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ارائة  و  شهریدر نوسازی )آیکونیک(  وارشمایل معماری   امکانسنجی بکارگیری

 ها الگوها و دستورالعمل 

 

 

 امور زیرساخت و طرح جامع ریزیمطالعات و برنامه معاونت

 یمطالعات معماری و شهرسازمدیریت 

 

 1399ماه  اردیبهشت 
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 5از  1 صفحه 

  عنوان پروژه:  -1

 ها)آیکونیک( در نوسازی شهری و ارائة الگوها و دستورالعمل وار معماری شمایلامکانسنجی بکارگیری 

 پروژه:  سطح -2

   معامالت متوسط(سطح متوسط   ◼(               عمده)معامالت سطح بزرگ(                 (جزئی)معامالت سطح کوچک   

 برداریشنهاد دهنده و بهرهپ -3

 سازمان نوسازی شهر تهرانبردار: بهره  سازمان نوسازی شهر تهران  پیشنهاد دهنده:

 کلمه( 200)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

معماری با  ساخت بنا و فضاهایی ه،یآلمان، ترک ا،یفرانسه، اسپان ریمختلف نظ یکشورها شهری در یاز تجارب نوساز یدر برخ

از شهر را در اذهان ساکنان، شهروندان و   یامحدوده گاهیاست شأن و جا ، توانسته (Iconic Architecture)وارلشمای

شود و نقش قابل  ی سبب رونق اقتصاد یستیو تور یفرهنگ یابه جاذبه لیمختلف ارتقاء دهد و با تبد یهاو گروه  گذارانهیسرما

شده  فیتعر ییها و فضاهابه عنوان ساختمان)آیکونیک(  وارشمایل یمعمار .دیانم فایهمجوار ا یهامحدوده یدر نوساز یتوجه

برخوردار است که به آنها   ی خاص یشناس ییبای/ ز نینماد تیعموم مردم مشهور است و از اهم ا یو  یمعماران حرفه ا یاست که برا

 متصل شده است.

 یشهر نوسازی ندیرا در فرآ داریپا هماهنگ با توسعه  یه معماربتوجه  ریاخ یهادر سال یطیمح ستیعمده شدن مباحث ز یاز طرف

 تیمنوط به رعا ،نوسازی شهریها، از منابع مختص به پروژه التیتسه ئهارا هیساخته است. به عنوان نمونه در ترک یضرور

 یتأمل در ساخت و سازها  لقاب یکردیسبز را به رو یاند معمارتوانسته سمیمکان نیبوده و با هم یطیمح ستیخاص ز یهامؤلفه

 کنند.  لیخود تبد

 یبخش یزندگو ارتقاء سر یبخش اتیرا هم با هدف ح یو کارکرد یتیحوزه محدود به کالبد نبوده و ابعاد فعال نیدر ا ژهیو اقدامات

تاکنون در  ،سازی شهریونها در مهم آن گاهیبه رغم جا ژهیو یبا کارکردها وارهای شمایلمعماری. ردیگیشهر در بر م ایاز محله 

را هم به دنبال نداشته است. به   یخاص ییشهر تهران چندان مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات اجرا نواحی فرسودة ینوساز ندیفرآ

از  یبهره بردار یهم برا یمناسب نهیزم تواندیم یدر رونق نوساز یموضوع در کنار اثرات راهبرد نیرسد توجه به ا ینظر م

 .زدکشور فراهم سا یمعمار یجامعه یاهتیظرف
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 5از  2 صفحه 

 

 کلمه( 100)حداکثر اهداف  -5

وار در نوسازی نواحی فرسودة شهر مندی از معماری شمایلهای الزم برای بهرهاصلی »ارائة دستورالعملمطالعاتی باهدف طرحاین 

 ارایه شده است که اهداف عملیاتی آن عبارتند از:  تهران«

 تهران شهری به عنوان محرک توسعه در نواحی فرسودة وارهای شمایلمعماریفضاهای شهری و  گیری ازبهرهامکانسنجی  •

 در نواحی فرسودة وارهای شمایلمعماریفضاهای شهری و های حقوقی و فنی الزم در جهت استفاده از ارائة چارچوب •

 تهران شهری

 

 کلمه( 300ر ث )حداکمبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

 برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران 48و   44، 43، 41موارد 

 مرور تجارب نوسازی جهانی در سازمان نوسازی شهر تهران

 

 کلمه( 50)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

پژوهش   یسازمانقلمرو قلمرو سازمانی: 

  ، شرکت عمران و یسازمان نوساز

 نیامعه مهندسج ران،یا یشهر یبهساز

 ،یمهندسمعمار شهرساز، سازمان نظام 

 .ردیگیمبررا در ینوسازدفاتر خدمات

پژوهش،   یمکانقلمرومحدوده مکانی: 

  هشهرتهران و محدودفرسوده بافت

تواند ی)که پروژه م همجوار اثرگذار

مؤثر   ا بافتهآن در ارتقاء شأن و منزلت 

 .ردیگی واقع شود( را در بر م

 تجارب یبررس در :محدوده زمانی

انجام شده در بازه   هاینوسازی ،یداخل

قرار   یبه بعد موردبررس 1384 یزمان

 د گرفت. مدت زمان انجام پژوهشخواه

 .ماه خواهد بود. 6نیز 

 

 رئوس شرح خدمات  -8

 های هر مرحله خروجی های هر مرحلهفعالیت  مراحل

فر 
ص

ه 
حل

مر
 

 تدقیق کلیات پژوهش − مطالعات آغازین 
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 5از  3 صفحه 

 های هر مرحله خروجی های هر مرحلهفعالیت  مراحل

ل  
 او

له
رح

م
 

و تجارب   ی نظر ات یمرور ادب

 شاخص 

رویکردها در رابطه با فضاهای انواع تحوالت و سیر  بررسی −

 وارهای شمایلمعماری شهری و 

در ارتباط با های شاخص تجارب جهانی مطالعه نمونه  −

در  وارهای شمایلمعماریگیری از فضاهای شهری و بهره 

 نوسازی شهری 

 های فضاهای شهری واخص معیارها و شبررسی ابعاد،  −

نوسازی ها در با تأکید بر نقش آن وارهای شمایلمعماری 

 شهری 

معیارهای الزم برای چارچوب و تدوین  بندی وجمع  −

فرآیند نوسازی و بازآفرینی   در وارهای شمایلمعماری 

  های فرسودهبافت 

وم 
 د

له
رح

م
 

  تی وضع لیشناخت و تحل

فرسوده و   یها موجود بافت 

 دامات مرتبط مجموعه اق

گیری از شناسی موانع و دالیل عدم بهرهآسیببررسی و  −

خاص در شهری و معمارهایعمومی فضاهای پتانسیل 

 های فرسوده شهر تهران تاکنون بافت 

ها، قیود و تهدیدهای موجود  ها، ظرفیت ها، محدودیتویژگی  −

 های فرسوده شهر تهران )امکان سنجی(در بافت

فضاهای گیری از اس شرایط بهرهبندی محالت براسگونه  −

موضوع، مقیاس  ها )در آن وارهای شمایل شهری و معماری

 ....( و

وم 
س

ه 
حل

مر
 

  یری چارچوب تحقق پذ

و   یشهر یفضاها 

در   وارهای شمایل معماری 

فرسوده   یها بافت  ی نوساز

 شهر تهران 

های معماریفضاهای شهری و های مطرح دراصول و ارزش −

 وارشمایل 

شهری و معیارهای سنجش فضاهایها وشاخص  −

فرسوده شهر   نواحیدر نوسازی  وارهای شمایلمعماری 

 تهران

گیری از فضاهای شهری و اولویت بندی محالت برای بهره  −

 وارهای شمایلمعماری 

تهیه، تصویب،   فنی و حقوقی کارهایتعیین فرآیند و سازو −

 وارمعماری شمایلهای با فضا و اجرا و نظارت بر پروژه

−  

رم 
ها

 چ
له

رح
م

 

 موردنیازهای الیحه نویسپیش − کاربست 
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 5از  4 صفحه 

 

 کاربست -9

 را فراهم آورد:  ریشدن مستندات ز ییتحقق و اجرا نهیزمطرح  یاجرا رودیانتظار م

 شهر تهران نواحی فرسودة  یدر نوساز وارهای شمایلمعماریاز  یریگبهره  های فنی و حقوقی الزم برایچارچوب ارائه •

 تدوین دستورالعمل •

 ه یحتدوین پیش نویس ال •

 ماه 6 : انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -10

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام  

 )ماه(  مرحله

وزن هر مرحله نسبت  

 به کل پروژه )درصد( 

 %5 5/0 مطالعات آغازین  مرحله صفر 

 %20 5/1 و تجارب شاخص  ینظر اتیمرور ادب مرحله اول 

 مرحله دوم 
 یهاموجود بافت  تیوضع  لیاخت و تحل شن وضعیت تحلیل و  شناخت

   و مجموعه اقدامات مرتبط فرسوده
5/1 30% 

 سوم مرحله 
در   وارهای شمایلمعماری و  یشهر یفضاها یریچارچوب تحقق پذ

 %30 2 فرسوده شهر تهران  یهابافت  ینوساز

 %15 5/0 کاربست مرحله چهارم 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

 ریزی/ طراحی شهری (امه)برن یشهرساز

 شناس شهری جامعه 

 اقتصاد شهری

 عمران /یمعمار

 (ریال) 000/000/600 :ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 اده در تنظیم پروپوزالاسناد و مدارک پیشنهادی جهت استف -13

 وتسدام برلینتجربه بازسازی کوی پ •
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 5از  5 صفحه 

 ، دانشگاه هنر("شهر"پروژه )ژان باستیه، کتاب  20تجربه نوسازی شرق پاریس با  •

 شهری بارسلون، بیلبائو نوسازیتجارب  •

 (تهران )سازمان نوسازی شهر تهران های فرسوده شهرمستندنگاری نوسازی بافت •

 سازمان نوسازی شهر تهران(نوسازی )نشریه اینترنتی   •

 ()سازمان نوسازی شهر تهرانهای نوسازی تازه •

 (دفترهای نوسازی )سازمان نوسازی شهر تهران •

 

 


