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 توضیحات ضروری:
 ( دستورالعمل نظام فنی و اجرای شهرداری تهرانQBSبراساس کیفیت )روش انتخاب مشاور:  -1

  7-1-02سند شماره 

 شمسی ماه 12: پروژه انجام مدت -2

 شهر تهران، شهر تاریخی ریمحل انجام پروژه:  -3

 دبیرخانه سازمان زیباسازی شهر تهرانمحل تحویل اسناد:  -4

 11:22الی  9:22از ساعات  12/12/09مورخ  سه شنبهلغایت روز  3/12/09مورخ  شنبهسه روز ارائه اسناد:  -5

 10:22ساعت  11/12/09مورخ  دوشنبهروز آخرین مهلت تسلیم پاکات:  -6

 01244303. تلفن: 0تهران، خیابان مفتح جنوبی، نبش خیابان شیرودی، پالک نشانی کارفرما:  -7

 د.اعالم خواهد ش به شرکت کنندگان متعاقباَ بصورت کتبی تاریخ  زمان گشودن پاکات ارزیابی کیفی: -8

 
 درخصوص مدارک ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری است:

 تمامی مدارک و اسناد ارسالی باید توسط مشاور مهر و امضاء شود. -1

رین محترم از مدارک و اسناد مورد نیاز با ذکر جزئیات الزم در فرم ها و پیوست های مربوط آمده است. الزم است مشاو -2
 ارائه مدارک غیر الزم و اضافی اکیدا خودداری نمایند.

 مدارک و اسناد باید به همان ترتیبی که در این اسناد آمده، به صورت کامال تفکیک شده، ارائه شود. -3

 مدارک و اسناد درخواستی باید به گونه ای ارائه شوند که صحت آنها برای کارفرما محرز شود. -4

 به مدارکی که بعد از تاریخ مقرر تحویل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -5

، از شرکت هایی که باالترین امتیاز را کسب نموده اند، برای اخذ پاکات RFQپس از بازگشایی پاکات  -6
RFP.دعوت بعمل خواهد آمد ، 

 
  



 
 

 کلیاتبخش اول: 

 رح احیاءو تهیه ط خوانا سازی، ساماندهی" نجامارزیابی کیفی مشاوران برای اسازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به 
 اقدام نماید.  "منظومه تاریخی ری

زیر و ظرفیت کافی می باشد،  3-1ور دعوت می شود در صورت تمایل، چنانچه دارای گواهی صالحیت منطبق با بند الذا از آن مش
 .به نشانی مندرج در این اسناد ارسال نمایدل و به همراه مدارک درخواست شده کاربرگ های پیوست را تکمی

ات شامل: مطالع "خوانا سازی، ساماندهی و تهیه طرح احیاء منظومه تاریخی ری" مشخصات و شرح کلی پروژه:-1-1
 ارائه اسناد مناقصه ، منظومه تاریخی ری احیای وطرح تاریخی، شناخت وضع موجود

 ارائه خدمات مطالعات و طراحیموضوع خدمات مشاوره:  -1-0
زیر باشد)ارائه مدارک صالحیت  جداول مشخصات یکی ازتخصص و پایه مورد نیاز: مشاور باید دارای گواهینامه صالحیت با -1-3

 و گواهینامه ها الزامی است.(
 حداقل پایه تخصص گروه

 برداری بناهای تاریخی و فرهنگیحفاظت، مرمت، احیاء و بهره  میراث فرهنگی 
 فرهنگی-حفاظت و احیاء بافت های تاریخی 

3 

 
 حداقل پایه تخصص گروه

 0 شهرسازی  شهرسازی و معماری
تخصص های 

 مشترک
 0 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

 



 
 

 بخش دوم: ضوابط و مقررات
 ارزیابی کیفی:ضوابط شرکت در فرایند  -2-1

 مدارک ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری است:درخصوص 
الزم است متقاضیان محترم از ارائه مدارک مورد نیاز با ذکر جزئیات الزم در این اسناد و فرم های مربوط آورده شده است.  -0-1-1

 خودداری نمایند. مدارک غیر الزم و اضافی اکیداً

این کارفرما از بررسی لذا . فکیک شده، ارائه شودبه صورت کامال تآمده و  0-0بند که در  همان ترتیبیبه مدارک و اسناد باید  -0-1-0
 اسناد تفکیک نشده، معذور است.

 از ارسال هرگونه سند و مدرک غیر معتبر، ناقص، ناخوانا و نامرتبط جدا خودداری شود. -0-1-3
که به عنوان بخشی از  هاییفارسی باشد. اسناد مثبته و گزارشاسناد استعالم ارزیابی کیفی ارائه شده توسط متقاضیان باید به زبان  -0-1-4

میمه شده معتبری از متون مربوطه نیز ضاستعالم ارزیابی کیفی ارائه می شوند، در صورتی می تواند به زبان دیگری ارائه شود که ترجمه 
 که در این حالت در ارزیابی، ترجمه متون اولویت خواهد داشت.باشد 

گونه ای ارائه شوند که صحت آنها برای کارفرما محرز شود. کارفرما این حق را برای خود  مدارک و اسناد درخواستی باید به -0-1-0
نسبت به صحت مدارک ارسالی، اطمینان  صالح، محفوظ می داند که در صورت نیاز از طریق ارزیابی حضوری یا استعالم از مراجع ذی

حاصل نماید. چنانچه برای کارفرما مسلم شود اطالعات ارائه شده توسط متقاضی ناصحیح می باشد، متقاضی از فرایند ارزیابی کیفی کنار 
 گذاشته خواهد شد.

گردانده نشده به متقاضی بازبه صورت باز ه نخواهد شد و مدارکبه مدارکی که بعد از تاریخ مقرر تحویل شوند، ترتیب اثر داد -0-1-1
 .خواهد شد

ارائه آن، به عهده متقاضی است و صرف نظر از نتیجه ارزیابی کیفی، کارفرما در  وکلیه هزینه های مربوط به آماده کردن استعالم  -0-1-7
 این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

به  14/12/09ائه پاسخ نداشته باشد، الزم است این موضوع را کتبا و تا تاریخ  چنانچه متقاضی پس از دریافت اسناد تمایلی به ار -0-1-9
 کارفرما اطالع دهد.

 در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد: -0-1-0
 .مهر شودتمام مدارک و اسناد استعالم ارزیابی کیفی باید توسط صاحبان امضای مجاز کلیه اعضای مشارکت امضاء و  -0-1-0-1
 کت تکمیل و ارائه شود.توسط هر یک از اعضای مشار جداگانهبصورت باید  1الی  0فرم های شماره  -0-1-0-0
نسخه ای از مشارکت نامه بین اعضا باید همراه اسناد استعالم ارزیابی کیفی ارائه شود. مشارکت نامه باید شامل موارد زیر باشد  -0-1-0-3

 اما محدود به آنها نباشد.
 الف( این موضوع که اعضای مشارکت به طور انفرادی و اشتراکی )تضامنی( متعهد به انجام کار بوده و در قبال کارفرما مسئول باشند.

 ب( درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت.
 پ( حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضا

 ت( معرفی رهبر مشارکت
مسئول انجام بخش های کلیدی خدمات است باید به عنوان رهبر مشارکت تعیین شود. رهبر یکی از اعضای مشارکت که  -0-1-0-4

مشارکت به همراه ذکر اختیارها و مسئولیت ها باید در مشارکت نامه که به امضای مجاز تمام اعضا می رسد، معرفی شود. رهبر مشارکت باید 
 نمایندگی از هر یک و تمام اعضای مشارکت باشد.مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و مکاتبه ها به 

 ه متقاضیان موظف به درج آدرس، کدپستی، تلفن و نمابر صحیح و بروز خود در اسناد می باشند. یکل -0-1-12
وضوع به مبدیهی است در صورت عدم امکان برقراری تماس با شماره تلفن و نمابرهای اعالم شده، هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از این 

 عهده متقاضی بوده و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی باشد.
ساعت قبل از مهلت  49تا  هرگونه اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات ارائه شده جهت شرکت در ارزیابی کیفی صرفاً -0-1-11

ب مقرر به هیچ وجه قابل قبول نبوده و عواقانقضاء تحویل پیشنهادات مقدور بوده و لذا هیچگونه درخواستی در این خصوص پس از مهلت 
 بعدی آن به عهده متقاضی می باشد.



 
 

 نحوه ارائه اسناد ارزیابی کیفی 2-2
متقاضی باید پاسخ استعالم ارزیابی کیفی را به روش زیر تنظیم و پس از مهر و امضای کلیه اوراق و مدارک در پاکت الک و مهر شده که 

حاوی  PDFنام متقاضی، موضوع فراخوان و تاریخ ارسال روی پاکت درج شده باشد، به صورت نسخه کاغذی به همراه لوح فشرده) فایل 
 تعالم ارزیابی کیفی( ارائه نماید.اسکن کلیه اسناد اس

 محتوای پاکت اسناد ارزیابی کیفی  -0-0-1
 :( باید شامل اسناد و مدارک زیر باشدRFQپاکت اسناد ارزیابی کیفی)

 فهرست الف(
 ب(تقاضانامه شرکت در ارزیابی کیفی )فرم تکمیل شده شماره یک(

 زیر: ارکراه مدپ( اطالعات کلی متقاضی )فرم تکمیل شده شماره دو( به هم
 تصویر اساسنامه -

 تصویر اظهارنامه ثبت شرکت که در آن اسامی سهام داران و اعضای هیات مدیره تصریح شده باشد -

 و صاحبان امضای مجازتصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت  -

گر سازمانهای بوجه یا دیتصویر گواهینامه تشخیص صالحیت در رشته، تخصص و پایه مورد درخواست، صادره توسط سازمان برنامه  -
 ذیصالح

 ت( تجارب متقاضی در پروژه های مرتبط ) فرم تکمیل شده شماره سه( به همراه مدارک زیر:
تصویر نامه ابالغ و موافقتنامه قراردادهای مربوط به سوابق درج شده در فرم شماره سه. ارائه صفحاتی از موافقتنامه که مشخص  -

 باشد به همراه صفحه مربوط به امضاء قرارداد کافی است.ارداد، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد کننده طرفین قرارداد، موضوع قر

 هینامه اتمام قراردادها یا ارائه مفاصاحساب های مربوطه.گوا -

  تصویر فرم ارزشیابی متقاضی در پروژه های درج شده در فرم شماره سه در صورت وجود -

 شده شماره چهار( به همراه مدارک زیر:ث( سرمایه انسانی متقاضی )فرم تکمیل 
 سوابق کاری و مدرک تحصیلی کارشناسان ثابت متقاضی -     
 .کیفی، ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعیآخرین لیست بیمه کارشناسان ثابت متقاضی در زمان تهیه اسناد استعالم ارزیابی  -     

 به همراه مدارک مثبته مربوط. ج( توان مالی متقاضی )فرم تکمیل شده شماره پنج(
 چ( تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران )فرم تکمیل شده شماره شش(

تصویر نامه ابالغ و موافقتنامه قراردادهای مربوط به سوابق درج شده در فرم شماره سه. ارائه صفحاتی از موافقتنامه که مشخص کننده  -     
 ، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد باشد به همراه صفحه مربوط به امضاء قرارداد کافی است.طرفین قرارداد، موضوع قرارداد

 ح( نسخه مهر و امضاء شده اسناد استعالم ارزیابی کیفی
 شماره گذاری صفحات -0-0-0

باید در  شماره صفحاتکلیه صفحات اسناد استعالم ) شامل فرم های تکمیل شده و کلیه مدارک منضم به آنها( باید شماره گذاری شود. 
 . )صفحه.......از......(بردارنده شماره کل صفحات اسناد باشد

  مهر و امضای اسناد -0-0-3
باید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی امضا و به مهر شرکت ممهور  اسناد استعالم ارزیابی کیفی و کلیه مدارک و مستندات ارسالی

ر بر روی آن درج شده باشد ارائه گردد، در غیر اینصورت مدارک ارسالی از و موضوع ارجاع کاشود و در پاکت سر بسته که نام مشاور 
 طرف کارفرما مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

اید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی، مهر و امضای اصل شود. سایر اسناد ( ب1شماره فرم تقاضانامه شرکت در ارزیابی کیفی )  تبصره:
 مهر شرکت و مهر امضاء صاحبان مجاز ارائه شود. می تواند با

  



 
 

 زیابی کیفیاروم: سبخش 
نماید. ارزیابی یمبه منظور اطمینان از توانایی متقاضیان در انجام پروژه موضوع این اسناد، کارفرما نسبت به ارزیابی کیفی متقاضیان اقدام 

مرحله بعد منظور خواهد شد. الزم است متقاضیان براساس موارد مندرج در کیفی متقاضیان به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی در 
 این اسناد استعالم نسبت به ارائه مدارک و مستندات الزم برای ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

 اجزای استعالم ارزیابی کیفی -3-1
تجربه »و « وان مالیت»، «ارزشیابی ساالنه»، «سرمایه انسانی متقاضی»، «تجربه»استعالم ارزیابی کیفی شامل مدارک و مستندات مربوط به 

ارائه شده در این اسناد استعالم به  1الی  1الزم است در قالب فرم های شماره که می باشد « ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران
 و ارائه شود.همراه سایر مدارک و مستندات مرتبط خواسته شده، توسط متقاضی تهیه 

 روش ارزیابی کیفی -3-2
کیفی متقاضیان به روش  وزنی انجام می شود. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارهای ارزیابی معادل صد در ارزیابی  -3-0-1

اصلضرب حکند. امتیاز ارزیابی کیفی، معادل مجموع صد می باشد و هر متقاضی برای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می
می باشد. معیارهای ارزیابی کیفی و اهمیت وزنی آنها در جدول زیر ارائه  ه امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط

 شده است.
 

 معیارهای ارزیابی کیفی ردیف
P 

 ضریب وزنی
 برحسب %

V 
 امتیاز

 122تا  2از 

S=V*P 
 امتیاز وزنی

   32 تجربه )سابقه اجرایی( 1
   42 سرمایه انسانی متقاضی 0
   10 ارزشیابی ساالنه 3
   0 توان مالی 4

0 
تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری 

 تهران
0   

1 

رعایت نظم و ترتیب در ارائه اسناد،کامل 
 بودن مدارک و ارائه مناسب

 
 

0   

  جمع امتیاز معیارهای ارزیابی
 

( در 122امتیاز )از  42که نتوانند حداقل  یهمچنین متقاضیان امتیاز می باشد. 12قابل قبول برابر  حداقل جمع امتیاز ارزیابی کیفی -3-0-0
ه ، کسب کنند، از فرآیند خرید خدمات کنار گذاشت«ارزشیابی ساالنه»، «سرمایه انسانی متقاضی»، «تجربه»هر یک از معیارهای ارزیابی 

 خواهند شد.
 ارزیابی کیفی و نحوه امتیازدهیروش ارائه اسناد استعالم  -3-3
 اطالعات کلی مشاور: -3-3-1

را تکمیل کند و به همراه سایر مدارک درخواست شده به کارفرما ارائه  0به منظور اعالم اطالعات کلی، الزم است متقاضی فرم شماره 
 نماید.

 : تجربه ) سوابق اجرایی( -3-3-0
این اسناد در پنج سال گذشته تعیین می  3-1انجام شده در تخصص)های( مندرج در بند امتیاز تجربه متقاضی با توجه به مبلغ کارهای 

را تکمیل کند و همراه سایر اسناد و مدارک درخواست  3شود. به همین منظور الزم است متقاضی اطالعات در خواست شده در فرم شماره 



 
 

سال  0به متقاضی ای تعلق می گیرد که مجموع مبلغ قرارداد پروژه های اتمام یافته  ارسال نماید. حداکثر امتیاز تجربهشده برای کارفرما 
این اسناد، معادل یا بیش از سه برابر برآورد  3-1(، در تخصص)های( مندرج در بند 4گذشته یا قراردادهای در جریان)با لحاظ مفاد تبصره 

 وضوع این اسناد باشد. در غیر این صورت، امتیاز متقاضی به تناسب کاهش می یابد.مبلغ حق الزحمه خدمات م
ادهای . قرارد، قراردادهایی قابل قبول می باشد که در اظهارنامه مالیاتی متقاضی درج شده باشددر محاسبه امتیاز این معیار : 1تبصره 

 مستثنی می باشد. 4و  3موضوع تبصره های 
وی  ی مشارکت با سایر مشاوران به انجام رسانیده باشید، به نسبت سهم الشراکهادهایی که در آن متقاضی به صورت : مبلغ قرارد0تبصره 

 ضمیمه شود. 3در محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می شود. برای این منظور الزم است تصویر مشارکت نامه به فرم شماره 
مد نظر باشد، مبلغ قراردادهایی که درآن متقاضی به عنوان مشاور جزء برای  3داقل پایه : در مواردی که ارجاع کار به مشاور با ح3تبصره 

در  0/2این سند با سایر مشاوران منعقد نموده باشد، با ضریب  3-1انجام تمام یا بخشی از خدمات مرتبط با تخصص)های( مندرج در بند 
یک نسخه از قرارداد فی ما بین متقاضی و مشاور اصلی به همراه قرارداد بین  محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می شود. در این صورت ارائه

 کارفرما و مشاور اصلی الزامی است.
در حال انجام آن بوده و تا زمان تهیه این استعالم  اسناداین  3-1: مبلغ قراردادهایی که متقاضی در تخصص)های( مندرج در بند 4تبصره 

 در محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می شود. 0/2ضریب به اتمام نرسیده باشد، با 
 سرمایه انسانی متقاضی: -3-3-3

را تکمیل کنند و به همراه اسناد درخواست شده در این فرم ارسال نمایند.  4برای ارزیابی این بخش الزم است متقاضیان فرم شماره 
 ر تعلق می گیرد:سرمایه انسانی در صورت احراز شرایط زیر به مشاوحداکثر امتیاز 

الف( حضور حداقل یک نفر کارشناس متخصص در رشته )های( مرتبط با موضوع فراخوان، با مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در 
 امتیاز(. 32هیات مدیره مستند به آگهی روزنامه رسمی)

ر با ک تحصیلی کارشناسی یا باالتکارشناس متخصص در رشته)های( مرتبط با موضوع فراخوان، با مدر حداقل یک نفرب( حضور 
امتیاز(. در  72فنی متقاضی، مستند به لیست بیمه تامین اجتماعی ) کار مرتبط به صورت تمام وقت در کادر پرسنل سال سابقه 12حداقل

ب کاهش می سمورد نظر در کادر پرسنلی متقاضی یا ارائه مستندات ناقص، امتیاز این بخش به تنا حضور تمامی کارشناسان صورت عدم
 یابد.

 هش هنر،پژو، باستان شناسی، طراحی شهر ی، شهرسازیمرمت و احیای بناها و بافت تاریخی،، معماری رشته )های( مرتبط شاملتوجه: 
 می باشد. ، اقتصاد شهری علوم اجتماعی یا جامعه شناسی

 داقل حدر صورتیکه متقاضی، دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی و پژوهشی باشد، حداکثر امتیاز این معیار درصورتی تعلق می گیرد که  تبصره:
 از اعضای هیات علمی تمام وقت در رشته)های( مرتبط با موضوع فراخوان در کادر هیات علمی متقاضی حضور داشته دباشند. نفر 7
 ارزشیابی ساالنه: -3-3-4

 یمتوسط امتیاز ارزشیابی ساالنه متقاضی در پنج سال گذشته به ماخذ سامانه ارزشیابی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و سامانه ارزشیاب
 کشور، به عنوان امتیاز این معیار لحاظ می شود. نظام فنی و اجرایی

 سامانه درج شده باشد، به هر تعداد امتیاز ارزشیابی ساالنه موجود درسال  0در صورتیکه امتیاز ارزشیابی ساالنه متقاضی کمتر از : 1تبصره 
 شود.میاکتفا 

ور یا سامانه ارزشیابی نظام فنی و اجرایی کش در صورتیکه سابقه ای از عملکرد متقاضی در سامانه ارزشیابی شهرداری تهران :0تبصره 
 وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

ماید. امتیاز ارزشیابی و مستندات مربوطه را باید ارائه نارزشیابی شده باشد،  درج نموده به عنوان سابقه کارچنانچه متقاضی در پروژه های 
)انجام کار بدون تاخیر غیر مجاز، انجام تعهدات قراردادی، پیگیری « خوب»یا  70حداکثر امتیاز در صورت کسب امتیاز ارزشیابی بیش از 

وقع کارها و پاسخگویی مطلوب به کارفرما(، برای کلیه پروژه های درج شده به عنوان سابقه کار تعلق می گیرد. درصورت عدم ارائه به م
 مستندات یا ارائه مستندات ناقص یا عدم حصول معیار یاد شده برای همه پروژه ها، امتیاز ارزیابی این معیار به تناسب کاهش می یابد.

  



 
 

 الی متقاضی:توان م -3-3-0
امتیاز توان مالی متقاضی با توجه به اطالعات مالی متقاضی در پنج سال گذشته تعیین می شود. به همین منظور الزم است متقاضی فقط 

درخواست شده برای کارفرما ارسال نماید. حداکثر  را تکمیل کند و همراه سایر اسناد و مدارک 0یکی از موارد مندرج در فرم شماره 
موضوع این اسناد )حق الزحمه کارشناسی( معادل  برآورد مبلغ حق الزحمه انجام خدمات ز توان مالی در صورتی احراز می شود کهامتیا

توسط  بیشتر از گزینه ارائه شده یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد. بدیهی است در صورتی که برآورد حق الزحمه انجام شده خدمات
 ن مالی به تناسب کاهش می یابد.متقاضی شود، امتیاز توا

دوره گذشته مستند به اظهارنامه مالیاتی. در صورت  0سی برابر متوسط مالیات ساالنه قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در  -
دوره آخر مالیاتی، به شرط اینکه تاریخ ثبت شرکت قبل از دوره  0عدم ارائه هر یک از اظهارنامه های مالیاتی مربوط به 

 در نظرگرفته می شود.« صفر»مالیاتی مربوطه باشد، در محاسبه متوسط مالیات ساالنه، برای آن دوره عدد 

ماه  3ریال که از تاریخ صدور آن بیش از  222،222،2223،ید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبربه مبلغ تای -
 از زمان فراخوان انتخاب مشاور نگذشته باشد.

 تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران: -3-3-1
امتیاز به متقاضی تعلق می گیرد و برای تعداد کمتر قراردادهای اتمام یافته، در صورت انجام سه قرارداد با شهرداری تهران، حداکثر 

را تکمیل و به همراه سایر اسناد و  1به تناسب امتیاز این معیار کاهش خواهد یافت. برای این منظور الزم است متقاضی فرم شماره 
 مدارک درخواست شده برای کارفرما ارسال نماید.

 :تیب در ارائه اسناد، کامل بودن مدارک و ارائه مناسبرعایت نظم و تر -3-3-7
ناد وترتیبی که مطابق این اسناد خواسته شده و همچنین ارائه اس در صورت ارائه مناسب اسناد استعالم ارزیابی کیفی با رعایت نظم

علق می از این معیار به متقاضی تو مستندات الزم و عدم ارسال سایر مستنداتی که در این اسناد خواسته نشده باشد، حداکثر امتی
 گیرد.

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 بخش چهارم: فرم ها

 
  



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 



 
 

 «پروژه مطالعات و تهیه طرح خواناسازی منظومه باستانی/ تاریخی شهر ری»
 طرح مسئله:

 
 محدوده طرح: 

 که طی مطالعات توسط مشاور تدقیق خواهد شد. محدوده طرح شامل شهر تاریخی ری و منظومه زیستی آن در طول تاریخ می باشد
 های طرح:ویژگی

 ساختار اصیل ری و تحوالت تاریخی آن به شکل جامع و یکپارچه به توجه -
 الیه نگاری تاریخی، طبیعی، اجتماعی و شهرسازی ری -

 ری براساس ارزشهای اصیل آن سازی باززنده چگونگی به توجه -

 فرهنگی موجود و یا قابل احیاء در ری امروز -بازشناسی و معرفی ساختارهای تاریخی -

 عمومی مطالعات: اول مرحله
 مسئله بیان -1-1
 طرح اهمیت و ضرورت -1-0
 طرح اهداف -1-3
 طرح تهیه فرآیند -1-4
رزشمند اخواناسازی ساختارهای  طریق از شهری کهن هایبافت تاریخی هویت بعد ارتقای نظری مبانی ارزیابی و تحلیل بررسی، -1-0

 در محدوده طرح تاریخی، طبیعی، اجتماعی
 طرح محدوده در تاریخی عملکرد و جایگاه پیشینه، بررسی -1-1
 تاریخی بافت حوزه در نظرانصاحب و نفوذذی هایگروه با نظرسنجی -1-7
 طرح بر حاکم معیارهای و هاشاخص اولیه تدوین -1-9
 اولیه اندازچشم تدوین -1-0

 جمع بندی مطالعات پایه  -1-12
 تحلیل و شناخت: دوم مرحله

 مطالعات پایه -2-1
 خارجی و داخلی مرتبط هایطرح تحقیق پیشینه و موضوع ادبیات بررسی و گردآوری 
 آن ضعف و قوت نقاط تعیین خواناسازی منظومه تاریخی ری و طرح هایخروجی و فرآیند ارزیابی 
 و اجرایی معتبر منابع اساس بر کشور از خارجداخل و  ساختارهای شهری تاریخی خواناسازی با مرتبط هایطرح گردآوری 

 هاطرح ضعف و قوت نقاط و خالقیت تحلیل و نظر مورد هایطرح خروجی و تدوین فرآیند بررسی و پژوهشی -علمی
 مرتبط هاینقشه روی بر( نفوذ حوزه) فراگیر و بالفصل هایمحدوده طرح و مستقیم مداخله محدوده تدقیق 
 بالفصل و فراگیر حوزه دو در کلی مطالعات و شناخت 
 نفوذذی هایسازمان توسط گرفته صورت اقدامات فهرست و هابرنامه اخذ و شهری مدیریت مصوب اقدامات و هابرنامه بررسی 

...( و معماری و شهرسازی معاونت شهری هایطرح و شهرسازی کل اداره گردشگری، و دستیصنایع فرهنگی، میراث سازمان)
  همطالع مورد محدوده در طرح موضوع پیرامون

 مطالعات تاریخی -2-2
 شهر ری تاریخی تحوالت سیر مطالعه و بررسی 
 مرتبط، در یک نظام تاریخی مدون و با الویت زمانی تاریخی مکتوب اسناد مطالعه و آوریجمع 
 از تاریخی تصاویر( جدید و قدیم هاینقشه از اعم) هانقشه از اندعبارت که شهر ری از تصویری مدارک و اسناد آوریجمع 

 تاریخی تحول سیر بررسی جهت ایماهواره و هوایی هایعکس طرح، محدوده
 ری، مطالعه نسبت میان روایتها شهر بازیابی و تفسیر روایت های موجود 



 
 

 ن در مقاطع زمانی مختلف؛ از زمان شکل گیری تا زمان حالفرهنگی ری و منظومه زیستی آ –تاریخی  -ترسیم ساختار طبیعی 
 در محدوده طرح طبیعی ری و منظومه زیستی آن بر شهر امروز ری -انطباق ساختارهای تاریخی ارزشمند کالبدی 
 طرح اهداف راستای در غیر ثبتی و شده ثبت ارزش واجد...  و معاصر تاریخی، عناصر جانمایی نقشه و فهرست ارائه  
 در محدوده طرح بدست آمده گذاری ارزش الگوی قالب در ثبتی غیر و شده ثبت بناهای شناسنامه ارائه 
 تاثیر و باقانط حیث از نشده( ثبت و ارزش )ثبتی با های ساختمان در رفته کار به معماری الگوهای تحلیل و تجزیه و بررسی 

 طرح محدوده در مختلف تاریخی های دوره از پذیری
 معاصر دوره تا مختلف زمانی هایدوره تفکیک به مورد مطالعه محدوده مهم تاریخی وقایع مطالعات ارائه 
 تا  022/1مقیاس با های تاریخی و انطباق آن با وضع موجودنقشه روی بر شهر ری محدوده در تاریخی وقایع موقعیت جانمایی

0222/1 
 شهر ریارزشمند و الگویابی معماری هویتمند  هایویژگی بررسی 
 مختلف زمانی هایدوره تفکیک به طرح محدوده مهم فرهنگی و اجتماعی وقایع مطالعات ارائه 

 (2999/1ساختار کالبد شهری وضع موجود )به مقیاس  مطالعات   -2-3
 آن نقش و تهران شهر در مطالعه مورد محدوده جایگاه 
 بررسی نظام سلسله مراتب موجود شهر 
 در محدوده طرح مرتبط هاینقشه روی بر( نفوذ حوزه) فراگیر و بالفصل مستقیم، مداخله حوزه تعیین 
 مداخله مورد محدوده فضایی سازمان معرفی و بررسی  
 در محدوده طرح بررسی نظام دانه بندی و تفکیک قطعات شهری 
  بررسی نظام تراکم و سطح اشغال 
 بررسی نظام دسترسی و شبکه معابر 
 بررسی نظام کاربری زمین 
 فراگیر و بالفصل های مداخله،حوزه در شهری منظر بررسی 

 توسعه مکانی هایفرصت بررسی 

 طرح محدوده گیاهی پوشش وضعیت بررسی 
 (599/1تا  299/1تحلیل وضع موجود )به مقیاس  و شناخت       -0-4

 حاضر حال در شهر سیمای و منظر کننده مخدوش یا و دهنده سامان عوامل بررسی همچنین شهر سیمای و شهری منظر بررسی 
 فراگیر و بالفصل حوزه دو در...( و ایمنی ایمنی، نفوذپذیری، خوانایی، از اعم) محیطی هایکیفیت بررسی 
 گذرهای ارزشمند تاریخی محدوده در بافت شناسی شکل 
 موجود مسکونی الگوهای ارائه 
 ( و استقرار جهت طبقات، تعداد خالی، و پر فضاهای و اعیان، عرصه )شامل تاریخی و کالبدی معماری، هایویژگی شناخت... 
 ابنیه ارزشمند قدمت  

 ابنیه ارزشمند کیفیت  

 در محدوده طرح  شناخت امکانات، محدودیتها و مشکالت زیست محیطی شهر ری 
 مطالعات ارتباطی -2-5

 (022/1)مقیاس  محدوده نقل و حمل شبکه های سایر با آن اتصال نحوه و عمومی نقل و حمل شبکه هاینقشه ارائه و تحلیل 
 افیکتر و نقل و حمل معاونت از تاییدیه اخذ با مطالعه مورد محدوده در پیاده و سواره جریان و شبکه هاینقشه ارائه و تحلیل 

 (122/1)به مقیاس 
 :شهری های زیرساخت نظام -2-6

 (022/1مورد مطالعه )مقیاس  محدوده در شهری تجهیزات و زیربنایی تاسیسات شبکه بررسی 



 
 

 (122/1شهری)به مقیاس  تجهیزات و زیربنایی تاسیسات شبکه های نقشه ارائه و تحلیل 
 اجتماعی -مطالعات فرهنگی  -2-7

 محدوده شناختی جمعیت و انسانی هایویژگی شناسایی 
 مطالعه مورد محدوده فرهنگی هایویژگی شناخت 
 محدوده رفتاری الگوهای و اجتماعی هایویژگی بررسی 
  بازیابی فهم و بیان روایت هریک از گروههای اجتماعی دخیل در پروژه خواناسازی از زمینه تاریخی ری و نسبت آن با زندگی

 امروز
 تبیین زمینه، امکانات و شیوه های ممکن برای جلب مشارکت اجتماعی در پروژه خوانا سازی 
 اجتماعی پروفایل تشکیل و موجود ضعیتو مبنایی شرایط مطالعه، مورد محدوده اجتماعی هایزمینه توصیف 
 طرح نفوذ حوزه زندگی ساکنین سبک و کیفیت بر تأثیر چگونگی و پروژه ذینفعان بررسی 
 سیاسی و فرهنگی - اجتماعی هایتوانمندی و هاویژگی شناسایی بندی،جمع 

 طرح حوزه در مدخلذی و نفعذی نفوذ،ذی هایگروه از نظرسنجی 
 مدخلذی و نفعذی نفوذ،ذی مختلف هایگروه نظرات نقطه ارزیابی 

 (599/1اقتصادی )مقیاس محیط بررسی -2-8
 ساختمان و زمین قیمت بررسی 
 موجود وضع اراضی مالکیت  
 اراضی اشغال در موجود هایگرایش و روند بررسی 
 در محدوده طرح نفوذذی و نفعذی هایگروه اقتصادی تمایالت تشخیص و بررسی 

 (299/1تا  599/1)مقیاس محیطیزیست بررسی  -2-0
 مطالعه رابطه ساختار کهن ری با بستر طبیعی 
 مطالعه رابطه ساختار جدید ری با بستر طبیعی 
 تبیین الزامات زیست محیطی ری در پروژه خوانا سازی 
 هاآب روان( دبی) جریان شدت تعیین منظوربه...(  و بارندگی شدت آبگیر حوضه هایویژگی) هیدرولوژی مطالعات 
 خاص هایمحدوده در الزم هایآزمایش انجام و خاک مکانیک و ژئوتکنیک مطالعات درخواست و بررسی لزوم، صورت در 

 (فنی ابنیه محل - معابر بستر) طرح از
 بافت بیرون و درون از محیطی مناسب اندازهایچشم شناخت و بررسی 
 طرح محدوده محیطی هایتوانمندی و کمبودها ها،محدودیت امکانات، شناسایی: بندیجمع 

  خواناسازی منظومه تاریخی شهر ری راهبردی برنامه ارائه: سوم مرحله
 اندازچشم بیانیه تدقیق -3-1
 خواناسازی منظومه تاریخی شهر ری طرح خرد و کالن اهداف تدوین -3-0
 به شرح ذیل:  ابعاد در تاریخی منظومه خواناسازی سنجی قابلیت و سنجی ظرفیت -3-3
 قتصادی،ا فرهنگی، -اجتماعی ابعاد اساس بر) شده شناسایی ساختارهای تاریخی از یک هر هایپتانسیل و هاظرفیت شناسایی -3-3-1

 مکانی -باززنده سازی کالبدی برای...(  و کالبدی
 شده شناسایی ساختارهای تاریخی از یک هر تفکیک به طرح اهداف با متناسب نقش و جایگاه معاصر بازتعریف -3-3-0
  طرح محدوده شده شناسایی تاریخی ساختارهای باززنده سازی و بازتعریف نهایی هایشاخص تعیین -3-4
  شده تبیین نهایی هایشاخص اساس بر طرح محدوده در شده شناسایی تاریخی ساختارهای بندیدسته -3-0
 اریخیت ساختارهای بندیدسته اساس بر تاریخی ساختارهای بازتعریف و ساماندهی مدیریت، برای متفاوت سناریوهای تدوین -3-1

 شده شناسایی



 
 

 شناسایی خیتاری ساختارهای بندیدسته اساس بر تاریخی ساختارهای بازتعریف و ساماندهی مدیریت، مختلف سناریوهای ارزیابی -3-7
 سناریو برترین انتخاب و شده

 ناساییش تاریخی ساختارهای بندیدسته اساس بر شهر ری ساختارهای بازتعریف و سازی باززنده هایسیاست و راهبردها تدوین -3-9
 شده

 دهش شناسایی تاریخی ساختارهای بندیدسته اساس بر( شهری طراحی چارچوب سند) راهبردی پالن و مناسب راهکارهای ارائه -3-0
 ری تاریخی خوانا سازی منظومه و بازتعریف ساماندهی، طرح ارائه - چهارم مرحله

 (022/1منظومه تاریخی ری )مقیاس  پیوندیافته ساختار و فضایی سازمان تدوین -4-1
ده )مقیاس ش انجام بندیدسته تفکیک به طرح محدوده در شده شناسایی ساختارهای از یک هر اهمیت درجه تعیین و بندیاولویت -4-0

022/1) 
 (022/1شده)مقیاس  شناسایی ساختارهای تاریخی از یک هر بازتعریف و خواناسازی مفهومی و پایه طرح تدوین -4-3 

 :شده شناسایی ساختارهای تاریخی ارزشمند طراحی -4-4
 اییاجر هاینقشه قالب در یک اولویت دارای شده شناسایی تاریخی ساختارهای از یک هر بازتعریف و خواناسازی طرح ارائه 

 (122/1)مقیاس 
 خواناسازی ساختارهای تاریخی بسترو  شهری فضاهای با پیوندهم بناهای عملکردی احیای و کالبدی مرمت اجرایی طرح ارائه 

 (122/1یک)مقیاس  اولویت دارای شده شناسایی

  پشتیبان الزامات و طرح اجرایی سازمان - پنجم مرحله
 بلندمدت( و مدتمیان مدت،کوتاه) اقدامات بندیزمان برنامه پیشنهادی، اسناد اجرای بندیاولویت -0-1
 ربطذی هایارگان وظایفشرح  تفکیک و مدیریتی ساختار اساس بر پروژه اجرایی ساختار تدوین -0-0
 طرح پذیریتحقق الزامات و هامکانیزم بینیپیش-0-3

 طرح اثرات ارزیابی- ششم مرحله
 فرهنگی -اجتماعی پیوست -1-1
 طرح اقتصادی پیوست -1-0
 طرح ترافیکی پیوست -1-3
 طرح محیطیزیست پیوست -1-4
 شهری هایزیرساخت و تأسیسات اجرای به مربوط پیوست -1-0

 .بود خواهد ارزیابی مالک مشاور، توسط خدمات شرح خالقانه تدقیق :1 تبصره
 .گردد ارائه( dwg) و( GIS) هایفرمت با فشرده لوح و چاپی نسخه سه در بایستمی هانقشه کلیه  :2 تبصره
 .گردد ارائه( HTML) و( DOC،PDF) هایفایل قالب در باید هاگزارش کلیه :3 تبصره
 .شود تحویل کارفرما تائید مورد و ویرایش قابل استاندارد فرمت با بایستمی پایه هایفایل کلیه :4 تبصره

 یک اولویت دارای شده طراحی تاریخی ساختارهای خواناسازی و ساماندهی طرح اجرای برآورد مالی :5تبصره 
 یشهر طراحی هاینقشه قالب در سه و دو اولویت دارای شده شناسایی تاریخی ساختارهای خواناسازی و ساماندهی ارائه طرح :6تبصره 

(Action Plan)   
 
 


