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 -1عنوان پروژه:
ارزيابي و آسيبشناسي مصوبه طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهر تهران و ارايه اصالحات
 -2سطح پروژه:
 سطح بزرگ(معامالت عمده)

 سطح متوسط(معامالت متوسط)

 سطح کوچک (معامالت جزئی)

 -3پیشنهاد دهنده و بهرهبردار
پیشنهاد دهنده :شوراي اسالمي شهر تهران

بهرهبردار :معاونت شهرسازي و معماري  /معاونت برنامهريزي،
توسعه شهري و امور شورا

 -4بیان و تشریح مسئله
نماي ساختمانها گوياي فرهنگ يک جامعه و بيانگر نحوه برخورد شهروندان در پذيرش ارزشهاي اجتماعي ،فرهنگي آن جامعه
ميباشد .لذا توجه به نما در فرايندهاي موجود در حوزه ساختمان و شهرسازي اهميت ويژهاي دارد.
از آنجايي که نماي ساختمانها ،سازنده بدنه شهري هستند؛ در بسياري از شهرهاي مطرح جهان ،ضوابط و مقررات ويژهاي در
ارتباط با سيما و کالبد شهر در سطوح مختلف توسط مديريت شهري تهيه و اجرا شده است .در همين راستا شهرداري تهران هم به
عنوان متولي بخشي از وظايف در حوزه مديريت سيما و منظر ،اقداماتي را در اين حوزه به انجام رسانده است.
موضوع ساماندهي نماهاي شهري همزمان با ابالغ ضوابط طرح تفضيلي مورد توجه ويژه قرار گرفت و تالش در راستاي ساماندهي
نماهاي شهري منجر به تشکيل کميته نما و مراحل اخذ تاييديه کميته نما شد .در کنار تشکيل کميتهها نما در معاونت شهرسازي و
معماري ،مطالعاتي با هدف تهيه ضوابط مناسب براي ساماندهي نماها و همچنين توليد اسناد راهبردي در اين حوزه در شهرداري
تهران و همچنين در ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط با اين موضوع انجام گرفت .ازنمونه اين مطالعات ميتوان به ضوابط و مقررات
ساماندهي منظر شهري در سال  ،7831راهنماي طراحي و کنترل نماهاي شهري (انضباط نما) در سال  ،7831تهيه و تدوين
دستورالعمل بناهاي شاخص و گردش کار تصويب آنها در سال  7831و نهايتاً مصوبة طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهرتهران در
سال  7831اشاره نمود.
در ادامه مطالعات فوقالذکر ،با عنايت به مصوبه سال  7831شوراي شهر تهران و همچنين با توجه به مسائل و خالهاي موجود و با
توجه به وظايف و اختيارات شهرداري ،آسيبشناسي اقدامات انجام شده توسط کميتههاي نما در اين دوسال و تدوين چارچوبي
براي اجرايي شدن موضوع مصوبه و ارتباط آن وظايف و اختيارات کميتههاي نما در راستاي کنترل نماهاي ساختماني شهر تهران
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ضروري به نظر ميرسد .اين چارچوب بايد شامل ارزيابي اقدامات صورت گرفته ،توجه به زيرساختهاي قانوني و حقوقي،
ظرفيتسنجي اجرايي شدن ،اصالح ساختارها در اين زمينه و ساير موارد موردنياز باشد.
با عنايت به موارد مذکور ،طرح حاضر با آسيبشناسي اقدامات کميتههاي نما و همچنين بررسي مصوبه طراحي ،پايش و اجراي
نماهاي شهرتهران مصوب  7831/71/38شوراي شهر ميکو شد نقاط قوت و ضعف اين مصوبه را شناسايي ،ارتباط آن را با اسناد و
فرايندهاي مديريت نماي ساختماني بررسي و پيشنهادات مشخص براي بهبود اليحه ارايه نمايد.

 -5اهداف
طرح پژوهشي"ارزيابي مصوبه طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهر تهران" با هدف کلي ارزيابي مصوبه شوراي شهر تهران
درخصوص طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهر ( )7831ارائه شده است که اهداف عملياتي آن عبارتند از:
 بررسي رويه هاي اقدام و سازوکارهاي مديريت نماهاي ساختماني شهر تهران
 کمک به اتخاذ تصميم در مورد چگونگي تداوم و ادامه برنامههاي مديريت نماي ساختماني در شهر تهران و بطور خاص
فعاليت کميتههاي نما
 استخراج موانع پياده سازي و تحقق فرآيند مديريت نماهاي ساختماني با تأکيد بر فعاليت کميتههاي نما
 تدوين راهبردهاي الزم و سازوکارهاي برنامهاي جهت بهبود فرايند مديريت نماهاي ساختماني شهر تهران

 -6مبانی حقوقی (سند/اسناد فرادستی/سوابق و پیشینه موضوع)
 اليحه «طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهرتهران» ،مصوب 7831/71/38
 مصوبه «تهيه و تدوين دستورالعمل بناهاي شاخص و گردش کار تصويب آنها« 7831
 طرح مطالعاتي "برنامه راهبردي طراحي شهري و مديريت منظر شهر تهران" سال 7831و بازبيني در سال 7831
 طرح مطالعاتي "چارچوب تحقق مديريت بصري شهر تهران" سال 7831
 دستورالعمل "راهنماي طراحي و کنترل نماهاي شهري (انضباط نما)" سال 7838
 طرح جامع و تفصيلي شهر تهران
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 -7قلمرو سازمانی ،محدوده مکانی و زمانی
قلمرو سازمانی :قلمرو سازماني پژوهش

محدوده مکانی :محدوده مکاني

محدوده زمانی :قلمرو زماني پژوهش

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري

پژوهش شهر تهران مي باشد .

زمان معاصر خواهد بود و بنابر لزوم

تهران با تاکيد بر اداره کل معماري و

مقاطع زماني گذشته نيز مورد بررسي

ساختمان و معاونتهاي شهرسازي و

قرار خواهند گرفت .مدت زمان انجام

معماري مناطق 33گانه را در بر ميگيرد.

اين پژوهش نيز  1ماه خواهد بود.

 -8رئوس شرح خدمات
مراحل

عنوان فعالیتهای مرحله

عنوان مرحله

 بيان مسأله و ضرورتهاي پژوهش
مرحله اول

مطالعات آغازین

 اهداف و سواالت پژوهش
 مفاهيم پايه  ،فرآيند انجام پژوهش ،روششناسي و برنامه زمانبندي
 مروري بر ديدگاههاي موجود و رويکردهاي نظري

بررسی ادبیات،
مرحله دوم

رویکردها و تجارب
مرتبط

 مروري بر تجارب عملي مرتبط با موضوع (خارجي و داخلي)
 بررسي اسناد فرادست و طرح هاي انجام شده مرتبط با موضوع
 جمعبندي و تدوين ابعاد و مولفههاي مرتبط با موضوع پژوهش
 بررسي ساختار و اقدامات مديريت شهري در موضوع هدايت و کنترل نماي ساختماني شهر
 از بعد حقوقي در قالب تهيه اسناد هدايت و توسعه -از بعد رويهاي در قالب فرايندهاي اجرايي و فعاليت کميتههاي نما

مرحله سوم

شناخت وضع موجود

 بررسي و تحليل تاثير و ارتباط ابعاد فوق از نظر سلسله مراتب ،مشخصات ،محتوا و.... بررسي و تحليل نتايج فرايندهاي مديريت نماي ساختماني و اقدامات کميتههاي نما
 برداشت ،نمونهگيري و جمعآوري اطالعات از کميتههاي نماي مناطق مختلف شهر تهران روندنگاري ،مستندسازي و تحليل اقدامات انجام شده ارزيابي فرايندها و رويههاي موجود در مديريت نماهاي ساختماني
 -شناخت نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدات موثر برموضوع

مرحله چهارم

ارزیابی و

 -ظرفيتسنجي تحقق هدايت و کنترل موثر نماي ساختماني

ظرفیتسنجی

 ارزيابي مفاد اليحه «طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهرتهران»
 بررسي ارتباط اليحه با اسناد باالدستي و پاييندستي در حوزه مديريت نماي ساختماني بررسي نقاط قوت و ضعف اليحهصفحه  4از 6
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عنوان مرحله
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عنوان فعالیتهای مرحله

 نيازسنجي ارايه اليحه جديد يا بازنگري در اليحه پيشين تحليل يکپارچه
 روندنگاري فرايندهاي موجود ،چگونگي فعاليت کميتههاي نما و ارايه چشماندازهاي پيشرو
 تدوين برنامه
جمعبندی،
مرحله پنجم

نتیجهگیری و ارایه
پیشنهادات

 تعيين اهداف راهبردي و عملياتي در قالب بهبود نظام اجرايي و سازوکارهاي نهادي پيشنهاد اصالح اقدامات (نظام اجرايي در قالب کميته نما و نهادي در قالب اصالح مصوبه ارائه راهکارهاي مديريتي ،حقوقي و اجرائي -ارايه نظام پايش و بازخورد

مرحله ششم

کاربست

 ارايه اليحه (اصالحي يا بازنگري در اليحه پيشين)
 ارايه توصيهها ،دستورالعملها و رهنمودهاي کاربستي

 -9کاربست
 ارايه اليحة اصالحي طراحي ،پايش و اجراي نماهاي شهرتهران
 ارايه سند سياستي جهت بهبود مديريت نماي ساختماني در شهر تهران

 -11برآورد مدتزمان انجام پروژه ( 7ماه)
مدت زمان انجام

وزن هر مرحله نسبت

مرحله (ماه)

به کل پروژه (درصد)

مرحله اول

مطالعات آغازین

1/1

%1

مرحله دوم

بررسی ادبیات ،رویکردها و تجارب مرتبط

7

%71

مرحله سوم

شناخت وضع موجود

3

%31

مرحله چهارم

ارزیابی و ظرفیتسنجی

7/1

%31

مرحله پنجم

جمعبندی ،نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات

7

%31

مرحله ششم

کاربست

7

%31

7

111

عنوان مرحله

مراحل

جمع
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 -11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار
 طراح شهري (با سابقه عضويت در کميتههاي نما)
 معماري (با سابقه عضويت در کميتههاي نما)
 عمران
 حقوق شهري
 اقتصاد شهري
 جامعهشناس شهري

 -12برآورد کل هزینههای انجام پروژه ( 1,111,111,111ریال) صد و ده میلیون تومان

 -13اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال
 برنامه راهبردي طراحي شهري و مديريت منظر شهري تهران
 دستورالعمل ساماندهي نماهاي شهر تهران
 دستورالعمل کميته نماي مناطق
 تهيه و تدوين دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخص و گردش کار تصويب آنها
 الگوي راهنماي طراحي ،کنترل و اجراي نماهاي شهري
 مصوبه طراحي ،اجرا و پايش نماهاي شهر تهران
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