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 6از  2 صفحه

 عنوان پروژه:  -1

 آن  ییبرنامه اجرا نی و تدو  2۱شهر موزه صنعت در منطقه  جاد ی ا یمطالعه و بررس

 پروژه:  سطح -2

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

 برداربهره پیشنهاد دهنده و  -3

 ۲۱شهرداری منطقه بردار: بهره ۲۱شهرداری منطقه  پیشنهاد دهنده:

 کلمه(  200)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

ی صنعتی در حریم شهر تهران  عنوان یک محدوده به   ۲۱از اوایل قرن گذشته و با شکل گیری اولین هسته های صنعتی کشور، منطقه  

های  در کنار  فعالیت در دهه های اخیر به دلیل مسکونی شدن بخش هایی از آن    . امار ابتدا فاقد بخش های مسکونی بودد  و  شکل گرفت

این صنایع در نظام تولیدی و  و مقیاس  با توجه به جایگاه  .  یافتدر شهر تهران شهرت    "صنعت و سکونت"منطقه به محدوده    صنعتی،

در منطقه ایجاد  ظرفیت ها و پتانسیل هایی    ،فعالیتی  های   شکل گیری خوشه ها و زنجیره و همچنین    فعالیتی شهر تهران و حتی کشور 

استفاده کرد. به  حضور صنایع  کاهش اثرات منفی    منطقه و همچنینلبدی  اقتصادی و کاتوسعه    که می توان از آن برای   شده است 

در      صنعتی  گردشگریزمینه  ایجاد  ،  و وجود خطوط تولید قدیمی دارای ارزش  با توجه به سابقه و قدمت صنایع موجود طوری که  

که قدمت اغلب  صنایعی    مطرح می گردد.بالقوه منطقه  یکی از ظرفیت های  به عنوان    کشور  تاریخ صنعتنمایش فعالیت ها و    زمینه

 د.نگیرقرار میخاورمیانه  گردد و در زمره نخستین ها در تهران، ایران و حتیمی بازآنها به قرن گذشته 

موجود    ات یاست؛ تجرب  یصنعت  راث یو م  یاتیعمل/یدیتول  ی هااز شرکت  دیکه شامل بازد  سمیاز تور  ینوعبه عنوان    یصنعت  یگردشگر

به طوری که   .دده یقرار م  دکنندگانیبازد اریرا در اخت و غیره   یخیتار ی هانه یشی کاربردها و پ د،یتول  ی ندهایصوالت، فرامح نه یدر زم

و  یصنعت  یگردشگر اشتغالزباال  )سهم    یقدرتمند  یاقتصاد  گاه یپا  با  ییشهرهادر    ژه یبه  غ  میمستق  ییادر  عرضه    میرمستقیو  و 

دسته    نیا  یبرا   یصنعت  سمیتور. از این رو  آورد  یفراهم م  شهروندان  ن یها و همچنشرکت  ی را برامناسبی    یهافرصت ،  محصوالت(

 آنها است.  یهاییبر دارا  یمبتنکه سازد  یمنحصر به فرد از شهر فراهم م یریتصو جادیو ا یزسازیجهت متما ییهاشهرها، فرصت 

شهر فرش، باغ موزه ی بزرگ هوافضا و دیگر فضاهای صنعتی و    ،"خودروهای کالسیک"، موزه  "غزالی"وجود شهرک سینمایی   

که   ۲۱منطقه    ۳و    ۲نمایشگاهی از ظرفیت های موجود منطقه است که می تواند در این امر مورد توجه قرار گیرد. به ویژه نواحی  

تاریخی صنعت کشور و توزیع مکانی  ظرفیت های از این رو    ن محدوده برداشته شده است.نخستین گامهای صنعتی شدن ایران در ای

در قالب  نیز  مدیریت شهری  گردشگری شهری در زمینه صنعت را مهیا می سازد.  ایجاد  زمینه  می تواند به عنوان  آنها در گستره منطقه،  

به دنبال تبدیل  ، ایجاد نقش جدید  درو پتانسیل های موجود    بهره مندی از ظرفیت هادر پی    ،خود  "مسئولیت های اجتماعی"موضوع  

 است.  و ایجاد شهر موزه صنعت  به فرصت  )نگاه منفی به منطقه به واسطه وجود فعالیت های صنعتی در مناطق مسکونی( تهدید 
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مسیرهای هم پیوند گردشگری به  صنعتی منطقه و برنامه ریزی ایجاد  -براین مبنا در این پروژه به دنبال شناسایی ظرفیت های تاریخی

در آن مسیرهای گردشگری متنوع با توجه به انواع مختلف صنایع )از نظر نوع فعالیت و تاریخچه  صورت یکپارچه است که در نهایت  

که بایستی در طرح مذکور مورد   است از این رو این طرح ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی دد. صنعت( برنامه ریزی می گر

   توجه و تحقیق قرار گیرد.

 کلمه( ۱00)حداکثر اهداف  -5

 با توجه به تشریح مسئله، اهداف اصلی پروژه موارد زیر است: 

برنامه ی عملیاتی  ،  سنجیامکان ▪  یاجتماع  یهات یدر قالب مسئول  ۲۱شهر موزه صنعت در منطقه  ایجاد  برنامه ریزی و ارائه 

 با دبیری شهرداری تهران   عیصنا

 در دستیابی به اهداف اصلی، اهداف فرعی زیر نیز محقق خواهد شد: 

 ۲۱ایجاد گستره ی گردشگری صنعتی در منطقه  صنعتی در-تاریخی شناسایی ظرفیت های  ▪

 ۲۱و پیشگیری از زوال صنعت در منطقه  حفظ میراث و تاریخچه صنعت  ▪

ها مشترک موزه   یرخانهیدب   جادیترغیب بخش صنعت به حفظ مواریث صنعتی کشور اعم از تجهیزات خط تولید، تولیدات و ا ▪

 یمجاز یموزه  جادیاو   شگاه یو نما یعموم یساختار در حوزه  ک یبه عنوان 

 ( حضوری)مجازی و  صنعتیشهری ایجاد مسیر گردشگری  ▪

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

 ، مصوبات شورای شهر، مطالعات مرتبط مرکز مطالعات شهرداری تهران۲۱طرح جامع شهر تهران، طرح تفصیلی منطقه 

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

 ماه  8   محدوده زمانی: شهرداری تهران   ۲۱منطقه  محدوده مکانی: شهرداری تهران   ۲۱منطقه  قلمرو سازمانی:

 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله  مراحل 

 پژوهش کلیات طرح شامل طرح مسئله، اهداف، ضرورت پژوهش، روش شناسی  مرحله اول 

 مرحله دوم 

 و فکری  بررسی مبانی نظری ▪

 بررسی تجارب داخلی و خارجی گردشگری صنعتی ▪

 حقوقی مرتبط با اهدف طرحبررسی و مطالعه مبانی  ▪

 مرحله سوم

 بررسی تاریخچه منطقه و سیر تکاملی تاریخ صنعت در آن  ▪

 بررسی کلی فعالیت های منطقه  ▪

 بررسی ساختار کالن شبکه منطقه  ▪
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 6از  4 صفحه

 رسته های فعالیتی صنایع مختلف موجود در منطقه بررسی  ▪

 بررسی و شناسایی صنایع و کارگاه های دارای قدمت و ارزش تاریخی ▪

 شناسایی خط تولیدهای دارای قدمت و ارزش تاریخی ▪

 بررسی مراحل توسعه و گسترش محدوده های صنعتی در منطقه   ▪

 براساس نوع فعالیت و ساختار شبکه بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های شبکه سازی میان فعالیت ها  ▪

 بررسی فعالیت های صنعتی ویژه بزرگ مقیاس در منطقه  ▪

 بررسی نمایشگاه ها و موزه های موجود منطقه   ▪

 شناسایی گونه های واجد ارزش و همسو با هدف پروژه  ▪

شهرداری، مدیران مصاحبه با گروه های مختلف ذی نفع و ذی نقش )صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان   ▪

 موزه ها و نمایشگاه های موجود در منطقه و غیره( 

 تحلیل و گونه بندی فعالیت های صنعتی موجود    ▪ مرحله چهارم

 موجود   تاریخی صنایع  تحلیل و گونه بندی  ▪

 تحلیل مکانی گونه های دارای ارزش و شناسایی پهنه های همگن هویتی و عملکردی  ▪

 یک از پهنه ها از نظر ساختار کالبدی، حمل و نقلی، فعالیتی، خدماتی و غیره تحلیل و بررسی ویژگی های هر  ▪

 پتانسیل سنجی هر یک از پهنه ها )و مراکز صنعتی مستقر در آن( در ایفای نقش موزه ای و نمایشگاهی ▪

 فضای گردشگری یکپارچهارائه مدل پیوند عملکردی و کالبدی در ایجاد  ▪

 پراکنده و یا متمرکز( حضوریگردشگری )مجازی،  هایعریف مسیرت ▪

 تعریف گره های گردشگری در یک نظام یکپارچه شهر موزه صنعت  ▪

 با توجه به مطالعات صورت گرفته  ۲۱ارائه ادله امکان ایجاد و توسعه موزه صنعت ایران در منطقه  ▪ مرحله نهایی

 ارائه مدل حقوقی مناسب در ارتباط با صاحبان صنایع  ▪

 ۲۱ثرات ناشی از ایجاد موزه صنعت بر منطقه ارائه ا  ▪

 پراکنده و یا متمرکز( حضوریپردازی و ارائه مدل مفهومی ایجاد موزه صنعت )مجازی،  ایده  ▪

 پراکنده و یا متمرکز(  حضوری ارائه الزامات برنامه ای در ایجاد موزه صنعت )مجازی،  ▪

 وان متولی امر ارائه نقشه راه ایجاد موزه صنعت برای شهرداری تهران به عن  ▪

  ی راهکارها  و  و همکار  یاجرا، دستگاه متول  نه ی، هززمان اجراشامل مدت    ارائه برنامه عملیاتی ایجاد موزه صنعت ▪

 )به صورت متمرکز و یا پراکنده و به شکل زنجیره ایی از حوزه ها(  یحقوق

 به شهر موزه صنعت   ۲۱ارائه برنامه اجرایی برندسازی شهری منطقه  ▪

 ارائه مدل اقتصادی شهر موزه صنعت ▪

 ارائه ارزیابی اقتصادی طرح   ▪
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 تدوین الیحه ایجاد شهر موزه صنعت برای ارائه در مراجع تصویب   ▪

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

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

 کاربست -9

  حضوری )مجازی،  برنامه عملیاتی و اجرایی ایجاد شهر موزه صنعت ایران، نقشه راه شهرداری در مدیریت ایجاد شهر موزه صنعت ایران  

و دستورالعمل گردشگری صنعتی ایران و ساماندهی وضع موجود برای  تولید محور و رویداد محور کردن موزه    (پراکنده و یا متمرکز

 ۲۱ها و نمایشگاههای حوزه صنعتی تحت مدیریت متمرکز شهرداری منطقه 

 ۲۱صنعتی ایران و دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی صنعتی شهر تهران متمرکز در شهرداری منطقه  csrدستورالعمل 

تهیه لیست نیازمندیها برای امکان سنجی و تهیه اپلی کیشن و سایت جهت مسئولیت پذیری اجتماعی و گردشگری صنعتی تهران با  

 هماهنگی سازمان فاوا 

 ارائه مدل اقتصادی شهر موزه صنعت

 ئه ارزیابی اقتصادی طرح  ارا

 تدوین الیحه ایجاد شهر موزه صنعت برای ارائه در مراجع تصویب 

 )ماه( ماه  8 انجام پروژه  زمانمدت برآورد -10

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

 %۱۱ ۲5 کلیات طرح مرحله اول 

 %۱۱ ۲5 نظریمبانی  مرحله دوم 

 %۲0 45 شناخت تحلیل موضع  مرحله سوم

 %۳4 75 تحلیل و بررسی مرحله چهارم

 %۲۳ 50 ارائه طرح و برنامه اجرایی مرحله پنجم

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

اقتصاد شهری، کارشناس محیط  شهرسازی، مهندسی صنایع، حقوق شهری، ترافیک و حمل و نقل، جامعه شناسی شهری، کارشناس  

 ، کارشناس تاریخ، کارشناس فناوری اطالعات گردشگری  ی، کارشناس میراث فرهنگی وزیست، برنامه ریزی شهر
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 یلیون تومان صد مچهار (ریال)   4,000,000,000 ی انجام پروژه هاکل هزینه برآورد -12

 مسئولیت در پروژه  مدرک تحصیلی  نوع تخصص 

 مدیر پروژه  دکتری -کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری یا شهرسازی 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد شهرسازی 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد میراث فرهنگی و گردشگری 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد کارشناس تاریخ

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد حقوق شهری 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد کارشناس اقتصاد شهری 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد شهری جامعه شناسی 

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد ترافیک و حمل و نقل

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد کارشناس محیط زیست

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد کارشناس فناوری اطالعات

 همکار پروزه دکتری -کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری 

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال  -13

 صنوف و مشاغل شهر تهران  ، طرح ساماندهی۲۱طرح جامع تهران، طرح تفصیلی منطقه 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد  

 دهنده 

 تاریخ و امضا 


