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 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 

 (RFPارائه پیشنهاد پژوهشی) اولیه درخواست

 عنوان

 یشهردار 1/در منطقه  یاتیتفرجگاه مسگرآباد و ارائه برنامه عمل یگردشگر تیها و ظرف لیپتانس یبررس

 تهران

 

 و امور بحران خدمات شهریمطالعات شهرسازی، معاونت

 مدیریت مطالعات کاربردی مناطق

 

 /41/ بهار
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  عنوان پروژه:  -1

 تهران یشهردار 51در منطقه  یاتیتفرجگاه مسگرآباد و ارائه برنامه عمل یگردشگر تیها و ظرف لیپتانس یبررس

 پروژه:  سطح -2

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

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 51شهرداری منطقه بردار: بهره   پیشنهاد دهنده:

 کلمه( 222)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

 

 یزونروزاف تیشدن اهم یجهان ندیدر فرآ ،یمهم صنعت گردشگر یهابخش ریاز ز یکیعنوان به یراشهریو پ یشهر یگردشگر

ها و سنن دهنده ارزشاشاعه تواندیم یبه نحو مطلوب یها، باورها و رسوم بومبا امکان حفظ ارزش یبخش از گردشگر نیاست. ا افتهی

در رابطه  شتریاست که ب یراتییاز تغ یکیخرد،  اسیدر مق یگردشگر افتنی تیاهم انیم نیدر ا کهباشد.  یو محل یجوامع در سطح مل

 یدر هوا حیتفر یگردشگر های اصلی زهیانگ یکی از قرار دارد. با توجه به آنکه یزمان - ییو ابعاد فضا یطبقات اجتماع ریبا دو متغ

 می تواند حائز اهمیت باشد.  یاز گردشگر نگونهیمقاصد ا انبه عنو یشهر رامونیپ یهاآزاد است، تفرجگاه

 یبرا یعنوان مقاصدبه ،یعیطب یهاتیشهر واقع هستند و به علت دارا بودن قابل رامونیپ ییروستا یدر نواح شتریها که بتفرجگاه نیا

د اول، . بعسازدیم یخرد را در دو بعد ضرور اسیدر مق یامر توجه به گردشگر نی. اشوندیم دهیخرد برگز اسیدر مق یگردشگر

 یرهایتغا مامر در رابطه ب نیا ییپراکنش فضا یبندشهرها و توجه به امر گذران اوقات فراغت و سطح یعنیمربوط به مبدأ گردشگر 

  .شوندیمحسوب م یعنوان مقاصد گردشگراست که به یشهر رامونیپ یها. بعد دوم، مربوط به تفرجگاهباشدیمربوط م

 دیبه عنوان محله جد 5131تهران است که سال  ی( در بخش جنوب شرقهیپژوهش، محله مسگرآباد )شهرک صالح یمکان محدوده

هکتار 581وجود دارد که حدود  یعیمحله تفرجگاه طب نیا یرامونی. در حوزه پدیتهران اضافه گرد یشهردار 51به محالت منطقه 

به  یرباز ضلع غ روزهیپادگان قصر ف واریبه د یتفرجگاه از ضلع شمال نیاست. ا دهش یهکتار از آن جنگلکار 15مساحت دارد و 

 -یشوشتر دیآن از بزرگراه شه یباد محدود شده است.که دسترسبه مسگرآ یدر حال احداث و از ضلع جنوب یشوشتر دیبزرگراه شه

 باشد. می(ع) رضا امام بزرگراه –کلهر  ابانیخ
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می تواند  طبیعی پیراشهریگردشگری  فضای، ایجاد در محدودهبا توجه به پتانسیل های موجود و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی 

ح به از این رو این طرشرقی تهران و ایجاد قطب گردشگری در آن گردد. جنوب منجر به توسعه فعالیت های گردشگری در بخش 

اند گردشگری طبیعی در شهر تهران است که می تودنبال برنامه ریزی ایجاد فضای گردشگری طبیعی به عنوان یکی از قطب های 

 یرامونی گردد. ایجاد محرک توسعه مسگرآباد و حوزه پعالوه بر افزایش ظرفیت گردشگری شهر تهران منجر به 

 کلمه( 122)حداکثر اهداف  -5

 .می باشد ی آنبرنامه ریزی عملیات تفرجگاه مسگرآباد وپایدار در  یگردشگر تیها و ظرف لیپتانس یبررس ،مطالعههدف اصلی از این 

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

 ؛یراشهریپ یگردشگرجهت ارتقاء  تفرجگاه مسگرآباد ظرفیت سنجی 

 تفرجگاه مسگرآباد  یشناخت عوامل مؤثر بر تقاضا 

 تهران وب شرقدر جن عتیو پارک طب یحیتفر ،یتفرجگاه مسگر آباد به قطب گردشگر لیتبد یراهبردهابرنامه  تدوین 

 یهوشمند گردشگر تیریمد 

 یگردشگر یرپذیو رقابت نگیبرند هایشاخص ییشناسا 

 یابعاد مشارکت مردم ییشناسا 

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

برنامه عملیاتی فضای سبز شهر تهران، ، 51طرح تفصیلی منطقه  برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، سند راهبردی شهر تهران،

 ضوعی و موضعی مرتبط با محدودهمو های طرح(، 5131مطالعات طرح جامع پروژه تفرجگاه مسگرآباد)

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

 ماه 8 محدوده زمانی:      تفرجگاه مسگرآباد محدوده مکانی:                                 51شهرداری منطقه  قلمرو سازمانی:

 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله مراحل

 ، روش شناسی متناسب با موضوع پروژهمشابهداخلی و خارجی طرح مسئله، ادبیات موضوع، مبانی نظری، تجارب  اولمرحله 

 مرحله دوم

 مطالعات پایه 

  و فراگیر ی طرح و محدوده بالفصلتدقیق محدوده 

 ، بررسی ویژگی های کالن محدوده فراگیر در ظرفیت های گردشگری عمده 
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 عنوان مرحله مراحل

 بالفصل در ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی،  حوزه بررسی ویژگی های کالن 

 ،بررسی سیستم حمل و نقلی محدوده 

 محدودهو توان اکولوژیک  بررسی پتانسیل ها 

  موجود سیستم حمل و نقلی عمومی، فعالیت های عمدهبررسی، 

  و غیرهبررسی نظام خدمات رسانی مرتبط با گردشگری 

 ها و نهادهای مرتبط با موضوع  سازمان ییشناسا 

 بررسی برنامه ها و اهداف مصوب با محدوده طرح 

 عیتی در شعاع مختلفمتحلیل پسکرانه های ج 

 تحلیل حوزه اثرگذار در جذب گردشگر با توجه به فضاهای گردشگری رقیب 

 تحلیل و تدقیق جمعیت هدف 

 جمع بندی و تحلیل امکان سنجی ایجاد قطب گردشگری مسگرآباد 

  شامل:بررسی ویژگی های محدوده طرح 

  قوقیح فرهنگی،-تماعیاجبررسی و شناخت ویژگی های عناصر گردشگری شاخص در محدوده از ابعاد مختلف 

 بیضر ،یدرآمد تیساختار اشتغال، بار تکفل، وضع ،یانسان یروین تیوضع ی)بررس یاقتصاد یها یژگیو یبررس 

 (؛ینیج

  پایدار( در مقیاس محلی، شهری و منطقه ایبررسی گونه های تفریحات و تفرج های سازگار با محیط)گردشگری 

 مسکن،  یفیو ک یکم های¬یژگیو ها،¬یدسترس ها،¬ی)مطالعه کاربر یرساختیز-یکالبد یها یژگیو یبررس

 آب(؛ نیتأم ،یانرژ تیارتباطات و اطالعات، وضع یونقل، فناور-حمل یهایژگیو

 ها¬ازمانو مقررات س نیقوان یی(، شناسایسازمان ،یتعارض منافع )ساختار یی)شناسا ینهاد-یتیرینظام مد مطالعات 

 ها(؛سازمان تیو مسئول فیوظا ییشناسا ،یمرتبط با گردشگر نهادهای و

 بررسی دیدگاه مدیریت شهری در زمینه اهداف طرح 

 یگردشگر یطیمح ستیاثرات ز ،یدر دسترس گردشگر التیو تسه ساتیتأس تیوضع یبررس) 

 های یهای کمی و کیفی مسکن، ویژگها، ویژگیها، دسترسی)مطالعه کاربری زیرساختی-بررسی مطالعات کالبدی

 ونقل، فناوری ارتباطات و اطالعات، وضعیت انرژی، تأمین آب(؛حمل

 بررسی جزئیات شبکه حمل و نقلی به منظور ایجاد مسیرهای ویژه و شناسایی مسیل ها 

 تیضعو یبررس ست،یز طیمح تیو وضع یعیمنابع طب لیشناخت و تحلی)ستزی طیمح بررسی ویژگی های 

 ی(طیتحمل مح یابیارز ،یستیز طیمح های استیو ضوابط و س نیقوان لیتحل ،یعیطب یایمخاطرات و بال

 بررسی امکان تامین آب برای آبیاری، بهداشت و مصرف، منبع، میزان و نحوه تامین آب با توجه به جمعیت هدف 

 مطالعه بررسی نوع خاک و شرایط خاک محدوده مورد 

 بررسی پوشش گیاهی محدوده تنوع گیاهی سازگار با محدوده مورد مطالعه 
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 عنوان مرحله مراحل

  در محدوده مورد مطالعهبررسی تنوع گونه های جانوری 

 مورد مطالعه در وضع موجود بررسی وضعیت ایمنی و امنیت محدوده 

  از منظر اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، کالبدی،  مسگرآباد گردشگری قطبجمع بندی مزیت ها و چالش های پیش رو در ایجاد(

 نهادی، محیط زیستی، ترافیکی و ...(

 مرحله سوم

 و موقعیت هر یک از عناصر گردشگری موجود پذیرش جمعیتی ارائه الگوهای پیشنهادی براساس ظرفیت 

 در خصوص:  ارائه طرح پیشنهادی 

 برای سنین مختلف امکانپذیربازی ورزش و زمین های  گونه های یو طراح یابیمکان

  تامین منابع آبی و طرح آبرسانی

 شامل آبراهه و کانال یسطح یآب ها یرآوشبکه جمع  یطراح

 شده در تفرجگاه فیتعر یکاربرها یاستاندارد بر اساس تمام ییروشنا یها ستمیس یطراح

 رشیقابل پذ تیجمع یبرا نگیشبکه معابر و پارک یطراح

 و ... یگرد تیعیطب ،یهدف، کوه نورد یمختلف بر اساس گروه ها یرو ادهیپ یرهایمس یطراح

 تفرجگاه ندهیموجود و آ طیو ... مناسب با شرا قیمبلمان و آالچ شنهادیو پ یطراح

 پسماند تیریو مد یجمع آور نحوه طراحی

 در محدوده بحران  تیریمدمرکز مورد نیاز برنامه ریزی امکانات مکانیابی و 

مرحله 

 چهارم

 نهایی

 ارائه راهکارها و سیاست های تحقق طرح 

 یتوسعه گردشگر یدیمسائل کل نیتدو

 نیادیاهداف بن لیو تحل ییشناسا

 و راهبردها یتوسعه گردشگر یورهایسنار نیتدو

 )نقشه های فاز دو( نقشه های اجرایی الزم فهرست ها و ارائه و پروژه ییاجرا های برنامه نیتدو

 گذاریهای سرمایهتدوین بسته

 یریو تحقق پذ یینظام اجراتدوین 

 سند پشتیبان الزامات فنی و مدیریتی در اجرای طرح

 تدوین اسناد مناقصه فاز طراحی خروجی پروژه

 و مقاله ارائه گزارش نهایی و تدوین گزارش مدیریتی

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

 را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.
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 کاربست -9

گزارش مدیریتی،  ،سند مدیریتی تقسیم کار سازمانیراحی تفرجگاه، اجرایی تفرجگاه پیراشهری مسگرآباد، برنامه عملیاتی طتدوین برنامه 

 جانماییطرح 

 )ماه( 7 : انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -12

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

 %51 51 کلیات طرح مرحله اول

 %51 11 تحلیلیشناخت  مرحله دوم

 11% 01 تجزیه و تحلیل مرحله سوم

 %51 31 ت()کاربس تدوین سند توسعه )نهایی(مرحله چهارم

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص  -11

دسی مهن ست،یز طیو حمل و نقل، مح کیتراف ،یمعمار ،یسبز، جامعه شناس یفضا یطراح ،یشهر یطراح ،یشهرساز ای یشهر یزیبرنامه ر

 یاس، نقشه کش یآ یج ،اقتصاد ،عمران ،یشهر یزیبرنامه رخاک شناسی، کشاورزی/باغبانی، ، آب

 معادل سیصد میلیون تومان )ریال(  3،222،222،222   ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -12

 مسئوليت در پروژه مدرک تحصيلي نوع تخصص

 مدیر پروژه دکتری-کارشناسی ارشد یا شهرسازیرنامه ریزی شهری ب

 پروژههمکار  دکتری-کارشناسی ارشد طراحی شهری

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد طراحی فضای سبز/معماری منظر

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد معماری

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد ترافیک و حمل و نقل

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد کارشناس محیط زیست

 همکار پروژه دکتری-ارشدکارشناسی  اقتصادیکارشناس 

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد کارشناس عمران

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد کارشناس علوم و مهندسی آب

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد کارشناس جی آی اس

 همکار پروژه کارشناسی کارشناس نقشه کشی

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد کشاورزی/باغبانی

 همکار پروژه دکتری-کارشناسی ارشد خاک شناسی
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 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -13

(، طرح داریتهران)بوم سازان پا یو راهبرد یساله، طرح جامع ساختار 1، سند توسعه  یلیجامع و تفص ی، طرحها 5515چشم انداز 

 .یسوابق جهان، 51منطقه  یلیتفص

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 تاریخ و امضا


