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 ریزی امور مناطقمدیریت مطالعات و برنامه
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  عنوان پروژه: 

  31در منطقه مطالعات امکانسنجی ایجاد قطب ورزش شهروندی شرق تهران 

 مقیاس پروژه:  -1

 )معامالت عمده(سطح بزرگ                     )معامالت متوسط(سطح متوسط                             )سطح کوچک)معامالت جزیی 

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -2

 شهرداری تهران 31منطقه بردار: بهره 31ریزی و توسعه شهری منطقه معاونت برنامه پیشنهاد دهنده:

   مسئلهبیان و تشریح  -3

ترين قطب جمعيتيي  يياييي  اقتديادا  اجتميا ي ه گر   يي      ميليون نفر اصلي 8نزديك به با جمعيتي تهران  شهر

هرزشي شهرا در تهران اگرچه از رهند ره به رشدا برخوردار بوده تويعه گضا اا شود. در اين ميان ايران محسوب مي

آن اييت کيه    اما نكته قابل توجيه   تعداد اماکن هرزشي در مقياس  مساي ي  محلي ه م طقه اا اگزايش ياگته ايت ه

توزيي  ه  صورت گرگته ه پايخ وا نياز اا جامعه نبوده ايت  به طورا که م جر به  بيشتر اين تغييرات بدهن برنامه

ه  دم توجه به  يداتت گضيايي ه در نتيجيه تي مين نام اييب       پراک ش نام ايب گضا اا هرزشي در يطح شهر تهران

شيهردارا تهيران هجيود     31ن از جمله م طقيه  ا. اين مشكل در بيشتر م اطق شهر تهر1شده ايت  اا خدماتييرانه

کليي شيهر تهيران      اا اخير ه به دنبال تحوالتي يالدارد. اين م طقه در م تهي اتيه شرق تهران هاق  شده ايت. ط

اجتما ي ه گضايي شده که تزهم ارتقيا ه توجيه بيه      اقتدادا  در ابعاد زيست محيطي  ايياين م طقه دچار دگرگوني

بيه   يوان    31م طقيه  اييت.   کرده اا باتقوه موجود ه محيط  اا پيراموني آن را بيش از گذشته پتانسيل ه ظرگيت

ه  مچ ين پارک ج  لي يرخه حدار بيا   )پايانه مساگربرا شرق تهران(  اا اصلي هرهردا شرق تهراندرهازهيكي از 

آنچه مهم به نظر در اين ميان براا تويعه  مه جانبه گرا م نموده ايت.  ي رام ايب گضاانقش گردش را ه تفريحي 

اا  اا ايين گضيا ه کاتبيد را بيه گونيه     ه پتانسيل  اتوان ظرگيتم ايب مي  ااتدهين برنامهريد اين ايت که با مي

از ييك ييو پاييخ وا نيياز رهزاگيزهن ه       اا خيدماتي هرزشيي    ضمن تامين يرانهريزا ه ياماند ي نمود که برنامه

بيا  تقاضاا مت وع ه گسترده شهرهندان کالنشهر تهران براا تفرج ه گذران اهقات گراغت باشد ه از يوا دي ير بتوانيد   

رهنيق  تفريحيي ه اهقيات گراغيت نقيش مهميي در        اا مختلف خدوصاًگذارا بخش خدوصي در  رصههجذب يرماي

توانيد در ايين   تهران داشته باشد. يكي از گضا ايي کيه ميي  قاا درآمد اا پايدار مديريت شهرا اقتدادا م طقه ه ارت

ر شيمال بيه ج يوب اتوبيان شيهيد       اا هرزشي ه گراغتي در نظر گرگته شود محوم طقه به   وان تامين ک  ده يرانه

                                                      

شيهردارا   ۷ارزيابي ه تحليل پراک دگي کاربرا  اا هرزشي کالنشهر تهران ه ارائه ات وا بهي ه جهت تحقق آنها در مديريت شهرا )بيا ت کييد بير م طقيه      (.3131نديرا  حسين ) 1 

 تهران(
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 اا دهران ) از يه راه تهرانپارس تا ميدان شهيد مهتدا ه اراضي  مجوار مسير مذکور  شامل پهلوگاه  ا ه ياير زمين

 شيهيد  محيور  تراگيكيي  يايي ي در اين م طقه   ملكيرد  شهيد بزرگراه ايت. با احداث ه تكميل (پيرامون اين محدهده

 طير  قطيب   اجيراا  تواند م جر بهريزا جهت تغيير اين گضا ميبرنامه .ايت ياگته کا ش هيتوج قابل طور به دهران

از ايين   .شرق تهران شود په ه در گراغتي ه تفريحي هرزشي   اايرانه کمبود جبران ه تهران شرق تفريحات ه هرزش

 مچ ين با توجه ا يكدي ر شوند. اگزايي  ملكردموجب  م دتوانک ار  م مي در ره هجود کالن پرهژه  اا اين م طقه

به موارد ذکر شده گوق اتذکر ه هاق  شدن محدهده مورد مطاتعه در گاصله نزديك به اراضي نظامي  برريي گرصت  ا ه 

 ابعياد  در محدهديت  اا اين اراضي ه گضا اا مشابه انجام مطاتعات امكانس جي براا ايجياد قطيب هرزش شيهرهندا   

  اقتدادا ه اجرايي( ه ما وا ) ملكردا گر   ي -ي اد گراديت  حقوقي  قانوني  اجتما ياا )پيشي ه  برريي ارهيه

)گرم (  زيباشي اختي   تاييسيات ه تجهييزات شيهرا  ايم يي ه ام ييت ه ...     )کاربرا اراضي  نظام ديتريي ه تراگيكيي 

مباحث اقتديادا بيه م ظيور    ه  ()گرم محيط طبيعي ه ... زيست محيطيدهده  ايتخوانب دا گضايي ه ...(  کاتبدا مح

ه ذا  اناين طر  به تحاظ نهيادا ه حقيوقي داراا ذي فعي    نظر به اي كهبه  الهه  هرا بيشتر ضرهرا خوا د بود.بهره

بيه   ميورد نظير   پيوه ش محدهده در بازي ران دخيل در اين  ر يك از نقش ايت ضرهرا تذا  ان زيادا مي باشد نفوذ

 مورد تحليل قرار گيرد.دقت 

خوا يد بيود کيه الزميه آن تحلييل       31 دف اين پوه ش امكانس جي ايجاد قطب هرزش شهرهندا در م طقيه   نهايتاً

ارائه شاخص  يا ه معيار ياا اييتاندارد    نهادا  حقوقي  اقتدادا  زيست محيطي  حمل ه نقل ه تراگيك  اجتما ي ه 

 ين پوه ش در محدهده مورد نظر ايت. مباحث مرتبط با امكان اجراا ا ايجاد قطب هرزش شهرهندا در م طقه ه ياير
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 اهداف  -4

 اهداف اصلی 

  31ي جي ايجاد قطب هرزش شهرهندا شرق تهران در م طقه مطاتعات امكان  -

 31 اا خدماتي ه گراغتي در م طقه اگزايش يرانه  -

 اهداف فرعی 

)پيشي ه  برريي اي اد اا ده بعد رهيهبا توجه به  محدهده مورد مطاتعه موجود ه توصيف هض برريي  -

گراديت  حقوقي  قانوني  اجتما ي  اقتدادا ه اجرايي( ه ما وا ) ملكردا )کاربرا اراضي  نظام ديتريي ه 

  (زيباش اختي ه زيست محيطي(   تاييسات ه تجهيزات شهرا  ايم ي ه ام يت ه ...(تراگيكي

اا )پيشي ه  برريي اي اد گراديت  حقوقي  رهيه ابعاد درتجزيه ه تحليل هض  موجود محدهده مورد مطاتعه  -

تاييسات  قانوني  اجتما ي  اقتدادا ه اجرايي( ه ما وا ) ملكردا )کاربرا اراضي  نظام ديتريي ه تراگيكي

ه   )گرم کاتبدا محدهده  ايتخوانب دا گضايي ه ...((  زيباش اختي ه تجهيزات شهرا  ايم ي ه ام يت ه ..

 ((يعي ه ...)گرم محيط طب زيست محيطي

 گراغتي –ايجاد قطب هرزشي  ايتاندارد براا  ا ه معيار ااشاخص ارائه -

 برريي ه تحليل امكانس جي ايجاد قطب هرزش شهرهندا شرق تهران -

 

 مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -5

 سند/اسناد فرداستی

ر تهران: شهردارا موظف ايت در رايتاا کمك به ترهيج ياته يوم تويعه شه 5برنامه  88ب د اا ذيل ماده  -

هرزش  م اني  تويعه هرزش  بهبود يرانه  اا هرزشي ه کيفيت اهقات گراغت   اگزايش نشاط ه اميد اجتما ي 

 شهرهندان اقدام ک د.

تحديد ياخت ه ياز اا مسكوني در مجاهرت مرز محدهده شهر ه طر  جام  شهر تهران:  2-3-4ب د  -

راضي مجاهر خط محيدهده بيه  ملكرد ايي هيوه  از جمله براا گعاتيتهاا تفرجي  گراغت ه گردش را ه تخديص ا

 .يا چ دم ظوره با حيداقل ييطح اشغال ه تراکم ه غلبه گضاا يبز ه باز

؛ شهرا پايدار ه م سجم با ياختارا م ايب براا يكونت  گعاتيت ه : تهرانتهرانطر  جام  شهر  3-5ب د  -
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 گراغت

ايتفاده از اراضي خاتي بزرگ ه گضا اا باز باقيمانده شهر ه بازياگت طر  جام  شهر تهران:  2-33-3 د ب -

اراضي باگيت  ياا گرييوده ه ييا بيا  ملكرد اا نامتجانس شهرا براا رگ  کمبود اا ايايي شهر در زمي ه 

 تكميل زيرياخت  ياا شيهرا ه تويعه گضا اا يبز   مومي  گر   ي  خدماتي  گعاتيت ه گذران اهقات گراغت ه

 .تفرج

اگزايش يرانه مجمو ه خدمات شهرا شامل يرانه  اا خدمات آموزشي  طر  جام  شهر تهران:  2-31-3ب د  -

درمياني ه بهداشيتي  گر   يي  مذ بي  هرزشي  گردش را )تفريحي ه پذيرايي( ه ت ييسات ه تجهيزات شهرا با 

مترمرب    الهه بر گضاا يبز(  31بر )حدهد برا 2اا ه شهرا به حدهد  اا  م طقه مقيياس  ياا محليهاا  ناحيه

 .تا اگق طر 

ياماند ي ه تويعه گضا اا آموزش  مومي  گر   ي  مذ بي  هرزشي ه طر  جام  شهر تهران:  2-31-5ب د  -

 اا نامتجانس ک وني شامل اراضي ر ا شده  ص اي  ميزاحم ه کاربرامجمو ه  ياا م اييب بيه هيوه در ايجاد

 ه ه اراضيي ذخيره شهراانبار ياا مترهکي

 . اا بزرگ هرزشي  بهداشتي ه درمانيياماند ي ه ايجاد مراکز ه مجتم طر  جام  شهر تهران:  2-31-۷ب د  -

 سوابق و پیشینه موضوع

اهقيات  ر تويعه گضا اا هرزشي براا گيذران  (. نقش شهردارا  ا د3188ر  مايي  محمد تقي ه آقايي  تيال ) -

  لمي پوه شي انجمن جغراگياا ايران.گراغت شهرندان  نشريه 

ارزيابي ه تحليل پراک دگي کاربرا  اا هرزشي کالنشهر تهران ه ارائه ات يوا بهي يه    (.3131نديرا  حسين ) -

 شهردارا تهران( ۷جهت تحقق آنها در مديريت شهرا )با ت کيد بر م طقه 

 (. شهر  شهرهند ه هرزش. نشر شهر.3181 باس زادگان  مدطفي ) -

(. انتخاب مكيان بهي يه بيه م ظيور يياخت امياکن       3133يليمي  مهدا ه حسي ي  محمد ه تقوايي  مسعود ) -

شهراصفهان(  ما  امه مطاتعات مديريت هرزشيي  دهره   1ه 5) مطاتعه موردا م اطق  GISهرزشي رهباز با ايتفاده از 

 .31  شماره 4

  .(. هرزش شهرهندا3131مهدها  ا ظم ) دائيان  مريم ه دادخوايت  رقيه ه مهردهيت  تيال ه  -
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 قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -6

 

 قلمرو سازمانی:
 شهرداری منطقه

31                                   

 

 به مجموعاً مهتدی شهيد ميدان تا تهرانپارس راه سه از دوران اتوبان شهيد جنوب به شمال باند  حدوده مکانی:م

 همجوار و اراضی( متر 31 باند عرض متوسط و کيلومتر 1 تقریبی طول احتساب با) مترمربع 13،000 قریبیت مساحت

  متر 100000 تقریبی مساحت به استفاده پيرامون این محدوده بال زمين سایر و هاپهلوگاه شامل مذکور، مسير
 

 

 
 

 

 

 محدوده زمانی:
)مدت انجام  3131

ماه از زمان  1پروژه 

 قرارداد(ابالغ 
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 رئوس شرح خدمات  -7

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول

  کلیات تحقیق

 بيان مسئله -

 بيان اهميت و ضرورت پژوهش  -

 هاتدقيق اهداف و پرسش -

 وهششناسی انجام پژتدوین روش -

 مرحله دوم

 چارچوب نظری

 تعریف و بيان مفاهيم قطب ورزش شهروندی -

 گربيان رویکرد نظری و چارچوب پيشنهادی پژوهش -

 شناسی تجارب اجرا شدهو آسيب بررسی الگوهای مشابه در ایران و جهان -

 استاندارد برای ایجاد قطب ورزشی و معيارهای هاارائه شاخص  -

 سوممرحله 

 مطالعات میدانی

ای )پيشينه، بررسی اسناد فرادست، حقوقی، قانونی، بررسی وضعيت موجود محدوده مورد بررسی از دو بعد رویه -

تاسيسات و تجهيزات  دسترسی و ترافيکینظام )کاربری اراضی،  اقتصادی و اجرایی( و ماهوی )عملکردی اجتماعی،

)فرم و زیست محيطی )فرم کالبدی محدوده، استخوانبندی فضایی و ...(زیباشناختی شهری، ایمنی و امنيت و ...(

  (محيط طبيعی و ....

 زمانی، مالی، فنی با وضع موجود محدوده مورد مطالعهنيازهای قانونی، سامقایسه تطبيقی الزامات و پيش -

انطباق آن با و  )مدیران، مسئولين شهری، کارشناسان، شهروندان(و ذی نفوذان شناسایی و اخذ نظرات ذینفعان -

 اسناد فرادست

 های محدوده مورد مطالعهپتانسيل و هاظرفيت شناسایی -

 چهارممرحله 

 تجزیه تحلیل 

 ها بر مبنای مطالعات ميدانی صورت گرفتهتدقيق و بازخوانی شاخصبررسی و ارزیابی و  -

ای )پيشينه، بررسی اسناد فرادست، حقوقی و قانونی، اجتماعی، تجزیه و تحليل وضع موجود از دو بعد رویه -

، تاسيسات و تجهيزات شهری و ایمنی دسترسی، ترافيکی)کاربری اراضی، اقتصادی و اجرایی( و ماهوی )عملکردی

)فرم محيط طبيعی  و زیست محيطی  )فرم کالبدی محدوده، استخوانبندی فضایی و ...(، زیباشناختی(امنيت و ... و

   (و...

 فوذاننتحليل نهادی، حقوقی دینفعان و ذی -

 در منطقه اتحليل سازگاری عملکردی با کالن پروژه های در حال اجر-
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 مطالعات امکانسجی پنجممرحله 

 ایجاد قطب ورزشیبررسی امکانسنجی 

 فراغتی –ها و معيارهای استاندارد برای ایجاد قطب ورزشی ارائه شاخص

 و کاربست هایخروج مرحله نهایی

 ارائه گزارش نهایی -

 تدوین گزارش مدیریتی -

 تدوین دستورالعمل جهت ارائه در کميسيون ماه پنج -

 های تخصصی و اجراییارائه گزارش در نشست -

توانند در پيشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح وس شرح خدمات به صورت اوليه تهيه و تدوین شده است و مجریان محترم میبدیهی است رئ مالحظه:

 خدمات را  با بکارگيری تخصص، خالقيت و نوآوری خود بسط و تدقيق نمایند.

 کاربست -8

 
 گزارش امکانسنجی -

 گزارش مدیریتی -

 جتدوین دستورالعمل جهت ارائه در کميسيون ماه پن -

 های تخصصی و اجراییارائه گزارش در نشست -

 

 )ماه( 8 انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -9

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام 

 )ماه( مرحله

وزن هر مرحله نسبت 

 به کل پروژه )درصد(

 %30 ماه 3 کليات تحقيق مرحله اول

 %30 ماه 3 چارچوب نظری مرحله دوم

 %%10 اهم 1 مطالعات ميدانی سوممرحله 

 %10 ماه 1 تجزیه تحليل  مرحله چهارم

 %31 ا ماه مطالعات امکانسنجی مرحله پنجم

 %31 ماه 3 و کاربست هایخروج مرحله نهایی

 

 



 
 انریزی شهر تهرمرکز مطالعات و برنامه

 درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی
 (RFP) 

 FR11/11کد: 

 01/10/1931تاریخ:        

 

 9از  9 صفحه

 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

 اشهر ازيربرنامه

 كيه نقل ه تراگ حمل

 اشهرياز

  اشهر اقتداد

 حقوق

 ياجتما  مطاتعات

 ستيز طيمح

 تومان معادل یکصدو بيست ميليون تومان 31000000000 :ی انجام پروژههاکل هزینه آوردبر -11

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -12

 سند چشم انداز شهر تهران

 جامع شهر تهران(طرح ) 3113طرح ساختاری و راهبردی شهر تهران 

 طرح تفصيلی شهر تهران

 سعه شهر تهرانتو سوم ساله  1برنامه 

 تمامی اسناد مرتبط با موضوع

 


