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 عنوان پروژه: -1

 و ارائه برنامه عملیاتی 41در منطقه  های موضوعیسنجی ایجاد پارکبررسی و امکان

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

   41منطقه شهرداری بردار: بهره                                                                                 ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاونت برنامه پیشنهاد دهنده:

 کلمه( 222)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

ونه گ کیبه عنوان  تواندیم یکه پارک موضوع یمعنا هستند. در حالهم یحیو پارک تفر یپارک موضوع دو عبارتِ جیرا در زبان

ک پار»عنوان  یجا به «یحیپارک تفر»از عنوان  یگاه نیشود. بنابرا فیتعر یحیتفر یهامشخص و ممتاز وابسته به پارک

 یحیتفر یهااز پارک ینوع ،یگردشگر-یحیتفر یهابه عنوان جاذبه یوضوعم یهاپارکدر واقع . شودیاستفاده م نیز «یموضوع

 یها و معمارسازهدارای  یحیتفر یهابا پارک سهیدر مقا هااین پارک شوند.یچند موضوع ساخته م ای کیهستند که حول 

 هاتانداس نیرا با خود به همراه دارند، ا یداستان ،هر یک هستند و اغلب مناظر طبیعی متنوع سازی و، نماسازی، محوطهالبافانهیخ

ها تالش مکان نیباشد. ا یمذهب ای یموضوع علم کی یحت ایکودکانه و  شنیمیان ایمعروف  رمانِ کی تِیتواند راجع به شخصیم

د از مخاطبان خو یخاص برا ییهاتیکرده و روا جادیا بازدیدکنندگان یبرا گر،ید یِو زمان یرا با ابعاد مکان ییکنند تا فضایم

 جمله کودکان، نوجوانان و بزرگساالن بازگو کنند.

 یاهبوستاناز و به مراتب  دارند یگرد, مکان ثابت و مشخصدوره یهارکیموقت و س یهاشگاهیبر خالف نما موضوعی یهاپارک

ها معموال با هدف جذب گروه پارک نیااز پیچیدگی مفهومی و کالبدی بیشتری برخوردارند.  یباز یهانیزم ای یساده شهر

و همچنین بعضی از این پارک ها، برای تمامی سنین طراحی و ایجاد می شوند. این نوع پارک  شوندیم یطراح یمشخص یسن

با ترکیبی از جاذبه های متنوع به معرفی فرهنگ کشور برای بازدید کنندگان در محیط های باز ایجاد می شوند  ها که عموماً

 یهاجاذبه دادنشینما یبرا یارائه دهند و مکان گذران اوقات فراغت یهامحلو  یفانتز یفضاها دیبا نیهمچنمی پردازند.  

ها استاند کنندهیتداع و کنندیم ییرا بازنما یفرهنگ هویت ،یاز فناور یبردارها با بهرهدسته از پارک نیباشند. ا دست ساخته

 یاحطربنابراین . انطباق دارد شخصیت فرهنگی فضای زیستیو  خاطره تاریخی افراددر  عموماً هستند که ییهاتیو روا

 یبرا دهکننضایی سرگرمف جادیهر کشور باشد و ضمن ا فرهنگ و هنر خ،یتار ات،یادببرگرفته از  تواندیم یموضوع یهاپارک

ترین های موضوعی از مهملذا پارکبپردازد.  زین یشهر یجذب درآمد و برندساز م،یبه آموزش مفاه ،مردم شهر و گردشگران

 ای و ملی نیز کاربرد داشته باشد. در حیطه منطقه به طوری کهشوند داخل شهری محسوب می گریشمقاصد گرد

سطح همچون  یتفاوت به عوامل گوناگون نیمختلف، متفاوت است و ا یدر طول زمان و در کشورها یموضوع یهاتوسعه پارک

 یرگردشگ تیاهم زانیم ،فرهنگی راثیو م یعیطب یهاجاذبه، حمل و نقل ستمیس، ثروت عیو توز یتوسعه اقتصاد
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اشاعه و  یفرهنگ یروزافزون بشر به الگوها ازین ،یخلو دا یگردشگران خارج یتقاضاکشور و  کی یهااستیدر س

های در زمینهها این پارکتعداد  ،مقوله نیرقابت در ا شیدوم و افزا یپس از جنگ جهانگردد. ی، بر ممختلف یهافرهنگ

ت به نسب یترو متفاوت دیجد یهاگردشگران خواستار تجربه به طوری که امروزه ،رشد روزافزونی داشته است موضوعی متفاوت

ها پارک نیاا لذر نبوده است. یتاث یب یموضوع یهادر توسعه پارک ،رو به رشد مصرف کنندگان یتقاضابنابراین گذشته هستند. 

 حاتیتفر زمینه تخصیصِدر نیز  یقابل توجه یهایگذارهیسرما امروزههمچنین در حال توسعه هستند،  به لحاظ وسعتنه تنها 

مانند اقامت  ییهاطهیها در تالش هستند تا خدمات خود را در حپارک نیا از این رو .گیردصورت میآنها  درنیز  دیو امکانات جد

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توانیم ایدن یموضوع یهاپارک نیترگسترش دهند؛ از جمله مهم زین ییرایو پذ

 یکارتون یهاتیبا الهام از شخص کا؛یمرآ ا،یفرنیلند: کال یزنید یحیپارک تفر -

 کودکان یآالت برا نیمحصوالت و ماش یمعرف یبرا یو مکان یباز یبرا ییفضا س؛یانگل: رلندگِید یپارک موضوع -

 یهاتیو منحصر به فرد همراه با شخص زیانگجانیه یهایبا سوار ییامارات؛ فضا ،یوارنر بروس: ابوظب یایدن یپارک موضوع -

 محبوب یو کارتون یینمایس

 ییایکتوریدوران و یمعمار انگریچارلز و نما یهابرگرفته از مجموعه داستان س؛ی: کنت، انگلکنزیچارلز د یپارک موضوع -

با  ییهاتیو شخص واناتیح کیروبات یهاعروسک یدارا نیسنگفرش شده ، همچن یهاابانی)انگلستانِ قرن نوزدهم( با خ

 یمحل یهالباس

 .موجود در سراسر اروپا یکوچک شده از بناها و آثار باستان یهابا ماکت ییفضا ک؛یکوچک: بروکسل، بلژ یپارک اروپا -

تر  واست  صورت گرفتهای رشد و توسعه فزاینده ،در این مقوله یگذارهیاز نظر سرما های اخیرنیز در سالآسیا  در این بین در فرا

ه مراکز بهای موضوعی تا بر بستر پارکمانند بانکوک، سنگاپور و کوآالالمپور در تالش هستند ییایآس یاز شهرها یاز آن، تعداد

ای در این زمینه صورت گستردهتحوالت  ،نیز یعرب یو به خصوص در کشورها انهیدر خاورم شوند. لیتبد یموضوع یگردشگر

 یگردشگر یهاجاذبه نیترو جذاب نیترجیاز مه یقوم تیمقوله، صرف نظر از فرهنگ و مل نیرشد و توسعه در اگرفته است. 

ا توجه به تقاضای موجود ب ها پس از گذشت سالیان نه تنها کمرنگ نشده بلکه باساخت وتوسعه آنلذا . ندیآیمدرن به شمار م

 سرعت بیشتری به رشد خود ادامه می دهد.

ترین قطب جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب میلیون نفر اصلی 9حدود شهر تهران با جمعیتی 

های پارکشهری در تهران اگرچه از روند رو به رشدی برخوردار بوده و تعداد  تفریحیتوسعه فضاهای  انیم نیدر ا. شودمی

 برنامه بدون راتییتغ نیا شتریتوجه آن است که ب است، اما نکته قابلنسبی همراه بوده  فزایشابا  های اخیرموضوعی در سال

ر و د ییدر سطح شهر تهران و عدم توجه به عدالت فضا آن هاکه منجر به توزیع و پراکنش نامناسب  یبه طور صورت گرفته

وجه مورد ت نهیزم نیدر ا ستیبا یکه م یمهم و اساس یهااز برنامه یکی .شده است تفریحی هایهنامناسب سران نیتأم جهینت

و استفاده همه اقشار جامعه از امکانات در سطح شهر  یحیتفر یفضا عیعدالت در توز تیبا رعا ییهامکان نیچن جادیا ردیقرار گ

ذا لزوم ل .مشاهده می شودبیشتر تهران  یها به خصوص در مناطق شرقکه متأسفانه کمبود آن باشدیآن م یو سرگرم یحیتفر

 .رسدیبه نظر م تیاهم با ومهم  یگریاز هر زمان د شیآن ب یزیرهو توسعه و برنام جادیا

 باشد: یم لیبه شرح ذ یموضوع هایپارک یحال شهر تهران در حال حاضر دارا نیبا ا
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 ارم تهران یشهر باز -

 کودکان یبا موضوع عمران و ساخت و ساز برا یی: فضانویلیب یشهر باز -

 یفناور ستیو ز یعلم و فناور یپارک ها -

 یومب ریو غ یبوم اهانیو گ یجانور یهابوم ستیبا ز ییبا هدف آشنا یشناساهیباغ گ باغ پرندگان، باغ خزندگان و -

 متحرک( کریپارک )مالقات با حشرات غول پ دریاسپا یپارک موضوع -

 متحرک( واناتیو ح ناسورهایپارک دا) کیپارک ژوراس -

 رانیا یاکوپارک ها نیتهران، از جمله اول سانیپرد -

 سفر به اعماق بدن انسان() پارک ومنیه         -

 و خاص( ییایروز رو کیتجربه پارک ) ایرو          -

 کوچک( یدکترها نیسرزمدکتر لند ) -

 (تگریفارس )مجموعه چ جیخل یشهدا اچهیدر یحیمجموعه تفر -

 سورتمه تهران )دربند( -

 یآب یهاپارک -

 خشک یو پسماندها یختنیدور ر یهابا زباله واناتیح یهاسیانواع تنددارای  ؛افتیپارک باز -

 یاز پزشک ریتجربه مشاغل به غ ؛پوت یلیلپارک  -

 خ،یبرگرفته از تاربرداری نرسیده است. که هنوز به بهرهشهر قصه  یشهر و تهران و پارک موضوع کیهزار و  یشهرباز -

شعر و  ،یتجسم یهنرها لم،یف ،یقیموس ش،ینما ،یمعمار رینظ یگوناگون هنر یها نهیدر زم نیزم رانیفرهنگ و تمدن ا

 .ها، جشن ها و غذاها یآداب و رسوم، باز ات،یادب

 11: شناسنامه فضای سبز در منطقه 1جدول شماره 

 )مترمربع( مساحت به تفکیک هر بوستان – نام بوستان محله ناحیه ردیف

مساحت 

بوستان به 

 تفکیک محله

1 

1 

 19021 (1444(، شهرابی)154(، احمدیه)14101ابیانه) سراسیاب دوالب

 5519 چهارصددستگاه چهارصددستگاه 9

 13534 (5444(، حالوت )1944(، شهریار)0334) امیرالمومنین)ع( شاهین 3

 94490 (9312(، گلزار )11045) شكوفه شكوفه 0

 11913 (9135(، شهدای گلگون)941(، اشكان)9954) اسپندی مینا 5

 553 پندار دلگشا 3

1 

9 

 شاهد
(، وثوق 13349(، باغراه مهر)15113(، شاهد)54444) سهند

 (1344(، شهدای تفحص)19444الدوله)
29315 

 544 زیما جوادیه 9

 صاحب الزمان 3

 (، دکتر1310(، صاحب الزمان)1215(، اصفهانک)10015)هفتم تیر 
(، 3951(، صالحی)1511(، پاسدار گمنام)544(، فرخی)39144معین)

 (1544(، فتح الهی)1329(، گندمزار)9444محالتی)

39214 

 9129 گلنما صددستگاه 0
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 9549 (144(،  بشارت)399(، نشاط)1190(، لرستان)5054دانش ) شیوا 5

1 

3 

 تاکسیرانی

(، 3511(، ارتباطات)31213(، بسیج)94911(، ترنج)94454) نارنج
(، 9234(، دانش آموز)3444(،گالبتون)3444(، باغراه نبرد)5931ابذر)

 (3044(، گردشگاه الغدیر)1044کیوان)

191123 

 (044(، فیروزه)9054)ائمه اطهار ابوذر 9
9954 

 

 (1030(، مقداد)3912پرستار) پرستار 3
1103 

 

1 

0 

 دوالب
(، بوستان 1424(، بوستان سنبل)1533(، بوستان جوانان)2199)بوستان آبان

 (3994چهل تن)
13391 

 9515 (9415(، بوستان االله)544)بوستان ابریشم گذر پایین دوالب 9

 1444 (9444(، شمال محالتی)9544(، بوستان شقایق)9544)باغراه گیلكی عارف 3

1 

5 

 شهدای گمنام
مرکبات)93193(،فتح)33931(،سمیه)9544بهشت)(، 14934اقاقیا) ،)1044 ،)

 (10209(، تعاون)34012(، گلسار)9190یاس)
159399 

 حسین آباد دوالب 9

(، 5944(، صلح)9444(، کارگر)0544(، باغراه ماهان)5524)باغراه نسترن

(، 3044(، اورعی)0544(، نور)50515(، نسترن)9944باغبان)
(، 34391زیتون)(، 3331(، حداد)2330چهارباغ)

(، مادر 34444(، گلها)5444(،گل نبی)54444(،فردیس)1330شادی)
(، 9900(، لعل)1444(،داالهو)9444(، نارون)3223(،میثم)99444)

 (959(، دلشاد)9544(، نرگس )9944ارژن)

921303 

 قصر فیروزه 3 1

(، شهید 14444(، حاشیه افسریه)1444(، ارغوان)0931)آبشار سنگی

(، مقبره 5144(، گردشگاه مبعث)14444(، فهمیده)9444فهمیده)
 (15992(، ورزش)1333شهدا)

39139 

 299333 مجموع مساحت

 

شهر تهران  یو به دنبال تحوالت کل ریاخ یهاسال یشرق تهران واقع شده است. ط هیال یدر منتهکه  11منطقه در این بین 

 لیشده که لزوم ارتقا و توجه به پتانس ییو فضا یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ستیدر ابعاد ز ییهایدچار دگرگوننیز  طقهمن نیا

 نیا رسدیآنچه مهم به نظر م انیم نیدر ا .از گذشته کرده است شیآن را ب یرامونیپ یها طیبالقوه موجود و مح یهاتیو ظرف

 یهابرنامه نیبا تدواست که  بوستان( 96)مجموعا  کوچکتعداد زیادی بوستان بزرگ و ناحیه و  6دارای  11منطقه  است که

 یهارانهس نینمود که ضمن تام یو سامانده یزیربرنامه یافضا و کالبد را به گونه نیا یهالیو پتانس هاتیظرف توانیمناسب م

ات تفرج و گذران اوق یرامتنوع و گسترده شهروندان کالنشهر تهران ب یروزافزون و تقاضا ازین یسو پاسخگو کیاز  ،تفریحی

راغت ف وقاتو ا یحیمختلف خصوصاً تفر یهادر عرصه یبخش خصوص یگذارهیبتواند با جذب سرما گرید یفراغت باشد و از سو

  تهران داشته باشد. یشهر تیریمد داریپا یدرآمدها یمنطقه و ارتقا یدر رونق اقتصاد ینقش مهم

ز ا نهیاستفاده به نیو همچن یرانیجوان و نوجوان ا تیو درصد قابل توجه جمع یحال با توجه به رشد صنعت سرگرم نیا با

 های خالق وهمچنین ارائه طرحو  اتیفرهنگ و ادب یغن نهیگنج گرید یو از سو یحیو تفر یگردشگر سبز، یفضا یهاسرانه

 تیرفگرفتن ظ سطح منطقه و با در نظر یهابوستان یبررس یمذکور ط یرود که پروژه مطالعاتیانتظار م نوآورانه در این زمینه

 یاتیو ارائه برنامه عمل یموضوع یهاطرح یسازادهیپ یمنتخب برا بوستان 3 ینسبت به معرف یمحدوده موجود محل یهاتیو قابل
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 11از  6 صفحه

ئه لیل نهادی، حقوقی، اقتصادی، زیستکه الزمه آن تح .دیو مدون اقدام نما قیدق محیطی، حمل و نقل و ترافیک، اجتماعی و ارا

در  پذیری آنهای اجرایی و الزامات تحققها و نقشهارائه طرحها و معیارهای استاندارد پارک موضوعی در منطقه و شاخص

 .محدوده مورد نظر است

 کلمه( 122)حداکثر اهداف  -5

 هدف اصلی  

 یموضوع یهاپارکبه  منطقه یهاپارک لیتبد یسنجامکان، بررسی -

 11در منطقه  ی و گردشگریفراغتتفریحی،  یهاسرانه شیافزا -

 اهداف فرعی

 های موضوعیپارکها و معیارهای استاندارد برای ایجاد ارائه شاخص  -

  ای(بر پایه اسناد در تمامی ابعاد )ماهوی و رویه منتخبهای بوستان شناسایی و معرفی  -

 های موضوعیی پارکهایژگیبا و منتخب بوستانِ 3 یریتطابق پذ زانیم یبررس  -

 ذینفع و ذینفوذ گروه هایشناسایی و تحلیل   -

 های موضوعیمنطقه به پارک بوستانِ منتخب 3 تدوین الزامات و اقدامات الزم جهت تبدیل  -

 های موضوعیمنطقه به پارکبوستانِ منتخب  3ل تدوین و ارائه برنامه عملیاتی جهت تبدی  -

 کلمه( 322)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع( -6

 طرح جامع شهر تهران -

فضای سبز در مقیاس موظف است  "1336طرح جامع شهر تهران مصوب "( 2-11ر راستای تحقق اهداف بند )د

برای ارتقا سطح خدمات و تسهیالت الزم توسعه دهد  را منطقه ای، ناحیه ای و محلی با توزیع متعادل در شهر

 ایجاد کند. مورد نیاز

 ساله سوم توسعه شهر تهران1برنامه  -

شهرداری موظف  (:61ماده )و در  (1393-1142ساله سوم توسعه شهر تهران )برنامه پنجهمچنین مطابق  -1

از جمله توسعه کمی و کیفی  (9و  3)بند  محور موضوعی 11است برنامه طرح جامع فضای سبز را ذیل 

 های شهر و ... انجام دهد.بخشی و بهبود کارکرد بوستانفضاهای سبز شهری و هویت

شهرداری  (:22ماده هفتاد و دوم ) و در (1393-1142ساله سوم توسعه شهر تهران )برنامه پنج مطابق همچنین -2

ی شهری اعم از دینی، انقالبی، طبیعی، توسعه گردشگر منظوربه ربطیذهای موظف است با همکاری دستگاه

سالمت، ورزشی، صنعتی و تاریخی که معطوف به مولدسازی میراث و هویت تاریخی و طبیعی شهر باشد، 

نسبت به شناسایی، احیاء و تجهیز فضاهای دارای ظرفیت گردشگری شهری با مشارکت بخش خصوصی و 

 خاص هایظرفیت و هاقابلیت از بهینه برداریبهرهاز قبیل  ی نهاد فعال در این حوزه اقداماتهای مردمسازمان

 شهر انجام دهد.  از پهنه پنج در گردشگری هایقطب توسعه منظوربه گانه22 مناطق
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 11از  7 صفحه

 بررسی لوایح شورای شهر  -

 برنامه راهبردی توسعه و ساماندهی بوستان ها و فضای سبز -

 بررسی و تدوین طرح موضوعی فضای سبز -

 مدیریت فضای سبزطرح جامع  -

 کلمه( 52)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

   10منطقه  محدوده مکانی:                  10منطقه  یشهردار قلمرو سازمانی:

     

 ماه( 44) 4144  محدوده زمانی: 

 

 رئوس شرح خدمات  -8

 

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول

 مسئله انیب 

 و ضرورت پژوهش  تیاهم انیب 

 هااهداف و پرسش قیتدق 

 و متناسب با هر بخش از پروژه انجام پژوهش یشناسروش نیتدو 

 مرحله دوم

 میمفاه انیو ب فیتعر  

 پژوهشگر یشنهادیو چارچوب پ ینظر کردیرو انیب 

 تجارب اجرا شده یشناسبیو جهان و آس رانیمشابه در ا یالگوها یبررس 

  ،پشتیبان و موردی درباره موضوع و موضع پژوهش و تدقیق جایگاه بررسی اسناد فرادست

 در اسناد فرادست

 های موضوعیها و معیارهای پارکتبیین و احصا شاخص 

 مدل مفهومیتدوین بندی و جمع 

 مرحله سوم

 الف: مطالعات حوزه فراگیر و حوزه بالفصل

  اقتصادی و اجتماعی حسب بررسی و شناسایی حوزه فراگیر، بالفصل با توجه به ابعاد

 محتوایی مساله ضرورتِ

 ب: مطالعات حوزه مداخله

 نتخبمهای بوستان معرفیو  ییو شناسا )مسئله شناسی تحلیلی( مسئله فیباز تعر 
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 11از  8 صفحه

 عنوان مرحله مراحل

 بوستانِ منتخب 3ب یساختار گاهیمحدوده و جا یهایژگیها، وتیظرف یشناخت و بررس 

 شبکه حمل ،یتیفعال ،ی)ازجمله کالبد یاهیو رو یاز نظر ابعاد مختلف ماهومورد مطالعه 

 (رهیو غ یطیمح ستیز ،یحقوقجمعیتی،  ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یو نقل

 بوستانِ منتخب 3 یدانیو برداشت م یبررس 

 یابعاد مختلف کالبد تیظرف لیتحل وبوستانِ منتخب  3 یریپذقیتطب زانیم یبررس، 

زیست  و یحقوق ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،)دسترسی( یشبکه حمل و نقل ،یتیفعال

 های موضوعیدر ارتباط با مفهوم پارک رهیغمحیطی و 

  بررسی و نظرسنجی از نگاه شهروندان 

 ت شهرییبررسی و نظرسنجی از نگاه مدیر 

 نفع و صاحب نفوذ  یذ یشناخت گروه ها ،یبررس 

 یپژوهش در چارچوب قانونها در محدوده آن گاهینقش و جا یینفعان و شناسا یذ لیتحل 

 موجود یو حقوق

 رورت حسب ض یو اجتماع یبالفصل با توجه به ابعاد اقتصاد ر،یحوزه فراگ مطالعات تحلیل

 مساله ییمحتوا

  مطالعات حوزه مداخلهتحلیل 

  جمعبندی مطالعات وضع موجود 

 ها و تهدیدهاها، فرصتها، چالشمزیت ارائه 

 مرحله چهارم

 موضوعی به پارکبوستانِ منتخب  3تبدیل  های پیشنهادی برایارائه الگو و طرح 

 بوستانِ منتخب 3 یبرا های پیشنهادیها و طرحارزیابی گزینه 

  بوستانِ منتخب 3اولویت بندی الگوهای پیشنهادی برای 

 بوستانِ منتخب 3 یبرا انتخاب گزینه پیشنهادی برتر 

  فرهنگی، کالبدی،  -)اقتصادی، اجتماعیارائه توجیه کارشناسی با توجه به مطالعات

 بوستانِ منتخب 3 یبرا محیطی و ترافیکی(زیست

 بوستانِ منتخب 3 یبرا برتر یشنهادیپ نهیگز دهیفا-نهیهز یابیارز 

 پنجممرحله 

 بوستانِ منتخب 3در  موضعی هایطرحو تهیه فهرست  یاتیارائه برنامه عمل -

 بوستان منتخب 3 برایهای پیشنهادی سازی و جانمایی طرحارائه مدل -

 بوستانِ منتخب 3 یبرا( یزمان ،ی)مکان ییها و اقدامات اجرانقشهآلبوم ارائه  -

 بوستانِ منتخب 3 یبرا پیشنهادی یهایطراح ییِاجرا یهاارائه فهرست نقشه -

 3 یبرا و ...( یحقوق ،یبرنامه ارائه شده )مسائل اقتصاد یریپذالزامات تحقق نیتدو -

 بوستانِ منتخب

 های موضعی پیشنهادی فایده طرح –ارائه سند هزینه  -
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 11از  9 صفحه

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله ششم

  ییارائه گزارش نها -

  یتیریگزارش مد ارائه -

 برگزاری نشست تخصصی -

 پروژه یو دستاوردها جینتا یمعرف یعلم مقاله نیتدو -

 یجهت ارائه به مراجع قانون ییسند اجرا نتدوی -

 

دمات در پیشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح خ بایداست و مجریان محترم  شدهنیتدواولیه تهیه و  صورتبهبدیهی است رئوس شرح خدمات  مالحظه:

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

 کاربست -9

 ، ییاجرا یهافهرست نقشه ،یطراح یهاآلبوم نقشه -

  یشنهادیپ هایطرح فهرست و شناسنامه ارائه -

 یاتیئه برنامه عملاو ار نیتدو -

 و ...( یحقوق ،ی)مسائل اقتصاد طرحپذیری تحقق  ماتاالز -

 ارائه سند هزینه و فایده -

 ماه( 12) انجام پروژه زمانمدت برآورد -12

 عنوان مراحل مراحل
انجام هر  زمانمدت

 فعالیت )روز کاری(

درصد زمان هر 

 مرحله از کل

 2 ماه 1 طرح اتیکل مرحله اول

 2 ماه 1 و مطالعات پایه پژوهش اتیبر ادب یمرور مرحله دوم

 2 ماه 2 و تحلیل سنجش موضع مطالعاتی مطالعات میدانی مرحله سوم

 32 ماه 2,1 ارزیابی سناریوهای منتخب مرحله چهارم

 32 ماه 2,1 ارائه برنامه عملیاتی مرحله پنجم

 11 ماه 1 یارائه و انتشار گزارش پژوهش مرحله ششم

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

  یشهرسازکارشناس  -

 یشهر یزیربرنامهکارشناس  -

  یشهر یطراحکارشناس  -

 کارشناس اقتصاد -

 شناسیجامعه -
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 11از  12 صفحه

  یشهر تیریمد -

 کارشناس فضای سبز -

 GISکارشناس  -

 کارشناس معماری منظر -

 کارشناسی حمل و نقل و ترافیک -

 کارشناس علوم اجتماعی  -

 HSEکارشناس  -

 پرسشگر -

 گرمصاحبه -

 گرمشاهده -

 نمعادل چهارصد میلیون توما (ریال) 4.222.222.222  ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 مدرک تحصیلی نوع تخصص

  دکتری شهرسازی 

 کارشناس ارشد  برنامه ریزی شهری

 کارشناس ارشد اقتصاد

 کارشناس ارشد  طراحی شهری 

 کارشناس ارشد شناسیجامعه

 کارشناس ارشد GISکارشناس 

 ارشدکارشناس  علوم اجتماعی

 کارشناس ارشد کارشناس فضای سبز

 کارشناس ارشد معماری منظر

 کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک

 کارشناس ارشد HSEکارشناس 

 کارشناسی پرسشگر

 کارشناسی گرمصاحبه

 کارشناسی گرمشاهده

  

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -13

 (1393-1142) تهران شهرداری سوم سالهپنج برنامه -

 (1336طرح جامع شهر تهران ) -
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 11از  11 صفحه

 طرح تفصیلی شهر تهران -

 ز شهریبحول موضوع فضاهای سشهر  یشورا حیلوا یبررس -

 سبز یها و فضابوستان یتوسعه و سامانده یراهبرد برنامه -

 سبز یفضا یطرح موضوع نیو تدو یبررس -

 سبز یفضا تیریجامع مد طرح -

 های مورد نیازاطالعات و داده -14

 موجود در منطقه یهاپارک یو مشخصات کل تیموقع -

 یآمار یهابلوک اسیمنطقه در مق یتیجمع یهایژگیو و ساختار -

 در منطقه یتیو فعال نیزم یکاربر نظام -

 منطقه یو حمل و نقل یدسترس شبکه -

 های اقتصادی منطقهساختار و ویژگی -

 

نام و نام خانوادگی 

 شنهاددهندهیپ

 تاریخ و امضا

 


