
 سازی زمینشرح خدمات تیپ آماده

 

 مرحله اول:

های جزئیات های مقدماتی و نقشککهانجام خدمات مطالعات برای تهیه و ارائه برنامه مسکک م ممنککهم تهیه  ر 

 باشد:شهرسازی که شامل دو قسهت اساسی به شر  زیر می

 قسمت اول: -1

 سازی شامل:آمادههای های کلی  ر انجام مطالعات مقدماتی و تدویم ایده

 های کلی در مقیاس شهربررسی -1-1

 شود.در  ر  تفصیلی انجام پذیرفمه و از مطالعات ههان  ر  اسمفاده می

 های مشرو  و تفصیلی در ارتباط با زمیم مورد نظربررسی -1-2

 شود.در  ر  تفصیلی انجام پذیرفمه و از مطالعات ههان  ر  اسمفاده می

 های ساخت مناسب شامللح و ت نیکضع مصابررسی و -1-3

 شود.در  ر  تفصیلی انجام پذیرفمه و از مطالعات ههان  ر  اسمفاده می

 های مقدماتی معهاری و شهرسازی و جزییات مربو ه شامل:تهیه  ر  -1-4

 شود.در  ر  تفصیلی انجام پذیرفمه و از مطالعات ههان  ر  اسمفاده می

 معهاری مس م براساس:های الگوی تهیه نقشه -1-5

 قسمت دوم مرحله اول:

 صنعمی بلوک شهرکتهیه الگو و  ر  یک  -2

 سازی اجرا خواهد شد.های مقدماتی مراکز تجاری نهونه که ههزمان با عهلیات آمادهتهیه نقشه -2-1

شه -2-2 سای خیابانتهیه نق شهر نی )مقا ع  ولی و های مقدماتی جزئیات  ضی، ها و معابر احداثی و تعری عر

های مهم، های ا راف آنها، تقا عروها، پارکینگجزئیات مربوط به موقعیت و نصوصیات فناهای سبز مجاور آنها، پیاده

 ها و غیره( به مقیاس مناسب.کشیخط

 هاو فناهای سبز، پارکو فناهای خدماتیی باز های جزئیات شهرسازی فناهاتهیه نقشه -2-3

 های کلی  راحی شهری تدویم شده در آن منع س باشد.ه که ایدهتهیه  ر  مقدماتی مجهوع -2-4

 های اپمیم نهودن اسمفاده از زمیم اعم از سطح، فنا و هزینهبررسی روش -2-5

و ههچنیم قواعد و نظاماتی که باید براسککاس آنها کنمر   سککازیشککهرتدویم ضککوابط و معیارهای  -2-5-1

 .ی فناهای شهری موثرند انجام گیردگیری نهایلهای ساخمهانی و اقداماتی که در ش فعالیت

 رد نیاز جهت  ر  )توجیه اقمصادی(های موارزیابی کلی اعمبارات و هزینه -2-6

 عهومی فناهایسازی زمیم و برآورد هزینه عهلیات آماده -2-6-1



 های خدماتی و اداریبخشهای ساخمهانی برآورد هزینه -2-6-2

سرمایه ز خدماتی هر پهنه ساخمهانی مراکبرآورد هزینه  -2-6-3 شت  سرمایه و نحوه بازگ نهام گردش  به ان

 ههراه با هزینه و زمان مورد نیاز

شده برای هر  -2-6-7 صنعمیاعالم قیهت تهام  ش م ای، قیهتهای منطقهبا توجه به قیهت واحد  سر های 

ضی  ضی خدماتی بر روی ارا سه با سایر هزینهسازی و های آماده، هزینهصنعمیشده ارا های مربو ه و مقای

 یهت فروش زمیم مشابه در شهرق

 با مهندسککیم مشککاور های سککطحیرابطه با تامیم آب، برق و دفع آبههاهنگی مطالعات انجام شککده در  -2-7

 برعهده آنهاست.تاسیسات شهری ایم های مربوط به  ر هایی که مسئولیت تهیه یا سایر دسمگاه ذیصال 

سممبرر -2-7-1 سی شب هها و روشسی و مطالعه  سبهای مخملف  شهری و انمخاب منا سات  سی  مریمهای تا

 نظر فنی، اقمصادی و مدیریت ادارهی منطقه مورد نظراز روش برا

شه -2-8 ضع هارائه نق ضی برای منطقه مورد نظر در حدی که و قطعه با مال یت جداگانه برای  رهای تف یک ارا

برای  1:500برای کل مجهوعه  1:2000یا  1:2500مشککخش شککده باشککد به مقیاس در آن  واحدهای صککنعمیهر 

 ها و اش ا  مخملف تف یک اراضی در مجهوعههایی از موقعیتنهونه

با پیشمرحله -2-9 ندی اجرای  ر  ههراه  بینی زمان تقریبی الزم برای اجرای مراحل مخملف تنظیم برنامه ب

هاد و تعییم محدوده اولیم قسکککهت موردنظر جهت اجرا الزم اسکککت برای آن کار مرحله دوم و ههچنیم ارائه پیشکککن

 مطالعات مرحله دوم انجام شود.

آوری ا العات و تجزیه و تحلیل آن در مورد مدیریت سکککاخت مسککک م اعم از انفرادی، تعاونی، جهع -2-10

 های بخش خصوصی و دولمیشرکت

ها،  راحی ریزینامهاسکککمفاده از آنها در برارائه گزارش توجیهی در مورد مطالعات انجام شکککده و نحوه  -2-11

شهری ناهای  شده ههراه با گزارش ف شنهادات ارائه  ضهیهه از قبیل آزمایشپی های خاک، آب و غیره و توجیه های 

  طو  منظور شده.اقمصادی اجمهاعی و مدیریت ساخت و اداره واحدهای خدماتی روی س

 های اجراییها و نقشهمرحله دوم: انجام محاسبات و تهیه طرح

های اولیه مصوب برای محدوده تعییم اجزاء  ر  نهایی بشر  مندرج در ایم پیوست است و باید با توجه به  ر 

مهندس مشاور مجاز  گردد.شود، تنظیم شده در مرحله او  مطالعات و در حدود اعمباری که از  رف کارفرما ابالغ می

 گردد بدون تصویب کارفرما در  ر  بدهد.باشد تغییراتی را که موجب افزایش هزینه اجرای  ر  مینهی

 باشد:حدود خدمات و وظایف مهندس مشاور در مرحله دوم به شر  زیر می

رزمینی ام انات زیبررسککی مشککرو  در مورد عوارت ارتفاعی، وضککع زمیم از نظر مقاومت و جنس خاک، آبهای  -1

اجرایی محلی و سایر ا العات فنی و شرایط مهم محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصهیم راجع به خصوصیات و 

 مشخصات فنی آن الزم است.

 های مشرو  اجرایی و نهایی شامل:و تهیه نقشه انجام محاسبات فنی -2



شه -2-1 سی نق سمر صلی و فرعی و د سواره ا ناهای باز پارکینگهای اجرایی کلیه معابر  ها، ههراه با جزئیات ف

ها و های الزم فواصل، زوایا، شعاع و مشخصات قوسروها، رفوژها و حوالی سبز مجاور آنها و مشخش نهودن اندازهپیاده

 1:500غیره به مقیاس حداقل 

 کننده به مقیاس مناسبهای شریانی، اصلی، ارتبا ی و جهع و پخشمقا ع  ولی خیابان -2-2

ها در حدی که برای اجرای آنها الزم اسکککت به مقیاس مقا ع عرضکککی برای نقاط مخملف شکککب ه خیابان -2-3

 مناسب

های اجرایی های فرعی و ههچنیم نقشککههای اصککلی با ی دیگر و خیابانهای اجرایی تقا ع خیاباننقشککه -2-4

 1:500ها به مقیاس حداقل تیپ بای سایر تقا ع

 مربوط به اسمفاده از زمیم مجهوعه و تف یک اراضی نهایی شامل:های اجرایی نقشه -2-5

شهری و قطعات تف یکموقعیت و مرزهای دقیق بیم کاربری ناهای  سایر ف شده ها، مراکز و منا ق عهومی و 

شنهادی به مقیاس حداقل  شب ه معابر پی سبت به  س ونی و ههچنیم مرزها و موقعیت دقیق آنها ن جهت واحدهای م

1:500 

شه -2-6 شهری، میادیم، پارکینگهای اجرایی محو هنق ناهای باز عهومی  سبز، ف ناهای  شامل: ف ها، سازی 

 1:500ها و غیره به مقیاس مسیرها و فناهای پیاده و نواری، پارک

شه -2-7 شیهنق شش و ارتفاعات، جزئیات حا ساخمهانی مربوط به اجزاء  ر  از قبیل نحوه پو ها و های جزئیات 

بینی شکده اسکت به ها و کلیه عناصکری که در  ر  پیشها، پلکننده، پیاده روها، آبنهاها، سک وها، کانا کجداو  پا

 مقیاس مناسب

ها و سککازیهای برق و فاضککالب، روشککنایی، آب و آبیاری و دفع آبهای سککحی و محو ههای شککب هنقشککه -2-8

باز عهومی، مراکز محله، ناحیه و غیره به مقیاس ها( مانند فنککاهای سککبز و فنککاهای عهومی شککهری )به جز خیابان

 های جزئیات مربوط به آنها به مقیاس مناسبو نقشه 1:1000

شه صره: چنانچه کار تهیه نق سبات و برآوردهای مربوط به مهندس تب شهری و انجام محا سات  سی های اجرایی تا

ها و محاسبات و برآرودهای تهیه رساندن نقشهمشاور واگذار شود مهندس مشاور موظف به ههاهنگی و به تایید نهایی 

سبات و برآوردها حذف شده از سوی دسمگاه های اجرایی یا مهندسانهشاور ذیربط خواهد بود در غیر ایم صورت محا

 الزحهه مربوط نیز کسر خواهد شد.شده وحق

ر صورت وجود( که های مصوب وزارت برنامه و بودجه )دتهیه مشخصات فنی عهومیو خصوص  بق نهونه -2-9

 شود.در اخمیار مهندس مشاور قرار داده می

بندی اجرایی کند. )یا برای کل زمیم یا برای مرحلهتهیه جدو  مقادیر به ترتیبی که کارفرما تعییم می -2-10

 گیرد.(که ممناسب با برنامه ساخت و ساز مس م مورد انمخاب قرار می

ضی و تعییم محل -2-11 شهها و محدوده ارا شود، منا قی که باید نق شه توپوگرافی آنها تهیه  شده و نق برداری 

 ها.ههراه با مشخصات و مقیاس مورد نیاز جهت تهیه  ر 



های های میزان مورد لزوم برای  ر با منحنی 1:1000تا  1:500های توپوگرافی الزم به مقیاس تبصککره: نقشککه

سازی  بق مشخصاتی که مهندس مشاور تعییم خواهد کرد به  ههای عهلیات خاکی و محوسازی زمیم و نقشهآماده

 هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

 های مشرو  موردنظر  ر  را تهیه خواهد کرد.مهندس مشاور سایر نقشه

های دسمی آزمایشی و مطالعات مربوط به خاک و آزمایش کک مقاومت تعییم محل و تهیه برنامه حفر چاه -2-12

شناسی که عهلیات مربوط به آنها به هزینه کارفرما توسط موسسات ذیصال  انجام ژئوت نیک و زلزله خاک و مطالعات

 خواهد شد.

های مشابه در محل و منطقه مربوط و ههچنیم هه اری با مهندسیم تامیم ههاهنگی  ر  با سایر  ر  -2-13

 های تاسیسات شهریهای مسئو  تهیه  ر مشاور یا سایر دسمگاه

 تهیه و تنظیم اسناد و مدارک با توجه به موارد زیر: -2-14

شه -2-14-1 شاور باید نق صات و مدارک فنی را  وری تنظیم نهاید که عالوه بر ام ان مهندس م شخ ها و م

شرکت  صه  شنهاد دهنده بمواند در مناق سازنده یا پی سه پیهان ار یا  صورت امانی توسط کارفرما، الاقل  اجرا به 

 نهاید. 

صات فنی حمی -2-14-2 شخ صورتی ه م شود و در  سمانداردهای موجود در ایران تهیه  ساس ا االم ان باید برا

پس از آن اضککافه « یا معاد  آن با نظر مهندس مشککاور»اسککماندارهای خارجی مورد اسککمفاده قرار گیرد جهله 

 شود.

صی ذکر می شده با مارک مخصو ساخمه  صات اجناس  شخ یا نظیر آن با »ود باید جهله شدر مواردی ه نام و م

 اضافه شود.« نظر مهندس مشاور

ساخت ایران بر تهیه لوازم  -2-14-3 شود که تهیه لوازم  صه ممذکر  سناد مناق شاور باید عهوما در ا مهندس م

 مشابه ساخت خارج کشور تقدم دارد.

شرایط پیهان ممذ -2-14-4 صی در  ص شاور ههچنیم باید در مورد کاالهای تخ شود که نظارت مهندس م کر 

صالحت که به عنوان نهاینده کارفرما  سات فنی ذی س سیله کارفرما یا مو صو  باید به و ساخت و آزمایش مح بر

 شود به هزینه پیهان ار انجام شود.انمخاب می

شرایط -2-14-5 صلی  در  سخه ا صی ن ص سهت از کاالهای تخ شود که برای هر ق سمور داده  صه باید د مناق

 کننده در مناقصه باشد.سازنده مربو ه ضهیهه پیشنهاد شرکتپیشنهاد کارخانه 

در شرایط مناقصه باید دسمور داده شود که پیشنهاد دهندگان در مناقصه برنامه کلی کار خود را که  -2-14-6

ض صال  خواهد بود  شاور و پیهان ار قابل ا صه تنظیم بعدا با توافق بیم کارفرما و مهندس م سناد مناق هیهه ا

 .نهایند


