
 

   بررسی شرح خدمات سه گانه مالک عمل-2-1-2
شرکت )  اجرایی– تفصیلی –راهبردی ( شرح خدمات سه سطحی -الف

  عمران و بهسازی شهری 
 و جامع های طرح توفیق عدم نتیجه در فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی های طرح تهیه
 بر بافتهای قدیمی، فرسوده و  در حل مسائل  و مشکالت روزافزون بافتهای شهری با تکیه تفصیلی

 تهیه می گردند که شامل  سطح سه در ها طرح این حاضر حال در . باشد میاسکانهای غیر رسمی 
 امکانسنجی و فرسوده بافت حوزه مقیاس در تفضیلی مطالعات شهر، مقیاس در راهبردی مطالعات

متن شرح  . شوند می تهیه مداخله های حوزه مقیاس در توسعه محرک های پروژه تعریف و
  :خدمات مورد نظر به شرح زیر می باشد

   شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سه سطحی شرح خدمات: جدول 
  شرح خدمات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

  اهداف

ین  پر کردن خال مطالعات طرح جامع در پرداختن به جایگاه بافت فرسوده در شهر و تعی-1
  جهت گیری های کلی برای آن

 بر پایه شناخت مقدماتی محدوده مورد 2 تدوین شرح خدمات کاربردی برای سطح -2
  مطالعه

  مطالعه اسنادی ، پیمایش میدانی ، مصاحبه: روش کار   روش کار

رئوس 
اصلی 
  مطالعه

   شناخت کلی شهر و ناحیه-1
   تدقیق محدوده بافت فرسوده-2
  گونه بندی بافت فرسوده و شناسایی گونه های مختلف در محدوده تعیین معیارهای -3
   مطالعه اسناد باالدست و یا سایر طرح های مرتبط با موضوع-4
   به هنگام کردن اطالعات اسناد باالدست در حد نیاز در محدوده بافت فرسوده-5
   بررسی اقدامات جاری و آتی سایر نهادهای مدیریت شهری-6
یگاه محدوده مطالعاتی در شهر به لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، کارکردی  تعیین نقش و جا-7

  ...و 
 بررسی چشم انداز محدوده طرح از نگاه مدیران ، مسئوالن و کارشناسان و افراد مطلع -8

محلی به منظور دستیابی به ویژگی های کالبدی ، عملکردی ، اقتصادی ، زیباشناختی و بویژه 
  ردمزمینه های مشارکت جویی م

   استنتاج ویژگی ها ، مسائل و فرصت های بافت فرسوده حاصل از مطالعات فوق-9
   ارائه چشم انداز مقدماتی از توسعه محدوده مطالعات -10
 تدوین اهداف و راهبردهای کالن برای محدوده در زمینه های مختلف مطالعاتی و در -11

  تعامل با شهر
گی ها و نیازهای مطالعاتی محدوده بافت  بر اساس ویژ2 تدقیق شرح خدمات سطح -12

الزم است حداکثر ظرف مدت یکماه ، شرح خدمات پیشنهادی مشاور تهیه و جهت (فرسوده 
  ) .تایید به کارفرما ارائه گردد
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محصوالت 
مورد 
  انتظار

   تعیین جایگاه محدوده در شهر-1
   نقشه محدوده تدقیق شده بافت فرسوده-2
  فرسوده نقشه گونه بندی بافت -3
   بیانیه چشم انداز مقدماتی-4
   اهداف و راهبردهای موضوعی و موضعی مداخله به تفکیک گونه های مختلف بافت-5
   شرح خدمات تفصیلی سطح دو-6



  



 
  شرح خدمات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

  اهداف
  ت طرح تفصیلی در رابطه با بافت فرسوده ارزیابی پیشنهادا-1
   شناخت وضع موجود محدوده و شناخت نقاط ضعف ، قوت ، فرصتها و تهدیدهای آن-2
  )مداخله موضعی( سیاست گذاری ، تعریف پروژه های محرک توسعه -3

روش 
  کار

  برداشت میدانی ، مصاحبه و پرسشنامه ، مطالعه اسناد
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  مطالعه
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  بررسی و تحلیل محیط طبیعی و ارزش های محیطی و تنگناهای زیست محیطی.1,1
کاربری وفعالیت و (بررسی و تحلیل ساختار عملکردی و نحوه استفاده از زمین . 2,1

  و سرانه های خدماتی در وضع موجود) نحوه پراکنش مراکز خدماتی
   و خصوصیات عمده کالبدی در محدودهبررسی و تحلیل ساختار. 3,1
  بررسی و تحلیل مطالعات مسکن در محدوده مورد مطالعه. 4,1
بررسی و تحلیل ساختار و استخوانبندی بافت و نظام تقسیمات کالبدی و جایگاه . 5,1

  محدوده در آن
  بررسی و تحلیلی ساختار نظام فعالیت در فضاهای همگانی. 6,1
ر و خصوصیت عمده شبکه ارتباطی و نظام رفت و آمد بررسی و تحلیل ساختا. 7,1

  شهری در وضع موجود
  بررسی و شناسایی محوطه ها ، بناها و عناصر تاریخی و ارزشمند در محدوده. 8,1
  بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیت عمده شبکه های زیربنایی و تجهیزات شهری. 9,1

  یبررسی و تحلیل ساختار و خصوصیت عمده جمعیت. 10,1
 فرهنگی ساکنان و –بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیت عمده اجتماعی . 11,1

شناسایی نهادهای محلی ، شناخت گروه های ذینفع و ذینفوذ و بررسی همکاری و (شاغالن 
جایگاه این گروه ها ، بررسی میزان مشارکت پذیری مردم و شاغالن در امر نوسازی و نیز 

  ...)اعی نوسازی نظیر تعاونی ها ، هیات امنا و زمینه های ایجاد تشکل های اجتم
اقتصاد زمین و مسکن ، (بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیت عمده اقتصادی . 12,1

  ...)توان اقتصادی محدوده ، گرایشات بازار و سرمایه گذاری در ساختمان و مستغالت و 
  بررسی و تحلیل ساختار و خصوصیت عمده سازمانی و مدیریتی . 13,1
  بررسی مالکیت اراضی و حقوق مکتسبه. 14,1
  بررسی و تحلیل نظام منظر شهری در محدوده مورد مطالعه. 15,1
 –تحلیل یکپارچه وضع موجود محدوده مورد مطالعه در زمینه های کالبدی . 16,1

 ...فضایی ، عملکردی ، شبکه ارتباطی و 
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فهومی طرح تفصیلی در خصوص محدوده مورد مطالعه و مقایسه با اهداف ارزیابی م
طرح و ساختار موجود محدوده و همچنین میزان تحقیق طرح تفصیلی و بررسی و ارائه 
گزارش توجیهی برای این موضوع که آیا می توان از طرح تفصیلی مصوب در طرح 

ر ارتباط با تحقق اهداف نوسازی بهسازی و نوسازی بافت استفاده بعمل آورد و یا اینکه د
  .چه تغییراتی در آن ضرورت دارد

و سرانه های خدماتی در طرح ) کاربری و فعالیت(ارزیابی نحوه استفاده از زمین . 1,2
  تفصیلی مصوب و میزان تحقق آن و ارزیابی میزان برخورداری محدده از خدمات

لی مصوب ، نظام فضاهای ارزیابی ساختار و استخوانبندی شهر در طرح تفصی. 2,2
  همگانی ، نظام تقسیمات کالدب و جایگاه محدوده در آن

ارزیابی طرح تفصیلی مصوب در خصوص شبکه زیربنایی و تجهیزات شهری و . 3,2
  میزان تحقق آن

ارزیابی طرح تفصیلی مصوب در خصوص شبکه ارتباطی و نظام رفت و آمد . 4,2
  شهری و میزان تحقق آن

رح تفصیلی مصوب در خصوص ساختار و خصوصیات عمده جمعیتی و ارزیابی ط. 5,2
  میزان تحقق آن

ارزیابی طرح تفصیلی مصوب در خصوص ساختار و خصوصیات عمده اقتصادی و . 6,2
  میزان تحقق آن

 –ارزیابی طرح تفصیلی مصوب در خصوص ساختار و خصوصیات عمده اجتماعی . 7,2
  فرهنگی
در خصوص ساختار و خصوصیات عمده سازمانی و ارزیابی طرح تفصیلی مصوب . 8,2
  مدیریتی
ارزیابی چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سیاست های طرح تفصیلی مصوب در . 9,2

  خصوص محدوده
طرح تفصیلی و ) ساخت و ساز(ارزیابی ضوابط و مقررات عملکردی ، کالبدی . 10,2

  ضوابط سازمان های دخیل در محدوده مورد مطالعه
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تحلیل یکپارچه با استفاده از همپوشانی مطالعات سطح یک ، ساختارهای وضع . 1,3
  موجود و طرح های فرادست

شناسایی مسائل و مشکالت توسعه محدوده و راه حل یابی برحسب روش های . 2,3
  ...تامین مالی طرح ، امکانات ارتقای کیفیت محیط سکونت ، ایجاد زمینه مشارکت و 

شناسایی و تعیین پهنه های همگن به لحاظ ویژگی های فعالیتی ، عملکردی ، . 3,3
  بر اساس نتایج مطالعات انجام شده... اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی ، مالکیتی و 
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  بیانیه چشم انداز توسعه محدوده. 1,4 ت
  اهداف کالن. 2,4
  اهداف عملیانی به تفکیک پهنه ها . 3,4
  راهبردها به تفکیک پهنه ها. 4,4
  سیاستها و اقدامات به تفکیک پهنه ها. 5,4
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  :ارائه طرح توسعه محدوده شامل 
ظرفیت جمعیت پذیری محدوده با توجه به ظرفیت شبکه ، زیرساختها ، ویژگی . 1,5

  و سایر عوامل موثرهای کالبدی ، خدمات ، وضعیت زمین ساخت 
انفرادی ، تجمیع ، انبوه سازی ، (قابلیت ظرفیت اقتصادی جهت سرمایه گذاری . 2,5

  ...)سرمایه گذاری و 
  ارائه سازمان فضایی پیشنهادی محدوده. 3,5
ارائه نظام محله بندی با توجه به جمعیت ، هویت ، شبکه ارتباطی و غیره با هدف . 4,5

  ه ای و ارائه خدمات تخصصی به منظور بهسازی و نوسازیایجاد نهادهای مشارکت محل
  :ارائه طرح پیشنهادی . 5,5

طرح پیشنهادی با توجه به ویژگی های شهر و محدوده ، ابعاد و مساحت محدوده و 
 تا تهیه چارچوب 2000/1میزان پراکندگی آن ، از تهیه طرح تفصیلی ویژه با مقیاس 

حله تدقیق شرح خدمات می بایست با توافق طراحی شهری متغیر می باشد که در مر
  .کارفرما تعیین تگلیف گردد

... تعیین حوزه های مداخله با توجه به ویژگی های اقتصادی ، کالبدی ، اجتماعی و . 6,5
و ارائه سیاست های مداخله به تفکیک هر یک از حوزه ها به نحوی که بتواند در مراحل 

  .بعدی راهنمای اقدامات گردد
مانند نیاز به (عیین اولویت بندی حوزه های مداخله بر اساس معیارهای مشخص ت. 7,5

  ...)نوسازی ، تمایل سرمایه گذاران ، مشارکت مردم ، میزان اثرگذاری در نوسازی بافت و 
و تهیه شناسنامه شامل ) موضعی و موضوعی(معرفی کلی پروژه های پیشنهادی . 8,5

  الک و واحد و غیرهکاربری ، مساحت ، طبقات ، تعداد پ
ارائه پیشنهادات به منظور رفع کمبودهای موجود در زمینه زیرساختها و خدمات . 9,5

  در محدوده
  ...ارائه پیشنهادات در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، ترافیکی و . 10,5
  :ارائه ضوابط و مقررات . 11,5

، محورها و فضاهای همگن شهری ضوابط و مقررات می بایست به تفکیک عرصه ها 
  : تدوین گردد و شامل 

ارائه ضوابط و مقررات دانه بندی ، توده گذاری ، تراکم ، نحوه تفکیک و یا تجمیع ) الف
...) مصالح ، رنگ ، حجم ، ارتفاع ، تخلخل فضایی ، ریتم و (به همراه راهنمای طراحی شهری 

 و بهسازی از قبیل تراکم تشویقی ، در این بخش بر ضوابط تشویقی و حمایتی نوسازی
  .تاکید می گردد... بخشودگی عوارض و 

تدوین ضوابط و مقررات بهسازی و حفاظت و احیا در بافت تاریخی با هماهنگی ) ب
  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان

تشویق "این ضوابط و مقررات می بایستی به نحوی تنظیم گردد که بوسیله ابزارهای 
 تحقق اهداف طرح را تسهیل کند و هدایت گر توسعه محدوده مورد "ه یا بازدارندهکنند

  این ضوابط و مقررات می تواند در پهنه های محتلف دارای تفاوت باشد. نظر باشد

محصوال
ت مورد 
  انتظار

   چشم انداز توسعه محدوده به همراه اهداف و راهبردهای توسعه-1
   طرح پیشنهادی-2
   طرح تفصیلی مصوب و مالک عمل با توجه به اهداف نوسازی تغییرات در-3
   معرفی حوزه های مداخله-4
   سند ضوابط و مقررات ساخت و ساز به همراه نقشه فضاها و عرصه های همگن-5

  شرح خدمات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

ه و 
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ت

  اهداف

لکردی محدوده هدف و استفاده از نتایج آن به منظور فراهم کردن  عم– برنامه ریزی کلی فضایی -1
   اجتماعی–مقدمات امکان سنجی اقتصادی 

 امکان سنجی مقدماتی پروژه ها و ارزیابی آنها از جنبه های توجیه اقتصادی ، تاثیرگذاری در احیای -2
  قق پذیری بافت ، زمینه سازی در جهت مشارکت مردمی و زمینه های سرمایه گذاری و تح

   حساس سازی مردم-3



روش 
  کار

  مصاحبه ، مذاکره ، پیمایش میدانی ، کارگاه های مشارکتی

رئوس 
اصلی 
  مطالعه

 بر اساس معیارهای ارزیابی از جمله 8,3,5مقایسه و اولویت بندی پروژه های شناسایی شده در بند . 1
، تحقق پذیری ، وجود زمینه مشارکتی مردمی ، نیاز به نوسازی ، ارتقای ارزش زمین ، احیا بافت پیرامون 

  ...تقاضا و تمایل برای سرمایه گذاری و 
با توجه به معیارها و با اولویت شاخص )  هکتار20یا مساحت جمعاً (پروژه ...... انتخاب حداقل . 2

سازی ، مشارکت پذیری با هماهنگی افراد و گروه های ذینفع و ذینفوذ ، شهرداری ، سازمان مسکن و شهر
 5000پروژه های هدف با مساحت حدود (معرفی پروژه ها شامل پروژه های هدف و الگوسازی معماری 

 مترمربع و ترجیحاً به صورت بلوک کامل و پروژه های الگوسازی معماری که توسط بخش 20000الی 
خواهد ) مربع متر1000 الی 200دولتی و یا عمومی و با مشارکت مردم ساخته می شوند یا مسحت حدود 

  .بود
  ١پیمایش اجتماعی و اقتصادی در پروژه های هدف. 3

بررسی تمایل به مشارکت با تکیه بر پیمایش میدانی ، مصاحبه و مذاکره و برگزاری کارگاه های . 1,3
  مشارکتی با حضور گروه های ذی نفع و ذی نفوذ

 گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و ارائه برنامه نوسازی محدوده پروژه های منتخب به افراد و. 1,1,3
  دریافت نظرات آنها

  بررسی میزان تمایل ساکنان به عرضه زمین خود به عنوان آورده سهم مشارکت. 2,1,3
  بررسی میزان تمایل ساکنان نسبت به اقامت در محدوده پس از نوسازی یا خروج از آن. 3,1,3
   در محدوده و سرمایه گذاری در طرحبررسی خواسته های آنان در صورت تمایل به اقامت. 4,1,3
  بررسی انتظارات ساکنان از نتایج نوسازی و بهسازی محدوده. 5,1,3

  بررسی اقتصاد زمین و ساختمان در محدوده مطاالعات. 2,3
  .تعیین محدوده های هدف که بیشترین احتمال مشارکت ساکنان را دارند. 3,3
   محدوده های هدفتدقیق یافته ها با پیمایش تفصیلی تر در. 4,3
  در محدوده های هدف... بررسی معضالت و کمبودهای اساسی خدماتی ، زیرساختها و . 5,3
  تدوین استراتژی و برنامه مداخله در محدوده های هدف. 6,3
بررسی راهکارهای رفع موانع حقوقی اقدامات اجرایی بهسازی و نوسازی و همچنین موانع و . 7,3

  چالش های موجود
  در مورد طرح نوسازی در محدوده هدف... سی نظرات سرمایه گذاران و برر. 8,3

  ٢برنامه ریزی مشارکتی. 4
  ...)مالکیت ، مساحت ، تجهیزات و (تهیه شناسنامه دقیق امالک . 1,4
  تدقیق استراتژی و برنامه مداخله در سطح محدوده های هدف. 2,4
  مداخله در محدوده های هدفتدوین برنامه فیزیکی و تهیه طرح مقدماتی برای . 3,4

                                                            
هدف از مطالعات این بخش .  در این مرحله در محدوده پروژه های هدف نسبت به کسب نظرات ساکنان و صاحبان سرمایه محلی اقدام می گردد- 1

بدین منظور پیمایش تفصیلی اجتماعی . اکنان در امر بهسازی و نوسازی می باشدارزیابی امکان مداخله و سرمایه گذاری و میزان تمایل به مشارکت س
نتایج این پیمایش منجر به تدقیق . و اقتصادی از طریق تکمیل پرسشنامه ها ، برگزاری جلسات گفتگو با ساکنان و مدیریت شهری انجام خواهد شد

است ، خواهد شد که مطالعات تفصیلی تر در این محدوده ها برای تدقیق یافته ها در محدوده های هدف ، که میزان تمایل به مشارکت در آنها بیشتر 
 . موارد زیر صورت خواهد گرفت

 مطالعات این مرحله که زمینه های مشارکت را فراهم می سازد ، برای محدوده های هدف که تحقق پذیری آنها اثبات و اجرای آنها قطعیت - 2
الی قرارداد با توافق کارفرما به مشاور ابالغ خواهد شد و انجام آن شرط الزم برای تهیه طرح های معماری و ورود به یافته است متناسب با ظرفیت م

در این مرحله مشاور به تشکیل کارگاه های مشارکتی با گروه های ذینفع ، ذینفوذ و سرمایه گذاران در محدوده های هدف اقدام . مرحله اجرا می باشد
  .این مرحله از مطالعات ، تاسیس دفتر بهسازی و نوسازی به منظور حساس سازی و همکاری تنکاتنگ با مردم ضرورت دارددر . خواهد کرد

در این مرحله نتایج و یافته های مرحله اول در کارگاه هایی متشکل از نهاد مدیریت شهری ، نمایندگان منتخب ساکنان محدوده هدف ، مشاور و 
در فرآیند فوق میزان و نحوه تمایل به سرمایه . تشکیل و نسبت به تبادل نظر در مورد برنامه کلی مداخله اقدام می شود داوطلبان سرمایه گذاری 

گذاری در محدوده هدف ارزیابی دقیقتری خواهد شد و بر این اساس برنامه کلی مداخله تدقیق و مورد تفاهم نسبی تمام ذینفع ها در این مورد قرار می 
 بر موارد فوق در این فرایند در جهت اعتمادسازی در میان سرمایه گذاران به خصوص ساکنان محدوده هدف ، بسته های اطالع رسانی به عالوه. گیرد

  .منظور ایجاد زمینه های مشارکت در قالب بروشورهای ساده و قابل فهم تهیه خواهد شد تا در مراحل اجرایی از آن استفاده شود



  برآورد مقدماتی مالی پروژه . 4,4
ارائه طرح مقدماتی به ساکنان محدوده هدف یا نمایندگان منتخب آنها ، مدیریت شهری ، . 5,4

داوطلبان سرمایه گذاری ، سایر گروه های ذینفع و کسب نظرات آنها و بازبینی و تدقیق طرح مقدماتی بر 
   تفاهم با استفاده از نظرات گروه های فوقاساس یافته ها و نتایج

  ...)شبکه ، کاربری ، ساختار فضایی و (تهیه چارچوب طراحی شهری. 6,4
مکانیزم تشکیالت فنی و (ارائه برنامه تشکیل کمیته های تخصصی و فنی نظام هدایت و کنترل . 7,4
  ) نظارتی 
نات سرمایه گذاری در محدوده بررسی میزان محتمل و مطلوب جذب سرمایه و بررسی امکا. 8,4

  )مردم ، تعاونی ها ، بخش خصوصی ، دولتی و شهرداری(هدف 
  ارائه برنامه تامین منابع مالی پروژه. 9,4

  ارائه برنامه اولویت بندی اقدامات اجرایی و زمان بندی تفصیلی طرح. 10,4
   مدیریتی و مالی طرح–تدوین ساختار اجرایی . 11,4

 مدیریتی و مالی طرح و وظایف هر یک از نهادها ، – مقدماتی ساختار اجرایی در این مرحله ویرایش
جهت ارائه به ساکنان ، تعاونیها ، سرمایه گذاران دولتی ، خصوصی و عمومی محدوده هدف ارائه می شود 

یافته ها و تفاهمات این مرحله در ساختار تدوین شده . و مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار می گیرد
 مدیریتی و مالی مجدداً به ذینفع های طرح به منظور تبادل نظر –مال و ویرایش دوم ساختار اجرایی اع

ارائه می گردد تا در صورت نیاز تجدید نظر صورت گرفته و استراتژی و برنامه مداخله و ساختار اجرایی 
  . مدیریتی و مالی نهایی طرح تنظیم گردد–

 حقوقی طرح و تدوین نهایی ساختار مورد نظر می –ار قانونی نتایج این مرحله مبنای تدوین ساخت
 باشد

  

  
 
 

 نوسازی بافت های – شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی -ب
  )طرح تفصیلی ویژه(فرسوده شهری 

این شرح خدمات با هدف اجرایی نمودن اهداف ، استراتژی و برنامه های کالن طرح راهبردی 
 می گردد اما با شرح خدمات طرحهای تفصیلی تیپ تفاوت اساسی  و در مقیاس تفصیلی تهیهبوده

این نوع از طرحها . استوار است )  طرح– تحلیل -شناخت(دارد هر چند اساس طرح بر همان الگوی 
مطالعات عمومی بر شناخت وضع و تحلیل .شامل دو بخش مطالعات عمومی و اختصاصی است 

 دارای فرسوده بافت اختصاصی مطالعات قالب وضع موجود استوار بوده و بخش اختصاصی در
متن شرح .   تهیه می گرددارزش فاقد فرسوده بافت اختصاصی مطالعات و)شهری میراث (ارزش

  :خدمات به شرح زیر می باشد
  

 تفصیلی طرح (شهری فرسوده های بافت  نوسازی– بهسازی ساماندهی طرح خدمات شرح: جدول 
  )ویژه

 مطالعات عمومی
 معرفی طرح –بخش یک 

  مشخصات و سابقه پروژه-1

  ارائه برنامه و زمانبندی فرآیند طرح-2

  محتوای طرح-بخش دو



  شناخت وضع موجود-1

 :در مقیاس شهر 

  بررسی طرح های فرادست و سایر طرح های تهیه شده برای محدوده طرح-1-1

  جایگاه محدوده طرح در طرح های باالدست-1-1-1

 )زیست محیطی ، فعالیتی ، جمعیتی ، اقتصادی ، کالبدی ، زیرساختها(ساختار شهر در زمینه های  معرفی -1-1-2

 :در مقیاس محدوده

  تدقیق محدوده بافت فرسوده-1-2

 و تاثیر آن بر سازمان فضایی محدوده) آب و هوا ، زلزله ، عوارض طبیعی و زیست محیطی( شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی -1-3

 )مطالعات میدانی(فعالیتی / کاربری / شناخت ویژگی های عملکردی -1-4

 )طبقات( کاربری اراضی وضع موجود -1-4-1

  تشخیص حوزه های متمایز فعالیتی-1-4-2

 اجتماعی/  شناخت ویژگی های جمعیتی -1-5

  سهم جمعیتی محدوده مطالعاتی از کل شهر-1-5-1

  محدوده مطالعاتی چگونگی پراکنش جمعیت در-1-5-2

  ساختار جمعیتی ساکن در محدوده-1-5-3

  روند جابجایی جمعیت در محدوده مطالعاتی-1-5-4

  اقشار اجتماعی ساکن در محدوده مطالعاتی-1-5-5

  تاثیرات اجتماعی بافت فرسوده بر حوزه پیرامون و کل شهر-1-5-6

  شناخت ویژگی های اقتصادی-1-6

 ضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی ویژگی های و-1-6-1

  گروه درآمدی-

  گروه شغلی-

  بررسی نوسانات قیمت زمین و ساختمان در محدوده مطالعاتی ، مقایسه با کل شهر-1-6-2

  بررسی مالکیت های محدوده مطالعاتی و تعیین امالک ورثه ای و بدون صاحب مشخص و استیجاری و اتاق نشینی-1-6-3

  شناخت ویژگی های کالبدی-1-7

  اندازه قطعه ها و تعیین حوزه های هر واحد-1-7-1

  الگوی اشغال زمین-1-7-2

  تعداد طبقات و تراکم ساختمانی-1-7-3

  عمر ساختمانها-1-7-4

  مصالح و نوع سازه ساختمانها-1-7-5

مقاوم ، (نها به منطور شناسایی بناهای فرسوده و نیازمند نوسازی  با توجه به نوع سازه و عمر ساختما– درجه بندی مقاومت بناها -1-7-6
 )نیمه مقاوم ، بدون مقاومت

 و موقعیت آن نسبت به شبکه اصلی رفت و آمد) ساختار ارتباطی محدوده( شناسایی شبکه رفت و آمد در محدوده طرح -1-8

  بررسی شبکه تاسیسات و تجهیزات شهری-1-9

 – کالبدی – اقتصادی – جمعیتی و اجتماعی – عملکردی و فعالیتی –ت بخش شناخت در زمینه های اقلیم و جغرافیا  جمع بندی مطالعا-1-10
  تاسیسات و تجهیزات شهری-ساختار ارتباطی

  تحلیل-2

 /فعالیتی/ کاربری /  تحلیل ویژگی های عملکردی -2-1

  مقایسه کاربری وضع موجود با طرح باالدست در محدوده-2-2-1

  گرایش های تحوالت در فعالیت-2-2-2

  نقاط قوت فعالیت ها و مکان های نقاط قوت-2-2-3

  نقاط ضعف ، کمیودها و ناسازگاری های فعالیتی و مکان های آنها-2-2-4

 اقتصادی/ اجتماعی /  تحلیل ویژگی های جمعیتی -2-2

 هر و امکانات جمعیت پذیری آن تحلیل مقایسه ای سهم جمعیت محدوده مطالعاتی از کل ش-2-2-1

  تحلیل چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی-2-2-2

  تحلیل ساختار جمعیتی ساکن در محدوده-2-2-3

  تحلیل سابقه سکونت ساکنان فعلی محدوده و نحوه تصرف واحد مسکونی-2-2-4

  تحلیل الگوی سکونت-2-2-5

  تحلیل نوسانات قیمت زمین-2-2-6

  تحلیل الگوی فعالیت-2-2-7



  تحلیل الگوی مالکیت-2-2-8

  تحلیل الگوی اشتغال-2-2-9

  طرحها و پیشنهادهای ساماندهی بافت-3

  اهداف و سیاست های طرح ساماندهی-3-1

  تدوین اهداف کالن-3-1-1

  مطالعات اختصاصی
میراث (مطالعات اختصاصی بافت فرسوده دارای ارزش 

 )شهری
 صاصی بافت فرسوده فاقد ارزشمطالعات اخت

  بافت فرسوده فاقد ارزش-4 )میراث شهری( بافت فرسوده دارای ارزش -4

سیمایی و تعیین جایگاه آن در /  شناسایی سازمان کالبدی -4-1
 سازمان فضایی شهر

سیمایی و تعیین جایگاه آن در /  شناسایی سازمان کالبدی -4-1
 سازمان فضایی شهر

  رابطه فضای پر و خالی-1-1-4 وثر بر شکل گیری تاریخی عوامل م-4-1-1

  نظام کهن تقسیمات شهری-4-1-2
 50 تراکم و دانه بندی و تعیین بلوک های دارای بیش از -4-1-2

  متر مربع200درصد قطعات زیر 

 عناصر و ساختمان های دارای ارزش معماری در محدوده -4-1-3
 طرح

 )ه ها ، فضای باز شهریراهها ، گر( فضاهای باز -4-1-3

  متر6 تعیین تعداد ساختمان های مجاور معابر زیر -4-1-4  تهیه شناسانامه برای عناصر و ساختمانی های با ارزش–یک 

 ارائه تصویری ویژگی های کالبدی عناصر و ساختمان های با -دو
 ارزش

  تعیین میزان فرسودگی بناها-4-1-5

   فرسوده بافت  آسیب شناسی عناصر و اجزاء–سه 
نظام / کاربری/اجتماعی/اقتصادی / فرسودگی نظام و بافت تاریخی (

 –و تعیین عوامل موثر بر فرسایش کالبدی ) عناصر ساختمانی/ارتباطی
 عملکردی

  عوامل موثر در ایجاد فرسودگی بافت-4-1-6

  تبعات ناشی از فرسودگی بافت-7-1-4  بافت و رابطه فضای پر و خالی-4-1-4

  تاثیرات کالبدی بافت فرسوده رب حوزه پیرامون شهر-8-1-4  تراکم و دانه بندی-4-1-5

  سیمای بافت-9-1-4  ارتفاع-4-1-6

 )کیفیت محیط( طراحی شهری – تحلیل ویژگی های کالبدی -2-4  نشانه ها-4-1-7

 اکم و سطح بندی تراکمی امکان افزایش تر-1-2-4 )راهها ، گره ها ، فضای باز شهری( فضاهای باز -4-1-8

  عملکردی– تعیین عوامل موثر بر فرسایش کالبدی -2-2-4  سیمای بافت-4-1-9

 )کیفیت محیط( تحلیل ویژگی های کالبدی ، طراحی شهری -4-2
ساختار ( تحلیل شبکه رفت و آمد در محدوده طرح -4-2-3

 )ارتباطی و شریان های محدوده

  جمع بندی و ارائه تصویر ساختار ارتباطی مجموعه-4-2-4 ده تاریخی تحلیل عملکرد گذشته محدو-4-2-1

 –معماری ( ارزش گذاری عناصر و اجزای متشکله بافت -4-2-2
 ...) اجتماعی و - شهری–تاریخی 

  عوامل نابسامانی عملکردی محدوده طرح-4-2-5

 تجزیه و تحلیل نمونه وار الگوهای معماری به کار رفته در -4-2-3
ان های باارزش از حیث انطباق با اقلیم ، فرهنگ ، ویژگی های ساختم

و همچنین تاثیر از دوره های تاریخی ) قومی ، مذهبی(اجتماعی 
 مختلف

  عوامل نابسامانی کالبدی محدوده طرح-4-2-6

 تحلیل تغییرات کالبدی انجام شده در محدوده طرح ، علل و -4-2-4
 نتایج آن

 ازی طرح ها و پیشنهادات نوس-5

ساختار ارتباطی ( تحلیل شبکه رفت و آمد در محدوده طرح -4-2-5
 )و شریان های محدوده

 خطوط و ایده های اصلی نوسازی عملکردی کالبدی در -5-1
 محدوده طرح

  جمع بندی و ارائه تصویری ساختار ارتباطی مجموعه-4-2-6
برنامه ریزی ( پیشنهادات مربوط به تغییرات کاربری زمین -5-2

 با توجه به اهداف نوسازی) کاربری زمین

  عوامل نابسامانی عملکردی محدوده طرح-4-2-7
 بررسی ، پیش بینی و دستیابی به فرصت های حاصل از -5-2-1

 تجمیع و نوسازی

  عوامل نابسامانی کالبدی محدوده طرح-4-2-8
 ارائه گزینه های مختلف برای انواع کاربری هایی که -5-2-2

 .ها در محدوده طرح پیشنهاد و تشوریق می گردداستقرار آن

  تنظیم و بهسازی شبکه رفت و آمد-5-3 

سواره و ( طرح ساختار پیشنهادی شبکه رفت و آمد -5-3-1  



   پیشنهادهای ساماندهی و بهسازی-5
 

 )پیاده

 خطوط و ایده آل های اصلی بهسازی عملکردی کالبدی در -5-1
 محدوده طرح

هاد برای تنظیم و بهبود وضعیت خودروها و  ارائه پیشن-5-3-2
 )در صورت لزوم(تعیین مواضع استقرار فضاهای پارکینگ 

برنامه ریزی ( پیشنهادات مربوط به تغییرات کاربری زمین -5-2
 با توجه به اهداف بهسازی) کاربری زمین

  اولویت بندی مداخله کالبدی-5-4

 با ارزش که کاربری  تعیین قطعه های ملکی و ساختمان های-5-2-1
 .آنها در جهت اهداف طرح باید تغییر یابد

 ارائه ضوابط و مقررات تجمیع و نوسازی شامل دانه بندی ، -5-5
سطح اشغال ، ارتفاع و تعداد طبقات ، تراکم ساختمانی ، موقعیت و 

 نحوه استقرار ساختمان

تقرار  ارائه گزینه های مختلف برای انواع کاربری هایی که اس-5-2-2
 .آنها در محدوده طرح پیشنهاد و تشویق می گردد

 پیشنهادهای کلی برای تدوین ضوابط و مقررات و مولفه -5-6
الگوی (های معماری مربوط به ساختمان سازی و نماسازی شهری 

با توجه به وضعیت ) ترکیب عناصر نماسازی ، نوع مصالح رنگ
 لرزه خیزی زمین

 ت و آمد تنظیم و بهسازی شبکه رف-5-3

 در صورت وجود عناصر قابل نگهداری و هویتی ، تعیین -5-7
چارچوب کلی نحوه تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های 
مربوط به تعمیر و مرمت بناها و کالبدهای شهر و حذف الحاقات 

 از روی آنها

  اولویت بندی اقدامات اجرایی-6  ارائه ساختار پیشنهادی-5-3-1

 ارائه پیشنهاد برای تنظیم و بهبود وضعیت خودروها و تعیین -5-3-2
 )در صورت لزوم(مواضع استقرار فضاهای پارکینگ

 بررسی راهکارهای جذب مشارکت مردمی و بخش دولتی -6-1
، عمومی و خصوصی در تهیه و اجرای برنامه ها و تشویق برای 

و پرسشنامه اطلعات این بخش از طریق کار میدانی (تجمیع زمین 
 )صورت می پذیرد

 ارائه گزینه های مختلف ساماندهی و بهسازی مجمواع با توجه -5-4
به گزینه های پیشنهادی کاربری زمین ، تهیه گزینه نهایی و تعیین و 

 معرفی حدود و مشخصات پروژه های طراحی شهری و معماری

 بررسی پتانسیل های اقتصادی قابل تبدیل به فرصت یا -6-2
 ید با چشم انداز هزینه و فایده آنتهد

 ارائه چارچوب پیشنهادی کلی برای تدوین ضوابط و مقررات -5-5
 ساخت و ساز و نگهداری و مرمت

 بررسی تشکیالت اجرایی نوسازی با توجه به منابع و امکانات -6-3
 مالی ، مدیریتی ، فنی و زمینه های مشارکت

 سطح اشغال ، ارتفاع و  ارائه ضوابط و مقررات مربوط به-5-5-1
تعداد طبقات ، تراکم ساختمانی ، موقعیت و نحوه استقرار ساختمان در 
قطعه ملکی بر حسب مواضع و بافت های مختلف موجود در محدوده 

 طرح

  تقسیم وظائف سازمانها و نهادها و نیروهای ذینفع در طرح-6-4

زمین و  ارائه ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک و تجمیع -5-5-2
 )در صورت لزوم(اندازه قطعه ها 

فوری ، کوتاه مدت ، ( ارائه برنامه زمانبندی اجرایی طرح -6-5
 ...)میان مدت و 

 پیشنهادهای کلی برای تدوین ضوابط و مقررات و مولفه های -5-6
معماری مربوط به ساختمان سازی و نماسازی شهری بر حسب انواع 

 به نمونه ها و الگوهای به دست آمده بدنه ها و ساختمانها و با توجه
 )الگوی ترکیب عناصر نماسازی ، نوع مصالح رنگ(از مطالعات پیشین 

 بررسی نحوه تامین منابع مالی با توجه به بند ب تبصره -6-6
 )پیوست یک(6

 چارچوب کلی نحوه تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل -5-7
ا و کالبدهای شهری موجود های مروبط به حفاظت و نگهداری از بناه

  )با توجه به ضوابط و مقررات حفاظتی سازمان های مسئول(
  

  
 
   جامع بافت تاریخی3 شرح خدمات تفصیلی طرح حفاظت-ج

این شرح خدمات که توسط یک نهاد تخصصی تهیه شده همانطور که از عنوان آن بر می آید 
نگهداری ، مرمت ، ( ل حفاظتی که در آن اصوبر حفاظت جامع بافت تاریخی استوار بوده 

                                                            
، حفاظت شامل کلیه اقداماتی نظیر نگهداری ، مرمت ، ساماندهی ، بهسازی ، بازسازی ، معاصرسازی و نوسازی معرفی شده است که با هدف احیا و  در این شرح خدمات - 3

 .تداوم ارزش های فرهنگی ، تاریخی انجام می پذیرد

 



با هدف احیا و تداوم ارزش های فرهنگی ) ساماندهی ، بهسازی ، بازسازی ، معاصرسازی و نوسازی
  :متن این شرح خدمات به شرح زیر می باشد .، تاریخی مد نظر قرار گرفته است

  تاریخی بافت جامع  حفاظت طرح تفصیلی خدمات شرح: جدول 
   روش شناسی پایه-

   تعیین هدف-1-0
  )ادبیات طرح( تعریف مفاهیم پایه ای و مبانی نظری -2-0
 تعریف و تحدید پروژه همگام با تعیین رویکرد به موضوع در انطباق با اهداف ، راهبردها و راهکارهای اجرایی -3-0

  کارفرما
   روش شناسی فرایند طرح-4-0
   ارائه برنامه و زمانبندی فرایند کلی-5-0
  جمع بندی مباحث و ارائه چشم انداز تحقق اهداف تدقیق و -6-0
 Pilot ارائه برنامه و زمانبندی فرایند تحقق برنامه در محدوده -7-0

   هدف-1ماده 
 با رویکرد استراتژیک و فعال به –هدف از انجام این قرارداد عبارت است از تدوین طرح مرمت بافت تاریخی شهر 

 مبانی تئوریک ، تجارب ملی و بین المللی همچنین ضوابط ، قوانین و دستورالعمل گونه ای که ضمن بهره مندی و رعایت از
های تخصصی حوزه میراث فرهنگی ، مرمت و احیای کلیه پیشنهادات در قالب طرح های اجرایی مشخص و هدفمند در 

بخش مشخصی از بخش مشخصی از محدوده این قرارداد به تدوین و ارائه راه حل های اجرایی مشخص و هدفمند در 
  .محدوده این قرارداد به تدوین و ارائه راه حل های اجرایی منتهی گردد

بدینوسیله ضمن ارائه نمونه ای از فرآیند تدوین طرح مرمت شهری که تمامی حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و 
 کلی و مشخصی را تحت پوشش مدیریتی ، کالبدی ، مطالعات پایه ، تطبیقی و آسیب شناسی و در ارائه ضوابط پیشنهادات

  .قرار می دهد می توان زمینه های تدوین دستورالعمل جامع مرمت شهری بافت های کشور را فراهم نمود
   بررسی و شناخت وضع موجود-2ماده 

   شناسایی محدوده طرح-1-2
   بررسی ویژگی های جغرافیایی و طبیعی -2-2
   شناسایی بستر جغرافیایی طرح-1-2-2
 جغرافیایی در –سی و شناسایی عناصر شاخص میراث فرهنگی وابسته به ویژگی ها و ظرفیت های طبیعی  برر-2-2-2

  محدوده طرح
   شناخت پارامترهای جغرافیایی و طبیعی موثر بر شکل گیری کالبدی محدوده مطالعاتی-3-2-2
  العاتی عوامل آلوده کننده زیست محیطی و موثر بر شکل گیری کالبدی در محدوده مط-4-2-2
  تاثیر ویژگی های جغرافیایی و طبیعی بر شکل گیری و تحول محدوده مطالعاتی( جمع بندی -5-2-2
   فرهنگی محدوده طرح– بررسی و مطالعه سیر تحوالت تاریخی -3-2
   عوامل موثر بر شکل گیری منطقه تاریخی-1-3-2
  ه تا امروز تجزیه وو تحلیل تحوالت عملکردی کالبدی محدوده طرح از گذشت-2-3-3
 مطالعه ساختار عملکردی و سازمان فضایی شهر و شناخت جایگاه عملکردی بلوک مورد مطالعه و دامنه -4-3-2

  عملکرد آن در مجموعه شهر
   ویژگی های فرهنگی ساکنان با تاکید بر شناسایی ارزش های حاکم بر جامعه فرهنگی-5-3-2
   جمع بندی-6-3-2
   و فرهنگی  بررسی ویزگی های اجتماعی-4-2
   شناخت اقشار اجتماعی ساکن در محدوده مطالعاتی-1-4-2
   ویژگی های فرهنگی منطقه-2-4-2



   ساختار فرهنگی ساکنان-3-4-2
   نقش فعالیت های فرهنگی وضع موجود در وضعیت اجتماعی و فرهنگی محدوده مورد مطالعه-4-4-2
  ریخی نقش محدوده مطالعاتی در توسعه اجتماعی منطقه تا-5-4-2
   پتانسیل فضایی محدوده مطالعاتی در ساماندهی و رفتار شهروندی-6-4-2
   بررسی میزان مشارکت مردمی برای اجرای طرح-7-4-2
   بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیتی محدوده مطالعاتی-8-4-2
   سهم جمعیتی محدوده مطالعاتی از کل شهر و منطقه تاریخی-9-4-2

  عیت در محدوده مطالعاتی چگونگی پراکنش جم-10-4-2
   ساختار جمعیتی ساکن در محدوده-11-4-2
   بررسی و تحلیل نوسانات و روند جابجایی جمعیت در محدوده مورد مطالعه-12-4-2
   جمع بندی و نتیجه گیری-13-4-2
   بررسی ویژگی های اقتصادی منطقه تاریخی-5-2
   شهر و منطقه تاریخی بررسی نقش و جایگاه اقتصاد محدوده مطالعاتی در-1-5-2
  ...) عرضه و – تولید –اشتغال ، اقتصاد خرد و کالن ( بررسی ساختار اقتصادی محدوده مطالعاتی -2-5-2
   الگوی پراکندگی مراکز فعالیت در محدوده مطالعاتی در مقایسه با منطقه تاریخی و یا کل شهر-3-5-2
  مطالعاتی مقیاس شهر بررسی نوسانات قیمت زمین و علل آن در محدوده -4-5-2
   بررسی مالکیت های محدوده مطالعاتی -5-5-2
   ویژگی های اقتصادی و وضعیت اشتغال و درآمد محدوده مطالعاتی-6-5-2
   جمع بندی-7-5-2
   بررسی و شناسایی تفصیلی ساختار عملکردی محدوده طرح-6-2
  )در طبقات( برداشت کاربری وضع موجود زمین -1-6-2
  ایط کیفی کاربری های شهری موجود در محدوده طرح بررسی شر-2-6-2
   بررسی و برداشت مالکیت های عمومی زمین-3-6-2
   بررسی و مطالعه الگوی قیمت زمین و ساختمان-4-6-2
   قیمت زمین-1-4-6-2
   ساختمان-2-4-6-2
   سرقفلی-3-4-6-2
   اجاره-4-4-6-2
  ار عملکردی منطقه تعیین جایگاه و نقش محدوده مورد مطالعه در ساخت-5-6-2
   بررسی و شناسایی ساختار کالبدی محدوده طرح-7-2
   برداشت ویژگی های کالبدی قطعه های ملکی در حوزه کاربری های عمومی-1-7-2
   اندازه قطعه ها و تعیین حوزه های هر واحد-1-1-7-2
  ) سواره–  مسیر پیاده–ورودی ( بررسی چگونگی دسترسی قطعه ها به شبکه رفت و آمد -2-1-7-2
   الگوی اشتغال زمین و تراکم ساختمانی-3-1-7-2
   تعداد طبقات و ارتفاع ساختمانها-4-1-7-2
   بررسی کیفیت ساختمانی بناها-5-1-7-2
به تفکیک ارزشمند ...)  اجتماعی و – شهری – تاریخی –معماری ( ارزش گذاری عناصر و اجزاء متشکله بافت -6-1-7-2

  )قابل تخریب و نوسازی(مند به مرمت ، بهسازی ، فاقد ارزش ، سالم و پایدار ، نیاز
   بررسی و شناسایی عناصر و ساختمان های دارای ارزش معماری در محدوده طرح-2-7-2
   تهیه شناسنامه برای عناصر و ساختمان های با ارزش-1-2-7-2



   ارائه تصویری ویژگی های کالبدی عناصر و ساختمان های باارزش-2-2-7-2
   عملکردی– آسیب شناسی عناصر و اجزاء فرسوده بافت و تعیین عوامل موثر بر فرسایش کالبدی -3-2-7-2
 بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه وار الگوهای معماری بکار رفته در ساختمان های با ارزش از حیث انطباق با -4-2-7-2

  نین تاثیر از دوره های تاریخی مختلفو همچ) قومی ، مذهبی(اقلیم ، فرهنگ ، ویژگی های محیطی ، اجتماعی 
   بررسی و تحلیل تغییرات کالبدی انجام شده در محدوده طرح ، علل و نتایج آن-5-2-7-2
   شناسایی سازمان محدود ه و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر-3-7-2
در حد مورد (فصل پیرامون  کالبدی و عملکردی محدوده طرح با حوزه بال– شناسایی و بررسی پیوند فضایی 4-7-2

  )نیاز طراحی شهری
  )ساختار ارتباطی و شریان های محدوده( شناسایی و بررسی شبکه رفت و آمد در محدوده طرح -5-7-2
   موقعیت محدوده طرح نسبت به شبکه اصلی رفت و آمد در بخش مرکزی شهر-1-5-7-2
   الگوی دسترسی های سواره و  پیاده در محدوده طرح-2-5-7-2
   بررسی وضعیت پارکینگ ها و محل های توقف و بارگیری در محدوده طرح-3-5-7-2
   بررسی و تحلیل مشکالت موجود در نظام ارتباط سواره و پیاده-4-5-7-2
   جمع بندی و ارائه تصویر ساختار ارتباطی مجموعه-5-5-7-2
   بررسی شبکه تاسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری-8-2
 شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل و عوارض نابسامانی کالبدی و عملکردی در – آسیب شناسی -9-2

  محدوده طرح
   عوامل نابسامانی عملکردی محدوده طرح-1-9-2
    بررسی نابسامانی های ناشی از کیفیت فعالیت ها و عملکردهای مختلف موجود-1-1-9-2
  بر ممحدوده طرح بررسی نابسامانی های ناشی از شرایط اقتصادی حاکم -2-1-9-2
 فرهنگی جمعیت ساکن و استفاده کننده از بلوک – بررسی نابسامانی های ناشی از ویژگی های اجتماعی -3-1-9-2
  شهری
   بررسی نابسامانی ناشی از سیستم مدیریت شهری-4-1-9-2
   بررسی کمبودها و نابسامانی های مربوط به خدمات شهری و بهداشت محیط-5-1-9-2
  ی کمبودها و نابسامانی های مربوط به تاسیسات و تجهیزات شهری بررس-6-1-9-2
   عوامل نابسامانی های کالبدی محدوده طرح-2-9-2
   بررسی نابسامانی های ناشی از فرسودگی های کالبدی-1-2-9-2
ای  بررسی ناهنجاری های ناشی از ناهماهنگی الگوی معماری امروزی با الگوهای معماری شکل دهنده سیم-2-2-9-2

  کالبدی محدوده طرح
   بررسی عوارض و نابسامانی های ناشی از ضوابط و مقررات ساختمان سازی و شهرسازی موجود-3-2-9-2
   عوارض ناشی از رفت و آمد سواره -4-2-9-2
   عوارض ناشی از تغییرات ثانویه-5-2-9-2
ح و مجموعه مدیریت شهری  انجام هماهنگی های الزم و اخذ نظرات کلیه سازمان های مرتبط در طر-10-2

  اعم از استانداری ، شهرداری 
   بررسی و ارزیابی امکانات بخش خصوصی و مشارکت مردم در حفاظت از محدوده تاریخی-11-2
   بررسی و ارزیابی پیشنهادهای طرح های فرادست و سایر طرح های تهیه شده برای محدوده طرح-12-2

   مطالعات تطبیقی-3ماده 
 و اقدامات مرمت بافت تاریخی در تجربیات داخل و خارج کشور با ویژگی های مشابه با محدوده بررسی سیاست ها

  :طرح در زمینه احیاء ساختارهای 
   اجتماعی و فرهنگی -1-3



   اقتصادی-2-3
   کالبدی-3-3

   تجزیه و تحلیل مطالعات و استنتاج از بررسی های وضع موجود-4ماده 
   تاریخی موجود و قابل احیا در محدوده طرح– فرهنگی  بررسی و ارزیابی ارزش های-1-4
   استنتاج از ویژگی های عملکردی محدوده طرح-2-4
   استنتاج از ویژگی های کالبدی محدوده طرح-3-4
   تحلیل و استنتاج از ویژگی های جغرافیایی و طبیعی-4-4
   تحلیل و استنتاج از ویژگی های جمعیتی-5-4
  یژگی های اقتصادی تحلیل و استنتاج از و-6-4
   تحلیل و اسنتاج از ویژگی های اجتماعی-7-4
   پیشنهاد چارچوب کلی نقش عملکردی متناسب با شخصیت تاریخی و موقعیت امروزی محدوده طرح-8-4
 پیشنهاد چارچوب کلی طرح های حفاظت کالبدی حوزه هایی از محدوده طرح که نیاز به حفاظت کالبدی دارند -9-4

  ...)مرمت ، بهسازی ، بازسازی و نوسازی و (ه دقیق و نوع اقدامات حفاظتی در هر یک از حوزه هاو تعیین محدود
   طرح ها و پیشنهادهای حفاظت جامع از محدوده طرح– 5ماده 

   اهداف و سیاست های طرح حفاظت جامع-1-5
   خطوط و ایده های اصلی بهسازی عملکردی کالبدی در محدوده طرح-2-5
  )برنامه ریزی زمین( مربوط به تغییرات کاربری زمین  پیشنهادات-3-5
 تعیین قطعه های ملکی و ساختمان های با ارزشی که کاربری آنها به تناسب ارزش معماری یا موقعیت شهری -1-3-5

  .آنها می تواند ارتقاء یابد
  .ح باید تغییر یابد تعیین قطعه های ملکی و ساختمان های عمده ای که کاربری آنها در جهت اهداف طر-2-3-5
 ارائه گزینه های مختلف برای انواع کاربری هایی که استقرار آنها در محدوده طرح پیشنهاد و تشویق می -3-3-5
  .گردد
 ارائه گزینه های مختلف حفاظت جامع مجموعه با توجه به گزینه های پیشنهادی کاربری زمین ، تهیه گزینه نهایی -4-5

  شخصات پروژه های طراحی شهری و معماریو تعیین و معرفی حدود و م
   طرح جامع شبکه رفت و آمد در راستای طرح حفاظت از محدوده تاریخی-5-5
   طرح ساختار پیشنهادی شبکه رفت و آمد-1-5-5
   طرح پیشنهادی شبکه اجرایی راه های دسترسی سواره و پیاده-2-5-5
در صورت (ها و تعیین مواضع استقرار فضاهای پارکینگ  ارائه پیشنهاد برای تنظیم و بهبود وضعیت خودرو-3-5-5
  ) لزوم

 ارائه پیشنهاد برای تنظیم و بهبود وضعیت باراندازها و پایانه ها و تعیین مواضع استقرار فشاهای مربوط به آنها -4-5-5
  )در صورت لزوم(

   پیشنهادهای مربوط به طرح حفاظت کالبدی محدوده طرح-6-5
  هسازی کالبدی معابر و فضاهای عمومی نوع اقدامات حفاظتی تعیین مواضع ب-1-6-5
  . مواضع کفسازی معابر و فضاهای عمومی که باید طرح حفاظت برای آنها تهیه شود-1-1-6-5
   مواضع بهسازی شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی-2-1-6-5
   مواضع پیش بینی و نصب تجهیزات و مبلمان شهری-3-1-6-5
  رح حفاظت فضای سبز مواضع ط-4-1-6-5
   اقدامات مربوط به طرح حفاظت بدنه ها و فضاهای عمومی-2-6-5
  . بدنه ها و فضاهای عمومی که برای آنها باید طرح های حفاظت جامع تهیه شود-1-2-6-5
  . ساختمانها و عناصری که در طول زمان باید جایگزین شوند-2-2-6-5



  .هت تامین اهداف طرح باید به نحو موثری مورد استفاده قرار گیرند زمین های باز و کم تراکم که در ج-3-2-6-5
   پیشنهاد اقدام های اجرایی مشخص برای تقویت و تفکیک سلسله مراتب فضاهای شهری-4-2-6-5
   ارائه چارچوب پیشنهادی کلی برای تدوین ضوابط و مقررات حفاظت از محدوده تاریخی-7-5
ط به سطح اشغال ، ارتفاع و تعداد طبقات ، تراکم ساختمانی ، موقعیت و نحوه  ارائه ضوابط و مقررات مربو-1-7-5

  استقرار ساختمان در قطعه ملکی بر حسب مواضع و بافت های مختلف موجود در محدوده طرح
  )در صورت لزوم( ارائه ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک و تجمیع زمین و اندازه قطعه ها -2-7-5
کلی برای تدوین ضوابط و مقررات و مولفه های معماری مربوط به ساختمان سازی و نماسازی  پیشنهادهای -3-7-5

الگوی ترکیب (شهری بر حسب انواع بدنه ها و ساختمانها و با توجه به نمونه ها و الگوهای بدست آمده از مطالعات پیشین 
  ...)عناصر نماسازی ، نوع مصالح ، رنگ و 

... ین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوط به تعمیر و مرمت بناها و  چارچوب کلی نحوه تدو-4-7-5
  کالبدهای شهری و حذف الحاقات از روی آنها

 پیشنهاد کلی برای تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوط به حفاظت و نگهداری از بناها و -5-7-5
  )اظتی سازمان های مسئولبا توجه به ضوابط و مقررات حف(کالبدهای شهری موجود 

   ضوابط و مقررات پشتیبان طرح حفاظت جامع از محدوده تاریخی-8-5
   پیشنهادهای کلی-9-5
   ارائه پیشنهاد برای ارتقای استانداردهای خدمات شهری-1-9-5
 ارائه پیشنهادهای کلی در جهت اصالح و بهبود مکانیزم های مدیریت شهری و مالی محدوده طرح برای -2-9-5

  دستیابی به اهداف طرح
   کلیات پیشنهادی نمودار تشکیالتی مدیریت اجرایی طرح-3-9-5
   دستورالعمل های کلی راهنمای اجرای طرح بر حسب اولویت سنجی مقدماتی مواضع اجرایی-4-9-5

   اولویت بندی اقدامات اجرایی بر اساس اهداف و ضرورت ها-6ماده 
  تنظیم تراز مالی درآمد و هزینه برآورد مالی هزینه اجرایی و -7ماده 

   چشم انداز از تحقق طرح-8ماده 
   طرح ساماندهی بافت در مقیاس محله-9ماده 

در این بخش باید با تکیه بر موارد بررسی شده در بندهای فوق و تدقیق آنها در محدوده جزء مورد نظر ، : هدف
  .نجامدطرح ساماندهی بافت به نتایج مشخص اجرایی در مقیاس محله بیا

عناوین شرح خدمات اعم از بخشی و بین بخشی شامل بررسی سوابق ، وضع حال و موارد تغییر در آن است و متکی به 
  :تعاریف قبلی است

  )واحدهای مسکونی(سکونت ، جمعیت ) 1بخش 
  ) واحدهای اقتصادی(اشتغال ، شاغلین ) 2بخش 
  )شبکه و سیستم و ملحقات(حمل و نقل ) 3بخش 
مخابرات را می توان در بخش ارتباطات و حمل و نقل گنجاند ولی ( مخابرات -)آب و انرژی(ساختها زیر) 4بخش 

  .)بنا به مالحظات مربوط به شباهت شبکه ها در کار تصویری و نقشه ای در این بخش گنجانده شده است
  مدیریت و برنامه ریزی ) 5بخش 

  .و نوشتاری ابالغی به عهده برنامه ریزی هر محله است تشکیل بانک اطالعات با هماهنگی در مدارک تصویری -
  . صورت می گیرد5 بخش اول و ارائه راه حلی برای آنها از طرف بخش 4 تشخیص موارد عدم ایمنی در -

  ) جمعی–تک واحدی (سکونت : بخش یکم
 مشخصات منضم به قابل نمایش به صورت پوسته سه بعدی با قید شماره پالک و( مشخصات فیزیکی و کالبدی پالک -

  ، تعداد واحد در پالک ، زیربنا ، فضای باز و بسته ، طبقات) آن
   تعداد خانوار ساکن در پالک به تفکیک خانوار-



  )ملیت ، سن ، جنس ، تحصیالت( تعداد مشخصات افراد خانوار -
  ...)و ... مهاجرت از ( سابقه سکونت در پالک -
   ارزش ملک و ساختمان ، اجاره محل-
  حوه تصرف ، نوع مالکیت ن-
 تواتر زمانی افراد ساکن واحد به محل کار و تحصیل و استفاده از خدمات به تفکیک ، وسیله ، محل ورود پیاده ، -

  )مکمل اطالعات حمل و نقل (سواره 
  )محل ورود تاسیسات شهری به پالک به تفکیک ، هزینه( دسترسی و میزان نیاز به زیرساختها -

 ضمیمه می 2 کاربری مختلط در پالک مسکونی در فرم مربوطه مشخصات واحد مطابق بخش در صورت وجود* 
  .شود

   اشتغال-بخش دوم
   مشخصات فیزیکی و کالبدی پالک ، زیربنا ، فضای باز و بسته-
   تعداد واحد اقتصادی در پالک به تفکیک نوع فعالیت بر اساس کد چهار رقمی-
  به تفکیک تخصص تعداد شاغلین دائمی و غیردائمی -
   سابقه فعالیت در پالک-
   ارزش ملک و ساختمان و تجهیزات و تاسیسات و اجاره محل-
   میزان تولید کاال و خدمات و ارزش اقتصادی آن-
   نحوه تصرف ، نوع مالکیت-
رود پیاده و  تواتر زمانی استفاده از خدمات و روابط پسین و پیش تولید به تفکیک نوع وسیله ، بار و مسافر ، محل و-

، دسترسی و میزان نیاز به ساختها ، محل ورود تاسیسات شهری به ) شروع و خاتمه(سواره به پالک ، روزها و ساعات کار 
  پالک به تفکیک ، هزینه ها

  .در صورت وجود هر گونه سکونت ، فرم سکونت هم برای پالک ضمیمه گردد* 
  .اطالعات تکمیلی بخش حمل و نقل و سکونت کسب شوددر مورد محل سکونت کارکنان هر واحد می تواند * 

   حمل و نقل و ترافیک-بخش سوم
   مشخصات فیزیکی و کالبدی معابر ، طول و عرض و مختصات ارتفاعی کف معابر و پوشش-
  محوطه های مشترک در تقاطعها به صورت پارسل جداگانه... ، مساخت و ) پالک( معرفی معابر به صورت پارسل -
  ...ثابت در معبر ، کافوها ، مصطبه و سکو و مبلمان و پایه های دریچه های تاسیساتی و سطل زباله و  اجزای -
  .، این بخش با هماهنگی تاسیسات زیربنایی انجام می پذیرد)  سیار–باران ( سیستم دفع آب های سطحی -
  : آمارگیری حرکت-
اوج ) peak(تفکیک با نمونه گیری های قابل اتکا ، تشخیص تعداد و نوع وسیله نقلیه در شبانه روز به : حرکت سواره  •

حرکت ، نسبت عبوری و دسترسی ، تعداد و نوع وسیله نقلیه پارک شده در شبانه روز در طی ساعات برداشت ، موارد و 
 سوانح و تصادفات از منابع رسمی و اخذ اطالعات توسط برنامه ریز ، ظرفیت شبکه ، سطح بندی حرکت 

  خارجی ، سن و جنس و تخمین هدف سفر –تعداد در شبانه روز به تفکیک داخلی : ه حرکت پیاد •

 .هدف های حرکت و مبدا و مقصد از پالکها دریافت و مقایسه می شوند: موانع حرکت پیاده  •

  )شامل شبکه ها و تاسیسات( زیرساختها – تاسیسات شهری -بخش چهارم
  .ون و هوایی از سازمان های ذیربط دریافت می شود اطالعات و مشخصات شبکه ها و تاسیسات مدف-
  . پیش بینی کانال های آدو رو تاسیسات الزامی است-
  : شبکه هایی شامل -

  ) قدیم و جدید(آب مصرفی 
  . هماهنگ می شود3سیستم دفع آب های سطحی با بخش 

  فاضالب



  )برق(نیرو 
  گاز 

  مخابرات
  : مشخصات شبکه -

   عمق با ارتفاع از کف شبکه معابر ، انشعابات، عمر ،) قطر(پالن ، ظرفیت 
  . دریافت می شود2 و 1محل ورود به پالک از بخش * 
  .در بخش دوم اشتغال طبقه بندی می شوند) isic(کاربری های شبکه های تاسیسات زیربنایی در بنگاه های اقتصادی * 

   مدیریت و برنامه ریزی -بخش پنجم
  له از طریق منابع احتمالی و کسب اطالعات محلی بررسی سوابق تاریخی مدیریت مح-
پرسنل ، سخت افزارها ، هزینه  ها و منابع درآمد در ده سال :  بررسی نحوه مدیریت بخشها در حال حاضر شامل -

  گذشته و تفکیک موارد از مدیریت منطقه
   بررسی و ارائه محدوده های زیردست-
   پیش بینی مدیریت آینده-
  :، ارائه سند نهایی طرح ها شامل  تلفیق بین بخشی -
  ارائه برآورد ، هزینه ، منابع درآمد ، اولویت بندی ، چارت مدیریت •
  پیش بینی حدود مشارکت ساکنین و شاغلین در مدیریت و برنامه ریزی  •

  .به علت پیچیدگی وظایف این بخش به بخش مدیریت و برنامه ریزی مراجعه شود* 
  ان امکانات و خدمات پشتیب-2-1-3
  ...) آپارتمان ها ، مهمانخانه ها و –هتلها ، هتل (مجموعه اقامتی  •
از هتل داران تا کارکنان خدماتی که فقدان آموزش آنان خسارت بسیاری بر صنعت گردشگری (نیروی انسانی  •

  ).کشور وارد کرده است
رویج گردشگری نقش تعیین که در معرفی میراث فرهنگی و طبیعی و ت(تورها و بنگاه های راهنما و اطالع رسان  •

  .کننده دارند و فعالیت آنان باید گسترش یابد

 
 

 


