
 

 

 تدوین ضوابط و مقررات تبلیغات محیطی شهر تهران
 گانه22از منظر گونه شناسی معماري مناطق

 

 بیان و تشریح مسئله:

ضوابط و عاملی اثرگذار در تدوینِ پهلوي اول/معماري دوره معاصر) اري دوره قاجار/معماري دورهشاخص هاي معماري در شهر تهران( معم
.آنچه موثر است (کمی و کیفی) فرهنگیتجاري و  در دانش و فناوري هاي مرتبط با تبلیغاتهارچوب هاي تبلیغات محیطی دارد و چه بسا چ

درنی که با آن فرهنگ می می دانیم به خوباما  ایرانی و هویت بخش است. معماريِ تعیینِ ویژگی هاي مرور شود در این ساختار می تواند
تبلیغات محیطی از حیث در این راستا  است. "تبلیغات"در قیاس با فرهنگ هاي پیشینِ خود،بسیار وابسته تر و محتاج تر به  روبرو هستیم

ده و نبین؛ اندیشهتولید تواند از طریق رنگ، طرح، محتوا و  تجاري و یا فرهنگی آن،به عنوان محصولی از یک واقعیت و نیاز اجتماعی،می
و قعیت،به مراتب بهتر و باالتر است. با درك ِ این نگاه،برساند که از حسِ مستقیمِ آن وا یتجربه و ادراکی از واقعیتمخاطب را به  جامعه ي

در شهر تهران و در حوزه ي تولید کاال و دایره ي رقابت مواجه هستیم نیاز به پروژه ي عمودي و افقی  خط دیداري( تغییراتی که از حیث(
از این رو استراتژيِ تغییر رفتار/اهرم هاي تغییر/اولویت هاي تغییر و استراتژيِ استفاده از منابع و منطق براي .فوق را ضروري تر می کند

توسعه ي واقعی و دست یابی به نظامی تکوینی،ضرورت دارد.یکی از موانع این تغییرات،فقدانِ توازن و تعادل در فضاي کالبدي و نظام 
 فرآیند چنین تحقیقی، به اتخاذي کارآمد و چند وجهی نائل شد. طراحی شهري است که می بایست در 

 اهداف:
 یت فرهنگی شهرهومعماري و رابطه تبلیغات محیطی با ایجاد - 1

 موقعیت مشارکتتبلیغات محیطی پایدار و ایجاد دست یابی به -2 

 3- اجتماعیکالبدي و  ،تاریخی،معماري برشهروندان تهران مبتنی  ایجاد توازن در زیست 

 از طریق تبلیغات محیطی و بافت هاي اجتماعی و اقتصادي ومیت هاو ق ها تنوع فرهنگ توجه به  -4

 توجه به اسناد باالدستی در تحقق معماري شهري و تبلیغات محیطی متناسب با آن -5

 

 

 



 قلمرو سازمانی،محدوده مکانی و زمانی:

پژوھش مدیریت کالن شھری و در ذیل آن،شھرداری تھران و سازمان زیباسازی شھر تھران،متولی اجرای 
نواحی و محلھ ھایش را شامل می  گانھ تھران با کلیة۲۲اطق محدوده مکانِی آن،شھر تھران بوده و منھستند 

 قابل پذیرش است.ماھھ، ۶ حداکثرزمانی  بازةدر شود.محدوده زمانی آن،
 شرح خدمات:رئوس 

 از گذشته تا به امروزتهران شناخت معماري شهر مروري بر-1

 گانه تهران 22گونه شناسی معماري شهر تهران در مناطقمروري -2

 از منظر معماريو پاتوق ها محالت  له مراتب شهري شامل:مناطق،نواحی،الیه هاي شهر و سلس و پهنه بندي شناخت-3

 وضع موجود تبلیغات محیطی در شهر تهران مروري بر-4

 الیه گذاري آن در تهران محیطی وگونه شناسی تبلیغات  شناخت هنر محیطی و -5

خصوص معماري و تبلیغات شهرداري در  اي کالن شوراي اسالمی شهر تهران،وزارت راه و شهرسازي وبررسی و مطالعه ي سیاست ه-6
 محیطی

و اولیه ي تبلیغات محیطی شهر تهران با توجه به گونه شناسی معماري و سایر مالحظات  تدوین ضوابط و مقررات عمومی-7
 ت و پهنه بندي هایی بر این اساساجتماعی،فرهنگی و اقتصادي در سطح محال

 

 خروجی هاي مورد انتظار و کاربست:

 (فیزیکی)تبلیغات محیطی در منظر و سیماي شهر تحقق اثرات مثبت-1

 (معنا گرا و پدیدارشناسانه)بصري شهر فرهنگی تبلیغات محیطی در شکل گیري هویتنقش نمود عینی -2

دست یابی به سیستم نظامند(تحقیق و برون داد) و داراي چهارچوب و ضوابط،که تبلیغات محیطی در سایه آن،بتواند مسیر حال و آینده -3
 خود را درست بپیماید( پایدار و پایلوت...)

 و رتبه بندي شرکت هاي مشاور و مجري در حوزه تبلیغات محیطیدست یابی به گزینش -5

؛با اذعان به این که احاطه انسان توسط تبلیغات،خواسته و  رسیدن به تعامل انسان و تکنولوژي ؛ بستري براي آینده ي تبلیغات شهري-6
 ناخواسته با بمبارانِ اطالعاتی و تبلیغاتی مواجه است.

 طب و شهروندان در تبلیغات محیطییافتن و تبیین جایگاه مخا-7

 رسیدن به نقش پیام و محتوا در تبلیغات محیطی-8

 مواد،مصالح،اجرا،تکنیک،رنگ.... شامل:تبیین جایگاه عوامل موثر در تبلیغات محیطی   -9

 گانه شهر تهران22تبیین جایگاه و مکان یابی مناسبِ تبلیغات محیطی در مناطق-10

 سازه ها به استناد تمام گونه ها و الیه هاي تبلیغاتی تبیین اصول و ضوابط فنی-11



(آئین به تناسب مطالعات پایه اي (کالبدي و غیرکالبدي) در اشکالِ مختلف،ابزارها و فضاهاي تبلیغات شهريرسیدن به -12
و متناسب با بافت هاي  (طرح هاي تفصیلی و جامع شهري و اسناد فرادستو برنامه ریزي شهري نامه،ضوابط،مصوبات و دستورالعمل ها)

 معماري هر منطقه

 مراحل و مدت زمان انجام:

 

 :حداقل تخصص ها و تجربیات مورد انتظار

 يدر رشته هاي معماري و شهرساز-1

 مردم شناسی -2

 جامعه شناسی -3

 اقتصاد -4

 بازاریابی و تبلیغات -5

 گرافیک -6

 هنرهاي تجسمی-7

 مرمت ابنیه و بافت هاي تاریخی -8 

 مدیریت فرهنگی-9 

به انضمام سوابق  1 - 2 -3ه هنريدارندگان درج دکترا و-کارشناسی ارشد-کارشناسیتحصیلی  ؛ و در رستۀ شهري يبرنامه ریز -10 
 کاري

 برآورد قیمت :

---- 

 پیشنهادي براي استفاده در تهیه تحقیق : اسناد و مدارك

ادواري شوراي اسالمی شهر تهران در حوزه خدمات شهري(با تفکیک موضوعی و به ترتیب تاریخ تصویب از کتاب مجموعه مصوبات -
 /نادر شکري1394)موسسه نشر شهر/چاپ1392تا1378سال

 /نادر شکري/موسسه نشر شهر1389کتاب مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداري(زیباسازي) چاپ-

  در برنامه سوم توسعه شهر تهران احکام مربوط به سازمان زیباسازي-

 اساسنامه سازمان زیبا سازي شهر تهران-

 1394رتقاي زیبایی شهر تهران/اسفندسند راهبردي ا-



کلیه کارهاي انجام شده در حوزه معماري و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي در سطح محالت و مناطق شهر تهران و همچنین مصاحبه به -
صاحبنظران در زمینه معماري و تبلیغات محیطی با توجه به نگاه ایشان در زمینه بستر و بافت کالبدي و غیرکالبدي خبرگان و متخصصین و 

 شهر.


	مدیریت کلان شهری و در ذیل آن،شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران،متولی اجرای پژوهش هستند محدوده مکانیِ آن،شهر تهران بوده و مناطق 22گانه تهران با کلیة نواحی و محله هایش را شامل می شود.محدوده زمانی آن، دربازة زمانی حداکثر 6 ماهه،قابل پذیرش است.

