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 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 

 

 ( RFPارائه پیشنهاد پژوهشی) اولیه درخواست

 عنوان

 شهرداری تهران  14در منطقه    تا باغ سلیمانیه ارامنه گاهرینگ گردشگری میدان ایجاد سنجی مطالعه امکان 

 

   امور بحران زی، حمل و نقل وشهرسامعاونت مطالعات  

 ق امور مناط  کاربردیمدیریت مطالعات 

 

 

 1400 ماه مهر
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  عنوان پروژه:  -1

 شهرداری تهران   14در منطقه   هیمانی تا باغ سل  گاه ارامنهدانی م نی ماب یگردشگر نگی رایجاد  یامکان سنج مطالعه 

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره  -3

دهنده: انسانی     پیشنهاد  سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاونت 

 14منطقه 

 14شهرداری منطقه بردار: بهره

 کلمه(  200)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

که    یگردشگر است  مختلفی  انواع  الگوهادارای  چارچوب  شود.  یفضاي   یدر  می  بندی  الگوها  ی يک  دسته  اين    ، یفضاي  یاز 

به  عرصه های  است.    یشهر  یگردشگر فرهنگی  جاذبه  واسطه شهری  توانندهای تاريخی و  شگری مهمی  مقاصد گرد  خود می 

به    شوندمحسوب   توان  می  که  طوری  متنوع  جاذبهبه  بناموزههمچون  شهرها  های  تئاترها،    های ها،  توريستیيادبود،  -مراکز 

مراکز خريد،  تفريحی مکان  يی بناها،  و  تاريخی  معماری  اشاره کرد.مهم    دارای رخدادهای   های با  فرهنگی  و  در    اجتماعی  اين 

اين مراکز و نحوه ارتباط آنها با يکديگر می افزايی توان جذب گردشگری اين تواند منجر به همحالی است که موقعیت مکانی 

و ايجاد ارتباط  شهری  گردشگری    برنامه ريزی فضاها جهت ری شهری لزوم  مناطق گردد. از اين رو يکی از جنبه های گردشگ

 ست.  هاعناصر آندرست میان  

، از ظرفیت های بااليی  نيو نماد  یفرهنگ   ،یادار  ،یاقتصاد  ،یاسیس   یکارکرد هاشهر تهران به واسطه پايتخت بودن و دارا بودن  

شهر تهران  ی شرق   واقع در بخشقديمی پايتخت يکی از مناطق  منطقه چهارده در اين بین در گردشگری شهری برخوردار است. 

ظرفیت های گردشگری مناسبی را برای آن ايجاد    ،  ويژگی های کالبدی و تاريخی اين منطقه واقع در محله دوالبکه    است

 کرده است.  

تاريخی   گورستان  پنج  گورستانوجود  گر  شامل  گورستان  -فرانسهگورستان    ،یگور يارامنه    ،وناني-روس ارتدوکس  لهستان، 

کاتول ارامنه  آشور  ک ی گورستان  ارامنه  گورستان  مشاهیر  پروتستان-ی و  وجود  بالروس،    متعدد  و  اوکراين،  روس،  تابعیت  با 
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بلغارستان،   ارمنستان فرانسهلهستان،  و  يونان  ايتالیا،  می   ،  آندر  گاهان  میدان   ، احداث(  ارامنه  ها  حال  وجود)در  ی  هاکلیسا  ، 

الدوله   کوشک   آرامگاه شاهزاده گرجی،تاريخی، م،  )باغ سلیمانیه(  وثوق  با گردشگری بوستان سهند وديگر عناصر شهری  رتبط 

را    رینگ گردشگری ايجاد يک    طراحی و   لزوم برنامه ريزی جهت   که   اين منطقه است  گردشگری  جاذبه  شهری نشان دهنده 

 نشان میدهد.  

به پتانسیل اين محدودههای  با توجه  باغ موزه استاد معین  و حمام دوالب   مسجد   ، وجود موجود در  جديد االحداث    پالزای   ،، 

منطقه    منحصر به فرد در ظرفیت های    و جمعی    ( رويدادهای)  خاطراتمکان های واجد    وخیابان کرمان    امیرکبیر در ادامه غربی

فعالیت14 توسعه  به  منجر  تواند  می  گردشگری  رينگ  اين  ايجاد  قطب  ،  ايجاد  و  تهران  شرقی  بخش  در  گردشگری  های 

به   توجه  با  که  اين در حالی است  و  گردشگری در آن گردد.  ايرانی و خارجی دفن شده در گورستان های ذکر شده  مشاهیر 

 همچنین اتباع کشورهای مختلف دفن شده در آنها، می توان زمینه توسعه گردشگری بین المللی را نیز برای آن مهیا ساخت.

هدف از ی ایجاد توسعه پایدار در منطقه،  در راستاپتانسیل باالی محدوده مورد نظر  همچنین وجود  با توجه به موارد فوق الذکر و  

است   14تعریف این پروژه مطالعه و امکانسنجی ایجاد یک رینگ گردشگری از میدانگاه ارامنه تا باغ سلیمانیه در محدوده منطقه  

   لی و خارجی داشته باشد.که بتواند جذب گردشگر داخ

 کلمه(  100)حداکثر اهداف  -5

)در تمامی ابعاد    14واقع در منطقه    ه یمانیتا باغ سل   ارامنه  گاهدانیم   ی گردشگر  نگ يرايجاد    ی امکان سنجو  مطالعه    هدف اصلی:

 .می باشد ايجاد قطب گردشگری در محدوده جنوب شرقی شهر تهران رويکرد با  ای( ماهوی و رويه

 با توجه به هدف اصلی، اهداف فرعی زير نیز مورد نظر است. 

با در    و حوزه بالفصل  ظرفیت های گردشگری محدوده مورد نظر  بهره برداری ازمداخله و  و برنامه ريزی جهت    شناخت −

فعالیتی،  ابعاد مختلف ماهوی و رويهنظر گرفتن   )ازجمله کالبدی،  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی،  ترافیکیای   ،

 زيست محیطی و غیره( 

برنامهظرفیت  شناخت − و  جذابرها  فضاهای  ايجاد  جهت  المللی  با  توريستی تفريحی    يزی  بین    فرهنگی  وتنوعتراز 
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 محدوده مورد نظر در

در محدوده    یسوار  دوچرخهو    پیاده محوریت ها و برنامه ريزی جهت بهره برداری از فضاهای باز عمومی  شناخت ظرف  −

نظر رويه  مورد  و  ماهوی  مختلف  ابعاد  گرفتن  نظر  در  و  با  اجتماعی  اقتصادی،  ترافیکی،  فعالیتی،  کالبدی،  )ازجمله  ای 

 فرهنگی، حقوقی، زيست محیطی و غیره( 

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

 ،ضوعی و موضعی مرتبط با محدودهمو  های ، طرح14سند راهبردی شهر تهران، طرح تفصیلی منطقه 

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

سازمانی:  شهرداری   قلمرو 

                                 14منطقه 

مکانی: باغ  ارامنه    گاه دانیم  محدوده  محدوده  تا 

نقشه    هیمانیسل با  نظر        ،زيرمطابق  مورد  محدوده  محیط 

حدود    2.5حدود   مساحتی  که  است  را   35کیلومتر   هکتار 

شامل می شود. محدوده مورد نظر در نقشه زير نمايش داده  

 شده است. 

 ماه     8     محدوده زمانی:         
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 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول 

)کلیات 

 طرح( 

 مسئله  انیب −

 و ضرورت پژوهش  ت یاهم انیب −

 ها اهداف و پرسش قیتدق  −

 و متناسب با هر بخش از پروژه انجام پژوهش ی شناسروش نيتدو −

 موضع پژوهش و تدقیق جايگاه در اسناد فرادست بررسی اسناد فرادست، پشتیبان و موردی درباره موضوع و  −

   می مفاه ان یو ب فيتعرادبیات موضوع،  −

 پژوهشگر ی شنهادی و چارچوب پ ینظر  کرد يرو ان یبمبانی نظری،  −

 تجارب اجرا شده  ی شناسبیو جهان و آس  رانيمشابه در ا یالگوها یبررس −

 جمع بندی و تدبیر مدل مفهومی  −

 مرحله دوم 

)شناخت  

 تحلیلی(

 ای در تمامی ابعاد ماهوی و رویه محدوده های طرح و محدوده بالفصل  )بررسی و شناخت( تدقیق −

های کالن بالفصل در ظرفیت های گردشگری عمده، سیستم حمل و نقلی عمومی،  بررسی ویژگی  −

 فعالیت های عمده، موقعیت ساختاری نسبت به شهر تهران، اقتصاد غالب، عوامل فرهنگی و غیره 

 بررسی ویژگی های محدوده طرح شامل: −

مختلف   − ابعاد  از  محدوده  در  شاخص  گردشگری  عناصر  های  ويژگی  شناخت  و  فرهنگی،  -تماعیجابررسی 

 اقتصادی و تاريخی 

 موجود بررسی و شناخت وابستگی های قومی و مذهبی به عناصر گردشگری −

و شناسايی نقش و جايگاه آن    و ذی نفوذان )مرتبط با عناصر گردشگری(  تحلیل ذی نفعان بررسی، شتاخت و   −

 ها و احصا نظرات آن در محدوده پژوهش در چارچوب قانونی و حقوقی موجود ها

 و نظرسنجی ساکنان محدوده در مورد اهداف طرح بررسی   −

 بررسی ديدگاه مديريت شهری در زمینه اهداف طرح  −

 نقلی به منظور ايجاد مسیرهای ويژهبررسی جزئیات شبکه حمل و  −

 بررسی ظرفیت های کالبدی و مکانی در توسعه فضاهای گردشگری −

چالش − و  ها  مزیت  بندی  فرصتجمع  تهدیدها،  و  ارو  پیش  هایها  اجتماعی،  و  تاثیرات  رزیابی 

 رینگ گردشگری   در ایجاد اقتصادی و حقوقی  

 مرحله سوم 

)ارائه  

 پیشنهادات(

توجیه   − و    کارشناسی جهتارائه  تاريخی  بافت  به مطالعاتايجاد رينگ گردشگری  حفظ  توجه  )اقتصادی،    با 

 ( و ترافیکی فرهنگی، کالبدی، زيست محیطی -اجتماعی

برای ايجاد مکانی سرزنده ، مفرح، جذاب، ايمن ، آموزنده ، آرامش بخش و خاطره    ارائه الگوهای پیشنهادی  −

موقعیت   و  ظرفیت  براساس  خارجی  و  داخلی  گردشگران  و  محله  شهروندان  برای  گردشگری    انگیز  عناصر 

   موجود
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 عنوان مرحله مراحل

 ی مربوطهسناريوهای پیشنهادی و بیان ويژگی هاسکانس ها و ارائه ارائه سند راهبردي −

 ارائه سناريو منتخب ارزيابی و  −
مرحله  

 چهارم

)تدوین سند 

 اجرایی( 

 ارائه راهکارها و سیاست های تحقق طرح  −

 راهبردی و سند  )برنامه اجرايی(تدوين برنامه عملیاتی  −

 ارائه نقشه های اجرايی  ✓

 ارائه اقدامات اجرايی   ✓

 سند پشتیبان الزامات فنی و مديريتی در اجرای طرح  −
مرحله  

)تدوین  پنجم

 کاربست( 

 کان سنجی پروژهم مطالعات ا ارائه گزارش نهايی و مديريتی  −

 معرفی نتايج و دستاوردهای پروژه  علمی  تدوين مقاله −

محترم    مالحظه: مجریان  و  است  شده  تدوین  و  تهیه  اولیه  صورت  به  خدمات  شرح  رئوس  است  شرح    بایدبدیهی  فنی)پروپوزال(،  پیشنهادهای  در 

 خدمات را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.

 کاربست -9

 ارائه سند راهبردی 

 ارائه برنامه عملیاتی 

   مديريتی شارائه گزار

 )ماه(  8 : انجام پروژه  زمانمدتبرآورد  -10

 درصد زمان هر مرحله از کل  مدت زمان انجام هر فعالیت )روز کاری(  عنوان مراحل  مراحل 

 % 10 ماه  1 کلیات طرح مرحله اول 

 % 15 ماه  2 شناخت تحلیلی مرحله دوم 

 % 30 ماه  2 پیشنهادات  مرحله سوم 
 % 30 ماه  2 تدوین سند اجرایی  مرحله چهارم 
 % 15 ماه  1 تدوین کاربست  مرحله پنچم 

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص  -11

 یشهرساز  ا ي یشهر یزيبرنامه ر −

 ی حقوق شهر −

 ی کارشناس اقتصاد شهر −



 
 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه 

 ارائه پیشنهاد پژوهشی  اولیه درخواست
 (RFP) 

کدفرم:                       

FR11/02 

 1399/12/16ابالغ فرم:          خیتار

 

 7از  7 صفحه

 

 ( ی جامعه شناس ،ی)پژوهشگر ی علوم اجتماع  −

 و حمل و نقل  کیتراف  −

 یو گردشگر ی فرهنگ راث یکارشناس م  −

 یشهر یزيربرنامه  −

 خ يکارشناس تار −

 معادل صدو بیست و چهار میلیون تومان  )ریال(   1,240,000,000   ی انجام پروژه هاکل هزینه برآورد -12

 مسئولیت در پروژه مدرک تحصیلی  نوع تخصص 

 مدير پروژه  دکتری ريزی شهری يا شهرسازی برنامه

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  شهری حقوق 

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  کارشناس اقتصاد شهری 

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  علوم اجتماعی )پژوهشگری، جامعه شناسی(

 همکار پروزه  ارشد کارشناسی  ترافیک و حمل و نقل 

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری 

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  ريزی شهری برنامه

 همکار پروزه  کارشناسی ارشد  ريزی فرهنگی يا برنامه  کارشناس تاريخ

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال  -13

 ه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران  برنام −

 راهبردی شهر تهرانطرح  −

 های موضوعی و موضعی طرح تفصیلی  طرح −

 14طرح تفصیلی منطقه  −

 گردشگری شهری −

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 تاریخ و امضا 


