا حد

ای تـک عناصـر منظـر شـهری ای نه چندان دور موضوع اغتشاش منظر شبانه شهرها که ناشی از نورپردازی بدون برنامه و سـلیقهدر آینده

 گردد.ای میبحث جوامع آکادمیک و حرفهاست  موضوع 

در شهر اتفاق  یبخش خصوص یحت ایو  یشهر تیریکه توسط مد هاییینورپرداز تیهدا یو جامع برا کپارچهیطرح  کیوجود  عدم

. در شـودیمـ یحداکثر کارفرما نورپرداز ایطراح و  یشخص قهیبر سل یمبتن یدر شهر با روش ییبنا ایافتد موجب شده است که هر مکان یم

 یبنـا کیـ ینـورپرداز یخصوص یتجار یهامجموعه ایو  یشخص هایساختمان ینما هاییاتفاق افتاده است که نورپرداز یموارد متعدد

 را تحت الشعاع قرار داده و از رونق انداخته است. یمذهب ایو  یخیارزشمند تار

 یطراحانـه شـده اسـت. نـورپرداز یبه اقـدام لیآن فراتر رفته و تبد ییاست که امروزه از مفهوم روشنا یامر یمنظر شهر ینورپرداز

 . ردیقرار گ قلیو ص شیمورد پاال یشهر یو طراح یربه موازات منظر شه تواندیو زنده دارد که م ایپو یتیماه یمنظر شهر

-یپراکنده مورد استفاده قرار مـ یها ینورپرداز تیکنترل و هدا یبرا یبه عنوان سند ایکه هم اکنون در سطح دن یابزار نتریعمده

 یشهر و حت کی تیو شخص تیهو یکننده تیاز عوامل تقو یکی تواندیمناسب م یجامع نورپرداز طرح است. یطرح جامع نورپرداز رد گی

 توانـدینهـا مـشود نه ت تیخود هدا حیصح ری  فضاها و ... چنانچه در مسهااعم از مکان یعناصر شهر ی. نورپردازگرددارتقاء آن محسوب 

 شهروندان و گردشگران نقش داشته باشد.  یباشناختیدر ارتقاء فرهنگ ز تواندیم یادیبازنمود فرهنگ حاکم بر شهر باشد که تا حد ز

 یباشـناختیبـه تجربـه ز دنیدارند و قادرند بـا وسـعت بخشـ یمطلوب منظر شبانه مطلوب یبرخوردار از طرح جامع نورپرداز یشهرها

شهر در  یذهن ریبه وجهه و تصو دنیآنان را فراهم سازند و با اعتال بخش یغرور مدن تیجامعه و تقو یذهن ریجبات ارتقاء تصوشهروندان  مو

 .دینما تیو اقشار خالق تقو هیسرما شتریجذب هرچه ب یشهر را برا یتوان رقابت ین المللیب یو حت یسطح مل

از  ینظـام قیحاکم بر شهر را از طر یسنت ها یشهر  فرهنگ  مذهب و حت یخیعمق تار توانیم یجامع نورپرداز هایطرح نهیآ در

-هر سه بعد مطرح در توسعه  یشهر یاست که عدم توجه به آن در نورپرداز یاز جمله موارد ینور یآلودگ نیهمچن. دیروشن د یهانشانه

از  یکـیبـه عنـوان  ینـور یلـزوم کنتـرل آلـودگ ن یبنابرا .سازدیرا متأثر م یطیمح ستیو ز یاقتصاد  یاجتماع یهاجنبه یعنی داریپا ی

 هـایو کـاهش تـنش یسـتیحفـ  تنـوع ز  یطـیمح سـتیز یاز نشانزدها یریشگیو توجه به سالمت بشر  پ یطیمح ستیز هاییآلودگ

 .ردیمد نظر قرار گ یدر طرح جامع نورپرداز دیاست که با یاز جمله موارد ک یاکولوژ

 که بخشی از آنها در سازمان موجود است عبارتند از: سازمان زیباسازی شهر تهران ت انجام شده از سوی اقداماالزم به ذکر است  

ها  بناهای تاریخی  بناهای ویژه  میادین  فضاهای سبز و ضوابط و دستورالعمل های نورپردازی موضوعی مانند پلتهیه مجموعه  -

... 
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 ی نورپردازیبرگزاری و حمایت از همایش ها و سمینارهای تخصص -

 تهیه طرحهای پژوهشی با موضوع نورپردازی  منظر شبانه  آلودگی نوری و ... -

تهیه و اجرای طرح های نورپردازی برای بناها و فضاهای خاص شهر تهران و خصوصاً بافـت تـاریخی آن ماننـد میـدان مشـق   -

 مدرسه عالی شهید مطهری  محورناصرخسرو  پارک شهر و ...

 جشنواره های نورپردازی و نورآرایی مناسبتی در شهر تهران برگزاری مسابقات و -

 نورپردازی شهر تهرانتهیه نقشه راه  -

 

 ـ اهداف2

در ارتباط با الزام شهرداری به تهیه طرح جامع و تفصیلی نورپردازی شـهر تهـران  سـازمان  1پیرو مصوبه شورای اسالمی شهر تهران

جهام   برنامه اهنگی و نظـارت بـر امـور نـورپردازی شـهر تهـران در نظـر دارد  تهیـه زیباسازی شهر تهران بعنوان مرجع مدیریت  هم

 واجد صالحیت واگذار نماید.یا گروه را به مشاور  شهر تهران نورپردازی

 به شرح زیر است: شهر تهران جامع نورپردازی برنامههدف از تهیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ پیشینه3

                                                 
 

 

 

 
 1932شهریور ماه  42تاریخ  1

 هدف کالن

 مصرف انرژیهدفمند نمودن سرزندگی، کاهش آلودگی نوری و ان  شهر تهران، ایجاد منظر شبکیفیت ارتقاء 

 

 خروجی های مورد انتظار طرح

 این طرح دستیابی به محصوالت زیر است: هدف

o  های استراتژیک(ها و نشانهحوزه پالن راهبردی نورپردازی شهر تهران )شناسایی محورها  تدقیق 

o  پهنه بندی شهر تهران بر اساس پالن راهبردیتدقیق 

o چارچوب کنترل طرح های تفصیلیرائه ا 

o  پروژه های موضوعی مرتبط با طرح جامعتدقیق و تعریف 

o  جامع و تفصیلی شهر تهران برنامهدر ارتباط با تحقق  و شهروندی برنامه آموزش مدیریت شهریتدوین 

o ایجاد روش و سازو کار الزم برای مدیریت یکپارچه نورپردازی 
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هـا گـاه های جامع متعدد و متنوعی تهیه شده است. این طرحطرحتا کنون برای اولین بار ورپردازی موضوع طرح جامع ن طرحاز زمان 

نقطه مشترک در تمامی این طرح ها تأثیرگذاریشان بر منظـر شـهری شـبانه برای بخشی از یک شهر و گاه برای کل شهر تهیه شده است. 

 بوده است.

 در این زمینه اشاره شده است: در ادامه به برخی از تجربیات خارجی و داخلی

 

 ـ تجربیات خارجی9ـ3

 

 شهر لیون:طرح جام  نورپردازی 

آن را به دو قسـمت تقسـیم  "رون"واقع شده  کوه های آلپ در شرق آن قرار گرفته و رودخانه  "آلپ -رون"لیون در منطقه مرکزی 

از مراکز مهم فرهنگی و معماری در اروپا است. حفـ  بسـیاری از  کند. عالوه بر موقعیت جغرافیایی خاص این شهر  لیون به عنوان یکیمی

لیـون اولـین شـهر بناهای با ارزش معماری و ساختار باستانی شهر  آن را به یکی از شهرهای منحصر به فرد در جهان تبدیل کـرده اسـت. 

هری سرزنده و پویا معرفی شد و از آن به بعد طرح لیون به عنوان ش 1989کار برد. از سال ه طرح جامع نورپردازی شهری را باروپایی بود ک

 .یاری نماید ارتقاء جایگاه بین المللیجامع نورپردازی توانست این شهر را در حف  میراث پیشین و 

(  LUCIاز طریق ایجاد انجمن بین المللی نـورپردازی شـهری )چشم انداز خود را در دستیابی به شهری سرزنده در شب هنگام لیون 

با هدف حفاظت و ارتقای فضاهای سبز و محیط در یک چارچوب هماهنگ پردازی ها طرح های نورسال در طیداد. به این ترتیب  گسترش

 زیست و... در این شهر تهیه و اجرا شد.

د افـراد ریزی خاصی برای افزایش حضور گسترده و منحصر بـه فـردر طرح جامع نورپردازی لیون عالوه بر رعایت استانداردها  برنامه

تا درک گـذار از  موجب شدههای مختلف در مقیاس از طریق نورپردازی تضاد بصری موجود بین شهر جدید و قدیمکید بر أت. رفتصورت گ

. عالوه بر این مدیریت شهری اجازه داده بودند که از فضاهای گسترده مانند پارک هـا نیـز بـرای شودشهر سنتی به شهر مدرن را آسان تر 

استفاده شود. همکاری نزدیک بین دولت و مدیریت محلی دلیل اصلی موفقیت طرح نورپردازی در فضاهای عمـومی شـهر لیـون  نورپردازی

 بود.

 های طرح جامع نورپردازی لیون شامل موارد زیر بود:مهم ترین استراتژی

بنـدی(. ه نورپردازی صورت گرفت )پهنهـ تأکید بر ساختار فضایی شهر )لیون به مناطقی تقسیم شد که متناسب با شخصیت هر منطق

 ها  نشانه ها  پل ها و پارک ها نورپردازی شدند.(در هر منطقه عناصر خاص و گره

دسـته بنـدی دارد:  4)عناصر شهری در طرح جامع نـورپردازی  ـ تأکید بر عناصر شهری و اشکال آن ها به کمک رنگ های مختلف

رنگ های گرم در بناهای با ها و ساختمان های اطراف رودخانه. برای مثال استفاده از نورپردازی عناصر تاریخی  پارک ها و محوطه ها  پل 

 نواحی تاریخی(

 های نوری )بعنوان مثال استفاده از صنعت گلدان سازی در طراحی المانهای نوری(ـ استفاده همزمان از هنرهمگانی در طراحی المان

نور پردازی لیون سعی کرد تا ماهیت نورپردازی را با توجه به تغییرات زمانی تغییـر دهـد تـا از ـ ارتباط نورپردازی و زمان )طرح جامع 

 وقوع حالت یکنواختی و تکرار در ساعات مختلف شب جلو گیری نماید و محیط را دلنشین تر سازد.(

 ر در زمینه تاسیسات نورپردازیها در نورپردازی و ارتباط با انجمن ها و شرکت های نوآوـ استفاده از به روزترین تکنیک
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ـ برگزاری جشنواره ساالنه برای معرفی تشویق و گسترش نورپردازی جامع شهر )برگزاری جشنواره ساالنه نورپردازی موجب پیشگام 

 .بودن لیون در توسعه نورپردازی شهری شد.(

 

 

 توکیوروپونگی هیلز در طرح جام  پهن  

آسمان خراش نمادین و سـازه هـای بـزرگ معمـاری در  54کیو قرار دارد که در حاشیه آن تو میناتوواقع در بخش  روپونگی هیلز

اند. به منظور آزمایش ایده هـای انقالبـی در طراحـی نـورپردازی ناحیه ای با کاربری های مختلط )موزه ها  مسکونی و تجاری( قرار گرفته

و معماران به همکاری با هم پرداختند تـا بهتـرین ایـده هـا را در ایـن  شهری طراحانشهری  گروه های مختلف از قبیل طراحان نورپرداز  

 Kaplanطـراح روشـنایی از توکیـو    Motoko Ishiiماننـدمنطقه ارائه دهند. تعدادی از طراحان نورپردازی شناخته شده بین المللـی 

Partners  نورپردازی معماری از لس آنجلس وIsometrix از لندن  مسئول طراحی بودند( انجمن برنامه ریزان نورپردازی .LPA نیز )

  مسئولیت ارائه طرح های جدید نورپردازی را به کارخانه های تولیدی به عهده گرفته بود.

 به این صورت است: روپونگیاهداف اصلی طرح جامع نورپردازی و معیارهای طراحی نورپردازی منطقه 

 .برای نور پردازی( یهای ژاپنز رنگ های روشن و سبک در باغای )مثالً استفاده ا تأکید بر تقسیمات ناحیه -1

کردنـد. سیسـتم توجه به زمان  فضا و چشم انداز )با گسترش تکنولوژی  عملکردهای شهری مطـابق بـا سـاعات روز تغییـر مـی -2

بود نـورپردازی مطـابق بـا عملکـرد  نوپردازی فقط به تغییرات رنگ از روشن تا تیره در طول شبانه روز نیاز نداشت. پس در طول شب الزم

 متری بناهای شاخص در نظر گرفته شد.( 122کیلومتری تا  12شهر  ناحیه و محله تغییر کند. در این سبک طیف های نور از فاصله 

 (منظر شبانه اغتشاش بصریپرهیز از  وکیفیت نورپردازی محیط ) -3

مکان هایی بـرای تماشـا کـردن و ایجـاد تصـاویر  پهنهطه داخل و خارج از ایجاد امتیازهای بصری )طرح جامع نورپردازی چند نق -4

  ماندگار از شهر در نظر گرفت.(

 

 

 داخلیـ تجربیات 2ـ3

ها عبارتند هایی در زمینه تهیه طرح جامع نورپردازی انجام شده است. اهم این تالشمانند بسیاری از دیگر کشورها تالشایران نیز  در

 از:

 دازی شهر مشهدطرح جامع نورپر -

 طرح جامع نورپردازی شیراز -

 طرح جامع نورپردازی کرج -

 طرح جامع نورپردازی قزوین )در حال تهیه( -

 تهران روشناییو طرح جامع  -

 مطالعات جامع نورپردازی فضاهای مختلف شهر تهران -
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رداشـت مشـاور از طـرح جـامع و ب مطالعه و بررسی این طرح ها حاکی از آنست که بر اساس اهـداف کارفرمـا در زمـان تهیـه طـرح

را  ز ساختار و فرایند خاص و منحصر به فردیمتصور شده و بر اساس این چشم اندابرای طرح   هریک چشم انداز خاصی را نورپردازی

 طی نمایند که با دیگر طرح ها متفاوت است.

نورپردازی تهیه شده است. محـدودیت هـای تحت عنوان طرح جامع  1388در سال طور که عنوان شد  مطالعاتی در تهران نیز  همان

ها در حد تهیه مطالعات و راهنمای نورپردازی موضوعی فضاها و مکان موجود در زمان تهیه طرح منجر به آن شد که این تالش صرفاً

زی بـه معنـای واقعـی ها  میادین و ...( باقی مانده و آنچه که منظور نظر طرح جامع نـورپردادر شهر تهران )مانند بناهای تاریخی  پل

 نشود. محققآنست  یعنی تهیه نقشه راه نورپردازی مکان ها و فضاهای شهری 

پس از ابالغ مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در خصوص طرح جامع نورپردازی  با وجود محـدودیت زمـانی تعیـین  1394در سال 

زیباسازی شهر تهران  نقشه راه نورپردازی شهر تهران با تکیه بر شده در طرح جامع و با توجه به اسناد قبلی تهیه شده توسط سازمان 

چ یـک از اسـناد باالدسـت از جملـه برنامـه در زمان تهیه این سند هینجا که آاز تهیه شد.  گانه شهر تهران 22طرح تفصیلی مناطق 

صـویب نرسـیده بودنـد  ایـن سـند در به ت برنامه عملیاتی جامع منظر شبانهتهران و  یمدیریت منظر شهرطراحی شهری و راهبردی 

 غیاب اسناد فوق تهیه شده است.

لذا  با توجه ضعف اسنادی در زمینه هدایت نورپردازی های موردی از یک سو و از سوی دیگر مصوبه اخیر شهر تهران  یک بار دیگـر 

جـامع  برنامـهموضـوع تهیـه   ردازیمدیریت  هماهنگی و نظارت بر امور نـورپتخصصی مرجع سازمان زیباسازی شهر تهران  بعنوان 

 و طرح های موضوعی و موضعی پیوست آن را در دستور کار خود قرار داده است.  شهر تهران نورپردازی

 

 

 جامع و تفصیلی نورپردازی شهر تهران برنامهـ سازمان و تشکیالت اجرایی تهیه 4

 

 تشکیل شده است. جامع نورپردازی شهر تهران از سه سطح برناماجرایی تهیه  تشکیالت

 

 

  

 

 

 

 

 

 شورای 

 و تصویب هماهنگی

جامع و اور تهیه کننده برنامه شم

 هماهنگ کننده

 مشاوران تهیه کننده طرح های تفصیلی

 و موضوعی )موضعی(

 سطح اول

 دومسطح 

 سومسطح 
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 جام  نورپردازی شهر تهران برنام چارت تشکیالتی 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش های مختلف طرح تفصیلی نورپردازی

 کمیت  فنی

 طرح های موضوعی
بازنگری و تکمیل راهنماهای موضوعی 

 موجود

 

 طرح های موضعی
ارائه طرح جامع نورپردازی پهنه های 

 مختلف شهر تهران

 

 1نورپردازی پهنه  تفصیلیطرح 

 2نورپردازی پهنه  تفصیلیطرح 

 3پهنه  نورپردازی تفصیلیطرح 

 4نورپردازی پهنه  تفصیلیطرح 

 راهنمای نورپردازی نماها
 مسکونی ـ اداری ـ تجاری ـ فرهنگی

 م
 راهنمای نورپردازی بناهای تاریخی

 راهنمای نورپردازی پل ها

راهنمای نورپردازی در ایام خاص و 
 ی ملی و مذهبیمناسبت ها

 ضوابط فنی

 
 و ...

ـ بررسی  تأیید و تصویب فرایند و محصول طرح 

 ها

 5پردازی پهنه نور تفصیلیطرح 

 6نورپردازی پهنه  تفصیلیطرح 

 7نورپردازی پهنه  تفصیلیطرح 

 و .....

ی
ذاز

تگ
س
سا
 و 
ی
نگ
اه
هم

 

مشاور هماهنگ کننده و 

 تهی  کننده طرح جام 

راهنمای نورپردازی پارک و فضای 
 سبز

 ـ تهیه پالن راهبردی )طرح جامع( 
 ـ پهنه بندی شهر تهران

 تدقیق طرح های موضوعیـ 
 ـ هماهنگی بین مشاوران

ی
نگ
اه
هم
ی 

ورا
ش
د 
أیی
د ت
ور
و م

ت 
حی
ال
ص
د 
اج
 و
ور
شا

ن م
سی
ند
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 جام  نورپردازی شهر تهران برنام شرح وظایف سازمان و تشکیالت اجرایی 
 

  شرح وظایف تشکیالت اجرایی

 انتخاب مشاور یهااریمع دییـ تأ کمیته فنی نورپردازی
 و انتخاب مشاور یفیک یابیارز دییتأ ـ
 چشم انداز طرح بیو تصو دییتأ ـ
 بخش سنجش وضع موجود بیو تصو دییتأ ـ
 یشنهادیطرح پ بیتصو ـ
 ضوابط و مقررات مکمل طرح بیتصو ـ

اعضای شورا عبارتند از نمایندگان کلیه سـازمان هـا و ارگـان هـای 
یی شهر تهران در داخل و خارج از بدنـه مرتبط با نورپردازی و روشنا

 شهرداری تهران به همراه تعدادی ار متخصصین و کارشناسان خبره

 برنامهمشاور تهیه کننده 
 جامع و هماهنگ کننده

 شهر تهران یجامع نورپرداز برنامهچشم انداز  نیـ تدو
 جامع( برنامه( )کیاستراتژ یپهنه ها و نشانه هامحورها   ییشهر تهران )شناسا ینورپرداز یبرا یپالن راهبرد کیارائه  ـ
 یجامع نورپرداز برنامه هیشهر تهران به منظور ته یپهنه بند یارهایمع نیتدو ـ
 شهر تهران  یپهنه بند ـ
 یو موضع یموضوع یپروژه ها قیتدق ـ
 ینورپرداز یلیشرح خدمات طرح تفص قیتدق ـ

 ـ تدقیق چشم انداز و دستور کار هر پهنه 
 )برای انتخاب مشاوران( RFPسند  هیته ـ
 درهر پهنه  ینورپرداز تفصیلیکننده طرح  هیو نظارت مشاوران مختلف ته تیهدا ـ
 مشاوران نیب یجلسات منظم هماهنگ لیتشک ـ
 اتخاذ شده در شورا و ابالغ آن به مشاوران ماتیصورتجلسات و تصم میتنظ ـ
 طرح هیته ندیفرا یمستند ساز ـ
 کار از مشاور شرفتیزارشات پاخذ گ یریگیپ ـ
 شورا بیو تصو یبررس یآماده کردن اسناد برا ـ

ــده  ــه کنن ــاوران تهی مش
 طرح های تفصیلی 

 ـ برداشت وضعیت نورپردازی موجود پهنه )امکانات و محدودیت ها(
 ـ تهیه طرح تفصیلی نورپردازی پهنه

ی در پروژه های جدید و اصـالح وضـعیت نـورپردازی در ـ تدوین برنامه تفصیلی نورپردازی پهنه شامل طرح های نورپرداز
 پروژه های انجام شده

 ـ تهیه دستورکار طراحی نورپردازی هر پروژه ـ مواردی که در کانسپت باید مدنظر قرار گیرد.
 ـ تهیه شناسنامه پروژه ها

ــده  ــه کنن ــاوران تهی مش
 طرح های موضوعی

 پیشین ـ جمع آوری و ارزیابی مطالعات  راهنما و ضوابط
 مرتبطبین المللی    استانداردها و ضوابط ـ بررسی مبانی نظری

 ـ کسب نظر از متخصصین
 موضوع مورد نظر یموجود در نورپرداز یها تیمسائل  مشکالت و محدود یو بررس ییشناساـ 

 ـ تدوین راهنمای نورپردازی موضوع مور نظر
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 کننده نورپردازی تهیه برنامه جامع و هماهنگ شرح خدمات اولیه ـ 5

 تواند توسط مشاوران تکمیل و تدقیق گردد.: شرح خدمات ارائه شده میتوجه 

 

 برنام  جام  نورپردازی شهر تهران  یبخش اول: ته

 

 اندازچشم نیاول: تدو مرحل 

 شهر تهران یو کارفرما در ارتباط با نورپرداز نیمسئول دگاهید یـ بررس1ـ1

 شامل: موازیو  اسناد فرادست یـ بررس2ـ1

 طرح جامع و طرح تفصیلی مناطق -

 برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران  -

 برنامه عملیاتی جامع منظر شبانه -

 و ... -

 انداز چشم نیـ تدو3ـ1

 ـ تدوین معیارهای ارزیابی )سنجش وضع موجود( وضع موجود منظر شبانه4ـ1

 

  تیدوم: سنجش وضع مرحل 

 یآن بر نورپرداز ریشهر و تأث یخیتار تیوضع یـ بررس1ـ2

 ییایـ مطالعات جغراف2ـ2

 شهر  یعیطب یهایژگیو یـ بررس1ـ2ـ2

 در شهر  یمیاقل یهایژگیو یـ بررس2ـ2ـ2

 یـ مطالعات اقتصاد3ـ2

 ییتوان اجرا یـ بررس1ـ3ـ2

  یی اقتصادی توسط نورپردازـ توجه به ارزش افزوده2ـ3ـ2

 یـ مطالعات اجتماع4ـ2

 آنها یازهایمخاطبان و ن ییـ شناسا1ـ4ـ2

 در شهر تهران ژهیو یو مناسبت ها امیا یـ معرف2ـ4ـ2

 یـ مطالعات حرکت و دسترس5ـ2

 یـ مطالعات کالبد6ـ2

 تیو فعال یـ مطالعات کاربر7ـ2

 یـ مطالعات منظر شهر8ـ2

 یـ مسائل فن9ـ2
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 ردازیمعرفی امکانات و محدودیت های انواع مختلف روش های نورپ ـ 1ـ9ـ2

 موجود داخلی و خارجی زاتیتجه یها تیـ امکانات و محدود2ـ9ـ2

 یو نگهدار ریتعم یـ ضرورت ها3ـ9ـ2

 ـ آلودگی نوری  دالیل  اثرات و روش های کنترل4ـ9ـ2

 سنجش یکپارچه )تحلیل و ارزیابی( ـ12ـ2

 

 هااستیسوم: اهداف و س مرحل 

 هااستیـ ارائه اهداف  راهبردها وس1ـ3

 

 شنهاداتیهارم: پچ مرحل 

 شهر ینورپرداز یـ ارائه پالن راهبرد1ـ4

 یموضع یپروژه ها یشهر ـ معرف ینقشه پهنه بند هیـ ته2ـ4

 یموضوع یپروژه ها یـ معرف3ـ4

  یو موضع یموضوع یطرح ها هیدستورکار ته چشم انداز و نیـ تدو4ـ4

 یو موضع یموضوع یپروژه ها RFP هیـ ته5ـ4

 یو موضع یموضوع یهاطرح  یبند تیـ اولو6ـ4

 

 

 یلیطرح تفص  یته یدوم: هماهنگ بخش

 

 یلیتفص یمشاوران طرح ها یارائه گزارش برا همسان فرمت هیـ ته1

 و شرح خدمات مصوب یبندمطابق با برنامه زمان یلیتفص یگزارشات طرح ها هیـ اخذ و کنترل اول2

 یلیصکننده طرح تف هیمشاوران ته انیم یجلسات هماهنگ یـ برگزار3

 بیو تصو یجهت بررس یهماهنگ یو کنترل شده به شورا هیـ ارجاع گزارشات ته4

  یطبق برنامه زمان بند یلیتفص یطرح ها بیو تصو یجلسات بررس یبرگزار یـ هماهنگ5

 اتخاذ شده در شورا و ابالغ آن به مشاوران ماتیصورتجلسات و تصم میـ تنظ6

 یلیطرح تفص هیته ندیفرا یـ مستند ساز7
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 مراحل و مدت انجام پروژه ـ 6

 

 

ماه و مطابق با برنامه زمان بندی زیر است. مدت زمان در نظر گرفتـه شـده بـرای  3جامع  برنامهمدت زمان در نظر گرفته شده برای تهیه 

 است. سال 2هماهنگی تهیه طرح های تفصیلی و موضوعی نیز 

 ن تکمیل و تدقیق شود.توان توسط مشاوراتوجه: جزییات برنامه زمان بندی می

 

 

 زمان  شرح خدمات

 6 5 4 3 2 1  رئوس کلی

        اندازچشم نیاول: تدو مرحله

        تیدوم: سنجش وضع مرحله

        هااستیسوم: اهداف و س مرحله

        شنهاداتیچهارم: پ مرحله

        شهر ینورپرداز یارائه پالن راهبرد

        یموضع یپروژه ها یشهر ـ معرف ینقشه پهنه بند هیته

        یموضوع یپروژه ها یمعرف

        یو موضع یموضوع یطرح ها هیدستورکار ته چشم انداز و نیتدو

        یو موضع یموضوع یپروژه ها RFP هیته

        یو موضع یموضوع یطرح ها یبند تیاولو
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 تظارها و تجربیات مورد انحداقل تخصص ـ 7

 

های زیر را داشته باشد. این افراد باید در تمـام جامع و هماهنگ کننده در تیم پروژه تخصصبرنامه تهیه کننده  یا گروه رود مشاورانتظار می

 مدت پروژه ثابت بوده و در جلسات به تناسب نیاز حضور داشته باشند.

o فضاها و بناها کارشناس ارشد نورپردازی دارای سابقه کار در زمینه نورپردازی 

o با سابقه فعالیت در حوزه نورپردازی کارشناس ارشد طراحی شهری 

o کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و یا کارشناس شهرسازی 

o با سابقه فعالیت در حوزه نورپردازی کارشناس ارشد معماری و معماری منظر 

o  برقارشد کارشناس 

o کارشناس علوم اجتماعی 

o کارشناس بهداشت محیط زیست 

o نرمند با سابقه فعالیت در حوزه نورپردازیه 

 

 

 برآورد قیمت ـ 8

 

بـه  درصد از مبلغ هر طرح موضعی و موضـوعی 5 جامع و رقم پایه  برنامهریال برای تهیه  اردمیلی 2.1اساس محاسبات کارفرما رقم پایه بر 

 ازای هماهنگی هر پروژه موضوعی و موضعی در نظر گرفته شده است.

 رود مشاوران شرکت کننده در فراخوان رقم پیشنهادی خود را به همراه محاسبات مربوطه اعالم نمایند.ار میبدیهی است انتظ

در فاز اول فقط برنامه جامع واگذار خواهد شد و کارفرما تعهدی جهت واگـذاری همـاهنگی طـرح هـای موضـوعی و موضـعی نـدارد   لـذا 

 صورت تفکیک شده ارائه نمایند.مشاوران می بایست رقم های پیشنهادی خود را به 
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 وب پیشنهاد پروژهچارچـ 1

 

 کت الف(ـ اسناد و مدارک پیشنهاد فنی )پا9ـ1

 کلم ( 1111شهر تهران )حداکثر  نورپردازی جام  و تفصیلی برنام مشاور از  و تعریف برداشت .1

 کلم ( 511)حداکثر جام  نورپردازی  برنام چشم انداز اولی  و تدقیق اهداف  .2

 (هایو خروج هافعالیت ،خدمات  )ب  تفکیک مراحلشرح  .3

 های هر مرحل خروجی های هر مرحل عناوین تفصیلی فعالیت عنوان مرحل  مراحل
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 بندی در چارچوب زیر:برنام  زمان .4

حل
را
م

 

 
حل

را
ن م

وا
عن

 

عناوین تفصیلی 

های هر فعالیت

 مرحل 

مدت زمان انجام  پروژهبندی انجام مراحل زمان

 هر فعالیت )روز(

مدت زمان 

انجام هر 

 روز(مرحل  )

درصد زمان 

هر مرحل  از 

 ... 5 4 3 2 1 کل
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 در تکمیل جدول رعایت شود. ها پوشانی و ترتیب فعالیتمیزان پیشرفت اجرایی پروژه  بر مبنای این جدول محاسبه خواهد گردید. از این رو الزم است هم تذکر:
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 پیشنهاد گروه مدیریتی و کارشناسی انجام پروژه در چارچوب زیر: .5

 تخصص مدرک تحصیلی رشت  تحصیلی خانوادگی نام و نام ردیف
مسئولیت در 

 پروژه

 

 حجم کل فعالیت 
 )نفر ساعت(   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

الزامی است و جزء شرایط   حضور مؤثر اعضای گروه مدیریتی و کارشناسی پیشنهادی  در کلیه مراحل انجام مطالعه و جلسات فنی و مدیریتی مورد نظر کارفرما تذکر:

 خصوصی قرارداد لحاظ خواهد گردید.
 
 
 

 حرف  ای مرتبط مشاور و همکاران سوابق علمی ه  .6

 الزامات تحقق پذیری پروژه .7

 )موضعی( و موضوعی طرح های تفصیلی هماهنگیچارچوب پیشنهادی برای مدیریت و  .8
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 (بکت ـ اسناد و مدارک پیشنهاد مالی )پا2ـ1

 ن حق الزحم امحاسب  میز .1

o های مورد نیازهزین  کارشناسی ب  تفکیک تخصص 

 حصیلیت مدرک نوع تخصص ردیف
در  مسئولیت

 پروژه

 حجم فعالیت

 )نفرساعت(

 هزین  واحد

 )ریال(
 هزین  )ریال(کل 

       

       

       

       

       

  های کارشناسیهزین کل جم  

 گروه مدیریتی و کارشناسی انجام پروژه مطابقت داشته باشد.  مندرجات این جدول باید با چارچوب پیشنهاد تذکر:

 
o   شامل بیم ، مالیات، مسافرت، تجهیزات، ملزومات مصرفی و سایر موارد(باالسری هزین( 

 مبلغ )ریال( درصد ب  کل هزین  کارشناسی موارد هزین  ردیف

    

    

    

    

    

    

   درصد( 25)حداکثر  های باالسریجم  هزین 

 
o جم  کل هزین  ها 

 مبلغ )ریال( نوع هزین  ردیف

  کارشناسی  هایینههزمجموع  1

  های باالسریهزینهمجموع  2

  جم  هزین         
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 نسبت هزین  مطالع  ب  تفکیک مراحل و فعالیت .2

 عنوان مراحل مراحل

نسبت )درصد( 

هزین  هر مرحل  

 ب  هزین  کل 

 های هر مرحل عناوین فعالیت
نسبت )درصد( هزینه 

هر مرحله به کل  هایفعالیت
 لههزینه آن مرح

 مرحله
 اول 
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 %111 - %111  جم 

 

 ی مورد نیازمدارک حقوق .3

 دهنده حقوقی اساسنامه پیشنهاد -

 روزنامه رسمی اعالم عمومی ثبت و حوزه وظایف مجری حقوقی -
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 ـ چارچوب ارزیابی طرح های پیشنهادی91

زیابی و انجام مراحل ارها پاکتکمیته ارزیابی فنی مربوطه  برای گشایش ـ  بندی اعالم شدهطبق زمانـ  پس از اتمام فرصت ارسال مدارک

 گیرد. های پیشنهادی صورت میارزیابی پیشنهادهای فنی  بر اساس چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال دهد.فنی تشکیل جلسه می

 

 بندی فنی پیشنهادهارتب الف ه 

شود. حداقل امتیار فنی قابل قبول بندی فنی پیشنهادها براساس نتیجه ارزیابی فنی به عمل آمده در جلسه کمیته ارزیابی فنی  انجام میرتبه

بینـی شـده در چـارچوب ( از صد امتیـاز پـیش 62های مالی آنها  شصت امتیاز )های مطالعاتی و گشایش پاکتبرای انتخاب منتخبین پروژه

 باشد.ارزیابی و امتیازدهی می

اطالعات حاصـل الزم به ذکر است  شود. صورتجلسه می منتخب باز و های مالی مجریانپاکتو امتیازدهی آنها   هاپس از بررسی پروپوزال

 آید. مبنایی برای انتخاب مجری در این مرحله به شمار نمی  های مالیاز بازگشایی پاکت

 .شوندمعرفی می نهایی مشاورواجد شرایط برای دفاع از پروپوزال و انتخاب  مشاوراندر ادامه 

 

 ارزیابی نهایی پیشنهادهاب ه 

و  مشـاورنسبت به انتخـاب و پس از ارائه مجریان واجد شرایط   و قیمت پیشنهادیها پاکتو ارزیابی فنی بازگشایی کمیته نتایج با توجه به 

 نماید. بر اساس رأی اعضاء کمیته اقدام میگیری پروپوزال برتر به روش رأی
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 های پیشنهادیپروپوزالفنی  امتیازدهیارزیابی و چارچوب جدول : 

 

 

در  RFPگیرد و تکرار محتوای تعلق می ،RFPعالوه بر مطالب مندرج در شده ها  صرفاً به محتوای ارایه*  امتیازدهی پروپوزال

 آن پروپوزال در بر نخواهد داشت.های پیشنهادی  امتیازی را برای پروپوزال

 

 

 

 *سقف امتیاز یارمع ردیف

 71 پروپوزال -الف

 15 جامع و تفصیلی نورپردازی  برنامهبرداشت و تعریف مشاور از  1

 12 جامع نورپردازی شهر تهران برنامهچشم انداز اولیه و تدقیق اهداف  2

 12 شرح خدمات تفصیلی 3

 12 ها در هر مرحلهخروجی 4

 12 الزامات تحقق پروژه 5

 5 دی و مراحل انجام پروژه با تعیین سهم هر یک از مراحلبنبرنامه زمان 6

 12 چارچوب پیشنهادی برای مدیریت  هماهنگی و مستندسازی پروژه های موضعی و موضعی 7

 31 کارکنان کلیدی مؤثر -ب

 8 ها و تجربیات مورد انتظارپوشش تخصص 1

 5 سطح تحصیالت کارکنان کلیدی 2

 7 قبلی کارکنان کلیدی هایسوابق کاری و مسئولیت 3

 پروژه مورد نظر ارتباط باای مشابه در هتجربه 4
 

12 

 111 مجموع امتیاز کسب شده


