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   عنوان پروژه: -1

 یشهر نینو یهاوسکیک یو طراح مطالعات

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

و سازمان  شرکت ساماندهی صنایع و مشاغلبردار: بهره شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل پیشنهاد دهنده:

 زیباسازی شهر تهران

  مسئلهبیان و تشریح  -4

را با  شهروندان نیاز مورد خدمات و کاال ک  بلواند استای و نوآوران  جدید مشعاغل  ایجاد مسعلزم   شعهرها پایدار  توسعه  

توج  ب  هایِ حصعععوی این مه   ترین زمعان ممنن تعیمین نمعایدک ینی از رهیا ت   و تبهعات میییی و در سعععریع  آثعار کملرین 

ک   یشهر یداشبوردهامربوط ب  آن در شعهرها استک بر این سیا،   هوشعمند و سسعلرا ارا   خدمات    و لاییجیدهای  نیوری

 توانند بسیار راهگشا باشندک می  است آن هایمجموع ریز ینی ازو هوشمند  نینو یهاوسکیک

  ب  شهروندان مورد نیاز خدمات و کاال مینتی ا مون بر ک  هسلند شهری مبزمان مصعادی   از ینی های شعهری کیوسعک 

اطالعات  عیو حج  وس یشهر تیجمه شیا ماب  نرر با  شعوندک نیم میسعو  می  در سعیما و منرر شعهری   مه عنوان عنصعری  

  حرکت ب  در جهان مهاصر سعاخلار تبادی اطالعات  رییتغنیم عیف ب  سردشعگران  و   یشعهروندان و حل  ازیشعد  و مورد ن دیتول

سععاخلار و  رییمسععلزم  تغ این مه ک نمایدمی ریناپذاجلنا  یامر یهوشععمند شععهر یهاوسععکیاز ک وزا مونسععمت اسععل اد  ر

از  یهیحج  وس اسلقرار باشعدک یم یکنون اتیمقلضع  و  شعهر   یمیقد یهاوسعک یاز جمز  ک یرسعان خدمات یمباد یسعامانده 

از جمز  ارا   خدمات سوناسون ب  شهروندان و سردشگران  نیو همچن  یشهر هایداد بر  دیمخلزف با تاک یهان یاطالعات در زم

 ک ها میق  نمودسیری موثر از کیوسکبهر توان با هایی است ک  میظر یت

بیش از س  ده  دارد؛ اما با  طوالنی ایتهران ب  اشعنای ملنو  و مخلزف  سعابق    شعهر کالن در هاکیوسعک   هالیت زمین  

ن از آای ب  وجود آمد  ک  توج  ب   قدان سعازوکارهای موثر برای سعاماندهی یا نرارت بر  هالی ت آنها  مشنالت و مسا ل عدید   

  کژکارکردی یا توان بع  مسعععا عل حقوقی و معالنی لی  برخی نعاهنجعارهعای اجلمعاعی  تشعععنیعل بعاندهای  ین و          جمزع  می 

نا ع م ک  بلواندبُرد - قدان یک مدی اقلصادیِ بُردو نیم  های زیباشعناخلی و طراحان  آنها    عد  توج  ب  جنب بودنکارکردیتک

 تیمین نماید  اشار  کردکرا شهر و مدیریت شهری  عمومی

و  های شهری در تهران را از جهات و جوانب مخلزف مورد میاله کیوسککزی  انوا  ت این میاله  در نرر دارد تا وضعهی  

با توج  ب   رسععانی آنهاسععازی نیو  خدماتت موجود و بهین برای اصععالو وضععهی   موثر را کارهاییدقی  قرار داد  و را  ارزیابی
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و در نهایت طراحیِ زیباشناخلی و نیم  های شهریمرتب  با کیوسک   اصعالو میی  حقوقی و اقلصعادیِ  عصعر حاضعر  اقلضعا ات  

 ب  دست دهدک های نوین در شهرکارکردمبنایِ این ساز 

 کلمه( 822اهداف )حداکثر  -5

 هدف کالن: 

با اولویت ) آنها برای شهر و شهروندان ها در شهر تهران و ا مایش کی ی کارکردسازی وضهی ت کیوسکاماندهی و بهین س

 (های میبوعات و سل و سیا کیوسک

 هدف خرد:

 و ایجاد نگا  جامع برای کزی  انوا  کیوسک سنجی کارکردی برای هر سون شناسی کیوسک در شهر تهران و ظر یتسون ( 1

 )با ت تاریخی بصورت مجما( های مخلزفب  ت نیک سون ها کیوسک و جانمایی یابیهای منان( تدوین مهیارها و شاخص2

 دارانمیان مدیریت شهری و کیوسک تنری  رابی حقوقی موثر بر تدوین یک مدی  (3

 تیمین منا ع عمومی در شهر و مدیریت شهری با لیاظها ( تدوین یک مدی اقلصادی و مشارکلی اثربخش برای  هالیت کیوسک4

  در آنها کارکردهای ملنو  و نوین اسلقرارضرورت ملناسب با  هاکیوسکطراحی کالبدی  (5

 کلمه( 922)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

 تهران شهر های کیوسک کل تهداد .باشد می سل و میبوعات عرض  رسل  دو در تهران شهر در ها کیوسعک   هالیت زمین عمد  

 دسلگا  155 و پردازد می میبوعات عرض  ب  دسعلگا   1022 تهداد این از .باشعد  می دسعلگا   1111 (1398 دیما  (اکنون ه 

ک اتیادی  دارد وجود ها کیوسک  هالیت هدایت برای صعن ی  اتیادی  دو تهران شعهر  در .دارد اخلصعا   سل عرضع   ب  کیوسعک 

"جراید کنندسان توزیع" صعنف  "داران دک " صعنف  اتیادی  و   هاکیوسک  هالیت برای صعن ی  نرا  قانون برابر اتیادی  دو این 

 ت ویض ب  بنا شهرداری از نیابت ب  تهران شهر در هاکیوسک  هالیت و اسلقرار یابی نمنا ملولیک کنند می صعادر  کسعب  روان پ

 سو  بند در وظی   اینک است مشاغل و صنایع ساماندهی شرکت عهد  بر 1386 سای در و 1372 سای در تهران شهردار اخلیار

 37 برابرماد  و شد  قید تهران شهر اسالمی شورای مصو  تهران  شهر مشاغل و صنایع ساماندهی شرکت اساسنام  شش ماد 

 . است شد  تهیین ساماندهی شرکت تنزیف بهنوان جدید هایکیوسک طراحی امر تهران شهرداری سال 5 دو  برنام 

   انلرامیآوری پسماند خشک  های جمعساماندهی قرار سیرند عبارتند از: کیوسکسعایر انوا  کیوسعک ها ک  باید مورد توج  و   

 وک رسانیاطال شرکت واحد  نگهبانی  

 کلمه( 02قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی )حداکثر  -7

گانه شهر  22مناطق محدوده مکانی:   شهرداری تهران قلمرو سازمانی:

  انواع کیوسک ها کلیه و تهران و حومه

 آتی سال 22 محدوده زمانی:
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 رئوس شرح خدمات  -8

ما  از  4 بخش:این  نهاییِ و تیویلِ زمان انجا )مدتو دو کیفاز صفر،  یطراحو مطالعات : اولبخش 

 بردار: سازمان زیباسازی شهر تهران()بهر  زمان ابالغ قرارداد(

 مطالعات طراحی -1-1مرحله 

   واژسان کزیدی  مبانی نرری و ادبیات موضو 

 تهرانشهری در های آوری و تیزیل میالهات مرتب  با کیوسکجمع 

 (در خصو  کیوسک 3شهر( و داخزی) 5بررسی تجار  جهانی )و تیزیل  ر  و کارکرد آنهاهای شهری شهر 

  شهری  نو  مهماری و نو  ساز   سیح و حج   ابهاد و یابی و جانمایی  سیما و منرر کالبدی )منان-بسلر  ضاییشناخت و تیزیل

 ها  ایمنی کالبدی آنها و ککک(ها  مماحمتها و همجواریکارر ل   مجاورتها  نو  مصالح ب انداز 

  شناسی ای و میزی  سون ای  ناحی های شهری  منیق در مقیاس هاکیوسک بندی عمزنردیبسلر کارکردی )سیحشناخت و تیزیل

های آنها از جوانب مخلزف ( و نو   هالیت  پزیس  شهرنت  و ککهانگهبانیشرکت واحد  پسماند  سل  ها در سیح شهر)میبوعات  کیوسک

همچون خدمات شهری  تبزیغات میییی  مدیریت بیران و پدا ندغیرعامل   نآوری اطالعات و ارتباطات  امنیت شهری  پایش 

 میییی و ککک(زیست

 رسانی  نمایشگرها  تز ن همرا    روا بسلر  نی و تننولوژی )انرژی  اقزی   تبزیغات  اینلرنت  خدمات باننی  اطال زیل شناخت و تی

 آنالین  و ککک(

 های شهری در تهرانکیوسک چارچو  طراحی و مهیارها بندی و اسلخراججمع 

   شان با هایشان و نیم همجواریمخلزف با توج  ب  نو   هالیتها در سیوو عمزنردی طراحی کالبدی کیوسک بندیو تیپ نام شیو

 میییی  ایمنی  امنی لی  و کککلیاظ انوا  مالحرات  نی  اقزیمی/زیست

 

 2و  1طراحی فاز صفر،  -2-1مرحله 

  های هوا و صدا  باکسهای پایش آلودسی های تبزیغاتی  سیسل رسانی  قا های اطال طراحی م هومی و تجهیمات جانبی مانند: سیسل

 های  روا خودکار وککککهای خوددریا ت پسماند خشک  دسلگا مجالت  دسلگا 

  های کیوسک شهری در سسلر  شهر تهران ریمی  یمینی برای انوا  سون طراحی  از ص ر و برنام 

  (  در سسلر  شهر تهران ملناسب و مواد نوین ناوریها های کیوسک شهری و پیشنهاد مواد و مصالح ساخت )برای انوا  سون  1طراحی  از

های اسل اد  از نمادها و نشان ) 111ب   1در مقیاس  مهماری مقاطع و نماهایها  پالناحجا    با مشخصات خا  هر منیق  و مشلمل بر

 در طراحی( هویلی

  های اجرایی نقش  کزی  سلر  شهر مشلمل بربهنوان عناصر مبزمان شهری در س میبوعات  سل و پسماندصر اً کیوسک برای  2طراحی  از

  25ب   1و  51ب   1مهماری  ساز  و تیسیسات در مقیاس 
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  میبوعات  سل و پسماند کیوسک س  نو ساخت ماکت برای 

 سیا وهای میبوعات و سلنرارت بر ساخت نمون  اولی  کیوسک 

موازات بخش و ب  ما  از زمان ابالغ قرارداد 8 این بخش: )مدت زمان انجا تکمیلی: مطالعات دومبخش 

 بردار: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران()بهر (ب  صورت تجمیهی اوی

)به تفکیک انواع ها در شهر تهرانتحلیل وضعیت موجود کیوسکو  شناسی، آسیبشناخت -1-2مرحله 

 کیوسک(

  نین و قوااسناد  رادست   پیشین  تاریخی موضو  در شهر تهران  بررسی و تیزیل مشلمل بر مواردی) حقوقی بسلرشناخت و تیزیل

ها و مماحمتهای  ین ع و  ین و   تهدد و تنو  سرو آنها   و روا یا اجار نیو  خرید  آنها تت مالنی وضهی  ها ضواب  ناظر بر کیوسک

نو  و نیو  تبزیغات میییی  مجوز و نو   ها و اصناف نیو  تهامل با اتیادی نو  و ها  کیوسک های ناشی از منان و نو   هالیتشنایت

 و ککک(   وضهیت قراردادها  صدور مجوزتهامل با مدیریت شهری

  پذیری مالی توجی  مالی با مدیریت شهری  هایو مشارکت عوارض  نیو  تبادالت)درآمدها  میمان اجار    اقلصادی بسلرشناخت و تیزیل

 و ککک(زایی  پلانسیل اشلغایها  کیوسک

  رضایت سنجش   جامه  مشلریان آنها   شناختدارانهای اجلماعیِ کیوسک)مشخصات و ویژسی  رهنگی-اجلماعی بسلرشناخت و تیزیل

 (و ککک های اجلماعیناهنجاری  و   مشنالتهاشد  در کیوسکارا   شهروندان از خدمات

  های اوی شد  در بخشمیاله ها در شش بسلر ها و تهدیدوضهیت و تهیین نقاط قوت و ضهف و  رصتتیزیل ینپارچ  شناخت و تیزیل

 هاو مهیوف ب  وضهیت آیند  کیوسک و دو 

 ساله 22ها در شهر تهران در افق وضعیت کیوسک راهبردی پژوهشیآینده -2-2مرحله 

 های شهریموثر بر آیند  کیوسک روندها و روندهای سذشل  و آتیشناخت و تیزیل کالن 

 هاهای موثر بر ح ظ و توسه  کیوسکشناحت و تیزیل پیشران 

 ها شهریهای موثر بر توسه  کیوسکشناحت و تیزیل عد  قیهیت 

 شهری هاسناریوسازی برای توسه  آتی کیوسک  

  سال  21و سناریونگاری در ا    پژوهشیمهیوف ب  میالهات آیند سازی اندازچش 

 ها سذاری ساماندهی کیوسکهدف 

 سال  5زمانی  چهار باز و در  های اجرایی در بسلرهای شش سان تدوین راهبردها و سیاست 

 های)نوین( در سطح شهر تهراندار استقرار کیوسکهای اولویتیابی پهنهمکان -3-2مرحله 

 ها در شهر تهرانهای اسلقرار کیوسکیابی پهن اثرسذار بر منانهای س ل  و اسلخراج مهیارها و شاخصتجمیع میالهات صورت 

 های شهری دار برای اسلقرار انوا  کیوسکهای اولویتهای اسلقرار و مهر ی پهن یابی پهن منان 
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ی هاها، و لوایح و طرحها و دستورالعملنامههای اقدام، شیوهمشتمل بر برنامهبرنامه عملیاتی  -4-2مرحله 

  نیازمورد 

  های موجود از حیث کارکردی و ر ع مسا ل حقوقینام  ارتقاء وضهیت کیوسکشیو 

  با و  شاندر سیح شهر تهران در سیوو عمزنردی مخلزف با توج  ب  نو   هالیت ی جدیدهاانوا  کیوسک یابی و جانماییمنان نام شیو

  رهنگی-اجلماعیو   ونقلشهرسازی  مهماری  حملاقلصادی  حقوقی  های لیاظ شاخص

 های شهری در تهرانمجاز ب  اسلقرار در انوا  کیوسک ها و خدماتتالهمل  هالی دسلور 

  و  داران  مدیریت شهری  اتیادی  و اصناف و ککک()کیوسک مخلزف مدخالن ین هان و  یمیان  ناظر بر تنری  رابی  حقوقی نام نرا

 مابیننویس قراردادهای  یپیش

 تیمین منا ع عمومی در شهر و مدیریت شهری  با لیاظها تدوین مدی اقلصادی و مشارکلی برای  هالیت کیوسک 

 داران دسلورالهمل احراز صالحیت کیوسک 

  ها نام  هوشمندسازی کیوسکشیو 

  در طوی زمان پذیری طرونام  نرارت و پایش بر تیق شیو 

 برای ارا   ب  مراجع  یصالو نیازها و لوایح مورد طرونویس تهی  پیش 

 کاربست -9

 2و  1طراحی  از  -

 

 برنام  راهبردی -

 برنام  عمزیاتی  -

 )ماه(  1  انجام پروژه زمانمدت -11

 بخش
 مدت زمان )ماه( عنوان مرحله مراحل

وزن هرمرحله 

 )درصد(

 بخش اول
 1 مطالعات طراحی مرحز  اوی

 ماه 4

 و قطعی تحویل نهایی

این بخش در پایان ماه 

 چهارم است

6 

 35 3 2و  1طراحی فاز صفر،  مرحز  دو 

 بخش دوم

 1 وضعیت موجود شناسی و تحلیل، آسیبشناخت مرحز  اوی

 ماه 4

 

تحویل نهایی این 

بخش در پایان ماه 

 هشتم است

11 

 و دمرحز  
ها در شهر پژوهشی راهبردی وضعیت کیوسکآینده

 ساله 22تهران در افق 
1 1 

 1 1 هااستقرار کیوسک برای دارهای اولویتیابی پهنهمکان  سومرحز  

مرحز  

  چهار
ها نامههای اقدام، شیوهبرنامه عملیاتی مشتمل بر برنامه

 های احتمالیها، و لوایح و طرحو دستورالعمل
2 35 

 %122 8  8 مجموع 
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 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

 طراحی صنهلی 

 مهماری

 مدیریت شهری

 ریمی شهریبرنام 

 حقو، شهری

 یشهر اقلصاد

 طراحی شهری

 شناسی شهریجامه 
IT 

 پژوهیآیند 
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