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  عنوان پروژه:  -1

 )با رویکرد صنایع خالق( شهر تهران   و گردشگری بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی 

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره  -3

 تهران   داریشرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهربردار:  بهره  تهران   داریشرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر  پیشنهاد دهنده:

 کلمه(  200)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

 

شماره  موضوع پیوست  در چارچوب برنامه ها، طرح ها و مطالعات موضوعی شهر تهران،  طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران«  »

جدول الف آن تحت عنوان ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی، در اجرای دستور مورخ    2-2سند اصلی طرح جامع تهران و ردیف    4

  ارائه و تصویب گردید. 5تهران،جهت طذح در کمیسیون ماده شهردار محترم  29/02/1387

طی قراردادی از سوی شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی   1385طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، در آذرماه 

فرهنگی و پژوهشی با همکاری    به مشاور )موسسه سیمای جوان( واگذار گردید که به دلیل ابعاد و گسترۀ وسیع مطالعات، چند موسسۀ

 های تکمیلی طرح جهت بررسی و اظهار نظر ارائه شد.گزارش   1386ماه تعداد کثیری از متخصصان و صاحبنظران امور فرهنگی، در آبان

اهای فرهنگی  با عنایت به تنوع عناصر موجود و مورد نیاز در مجموعه فضاهای فرهنگی ، برنامه های راهبردی تکمیل و توسعه فضاین سند  

 شهر تهران را در مقیاس های مورد نیاز شهری ارائه می دهد. 

  عدم تحقق کامل طرح مذکور و نیاز به تشخیص نارسایی ها و موانع عملیاتی شدن طرح ها که منجر به موازی کاری و   با توجه به  اکنون

  یزیو برنامه ر  دیجد  یی اجرا  یراهکار ها  نی، تدویبه بازنگر  ازی طرح ن   ن ی اشده ،    در سطح شهر تهران  یفرهنگ   یفضاها  توزیع نامنسجم

همچنین با توجه به اهمیت مدیریت یکپارچه و کل نگر فضاهای فرهنگی شامل پهنه ها، راسته ها و مجموعه های فرهنگی و   هدفمند دارد.

یریت شهری و شناسایی موانع پیشرو در نیاز به باز تعریف جایگاه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در پیشبرد اهداف کالن فرهنگی مد 

در دستور کار این شرکت قرار    "بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی"، طرح پژوهشی    1404دستیابی به افق تعیین شده  زمینه  

 گرفته است.

 کلمه(  100)حداکثر اهداف  -5
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 ها در جامعه  آثار آنها( و ها )یا طرحپذیری طرح، سنجش اثربخشی پروژهبررسی میزان تحقق -

ظرفیت - با  متناسب  اجرایی  الزامات  بروزرسانی  و  بازنگری  ضمن  طرح  شدن  عملیاتی  موانع  محدودیت شناسایی  و ها،  ها 

 5تجربیات دوره گذشته جهت تصویب در کمیسیون ماده 

 های طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران شناسایی کمبودها و نارسایی  -

بر های پیشتاز و طرحهای الگویی، طرحموضعی، طرح -های موضوعینگری و اصالح چارچوب طرح توسعه شامل طرح باز -

 شده اساس نیازهای جدید و دستیابی حداکثری به اهداف از پیش تعیین 

 ۀ فرهنگگذاری در عرصمندان به سرمایههای خصوصی و عالقهگذاری بخش بینی مزایا و تسهیالتی جهت جلب سرمایهپیش  -

 های شهری در زمینۀ توسعۀ فرهنگ و گردشگری روز راهبردها و پروژهبندی بهدستیابی به اولویت -

 کلمه(  300)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

   با توجه به 

 طرح جامع شهر تهران  •

 طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران  •

 ساله سوم شهر تهرانالیحه برنامه پنج  •

 ((ی )امور فرهنگ 5)افق چشم انداز( و بند  1)بند  رانیا یاسالم یساله نظام جمهور ستی چشم انداز ب  •

بند   ژهی) بو  رانیا  یاسالم  یساله نظام جمهور  ستی شهر تهران در چهارچوب چشم انداز ب  یفرهنگ  یطرح جامع توسعه فضاها

شهر تهران با  دیبرنامه چهارم توسعه، با توجه به راهبرد طرح جامع جد یها استی ( و سیامور فرهنگ  5افق چشم انداز و بند  کی

 است. دهیگرد هیته یستیز ت ی ف یک ی شهر تهران و ارتقا  یفرهنگ یساخت ها ریز یی هدف رفع نارسا

  ی پهنه بند  ریو ز  یبا توجه به نظام پهنه بند  یشهر  تیریدر مد  ی و اجتماع  ی فرهنگ  یازهای ن  گاهی به نقش و جا  تیسند با عنا  ن یا

و   دهیبرگز  یو معمار  یشهرساز  یعال  ی مصوب شورا  یموضوع  یشهر تهران، از فهرست طرح ها  دیجد  ی لی طرح جامع و تفص

 است.   دهی تهران رس  ی ارشهرد 5ماده  ونیس ی کم بیبه تصو 1387در سال 

  یی اجرا  یتهران به عنوان بازو  یشهردار   یفرهنگ  یشهر تهران به همت شرکت توسعه فضاها  یفرهنگ  یجامع توسعه فضاها   طرح

گانه    22  مناطق ای  ه  یسازمانها و شهردار  هیکل  اریدر اخت   1391و در سال    دیگرد  میو تنظ  ه ی ته   یو فرهنگ   ی معاونت امور اجتماع

 شهر قرار گرفت.  یو فرهنگ  یاجتماع  ،ینی آئ  یکار توسعه فضاها ی مبنا یو ارزنده ا هیتهران به عنوان سند پا  یشهردار

 کلمه(  50)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7
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 ماه   8  محدوده زمانی:

      گانه شهر تهران 22مناطق محدوده مکانی: 

 توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهرانمجموعه شهرداری تهران؛ با تمرکز بر اختیارات و حوزه عملکردی شرکت   قلمرو سازمانی:

 

 رئوس شرح خدمات  -8

 مراحل عنوان مرحله مراحل

 پروژه   یکل یو ذکر سازمانده قی سواالت و اهداف تحق یمسئله و طراح انیب • کلیات پژوهش مرحله اول 

 پایه مطالعات  مرحله دوم 

 ق یمرتبط با موضوع تحق ینظر  یمبان یابیو ارز مرور ،یبررس •

 مرور اسناد باالدستی •

 و جهان   رانیا یشهرها  ریو مرور تجارب سا یقیمطالعه تطب •

 مطالعه طرح جامه توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران  •

 مطالعات پایه شامل: مقدماتی، میدانی و تکمیلی  •

 مطالعه ی ها ریو شناخت ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و متغ  یو مفهوم یانتخاب چارچوب نظر •

 سوم مرحله 
بررسی و تحلیل وضع 

 )پایش( موجود 

 بررسی جایگاه طرح در سازمان فضایی و نظام مدیریت شهر تهران  •

 های طرح و محدوده نفوذ آن بررسی و تحلیل ویژگی •

 میزان انطباق با طرح جامعهای انجام شده و پروژه  اقدامات و بررسیآوری اطالعات، جمع •

های اجرا شده با توجه به طرح جامع و بررسی میزان تطابق با اهداف  سنجش اثربخشی پروژه  •

 از پیش تعیین شده 

 های جدید پیش روی طرحها و فرصت شناخت زمینه  •

مرحله  

 چهارم

 آسیب شناسی  

)ظرفیت سنجی و امکان  

 سنجی(

 شناخت موانع پیاده سازی و اجرای برنامه های عملیاتی   •

 تحلیل یکپارچه  •

مرحله  

 پنجم

سیاستگذاری راهبردی 

 و ارائه برنامه ها  

ها در چارچوب قوانین مدیریت شهری و مسائل پیش  بازتعریف اهداف، راهبردها و سیاست •

 روی حوزه فرهنگ

مشارکت  تدوین • اقتصادی  پروژه الگوهای  در  عمومی  سرمایه  ههای  )الگوهای  فرهنگی  ای 

 گذاری( 

پیشنهاد الگوی تعریف پروژه بر مبنای ساز و کارهای جاری مدیریت فرهنگی شهر تهران و   •

 اختیارات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران 
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پروژه  • برنامه ارائه  بسته ها،  و  سرمایهها  ظرفیتهای  معرفی  همایش  توسعه  گذاری جهت  های 

 گردشگری تهران فرهنگی و 

 ایهای ویژه جهت توسعۀگردشگری به عنوان رویکرد زمینه سیاست •

 ها و نحوه های مداخله بازنگری و جمع بندی گزینه  •

 های فرهنگی شهر تهران و برنامه عملیاتی هریکبازتعریف و بروزرسانی پهنه  •

   یشهر ت یریمناسب مد یو بهره بردار وندی پ جادیا ی و ارائه راهکارها  نییتب •

 پیشنهاد ضوابط و مقررات •

 سند راهبردی و نقشه راه  •

 بندی اقدامات پیشنهادی بهمراه اولویت   برنامه ریزی عملیاتی )درحوزه نفوذ طرح( •

 کاربست  مرحله ششم 

 ( پروژه یگزارش )مطالعات •

 شهر تهران« یفرهنگ یطرح جامع توسعه فضاها ی»بازنگر سند •

 یپژوهش مقاله •

 ی تیریمد گزارش •

 و نقشه راه  ی راهبرد سند •

 ی اتیعمل برنامه •

 ( ی )بازنگر 5ماده  ونیسیدر کم بی جهت تصو ی شنهادیپ حهیال •

 کاربست -9

 گزارش )مطالعاتی( پروژه 

 سند »بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران«

 مقاله پژوهشی 

 گزارش مدیریتی

 سند راهبردی و نقشه راه 

 برنامه عملیاتی 

 )بازنگری(  5پیشنهادی جهت تصویب در کمیسیون ماده الیحه 
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 )ماه(  8 :انجام پروژه  زمانمدتبرآورد  -10

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام مرحله  

 )ماه( 

وزن هر مرحله نسبت به 

 کل پروژه )درصد( 

 5 0.5 پژوهش اتیکل مرحله اول 

 10 1 مطالعات پایه  مرحله دوم 

 10 1 )پایش( بررسی و تحلیل وضع موجود  سوم مرحله 

مرحله  

 چهارم
 15 1 )ظرفیت سنجی و امکان سنجی(آسیب شناسی 

مرحله  

 پنجم
 30 2.5 سیاستگذاری راهبردی و ارائه برنامه ها  

 30 2 کاربست  مرحله ششم 

 %100 8 مجموع 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

 معماری •

 ریزی و طراحی شهری()برنامه شهرسازی  •

 اقتصاد )شهری(  •

 شهری مدیریت •

 ی فرهنگ ریزی مدیریت و برنامه •

 پژوهیآینده •

 حقوق شهری  •

 و انسان شناسی شهری علوم اجتماعی •

 عمران و توسعه شهری  •

 گردشگری •

 میراث فرهنگی  •

 مرمت شهری •
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 ( میلیون ریالچهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت   )ال یر 4.647.000.000 ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد  -12

 تخصص  مدرک تحصیلی نوع مسئولیت  ردیف
میزان همکاری 

 )ساعت( 

 800 شهرسازی/مدیریت/معماری دکتری مدیر پروژه  1

 700 ریزی شهری برنامه دکتری همکار اصلی  2

 700 معماری دکتری همکار اصلی  3

 700 مرمت شهری دکتری همکار اصلی  4

 700 اقتصاد شهری  دکتری همکار اصلی  5

 700 جامعه شناسی  دکتری همکار اصلی  6

 700 فرهنگ  دکتری همکار اصلی  7

 600 شهرسازی کارشناسی ارشد  دستیار پروژه 8

 MBA دکتری دستیار پروژه 9
600 

 600 مدیریت  دکتری دستیار پروژه 10

 600 حقوق  دکتری دستیار پروژه 11

 600 ریزی استراتژیکبرنامه دکتری دستیار پروژه 12

 600 گردشگری کارشناسی ارشد  دستیار پروژه 13

 کارشناسی ارشد  دستیار پروژه 14
مرمت و احیاء بناها و  

 های تاریخی بافت

600 

 GIS کارشناسی ارشد  پروژهدستیار  15
600 

 600 یمعمار کارشناسی ارشد  دستیار پروژه 16

 500 طراح شهری  کارشناسی ارشد  همکار  17

 500 آینده پژوهی  کارشناسی ارشد  همکار  18

 400 اجتماعی علوم  کارشناسی ارشد  تحلیلگر  19

 400 روش تحقیق  کارشناسی ارشد  تحلیلگر  20

 400 ریزی عملیاتی برنامه کارشناسی ارشد  تحلیلگر  21
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 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال  -13

 جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران طرح  •

 شهرداری تهران  سوماول، دوم و ساله 5 هایرنامهب •

 ((ی )امور فرهنگ 5)افق چشم انداز( و بند  1)بند  رانیا یاسالم یساله نظام جمهور ستی چشم انداز ب  •

 مجموعه قوانین و مقررات شورای اسالمی شهر تهران •

   ها قانون شهرداری •

 

 
 


