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  3فرایند مراحل انجام طرح شهرسازی 

  
 
  
  خدمات شرح و پروپوزال تدوین و 2 طرح نتایج با )خاص موضع یا موضوع(مساله انتخاب 
  

         
                  

  
   )                                                           )گزینه 3 حداقل( مداخله مختلف های گزینه ارائه 
  
  )                                                                          )بسنام طرح( گزینه انتخاب و ارزیابی 
  
   )                                                      اجرایی تشکیالت و ضوابط تدوین و نهایی طرح ارائه 
  
  
  
  

 )جهان(بررسی نمونه های مشابه        در سطح  
 )ایران(         در سطح         
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   مطالعاتی و تدقیق محدوده طرحمسالهانتخاب : 1گام 
  

 بـه مکـان      و بـا توجـه     2شناسایی شده طـرح      براساس مسایل    :مسألهانتخاب   )الف
  .انتخاب شده قبلی باید باشد

  
 در حـدود    مطالعه و تهیه طرح    – انجام    برای  تهیه یک پیشنهاد   :تدوین پروپوزال ) ب
  : صفحه با مشخصات زیر10 تا 5

  سالهمطرح  -
 چارچوب نظری  -

 فاهدا -

 ضرورت -

 زمان بندی -

  
 3ارائه یک دستور کار از نحوه انجام مطالعه بـا توجـه بـه             : تدوین شرح خدمات  ) ج

 : زیربخش اصلی

 ی مطالعاتی و داده های مورد نیازشناخت اجرا -1

 )جمع آوری شوندباید چه داده هایی یعنی (

 تحلیل و ارزیابی داده ها -2

 )تحلیل شوندباید چگونه یعنی (

 طرح پیشنهادی -3

 )باشدچیزهایی چه باید خروجی طرح یعنی (

  
 جزئیـات در مقیـاس   کلیهتهیه نقشه پایه با ذکر  محدوده مطالعاتی و تدقیق نقشه ) د

2000/1 

  
  
  

  :خروجی گام اول
  ارائه یک پروپوزال -
 ارائه یک شرح خدمات همراه با مرحله بندی نحوه انجام کار -

  پایهداده های با تمام )2000/1(ارائه یک نقشه دقیق از محدوده مطالعاتی -
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  مشابهبررسی نمونه های : 2گام 
  

 و طرحهـای     بـا جـستجوی منـابع، متـون        :بررسی تجارب جهانی مـرتبط     )الف
  .استخراج و ارکان اصلی آن شناسایی شوند، مشابه خارجی، یک الگو

     اســتفاده از ســایتهای تخصــصی مــرتبط و جــستجوی هدفمنــد مــرتبط توصــیه 
  .می گردد

  
در  کـشور  جستجوی طرحهای مـشابه کـه در سـطح           :بررسی تجارب ایران  ) ب

از طریـق کارفرمایـان و یـا مـشاوران و           و   مختلف انجام گرفتـه اسـت        شهرهای
نوسازی بافـت هـای     مثل طرحهای   ( ارائه شده است      تهیه کننده طرح   دستگاههای

  ...) فرسوده، طرح ساماندهی ترافیک و 
  
  

  :2خروجی گام 
در موضـوع مطالعـاتی     (ارائه شیوه ها و روشـهای انجـام مطالعـه            -

 نقـشه هـا     -مـدلها (به همراه شاخص ها و معیارهای کمـی         ) 3طرح  
  )به تفکیک آورده شود(در نمونه های مشابه جهان و ایران ...) و 
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  )آلترناتیوها(مداخلهارائه گزینه های مختلف  : 3گام 
  
نین چشم انداز در نظر گرفته      با توجه به هدف مطالعه، مدلها و روشها و همچ          -

  :دنشو حالت زیر تهیه سهشده سناریوهای مداخله در 
  ) نمایدرا فراهمارائه طرحی که کمترین تغییرات (سناریوی حداقل  )الف
 )ارائه طرحی که بیشترین تغییرات را پدید آورد(سناریوی حداکثر ) ب

را طرحـی کـه ایجـاد تعـادل بـین حـداقل و حـداکثر                (سناریوی میانه   ) ج
 .)فراهم نماید

  
در تدوین سناریوها، باید حالتهای مختلف در قالـب نقـشه هـای تحلیلـی و شـماتیک                  

  .ارائه شوند و در هر گزینه، مزایا و معایب آن ارائه شوند
سناریوها باید در راستای اهداف و چشم انداز و همچنـین الهـام یافتـه از تجربیـات                  

  .باشد)  ایرانی–جهانی (
  
  
  

  :3خروجی گام 
در محدوده طراحی به همراه     از الگوی مداخله    ) نقشه( گزینه   3ارائه   -

  ذکر مزایا و معایب هر یک



 6

  بی و انتخاب گزینه برترارزیا : 4گام 
  

  )تدوین معیارهای قابل سنجش( گانه 3مقایسه تطبیقی بین گزینه های  -
 )کمی نمودن شاخصها برای انتخاب(تشکیل جداول مقایسه ای کمی  -

مـاتریس ارزیـابی اهـداف       ،   AHPاسـتفاده از مـدل      (تدوین یک مدل ارزیابی      -
 )اقدامات

و ...) اهداف، چشم انداز و     (لعاتی  انتخاب گزینه برتر با توجه به مستندات مطا        -
 ذکر دالیل انتخاب آن

  

  :4خروجی گام 
جــدول مقایــسه گزینــه هــا، آنــالیز کمــی و محاســباتی گزینــه هــا    -

 )براساس مدل ارزیابی(

  انتخاب گزینه برتر با دالیل توجیهی آن -
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   ارائه طرح نهایی:5گام 
  
  تهیه طرح پیشنهادی براساس نیازهای مطالعاتی و با توجه به -

 )2000/1مقیاس (طرح کاربری زمین  -

 طرح شبکه راه و ساختار سلسله مراتبی -

 ...) و رفاهیتسهیالت زیربنایی و (مراکز خدماتی  -

 ...ا تقویت برخی عملکردها و یی جدید و فعالیت ها -

 ارائه نقشه های توضیحی درخصوص نحوه اقدام اجرایی -

ضـوابط سـاخت و سـاز، مقـررات         (تدوین ضوابط و مقررات اجرایی     -
 )مربوط به حرایم قانونی و سایر قوانین

نیاز بـرای نحـوه اجـرای      مکانیسم مدیریت اجرایی و تشکیالت مورد        -
 ...ی، تغییر ساختار و سازمان و ه مشارکت مردمطرح از جمل

  

  :5خروجی گام 
 2000/1ارائه نقشه مداخله در محدوده مطالعاتی با مقیاس  -

 بـا ذکـر نحـوه اقـدامات طـرح پیـشنهادی             توصیفیارائه نقشه های     -
 )نقشه مدیریتی(

 ارائه ضوابط و مقررات مورد نیاز برای اجرای طرح -

 ارائه چارچوب مدیریت اجرایی و مشارکت یابی -


