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 پروژه:فارسی و انگلیسی عنوان  -0

  یيو ارائه اقدامات اجرا 51جنوب شرق شهر تهران در منطقه  یساماندهي ورود

 پروژه: سطح -2

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

 بردارو بهره شنهاددهندهیپ -3

 51منطقه شهرداری بردار: بهره 51منطقه شهرداری  :هشنهاددهندیپ

 کلمه( 211)حداکثر  مسئلهبیان و تشریح  -4

 یافتن اهميت با بعد یهادوره در اما بود؛ محصور زیستگاه یک به نقطه یک از نفوذ معنای به شهر به ورود مفهوم قدیم شهرهای در

 تغييرات دچار کارکردیو  کالبدی لحاظ به ورودی شهرها مبادی ماهيت ،یشهربرون و درونارتباطي  نظام در اتومبيل روزافزون

 را خود جای شهر، فضایي کالبدی سازمان با ارتباط در و هویت با شاخص عنصری عنوانبه شهری دروازه ترتيب بدین. شد اساسي

 .دادنقليه  تردد وسایل برای تندرو محور به

چنين متصور شد که نخستين تصویر  توانميبنابراین ؛ کننديمن با آن برخورد ورودی شهر، نخستين فضای شهری است که مسافری

، یک ورودی موفق ورودی است که بتواند در حين ورود، دریافتي شودميذهني از یک شهر از طریق مبادی ورودی آن انجام 

 دهد.فراگير از یک شهر را در اختيار مخاطب )واردشونده( قرار  نسبتاً اندازیچشمسریع و 

 و نامناسب یهاساختمانشکل مسلط این فضاها شامل  ،ورودی کریدور به (...و بارو، دروازه )برج قدیم شهر ورودی فضای تبدیل با

 فضای یک یهايژگیو حداقل از که است متروکه فضاهای و اتومبيل اسقاطي انبار مصالح، نظامي، کاربرهای ،هاتعميرگاه فرسوده،

 باشد، آن در نهفته هایارزش شهر و هویت نمایش ویترین و شهر معرف باید که مکانيدر حقيقت . نيستند برخوردار شهری مطلوب

 خاکي یهاشانه و بوده بدمنظر و کارهمهين اغلب بناها. است شده تبدیل مزاحم صنوف تبعيدگاه و دانزباله نخاله، انباشت محل به

 است، شهری یوسازهاساخت ماحصل که نخاله انباشت یهاتوده از یليصف طو. باشنديم زودرشتیر یهاچاله از پر جاده

 احداث و اقداماتي نظير انددهيپوشان را ورودی اصطالحبه اطراف عرصه مسافرین، پراکنده یهازبالهو  روغن سياه و بزرگ یهالکه

 صورتبه ورودی حاشيه وسازساخت تکيفي. است افزوده حوزه معضالت بر نگر، سو چند رویکرد عدم دليل به بولوار و فلکه

 توزیع عدم با عملکردی بعد از فضاها این همچنين .دارد فضاها این بر نظارت نبود و توسعه جریان بودن خودرو از نشان پراکنده،

 .است مؤثر بسيار حوزه عملکرد محيطي کيفيت در کاهش خود که اندمواجه هایکاربر و هاتيفعال متناسب
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 ورودی یک کيفي یهامؤلفه فاقد يطورکلبه تهران شهر هایورودی بيشتر. مستثني نيستند امر این از هم تهران شهر هایورودی

 شرایط بنابراین ،سازندينم برآورده را تشخص و خوانایی پذیرندگی، مانند ورودی یک از توقعاتي موردی و هستند مناسب

 و مادی هایارزش واجد اینکه عليرغم آن فراگير و بالفصل حوزه و تهران شهر نيست؛ شهرکالن این زیبنده هاورودیدر  حاکم

 باشد، مطلوب کارکرد شهری دارای فضای یک عنوانبه تا هست آن هایورودی عناصر طراحي در گيریبهره جهت زیادی معنوی

 ورودی در مسئله این. کنندينم ءالقارا  یک ورودی از ادراکي گونههيچ که هستند محوری خودرو و آشفته فضاهای عمدتاً اما

 .است شده تشدید آن در موجود به شرایط توجه رضاع( با امام )بزرگراه تهران شرقي

دریافت که با توجه به وضعيت موجود و  توانميتعيين دقيق محدوده ورودی یک شهر امری ساده نيست اما با نگاهي گذرا 

 قرار داد. يموردبررسسيمان تا بزرگراه امام علي )ع( را  راهسهمحدوده  توانيممشکالت و مسائل موجود، 

 سایر فقدان زیادی در ،شودمي آن در سرعت کندی باعث که سنگين ترافيک عامل جزبهسيمان تا ميدان بسيج،  راهسهدر حدفاصل 

 عدم علت به و شودميدیده  غيره و یریپذانعطاف هویت، بصری، جذابيت ،يکنندگتیهدا حس ورود، همچون معيارها

از سوی دیگر قرارگيری محالتي  .سازدينم برآورده را ورودی یک موردی توقعات ورودی، یک کيفي یهامؤلفهاز  برخورداری

یک شریاني اصلي از این  عنوانبهپراکنده که  یهاسکونتگاه، شهرک رضویه، مشيریه، افسریه، مسعودیه و سایر مسگر آبادنظير 

 و با مسائل مختلفي از قبيل ورود و خروج به این محور مواجه هستند. کننديممحور استفاده 

شهربانو، وجود گرمخانه خاوران، بازار گل امام رضا  يبيبدیگر در این محدوده، عدم استفاده از دید و منظر به کوه  ذکرقابلنکات 

ندارد؛ هستند که باید در فرایند  يمي با محوررو ارتباط مستقدو ضایعات خو هاتعميرگاه)ع(، پارک بزرگ آزادگان که به علت 

 ساماندهي و بهبود کيفيات فضایي در نظر گرفته شوند.

محور عبور و مرور هم تلقي  نیپرترددترجزو که بزرگراه امام علي )ع(  تا ميدان بسيج حدفاصلمحور خاوران در ادامه مسير، 

گاراژ و بقيه آمار  اتفاقبهی موجود در این محور اکثریت قریب تجار هایواحد دارای کاربری تجاری است اما هرچند شودمي

 شدتبهکه کيفيات فضایي را در محدوده  باشدميغيره  ، تعميرگاه، نمایشگاه اتومبيل ويروغنضیتعو، يدکیلوازممربوط به 

 کاهش داده است.

 تدابيری است، تهران شهرکالن به بزرگ خراسان ورودی دروازه که ورودی این دوچندان اهميت توجه به با است شایسته بنابراین

 درگروگيرد که این مهم  انجام آن در متناسب و مطلوب شهری فضای یک با متناسب ،یامداخله اقدامات و جهت ساماندهي

هری، کالبدی، عملکردی و کاربری زمين، محيط زیستي، دسترسي، منظر ش یهانظامشناخت، تحليل و ارائه پيشنهادات مناسب در 

 فضاهای همگاني، اجتماعي، اقتصادی و غيره است.
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 کلمه( 011)حداکثر اهداف -5

 "51در منطقه بر نقش ورودی محور  ديتأکبا  و پيرامون آن محور خاوران و امام رضا )ع( ساماندهي" هدف اصلی:

 فرعی اهداف

  ورود به شهر تهران از بخش جنوب شرقيارائه یک ایده محوری مناسب و جذاب برای فرایند بهبود وضعيت ادراکي 

  هایفعاليتبهبود وضعيت کاربری زمين متناسب با نقش ورودی محور و محدوده )ارائه طرح کاربری زمين دقيق و نوع 

 پيشنهادی(

  مجاور محور دانهدرشت هایکاربریبهبود وضعيت نظام دسترسي به محالت و 

 بهبود وضعيت دید و منظر شهری 

  محيطي هایآلودگيو  محيطيیستزبهبود وضعيت 

 و غيره( سازیکفبصری )بدنه، نما،  -بهبود وضعيت کالبدی 

 ورانبهرهاجتماعي طرح بر  -بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعي بافت و ارزیابي اثرات اقتصادی 

 اهداف خاص

 (باشنديم خروجي شهر – ورودی عرصه مبادی در حضور عدم به ملزم ضرورتاً که) یرضروريغ یهاتيفعال کليه حذف 

 هاکانون یا سایر و هاعرصه همان در مناسب جایگزین جانمایي یهاحوزه پيشنهاد و

 شهرها خروجي - ورودی یهاحوزه فضایي - کالبدی توسعه جریان هدایت و کنترل منظوربه متناسب راهکارهای ارائه 

 شهر پيراموني تربس به یاندازدست و ناخواسته شهرها توسعه از پرهيز منظوربه

  با نظام مالکيت زمين )اراضي وقفي، نظامي و غيره( شدهارائهتناسب پيشنهادات 

 کلمه( 311)حداکثر مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع(- 6
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 طرح جامع تهران 

 طرح جامع حریم تهران 

  51طرح تفصيلي منطقه 

 م توسعه شهر تهرانسو سالهپنجبرنامه  06و  54، 51 یهاماده 

 تهران -ورودی گرمسار-ساماندهي مبادی ورودی جنوب شرق تهران 

   گرمسار در بزرگراه امام رضا( -محور تهران) يرگاهيتعممطالعه و تهيه طرح مفهومي مجموعه خدمات 

 کلمه( 51)حداکثر و زمانی  قلمرو سازمانی، محدوده مکانی -7

سيمان تا ميدان  راهسهمحدوده مکانی:                                   51منطقه شهرداری  قلمرو سازمانی:

خيابان آقانور و ميدان آقانور تا تقاطع 

 ع() يعلامام و خاوران 

 5565-5566 محدوده زمانی:

 رئوس شرح خدمات -8

 عنوان مرحله مراحل

 مرحله اول

 کلیات طرح

 طرح مسئله 

 اهداف 

 ضرورت پژوهش 

 ي پژوهششناسروش 

 مرحله دوم

 مطالعات نظری، تجارب جهانی و اسناد مرتبط

 بررسي مباني نظری مرتبط با ورودی شهرها 

  و طراحي شهری خيابان یزیربرنامهبررسي مباني نظری مرتبط با فرایند 

  هاتعميرگاه ژهیوبهمزاحم  هایکاربریبررسي مباني نظری مرتبط با ساماندهي 

  شهرهاکالنبر  ديتأکی و طراحي ورودی شهرها با زیربرنامهبررسي تجارب داخلي و جهاني موفق 

  هاتعميرگاه ژهیوبهمزاحم  هایکاربریبررسي تجارب داخلي و جهاني موفق ساماندهي 

  شهر تهران یهایورودبررسي اسناد فرادست، فرودست و مرتبط با 

  51بررسي اسناد فرادست، فرودست و مرتبط با منطقه 

  51بررسي اسناد فرادست، فرودست و مرتبط با حریم منطقه 

  و طراحي یزیربرنامهارائه فرایند 
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 عنوان مرحله مراحل

 مرحله سوم

 ی فراگیر و بالفصل(هاحوزه) 05شناخت نقش و جایگاه محدوده موردمطالعه در شهر تهران و منطقه 

  شهر تهران هایورودیشناخت جایگاه ورودی جنوب شرقي تهران در نظام 

 یخي ایجاد و رشد محدوده موردمطالعه در بستر شهرشناخت تار 

  51شناخت جایگاه ورودی جنوب شرقي تهران در ساختار فضایي شهر تهران و منطقه 

  و فضاهای عمده واقع در حوزه بالفصل محدوده مداخله هاسکونتگاهشناخت مختصر 

 مرحله چهارم

 شناخت ورودی جنوب شرقی تهران )حوزه مداخله(

 در بخش شمالي محور خصوصبهعمق بررسي  ازنظره محدود قدقيت 

  حوزه مداخله و برداشت دقيق تمامي محدوده به تفکيک قطعات یبندپهنهسکانس بندی یا 

 بدنه، کف، خط آسمان و غيره( فضایي-شناخت نظام کالبدی( 

 شناخت وضعيت توپوگرافي زمين 

 شناخت نظام عملکردی و کاربری زمين 

  (دانهدرشتدسترسي )محدود به ورودی و خروجي محالت و قطعات و  ونقلحملشناخت نظام 

 شناخت نظام بصری و منظر شهری 

 شناخت وضعيت مالکيت زمين 

  محيطي یهايآلودگو  محيطيزیست یهايژگیوشناخت 

  ورانبهرهشناخت مسائل کلي اجتماعي و اقتصادی 

  نفعیذ هایسازمانشناخت اکوسيستم مدیریتي و 

 مرحله پنجم

 وتحلیلیهتجز

 فضایي-( در نظام کالبدیهامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  ليوتحلهیتجز 

 ( وضعيت توپوگرافي زمينهامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 ( در نظام عملکردی و کاربری زمينهامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 و دسترسي )محدود به ورودی و خروجي  ونقلحمل( در نظام هامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه

 (دانهدرشتمحالت و قطعات 

 ( در نظام بصری و منظر شهریهامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 ( در زمينه مالکيت زمينهامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 محيطي هایآلودگيو  محيطيزیست( در نظام هامحدودیتو  هايلپتانس)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 ورانبهره( در ارتباط با وضعيت اجتماعي و اقتصادی هامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 نفعذی هایسازمان( در ارتباط با اکوسيستم مدیریتي و هامحدودیتو  هاپتانسيل)شناسایي  وتحليلتجزیه 

 ها و راهکارهای اجراییارائه برنامه ششممرحله 

  های ساماندهي ورودی تهران از سمت جنوب شرقياهداف، راهبردها و سياست، اندازچشمارائه 
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 عنوان مرحله مراحل

 ارائه ایده محوری طراحي ورودی شهر تهران از سمت جنوب شرقي 

  پيشنهادات اساسي و محرک توسعه در حوزه مداخلهارائه 

 شدهليتحلمختلف  یهانهيزمئل و مشکالت در ارائه پيشنهادات حل تمامي مسا 

 ارائه راهنماها و ضوابط کنترل و مدیریت فضا 

 اقدامات اجرایي یبندتیاولوو  یبندگونه 

 ارائه برنامه عملياتي 

 یریپذتحققارزیابی پیش از اجرا و  مرحله هفتم

  و اجتماع محلي ورانبهرهبر روی  شدهارائهاثرات اقتصادی طرح ارزیابي 

 و اجتماع محلي ورانبهرهبر روی  شدهارائهرزیابي اثرات اجتماعي طراح ا 

 ارائه تمهيدات الزم برای اجرایي شدن هر یک از اقدامات پيشنهادی 

  مدیریتي کارميتقسارائه 

پروپوزال(، شرح ) ينفدر پيشنهادهای  بایداوليه تهيه و تدوین شده است و مجریان محترم  صورتبهبدیهي است رئوس شرح خدمات  مالحظه:

 تخصص، خالقيت و نوآوری خود بسط و تدقيق نمایند. یريکارگبهبا  خدمات را

 کاربست -9

  شناسي ورودی جنوب شرقي تهران مسئلهارائه سند 

  فرادستو اسناد  يتجارب جهان ،ینظر مطالعاتارائه سند 

  و بالفصل ريگفرا یهاحوزهدر تهران ورودی جنوب شرقي  گاهینقش و جا شناختارائه سند 

  تهران )حوزه مداخله( يجنوب شرق یشناخت ورودارائه سند 

  تهران )حوزه مداخله( يجنوب شرق یورود وتحليلتجزیهارائه سند 

  راهنماها، ضوابط و مقرراتیبعدسه یهاطرحیي در قالب نقشه، اجرا یها و راهکارهابرنامهارائه سند ، 

  یریپذاز اجرا و تحقق شيپ يابیارزسند 

 ارائه برنامه عملياتي 

 ارائه گزارش مدیریتي 

 



 
 ریزی شهر تهرانکز مطالعات و برنامهمر

 درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی
 (RFP) 

         FR//112       :     فرمکد 
 11/21/911/تاریخ ابالغ فرم:    

 

 01از  8 صفحه

 

 )ماه( 8 انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -01

 عنوان مرحله مراحل
انجام  زمانمدت

 مرحله )ماه(

وزن هر مرحله نسبت 

 پروژه )درصد( کلبه

 5 6.1 طرح اتيکل مرحله اول

 01 5 و اسناد مرتبط يتجارب جهان ،ینظر مطالعات مرحله دوم

 مرحله سوم
 یهاحوزهدر تهران ورودی جنوب غربي  گاهینقش و جا اختشن

 و بالفصل ريفراگ
6.1 01 

 01 2 حوزه مداخله شناخت مرحله چهارم

 05 5.1 حوزه مداخله وتحليلتجزیه مرحله پنجم

 05 5.1 یياجرا یها و راهکارهابرنامه ارائه مرحله ششم

 35 5 یریپذاز اجرا و تحقق شيپ يابیارز مرحله هفتم

 ها و تجربیات مورد انتظارحداقل تخصص -00

 ( شهرسازی یا طراحي شهری4، 2، 5مشاور دارای رتبه )

 نفر( 2)حداقل  یشهر يطراحنفر(،  2)حداقل  یشهر یزیربرنامهقطعي موردنياز:  یهاتخصص

، اقتصاد، مدیریت شهری، يشناسجامعه، علوم اجتماعي و ستیزطيمحو ترافيک، معماری،  ونقلحملموردنياز:  یهاتخصصسایر 

 GIS، معماری منظر
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 01از  9 صفحه

 

 معادل پانصد میلیون تومان ریال 5.111.111.111: ی انجام پروژههاکل هزینه برآورد -02

 تخصص مدرک تحصیلی نوع مسئولیت ردیف

  یشهرساز دکتری مدیر پروژه 0

 ارشد رشناساک همکار  2

 

  شهریطراحي 

  طراحي شهری ارشد رشناساک همکار  3

 برنامه ریزی شهری ارشد رشناساک همکار 4

 شهرسازی ارشد رشناساک همکار 5

 شهرسازی ارشد رشناساک همکار 6

 معماری ارشد رشناساک همکار  8
 معماری ارشد رشناساک همکار  9

 معماری منظر ارشد رشناساک همکار  01
 معماری منظر ارشد رشناساک همکار  00
 يشناسجامعه ارشد رشناساک همکار 02

 ونقلکارشناس حمل ارشد رشناساک همکار  03
 ستیزطيمحکارشناس  ارشد رشناساک همکار 04

 اقتصاد ارشد رشناساک همکار 05

 مدیریت شهری ارشد رشناساک همکار 06
 GIS کارشناسی همکار 07

 مجموع

 

 

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -03

 طرح جامع تهران 

 طرح جامع حریم تهران 

  51طرح تفصيلي منطقه 

 سوم توسعه شهر تهران سالهپنجبرنامه  06و  54، 51 یهاماده 

 تهران -ورودی گرمسار-ساماندهي مبادی ورودی جنوب شرق تهران 

  گرمسار در بزرگراه امام رضا( -محور تهران) يرگاهيتعممات مطالعه و تهيه طرح مفهومي مجموعه خد 

 یورود :موردمطالعهبصری )نمونه -تدوین راهبردهای طراحي مبادی ورودی شهرها با رویکرد کيفيات ادراکي 

 ماستياني یمهد دانشپور، یعبدالهاد :سندگانینو .(تهران شهرکالنجنوب شرقي 
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 01از  01 صفحه

 

  سایپر محمدرضا نقصان محمدی، دکتر :سندگانینو پایداری. یهامؤلفهطراحي فضای ورودی شهرها براساس 

 بافسمانیر

  قزوین(، نویسندگان سيد  یورود نمونه موردی:شهر )طراحي ورودی شهرها با رویکرد سکانس بندی عرصه ورودی

 رضایي سمانه محمدرضا خطيبي،

  یآبادقطبزینلي  نهيام :سندهینو بابک(. شهر طبيعي در ایجاد هویت شهری )نمونه موردی: یهامؤلفهنقش 

  بندر موردی: نمونه عمومي مجاور، یهاعرصهمفصل و حریم بصری در  عنوانبهفضای ورودی  یهايژگیوبررسي 

 قرباني ابوالفضل ،يالحسابيعل مهران :سندگانینو الفت.

 

موظف است تا نقشه مالکيت  51با توجه به پيچيدگي نظام مالکيت اراضي در حوزه مداخله و بالفصل، شهرداری منطقه 

شده دارای حد مشخص قطعات را در اختيار مشاور تهيه کننده طرح قرار دهد  يروزرسانبهاراضي عمده( و نقشه  ژهیوبهاراضي )

 دولتي مقدمات برگزاری جلسه را در مکان مشخص فراهم سازد. ورانبهرهو در صورت نياز به برگزاری جلسه با 

 


