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 8از  2 صفحه

 عنوان پروژه: -1

 و رفع آنها یریشگیجهت پبرنامه ارائه و  تهران(جنوب غرب غرب و )در  نوساز یهاساختمانبر ریزش  مؤثرعوامل  شناسایی

 پروژه: سطح -2

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

 

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 شهر تهران یو ساختمان/ سازمان نوساز یاداره کل معماربردار: بهره سازمان نوسازی شهر تهران پیشنهاد دهنده:

 مسئلهبیان و تشریح  -4

این است. و ناپایدار فرسوده  نواحیهای مسائل و چالشترین اساسیمسکونی و غیرمسکونی یکی از  یهاساختمانفرسودگی 

با لیان سال به حیاتشان ادامه دهند. جدید سا یهاساختمانفرآیند تخریب و نوسازی حل شده و  از طریق ستیبایم کالبدی چالش

رغم طی شدن فرآیند علیهایی از شهر تهران در بخشدر ابنیه نوساز « ی جدّی ساختمانیهابیآسو  ریزش» دهیپد وجود این 

ها، متفاوت و بیش از از نظر تعداد و ویژگیدر حال حاضر  پدیدهاین بروز پیدا کرده است. ها تخریب و نوسازی متعارف پالک

و حتی  01و  01، 9 هایی همچونمنطقهبخش جنوب غربی شهر تهران )دربردارندة های خاص در دغدغهبه یکی از مناطق دیگر 

، شهرداری منطقه و هاساختمانساکنان این  مشتمل برنفعان از ذی یطیف. تبدیل شده است( 5و  2های های جنوبی منطقهبخش

آسیب پذیری بسیار باالتری  قطعاًی جدی در وضع موجود، هابیآس برها عالوه این ساختماندر آن دخیل است. سازمان نوسازی 

 بهشود شناخته می «نوساز ریزشی یهاساختمان»این پدیده که تحت عنوان . یی مانند زلزله خواهد داشتهابحراندر برابر 

 نظیر نشست و کج شدگی( یاقابل توجه ) سالیان اخیر، دچار افت کیفیتکه علیرغم نوسازی در شود میهایی اطالق ساختمان

ساخته شده  یهاساختمانحالت عام که متفاوت از  یادهیپدچنین  احتمالی بروزچرایی  شده است.ای های جدی سازهیر آسیبسا

 عبارت است از:، دهدیمهای فرسوده رخ بد کیفیت در محدوده

طبق ضوابط مبحث هفتم  یکیژئوتکن شاتیعدم انجام آزماخاک بستر ساخت ناشی از  مقاومت مجازتعیین اشتباه  -

و ارائه اطالعات نادرست  جوارهم یهامحدودهتیپ  یهاشیآزماستفاده و کپی برداری از ا ایساختمان و  یمقررات مل

 یمناسب پ یبه طراح سازه جهت طراح

 (آب و انهار و کشت گسترده یکشزهبستر سست و سابقه )تاریخی  –گوناگونی نوع خاک به خاطر شرایط طبیعی  -
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 عدم نظارت دقیق متولیان مربوطه -

 یاحرفه تیساختمان توسط سازندگان فاقد صالح یاجرا -

 ونیفنداس ریو اصالح خاک ز یالزم جهت بهساز یفن داتیتمه یاجرا عدم -

 متناسب با نوع خاک تعیین شده ترفیضعطراحی و اجرای سازه  -

کاهش ، هانقشهشده در  دیابعاد ق تیعدم رعا، نامناسب بتن اجراء شده تیفیک) ونیفونداس حیصحعدم اجراء  -

 (و ... ازیمورد ن یلگردهایم

 مؤثرسیسات زیرسطحی فرسودگی تأ -

 هاهای سطحی در جوار ساختمانمدیریت ناصحیح در جمع آوری آب -

 خاک کیآن با گزارشات مکان سهیرطوبت در خاک و مقا زانیو م عدم کنترل تراز آبو  زیرزمینی یهاآب ریتأث -

 نشست خاک بر -ناحیه تنش )هم افزایی( افزایش-فشردگی بافت و تراکم ساخت مستقیم  ریتأث -

 اثر احتمالی فرونشست زمین در شهر تهران -

-مقاوم یراهکارهاارائه  پژوهش نیا در گفته،شیپ عوامل یطیمح ستیز و یاجتماع ،اقتصادی ،یحقوق ،یابعاد فن بر مشتمل

مبتنی بر های مختلف از جنبه اتفاقات نیا تکرار از یریشگیپ و ندهایفرآ اصالح، شده ینوساز دارمساله یهاساختمان یساز

 .باشدید نظر مورمهای محدود میدانی و بررسیموجود های ساختمانی فرادست و پروندهاسناد 

 اهداف  -5

در  شهر تهران ی نوسازهاساختمانی بروز آسیب و تخریب هانهیزم شناسایی ازهدف کالن پژوهش حاضر عبارت است 

 گفته،ها از ابعاد مختلف. مبتنی بر هدف کالن پیشرفع آنجهت محتوایی و فرایندی  یراهکارها ارائه و غرب شهر تهرانجنوب

 اهداف خرد پژوهش حاضر عبارت است از:

 در ابعاد مختلف موضوعدقیق روشن و  مطالعهله و أتدقیق مس 

 هانحوه پراکنش آندر وضع موجود و دار های مسألهساختمان تدقیق کمی 

 های در معرض خطر بالقوه تعیین محدوده 

  از ابعاد مختلف دار موجودلهأمس یهاساختمانتدوین راهکارهای ارتقاء کیفیت 

  از ابعاد مختلف از تکرار موارد مشابهتدوین الزامات و راهکارهای مورد نیاز جهت اصالح فرآیندها و پیشگیری 

 کلمه( 333)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6
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  سوم توسعه شهر تهرانپنج ساله برنامه: 

 رمترقبهیلرزه و حوادث غنیشهر در برابر زم یآورو تاب یمنیا :2ماده  -

 یاحداث یعمران یهانترل پروژهک :4بند ، 00ماده  -

 مطالعاتت الزامات یشهر و رعا یهاپروژه یفکیارتقاء سطح  :2بند ، 01ماده  -

ها، اقدامات ساختمان یمنیز ایو ن یشهر یسازهاوت در ساختیفکینترل و ارتقاء کموظف است به منظور نظارت،  یشهردار: 44ماده  -

به  یدگیحه رسیب الیه و تصوین و تهیاصالح قوان یریگیپ: 0بند » ربط به انجام رساند:یذ ییاجرا یهادستگاه یر را با هماهنگیز

بند  -بادوام یهاص ساختمانین ضوابط تشخیتدو: 1بند  - ت ساختمانیفکین یتضم یارهاکسازو ینیبشیپ: 2بند  -یتخلفات ساختمان

ف یندها و شرح وظایها، فراهیاصالح رو: 5بند  -یشهر یسازهاوصالح در ساختیذ ینمودن حضور مجر یاتیدر عمل یارکهم :4

 -هاار استفاده از مصالح استاندارد در ساختمانکجاد سازویا: 7بند  -یاز وقوع تخلفات ساختمان یریو جلوگ یینه شناسایموجود در زم

 .هاآن یهامیر و حریخطرپذ یهاها در پهنهیاربرکساز و استقرار وساخت یهاتین و اعمال ضوابط و محدودییتع: 1بند 

 شهر یهاه نهرها و آبراههکشب یبهساز؛ و قنوات یهار و چاهیامل مسک ییقنوات و شناسا یهانقشه یروز رسانبه: 2و  0بند  57ماده  -

، سازمان یشناسنیرا با سازمان زمی ن، اقداماتیدر مقابل مخاطرات زم یمنیش ایموظف است به منظور افزا یشهردار: 15ماده  -

ل اطالعات یمکو ت یلیطرح تفص یشهر بر رو یهاانطباق مستمر نقشه گسل: 0بند »: به انجام رساند یکزیو موسسه ژئوف یبردارنقشه

طرح  یشهر بر رو یکینکژئوت یبندخطر فرونشست و پهنه یبندن لغزش، پهنهیخطر زم یبندنقشه پهنه یسازادهیه و پیته: 2بند  -هیپا

: 4بند  -یلیطرح تفص یانتقال سوخت بر رو یهاو خط یسات شهریو تأس یرسطحیز یهانقشه جامع تونل یسازادهیپ: 1بند  -یلیتفص

 «ریخطرپذ یهاو ساخت و ساز در پهنه یاربرک یهاتینترل انطباق ضوابط و محدوک

 مجموعه قوانین شهرداری ها 

ها توسط در پروانه و نقشه: وظیفه انتطباق ساختمان با مشخصات مندرج 7، تبصره 011، ماده 01: شهرسازی و معماری، فصل 6بخش  -

 مهندس ناظر

 : وظایف مهندس ناظر7، تبصره 011، الیحه قانونی اصالح تبصره ماده 011، ماده 01: شهرسازی و معماری، فصل 6بخش  -

، ماده 22/02/74، صدور نقشه های ساختمانی، قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان مصوب 1: شهرسازی و معماری، فصل 6بخش  -

 دگی به صحت طراحی و محاسبه و نظارت: رسی10

  ،ی فرسوده در سازمان نظام مهندسی و هابافتی توافقنامه نظارت ویژه ساخت هاگزارشمطالعات و تجارب دفاتر توسعه محله

 9ی شهرسازی منطقه هاپرونده و 90سازمان نوسازی سال 

 شهر تهران ینبازآفری ستاد مصوبات 
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 کلمه( 53)حداکثر و زمانی  قلمرو سازمانی، محدوده مکانی -7

پژوهش  یقلمروسازمان لمرو سازمانی:ق

سازمان ، معاونت شهرسازی و معماری

ی مهندسسازمان نظام نوسازی شهر تهران،

 .ردیگیم بر را درهای مناطق و شهرداری

 یقلمرو مکان محدوده مکانی:

 .باشدیپژوهش شهر تهران م

پژوهش زمان  یقلمرو زمان :محدوده زمانی

 یمعاصر خواهد بود و بنابر لزوم مقاطع زمان

قرار خواهند گرفت. مدت  یگذشته مورد بررس

 باشد.میماه  9 زیپژوهش ن نیزمان انجام ا

 

 رئوس شرح خدمات -8

 های مرحله عنوان فعالیت عنوان مرحله مراحل

 مطالعات آغازین اولمرحله 

 و استخراج نظرات صاحب  ینظرسنج) پژوهشاهداف و سواالت  ،هاضرورت ،مسأله تدقیق

 (متولیاننظران و 

 پیشینة موضوع 

  های مورد نیاز پژوهشاطالعات و دادهتدقیق 

  بندیبرنامه زمان و یشناسروش ،انجام پژوهش ندیفرآتدقیق 

 چارچوب نظری دوممرحله 

 و مقررات، ابزارهای مداخله و ساختارهای  ستخراج قوانینبررسی تجارب مشابه جهانی و ا

 در جهان  موضوعمرتبط با سازمانی 

 سازمانی موثر بر موضوع -بررسی قوانین و مقررات مرتبط در ایران و ارتباط ساختاری 

 تدوین مدل مفهومی جهت ارزیابی و ارائة برنامه 

 وضع موجودشناخت  مرحله سوم

  گیری )با اخذ تایید کارفرما(نمونهتدقیق محدودة مورد مطالعه و روش 

  بر  تدقیق محدوده در وضع موجوداولیه و شده مطالعه وضعیت کالبدی محدوده شناسایی(

 های ساختمانی(اساس برداشت میدانی و بررسی پرونده

 موضوع  باسابقه تاریخی مرتبط  و زمین شناختی ،طبیعی، زیست محیطیای شرایط زمینه بررسی

 (آزمایشگاهی و سایر مطالعاتبر اساس منابع )

 های سطحی و زیر زمینی در محدودهبررسی دقیق قنوات و آب 

 موضوع باو تاسیسات و تجهیزات شهری مرتبط  هارساختیزوضعیت  بررسی 

 پدیده فرونشست زمین در محدودهو اندازه اثر  ردیابی 

 (پیش از ساخت، ساخت و بهره برداری)وضعیت مراحل قانونی ساخت  بررسی 

  شناسایی و بررسی سایر عوامل موثر 

  در معرض خطر  یهاساختمانی نوساز ریزشی و هاساختمانشناسایی و تهیه بانک اطالعاتی از

 و به دست آوردن جامعه آماری دقیق (در مراحل پیش از ساخت) احتمالی
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 های مرحله عنوان فعالیت عنوان مرحله مراحل

 چهارممرحله 
تحلیل شناسی و آسیب

 وضعیت

 ی نوساز در مراحل قانونی ساختهاختمانپذیری ساشناسی و تحلیل چرایی آسیبآسیب 

 های مسأله فنی و حقوقی چگونگی اعطای صدور پروانه ساخت و اتمام کار به ساختمان تحلیل

 دار

 هاتحلیل و شناسایی نهادی و سازمانی مرتبط در فرایند و شناسایی وظایف آن 

  فنی، حقوقی، از ابعاد تحلیل یکپارچه از وضعیت موجود و شناسایی مسائل و چالش ها

  ای محیطی، اجتماعی و اقتصادیمحیطی، شرایط زمینهزیست

 های حصول اهداف از ابعاد مختلفتدوین اهداف و سنجه 

  رفع مشکالت شناسایی شده از ابعاد مختلفتدوین راهبردهای 

 کاربستارائه برنامه و  پنجممرحله 

 هاو انواع مشکالت و مکاناجرا  ارائة برنامة عملیاتی در ابعاد مختلف بر حسب زمان 

 الیحه جهت تصویب در مراجع ذیربط نویسپیش 

 خالصه گزارش مدیریتی 

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

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

 کاربست -9

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

  ی نوساز ریزشیهاساختمانشناخت، تعریف و گونه بندی علل و عوامل و انواع 

  ی موجود ریزشیهاساختمانتدوین راهکارهای فنی و قانونی حل مسائل 

  ی آتیهاینوسازو الزامات پیشگیرانه از تکرار موارد مشابه در  هاحلتدوین راه 

  عملیاتی/ دستورالعمل/پیش نویس الیحه و گزارش مدیریتیبرنامه 

 ماه 9 :انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -13

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام 

 مرحله )ماه(

وزن هر مرحله نسبت 

 به کل پروژه )درصد(

 %1 0 مطالعات آغازین مرحله اول

 %21 2 چارچوب نظری مرحله دوم

 %25 2 وضع موجودشناخت  سوممرحله 

 %11 2 شناسی و تحلیل وضعیتآسیب مرحله چهارم

 %25 2 ارائه برنامه و کاربست مرحله پنجم



 
 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 ارائه پیشنهاد پژوهشی درخواست
 (RFP) 

  /FR//11 کد:

 1101/911/ تاریخ:

 

 8از  7 صفحه

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام 

 مرحله )ماه(

وزن هر مرحله نسبت 

 به کل پروژه )درصد(

 133 9 مجموع

 ها و تجربیات مورد انتظارحداقل تخصص -11

  (با گرید پایه یک)با تجربه کار نظام مهندسی معمار 

  زلزله/ سازه(عمران(  

  مکانیک خاک/ خاک شناسی(عمران( 

  شهری( ریزییا برنامهشهرسازی )طراحی شهری 

 ایمنی و مدیریت بحران و سوانح 

 اقتصاد 

 شهری حقوق 

 میلیون ریال دو میلیارد و چهارصد (ریال) 333,333,433,2ی انجام پروژه: هاکل هزینه برآورد -12

 نوع مسئولیت مدرک تحصیلی تخصص دیفر

 مدیر پروژه دکتری معمار  1

 مسئول مطالعات دکتری عمران ژئوتکنیک 2
 مسئول مطالعات دکتری عمران زلزله 3
 مسئول مطالعات کارشناس ارشد ریزی( شهری)طراحی/ برنامه 4
 مطالعات مسئول کارشناس ارشد مدیریت بحران و سوانح 5

 مسئول مطالعات کارشناس ارشد اقتصاد 6

 مسئول مطالعات کارشناس ارشد حقوق 7

 برداشت و مستندسازی کارشناس /معماریشهرسازی 8

 

  



 
 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 ارائه پیشنهاد پژوهشی درخواست
 (RFP) 

  /FR//11 کد:

 1101/911/ تاریخ:

 

 8از  8 صفحه

 استفاده در تنظیم پروپوزالاسناد و مدارک پیشنهادی جهت  -13

 برنامه سوم شهرداری تهران در خصوص نظارت، کنترل و ارتقاء کیفیت و ایمنی در ساخت و سازهای شهری 

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مقررات ملی ساختمان 

 یموضوع مورد بررس نهیدر زم یقانون یاسناد فرادستسایر  وهای جامع و تفصیلی شهر تهران طرح 

 (یو خارج یمقاالت و کتب منتشر شده )داخل یبررس 

گزارش: تهیه برنامه جامع کاهش خطر پذیری پدیده فرونشست ناشی از تغییرات آب زیرزمینی در شهر  -

  0197تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 

 (یو خارج ی)داخل نهیزم نیفعال در ا یتجارب نهادها یبررس 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 تاریخ و امضا


