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  اصالح مدارك فني 
  
  

  :خواننده گرامي
، سازمان برنامه و بودجـه كشـور  توليدي  امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پيمانكاران معاونت فني، امور زيربنايي و

ي مهندسي كشـور   با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين ضابطه كرده و آن را براي استفاده به جامعه
 هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشـكاالت  با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط. عرضه نموده است
  .موضوعي نيست

رو، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت  از اين
  :زير گزارش فرماييد

 sama.nezamfanni.ir: ثبت نام فرماييد) سما(در سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي  -1

 .ي خود را در بخش پروفايل كاربري تكميل فرماييدشانتماس احتمالي، نپس از ورود به سامانه سما و براي  -2

 .به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرماييد -3

  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -4
  .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد - 5
 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -6

  
 .كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت

  .شود ميپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني 
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 باسمه تعالی

 پیشگفتار
موجب آن شد که  در  یکیرفت و آمد مردم و کاهش بار تراف یلو آثار مثبت آن در تسه يشهر یلینقل ر حمل و

 ینارشد کشور و همچن یرانرو مد ینو توسعه داده شود. از ا یدهبرقرار گرد یلیبزرگ کشور شبکه حمل و نقل ر يشهرها

 يها یرساختو احداث ز یطراح در یشینپ یاتتجرب یشناس یبو آس سیرا برآن داشت تا با برر یزر برنامه يها سازمان

 یلیشبکه حمل و نقل ر يو دپوها یستگاههاا یه،خط و ابن یو ارائه شرح خدمات طراح ین، نسبت به تدويشهر یلیر

است که  يشهر یلیک سامانه خط ری يها یرساختز یناز مهمتر یکی ي،قطار شهر بعمل آورند. دپو جامع و موثر یاقدام

کالن  يها یاستبه اهداف و س یابیدر دست ییتواند نقش بسزا یمنسجم و هماهنگ م یآن با نظام یراحمطالعات ط

 . یدنما يراهبر ییرا تا مراحل اجرا یحمل و نقل همگان

قانون  34در چارچوب ماده  سازمان برنامه و بودجه کشور ، مشاورین و پیمانکارانییو اجرا یامور نظام فن از این رو

شرح "ین، تدوایتسن مشاور ینگروه مهندس يبا همکار ،قانون برنامه و بودجه 23توسعه و ماده  يها برنامه یاحکام دائم

که منجر به تهیه شرح خدمات حاضر شده را در دستور کار قرار داده   "و حومه يقطار شهر يدپوها یخدمات طراح

 است.

آن در  یهاست. مطالعات پا يقطار شهر يهادپو یلیو تفص یهپا یشرح خدمات مشتمل بر مطالعات مهندس این

شرح خدمات مطالعات  "با موضوع  777شماره  یهمربوط به فصل دوم نشربخش سوم  3-2بند شماره انجام  يراستا

 این یلیباشد. بخش مطالعات تفص یم "شهري و حومه یسنجی حمل و نقل ریل تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان

 یسنج امکان یبپس از تصو ،تدوین شدهاحداث دپو  ییمدارك اجرا یهمطالعات و ته یلتکمبه منظور که شرح خدمات 

 گیرد. مورد استفاده قرار می ي،شهر یلیخط ر یینها

مصون از وجود اشکال و  یکن، لیدهگرد ینعرصه تدو ینو نظرات صاحبنظران ا یاتتجرب یهمجموعه بر پا ینا هرچند

 یاتشود تا نظرات و تجرب یسند، از صاحبنظران درخواست م یندر جهت بهبود و ارتقاء ا ین. بنابرایستابهام در مطالب ن

 هاي یرایشسازمان برنامه و بودجه کشور طرح موضوع، تا در و ، مشاورین و پیمانکارانییاجرا ینظام فن امور  خود را با

 .یردمد نظر قرار گ يبعد

 حمیدرضا عدل      

 بنایی و تولیديزیر ورفنی، اممعاون   

   تابستان 1399 
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 کننده: اعضاي گروه تهیه
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 وحید سعیدیان                                    معاون امور راه و ترابري و مدیریت عمران شهري و روستایی
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گدپو و پارک یشرح خدمات طراح 10/10/98 14  يشهر يقطارها ین

 
 

 دامنه کاربرد -1-1

قطار  هاي و پارکینگ دپوها یطراح یلیو تفص یهپا یشرح خدمات مشتمل بر مطالعات مهندس یندامنه کاربرد ا

و محوطه ها ، توسعه و تجهیز ساختماناحداث 2ناویژهو  1ویژه یمهندسمطالعات  یهشرح خدمات، کل ین. اباشد یم يشهر

 .نماید یم يرا راهبرو پارکینگ دپو 

 هدف -1-2

 یمختلف طراح يها مربوط به تخصص یشرح خدمات مطالعات مهندس یهکل یحمجموعه تشر ینا یناز تدو هدف

 :باشد یم یلذ یبه شرح کل يقطار شهر يدپوها

 .یازمورد ن یرگاهیتعم یزاتناوگان و تجه یراتو تعم ينگهدار يتکنولوژ −

 . يو محوطه ساز یبانیو پشت یصنعت يساختمانها یو برق یکیمکان یساتسازه، تأس ي،معمار −

 .یلیشبکه خطوط ر −

 یطراح یازن یشپ -1-3

 يخدمات قابل ارائه در دپوها یتمطالعات، محدوده و ظرف ین. اباشد یم موارد به شرح ذیل ی،شروع طراح یازن پیش

مختلف  يها تخصص یعالوه بر مطالعات مذکور، مدارك مهندس ی،. به منظور طراحکنند یم ینرا مع يهر خط قطار شهر

 .باشد یم یازدر شرح خدمات بخش مربوطه مورد ن یزدپو ن احیطر

 .)777شهري و حومه ( ریلیهمگانی و امکان سنجی حمل و نقل حمل و نقل  تفصیلیمطالعات شرح خدمات  -1

 برداري از خط ریلی. مطالعات فنی و بهره -2

 .برداري ناوگان مستندات فنی و بهره -3

 یواژه شناس -1-4

به عنوان ابزار کار پرسنل  یرگاهیو تعم یديتول يها کارگاه یهکه در کل یاستاندارد عموم یلوسا :یآالت عموم ابزار

 آچار و ...). یه،هو یل،(مانند دریردگ یقرار ممورد استفاده 

 .باشد یم ها یستگاهدر ا یده یسبه منظور سرو يشهر یلیر یرخروج قطار از محل توقف به مس :اعزام

بوده  یلیر یرخارج شده از مس یاو  یدهقطار حادثه د ییامداد و نجات به منظور جابجا یاتعمل :یلیو نجات ر امداد

 است. يامداد یژهو یزاتتجه يکه دارا

 را ویژه گویند. يقطار شهر يدپوها …خدمات مطالعات مهندسی مربوط به طراحی برق فشار قوي ناوگان، سیگنالینگ، مخابرات، کنترل و  1
 روسازي و زیرسازي ریلی، ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی دپوهاي قطار شهري را خدمات ناویژه گویند. یمربوط به طراح یخدمات مطالعات مهندس 2

                                                      
 



 15 10/10/98 یاتکل

 
 

 یمانکاريبه پ یو طراح یدساخت، خر یراتی،تعم ی،خدمات هاي یتاز فعال یبرخ یتسپردن کار و مسئول :يسپار برون

 سازمان مالک است. یادر خارج از شرکت 

تداوم  یري،پذ یبکاهش آس ی،بازدارندگ یشکه موجب افزا اي یرمسلحانهغ يها مجموعه اقدام عامل: یرغ پدافند

 .شود یدشمن م یو اقدامات نظام یدهابحران در مقابل تهد یریتمد یلو تسه یمل یداريپا يارتقا ي،ضرور هاي تیفعال

در دپو در  یفبرق فشار ضع یعولت و توز 400به  یلوولتک 20برق  یلپست به منظور تبد ین: اLPS1برق   پست

 .شود ینظر گرفته م

 یممستق یانولت جر 1500،750 یعنیتوان ناوگان  ینبرق شبکه تأم یعپست به منظور توز ینا :TPS2پست برق   

 .شود یمتناوب در دپو در نظر گرفته م یانولت جر یلوک 25 یاو 

 یر،موجود در مس يها ساخت یرز یراتو تعم ينگهدار یس،که به منظور سرو هایی یتفعال :ییبنا یرز یراتتعم  

 یستمهايس ، یگنالینگتوان، عالئم و س ینشبکه تأم ی،فروش یطبل يها سوزنها، باجه یلها،و دپو مانند ر ها یستگاها

 .شود یو... انجام م یکیمکان یساتتأس ، ییروشنا

و کنار  یرز یزاتتجه يو نگهدار یدپرسنل جهت بازد یبه منظور دسترس یلاز سطح ر تر یینپا ییفضا :یسسرو چاله

 بدنه قطار است.

 ییها شامل ساختمان یراتی،تعم يها دپو یلیر یع. در صناباشد یانبار کاال م یو به معن يانسوفر اي دپو واژه :3دپو

در محدوده دپو، شبکه خطوط  ین. همچنباشد یم یبانیقطارها و خدمات پشت یراتو تعم ينگهدار یس،جهت پارك، سرو

  گردد یم ینیب یشقطارها پ ییبه منظور ورود، خروج و جابجا یلیر

 .باشد یمجاور م یلدو خط ر ینماب یلیر یهنقل یطوسا یننقطه امان ب :دگاژ

 .کند یم ینقطار را تأم يشود و انرژ ینصب م یگرد یلکه در کنار دو ر يهاد یلر سوم: ریل

ناوگان در دپو در  یراتو تعم ينگهدار یس،سرو یاتکه به منظور عمل ییها ساختمان :یرگاهیتعم يها ساختمان

و پارك و  یدبازد يها سالن ی،و اساس ینسنگ یرگاهتعم يها ها شامل ساختمان . عموماً در دپوشود ینظر گرفته م

 .باشد یم یلیر یهنقل یطوسا هاي یرگاهتعم

 یراتو تعم ي( نگهدار یاصل هاي یتفعال یبانیکه به منظور پشت یو مستحدثات یهابن :یبانیپشت يها ساختمان

آب و  یرهو مرکز کنترل، منابع ذخ يادار يها . عموماً در دپوها شامل ساختمانشود یناوگان) در دپو در نظر گرفته م

 .باشد یبرق، ساختمان موتورخانه و ... م يها سوخت، پست

1 LOW POWER SUBSTATION 
2 TRACTION POWER SUBSTATION  
3 DEPOT  

 

                                                      
 



گدپو و پارک یاحشرح خدمات طر 10/10/98 16  يشهر يقطارها ین

 
 

 يو محوطه ساز یارد ینگشانت یبانی،و پشت یاصل يها ساختمان یهدپو که شامل کل ینمحدوده کامل زم :سایت

 .باشد یم

 ازهايپرسنل  به تر یبه منظور دسترس ینگو پارک یراتیتعم يها که در سالن يفلز يسکوها :یثابت بازرس سکوي

 .گردند یم یهسقف و درب قطار تعب

فراهم  یلیر هاي ینها جهت ماش را در تقاطع یگرد یربه مس یرمس یکاز  ییراست که امکان تغ اي یلهوس :1سوزن

 . سازد یم

صادر شده از مرکز کنترل  یناست که جهت اجرا و کنترل فرام يافزار از ادوات سخت يا مجموعه :2سیگنالینگ

 .گردد یم یهقطار تعب يو رو یلیدر مجاورت خطوط ر یحو صح یمنقطارها به طور ا یتبه منظور هدا یکتراف

 یلی،که خطوط ر باشد یدپو م يها ساختمان یو خروج ي(مانور) قطار در ورود ییمحوطه جابجا :3یارد شانتینگ

 . شود یرا شامل م يانرژ یعها و شبکه توز قاطعت ، سوزنها

شامل  وها است  قطار یحرکت يانرژ ینبه منظور تأمکه  يبرق فشار قو یعشبکه توز :OCS(4(يبرق باالسر شبکه

 .باشد یتعادل م يها و وزنه یانبلوك جر یا یمس یع،توز هاي یهپا

بوده که  یارد ینگها در شانت سوزن ییو جانما یلیعبور خطوط ر یرمسپالن و مقطع عرضی (مسیر)  :یهندس طرح

 . گردد یو اجرا م یطراح یلیر يها ناوگان و استاندارد یطبر اساس شرا

 .باشد یو توقف در دپو م یاصل یرقطار از مس یرشپذ :قبول

باالبر،  يها جک یرزمینی،تراش چرخ ز یرنظ یلیر یبا سازنده تخصص یآالت ینماش :یرگاهیتعم یاصل تجهیزات

 .گیرد یمورد استفاده قرار م یلیناوگان ر یراتو تعم ينگهدار یاتگردان و ... که به منظور انجام عمل يبوژ

بند،  یچپ یرو ادوات آن نظ یلر یراتو تعم ينگهدار یژهو آالتی ینماش :یلیخطوط ر یراتوتعم ينگهدار تجهیزات

 .باشند یو ...  م یلر یسنگ زن

و نظارت در دپو  یتفرماندهی، هدا هاي یتفعال یهکه در آنها کل ییساختمانها :DCC(5کنترل فرمان دپو ( مرکز

برق فشار  یعشبکه توز یق،خودکار اعالم و اطفاء حر هاي یستممدار بسته، مخابرات، س هاي ینها، دورب حرکت قطار یرنظ

 .شود یم يمرکز راهبر یندر ا یفو ضع يقو

1 SWITCH  
2 SIGNALING  
3 SHUNTING YARD  
4 OCS (OVERHEAD CONTATCT SYSTEM)  
5 DEPOT CONTROL CENTER  
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ها، محل پارك خودرو، کانال آدم رو و ... را  مخازن و تانک یردر دپو نظ یاحداث یجنب يها فضا یهکل :مستحدثات

 .گردد یشامل م

 .گیرند یمسافر مورد استفاده قرار م ییجهت جابه جا يقطار که در شبکه قطار شهر يها رام :ناوگان

 است. 1یراتو تعم يمخفف لغات نگهدار :نت

قطار،  ییو ... که جهت جابجا دار یلجرثق یندرز یو،لکوموت یرنظ یلیر یهنقل آالت نیماش :یلیر یهکمک نقل وسایط

در  یردپو و مس هاي یرساختز یراتو تعم ينگهدار یس،سرو ی،به منظور بازرس یراتتعم یتخصص یزاتبار، پرسنل و تجه

 . گیرد یمورد استفاده قرار م يشبکه قطار شهر

 .گویند یم يدو قطار را هدو ینحرکت ب یسر فاصله زمان :2هدوي

 الزم يها تخصص -1-5

 است: یازمورد ن یلذ يها مطابق با شرح خدمات فصول بعد، تخصص يقطار شهر يدپوها یطراح در

 حمل و نقل و ترافیک  −

 معماري  −

 یویلسازه و س −

 مخابرات  −

 برق و کنترل −

 یکیمکان یساتتأس −

 یزاتتجه یکمکان −

 هاي ریلی  خط و سازه −

 ماشینهاي ریلی −

  شهرسازي −

        ارجاع کار یشنهادينظام پ  -1-6

، مطابق توصیف و توصیه مندرج در فصل چهارم حاضر در مورد روش ارجاع شرح خدمات مندرج در مجموعه 

و نظارت  یزي) معاونت برنامه ر1/10/1388ك مورخ  48986/ ت 193542خدمات مشاور ( یدنامه خرینب آئ -16ماده 

و از  يقطار شهر يها دپو یطراح ايه و تخصصی و جامع بودن پروژه یگ دلیل پیچیدبه   ي،جمهور یسرئ يراهبرد

1 MAINTENANCE 
2 HEADWAY  
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روش انتخاب  گردد، یم یشنهادها، پ پروژه ینبه علت آثار اجتماعی و اقتصادي و زیست محیطی وسیع و بلند مدت ا یطرف

مالك کار دستگاههاي اجرایی قرار گرفته و مشاور منتخب طی فرایند رقابت کیفی و  (QBS) کیفیت مشاور بر اساس

حداقل داراي گواهی احراز  باید در بند قبل، مشاوران طراح دپو میهاي اشاره شده  با توجه به تخصص گردد. فنی انتخاب 

تخصص نین راه و ترابري (صنعتی و همچ و تجاري اداري، مسکونی، هاي ن طراحی ساختماهاي  صالحیت در رشته

   کشور را دارا باشند.  آهن) از سازمان برنامه و بودجه سازي و راه راه

 انجام مطالعات یندفرآ -1-7

 ی. مطالعات مهندسپذیرد یانجام م یلیو تفص یهپا یدپو در دو مرحله طراح یبه منظور طراح یمطالعات مهندس انجام

 : گیرد یصورت م یلذ يها در بخش یهپا

 از کارفرما. یافتیدر یاسناد باالدست یو بررس مطالعه −

 ناوگان. یراتتعم يدپو، مشخصات ناوگان و تکنولوژ ینزم یمطالعه و بررس −

توان  ینبرق تأم یعو شبکه توز یگنالینگس یلی،و الزامات شبکه ر یطراح یمبان یمطالعه و بررس −

 .یلیناوگان ر

 و الزامات آنها. یرگاهیتعم يفضاهاابعاد  یینتع یرگاهی،تعم یلیمحاسبات تعداد خطوط ر −

 در دپو. یبانیو پشت یرگاهیتعم يساختمانها ییو جانما یلیهندسه شبکه خطوط ر یطراح −

 يها ساختمان یکیو مکان یبرق یساتو تأس يمعمار ي،ا و الزامات سازه یطراح یمبان یینتع −

 و محوطه دپو. یبانیو پشت یراتیتعم

 عامل در دپو. یرو الزامات پدافند غ یطیمح یستمسائل ز یمطالعه و بررس −

 يها ساختمان یکیو مکان یبرق یساتتأس ي،، معمار سازه مهندسی پایه یمدارك طراح یهته −

 یهاول یستو ل یراتتعم يدپو، تکنولوژ یلیشبکه خطوط ر ي،محوطه ساز یبانی،و پشت یراتیتعم

 .یرگاهیتعم یزاتتجه

و اخذ  مهندسی پایه یمدارك طراح یهدپو و ته يها ساخت یرز یو الزامات کل یطراح یبه مبان یابیاز دست پس

 :شود یپرداخته م یلبه شرح ذ یلیتفص یبه انجام مطالعات مهندس ، کارفرما، در مرحله بعد یداتنظرات و تائ

 از کارفرما. یافتیدر یلیاطالعات تکم یمطالعه و بررس −

 .رگاهییتعم یزاتتجه ییو جانما یمشخصات فن یینتع −

 دپو . یراتیپرسنل تعم یو چارت سازمان يبردار  نحوه بهره یینتع −

به شرح  يجهت احداث ساختمانها و محوطه ساز یازمورد ن یو مستندات فن ییاجرا يها نقشه یهته −

 :یلذ
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 .محوطه و مستحدثات •

 .یبانیو پشت یرگاهیتعم يها ساختمان •

 .یلیشبکه ر •

 .سیگنالینگ، کنترل و مخابراتزیرساخت هاي شبکه تامین توان،  •
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مناقصه
ت

اخذاطالعاتت

 يشهر قطار نگیپارک و دپو یطراح یمهندس مطالعات انجام ندیفرا اگرامید - 1-1 شکل 
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 دپو ینمطالعات زم -2-1

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 يو محوطه ساز یویلس ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

، يشهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

نیک، هیدرولوژي، ژئوفیزیک و برداري خط ریلی، مطالعات ژئوتک مطالعات فنی و بهره

 يخیز لرزه
 دپو ینزم ییو شناسا ی: بررسهدف

 .یازن یشداده شده به دپو بر اساس اسناد پ یصتخص ینو اخذ اطالعات زم يگردآور -2-1-1

هرگونه  یاو  يا منطقه يشهر یسامانده یکمطالعات مصوب جامع حمل و نقل و تراف یمطالعه و بررس -2-1-2

  در حوزه نفوذ طرح. یکحمل و نقل و تراف ینهدر زم يمطالعات مورد

 .یازو کسب اطالعات مورد ن یمحل یدبا بازد ینمحدوده زم یمطالعه و بررس -2-1-3

در صورت  يبردار نقشه یلیمحدوده و مجاور دپو و درخواست انجام مطالعات تکم ینزم یپالن توپوگراف یبررس -2-1-4

 .یازن

 بررسی مطالعات ژئوفیزیک محدوده دپو. -2-1-5

 .یازدر صورت ن یاضاف يها درخواست حفر گمانهدپو و زمین محدوده خیزي  و لرزه ژئوتکنیک گزارش یبررس -2-1-6

 بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژي محدوده زمین دپو. -2-1-7

پروژه از  یازمورد ن یربناییز یساتو اتصال به شبکه تأس یناطالعات مربوط به امکانات منطقه در تأم يآور جمع -2-1-8

 ر.مورد نظ یندر محدوده زم ینآب، برق، گاز، مخابرات، فاضالب و همچن یلقب

 دپو. ینبه زم یلیورود خط ر یتو موقع يا جاده هاي یدسترس یمطالعه و بررس -2-1-9

 : یلو نقشه به شرح موارد ذ یرگزارش مطالعات فوق به همراه تصو ینو تدو يبند جمع -2-1-10

 .ینزم يابعاد یهارائه نقشه اول −

 .يا و جاده یلیر هاي یمحل دسترس −

 .ییبنا یرز یساتمحل انشعابات تأس −

 .طرح ینموجود در داخل زم یربنائیز یساتتأس −
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 ناوگان یراتتعم يمطالعات تکنولوژ -2-2

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 یزاتتجه یکمکان ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

 -يشهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ 

 برداري ناوگان ریلی مستندات فنی و بهره ،برداري خط ریلی بهره مطالعات فنی و

 ناوگان یراتتعم ياستراتژ ی: مطالعات و بررسهدف

 
 شامل: یطراح یازن یشمدارك و مستندات پ یاخذ اطالعات، مطالعه و بررس -2-2-1

 یستگاهها،تعداد ا یر،خط مشتمل بر: طول مس يبردار و مشخصات بهره یرمس یمطالعات طراح −

 خط. يها در دو انتها پارك قطار یتوضع یکی،تراف یتمتعداد ناوگان، الگور ي،محاسبات هدو

(ترمز،  یاجزاء اصل یفن يها یژگیوزن، ابعاد، و ی،مشخصات قطار مشتمل بر مشخصات کل −

 و ...) و ...  يمطبوع، بوژ یهتهو یستمس ینگ،کوپل

 ارائه شده توسط سازنده ناوگان. یراتو تعم يدستورالعمل نگهدار −

 ارائه شده توسط سازنده ناوگان.  يبردار دستورالعمل بهره −

 .ها یستگاهو ا یرناوگان در مس ينقشه گابار −

 يحجم برون سپار یینو تع ینفعانناوگان و نقش ذ یراتو تعم يانجام نگهدار هاي ياستراتژ یینمطالعه و تع -2-2-2

 نت. هاي یتفعال

قابل انجام در دپو  هاي یتفعال يبند ناوگان به همراه دسته یراتو تعم يسطوح مختلف نگهدار یینو تع یبررس -2-2-3

 .ینگو پارک

در  يا دوره یدهايو بازد یراتبه همراه برآورد زمان توقف ناوگان جهت تعم يکار هاي یستگاها یینو تع یبررس -2-2-4

 روز). -ساعت/ نفر -(نفر ها یرگاهتعم

و  یراتیتعم يدر فضاها یازمورد ن هاي یس) و چاله سرويکار هاي ستگاهی(ا یلیمحاسبه تعداد خطوط ر -2-2-5

 .ینگپارک

 .یازمورد ن یراتینت ناوگان و پرسنل تعم هاي یتارتباط بین فعال یستعیین سیستم گردش کار و ماتر -2-2-6

 .ینگدپو و پارک یراتیتعم يها از ساختمان یکدر هر  یراتیتعم یندفرآ یفو تعر یبررس -2-2-7

 آنها.  يارتباط کار یو بررس یرگاهیتعم يفضاها یها و معرف ساختمان یستل یهته -2-2-8

 هر سالن. یلیخطوط ر ییآنها به همراه جانما يعملکرد اوت یل یهها و ته ابعاد ساختمان یینتع -2-2-9

 ي،و انبار مشتمل بر کف ساز ینگپارک یرگاهی،تعم يمختلف ساختمانها يها بخش يالزامات تکنولوژ یینتع -2-2-10

 ها و ... سطوح، ارتفاع ساختمان یاتیعمل يترازها ها، ابعاد درب
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 .یکارگاه یماشین آالت و تجهیزات اصل یهاول ییطرح جانما -2-2-11

 مورد نیاز. یکارگاه یآالت و تجهیزات اصل ماشین یهتهیه فهرست اول -2-2-12

 .ینکو پارک یرگاهیتعم يها ساختمان يپالن و مقاطع عملکرد يها ارائه نقشه -2-2-13

 ناوگان. یراتتعم يتکنولوژ مهندسی پایهمطالعات انجام شده و ارائه گزارش  يبند جمع -2-2-14
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 در محوطه دپو سایر فضاهاو  یراتیتعم يها ساختمان ییمطالعات جانما -2-3

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

و  یزاتتجه یکمکان ي،معمار یویل،س آالت، ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

 یکبرق و مکان یساتتأس

گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ 

 ناوگان یراتتعم يدپو و گزارش مطالعات تکنولوژ ینمطالعات زم
 و محوطه دپو یتدر سا ها ساختمان ییو جانما يعملکرد یدمانابعاد، چ یین: تعهدف

 
و  یبندي پروژه با توجه به عوارض طبیع ساختمانها، محوطه و خیابان یمطالعه کامل ارتباطات خارج -2-3-1

و ساختمانهاي  یتموقع یر،مس يدپو و قرضه خاك، مطالعات روساز يمحلها ی،احجام خاک ین،زم یتوپوگراف

و رعایت مقررات   ساختمانها)، امکانات اطفاي حریق و تخلیه یکیو مکان ی(برقیهاي تأسیسات موجود، شبکه

 .یبه شبکه ارتباط یو پناهگاهها، راههاي دسترس یایمن

(در صورت وجود ابنیه زیر  محدوده دپوبررسی اثرات اجراي سازه زیرزمینی بر روي مستحدثات بارز سطحی  -2-3-2

 .سطحی)

ارائه به کارفرما با در دپو و  ینگو پارک یرگاهیتعم يها ساختمان ییمختلف جانما هاي ینهگز یمطالعه و بررس -2-3-3

 ).1-5(موضوع بند  ی) و الزامات طرح هندس1توجه به بند (

 کارفرما. هاي یدگاهمنتخب مشاور و اخذ د ینهگز یشنهادپ -2-3-4

 از کارفرما. یدیهها در محوطه پس از اخذ تائ منتخب ساختمان ییارائه طرح اولیه جانما -2-3-5

ساختمانها،  ی،دسترس یرهايسطوح و مس یطرح تسطیح بستر و تعیین حدود و رقوم ارتفاع یهو ارا یبررس -2-3-6

 یالب،کنترل س ي،یدرولوژدپو به لحاظ ه ینهساختمانها با در نظر گرفتن تراز به يو تراز ورود یلیخطوط ر

 به دپو.  وديور يها و جاده یلو تراز ر یاصل یرمس يمطالعات روساز ی،احجام خاک

و  یلیدر محوطه دپو با رعایت حداقل تداخل با شبکه خطوط ر یهاي دسترس طرح اولیه جاده یینتعو  یبررس -2-3-7

 به دپو. يمحل جاده ورود یینتع

 .یهمستحدثات و ابن یگرحائل و .... در محوطه و تداخل با د يها دیوار یی،هاي روشنا چراغ یهاول یتموقع یبررس -2-3-8

 فضاي سبز.  یهطرح اول ییو جانما یبررس -2-3-9

و  یو صنعت یفاضالب بهداشت ی،زهکش ،زیرزمینیو  یآوري و انتقال آبهاي سطح نحوه جمع یینو تع یبررس -2-3-10

 کننده. یینخانه بر اساس هر نوع عامل تع استقرار سپتیک یا تصفیه

دپو و محوطه بر اساس  یتدر سا یکش و شبکه لوله یساتیتأس يها ها و ترنچ کانال یهطرح اول یینو تع یبررس -2-3-11

 .یساتیتأس يیازهان

 دپو. یتدر سا یکش و شبکه کابل یبرق یساتتأس يها کانال یطرح مقدمات یینو تع یبررس -2-3-12
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 سبز.   يفضا یاريشبکه آب یینو تع یبررس -2-3-13

 . ینو نحوه محصور نمودن محدوده زم یطرح اولیه حفاظت فیزیک یینو تع یبررس -2-3-14

 در دپو. یبانیمحوطه و پشت ینک،پارک یرگاهی،تعم يها ساختمان ییجانما یهارائه نقشه پالن اول -2-3-15
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 دپو يها مطالعات ساختمان -2-4

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

  و برق و کنترل یکسازه، مکان ي،مرتبط با شرح خدمات: معمار يها تخصص
گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

و  یتسا ییناوگان  و جانما یراتتعم يدپو، گزارش مطالعات تکنولوژ ینمطالعات زم

 مطالعات شهرسازي – محوطه
 دپو يها ساختمان یو برق یکیمکان یساتسازه، تأس ي،معمار یطراح یمبان یینهدف: تع

 يمعمار -2-4-1

 محل، احداث دپو. یاییو جغراف یمیاقل هاي یژگیمطالعه و -2-4-1-1

 محل احداث دپو.  ینو مستحدثات همجوار با زم یهابن یتوضع یاطالعات و بررس يجمع آور -2-4-1-2

 دپو. يها ساختمان يموثر در طرح معمار يمصوب شهر يها و طرح يضوابط و مقررات شهرساز یبررس -2-4-1-3

شستشو،  یتقابل یطی،بودن، مح یبوم یارهايبا توجه به مع یمصالح ساختمان ینو انتخاب بهتر یبررس -2-4-1-4

 و ... یضتعو دوام، سهولت

در طول  یعیها بر اساس استفاده از حداکثر نور طب فضاها و ساختمان یالزامات طراح یینو تع یبررس -2-4-1-5

 روز.

بر  یداخل ياز فضاها یکها با توجه به عملکرد هر  داخل ساختمان یو افق يارتباطات عمود یبررس -2-4-1-6

اطفاء  یمنی،مقررات ا یزات،جهت یساتی،تأس هاي یستمتراکم طبقات، س ،یرياساس نحوه اسقرار، نورگ

 عامل. یرساختمان و پدافند غ ياضطرار یهتخل یق،حر

 .يمعمار مهندسی پایهموارد فوق و ارائه گزارش  يبند جمع -2-4-1-7

 ها. ساختمان يمعمار يو ارائه نقشه پالن، مقاطع و نما یطراح -2-4-1-8

 .يکار و سفت يکار در نازك یمصالح مصرف یمشخصات کل یستل یهته -2-4-1-9

 سازه -2-4-2

 و مقاومت مصالح. خیزي لرزه، یکژئوتکن هاي یشآزما یجنتا یبررس -2-4-2-1

بررسی و ارائه طرح اولیه سازه زیرزمینی و روش اجراي آن با توجه به شرایط حاکم بر طرح (درصورت  -2-4-2-2

 .لزوم)

 ها. سازه ساختمان يبارگذار یمشخص کردن مبان -2-4-2-3

 ها. نوع سقف ي،فوالد یا یسازه با مصالح بتن يباربر یستمس ها، یوننوع فونداس یینتع -2-4-2-4
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اسکلت و ... بر اساس  ها، یونسازه ساختمان شامل فونداس مهندسی پایهو گزارش  یهارائه طرح اول -2-4-2-5

 مصوب. یارهايمع

 یکیمکان یساتتأس -2-4-3

 یمیاقل یطها، تعداد پرسنل، شرا از ساختمان یکبا توجه به عملکرد هر  یساتیتأس یطراح یمبان یینتع -2-4-3-1

 . ينحوه بهره بردار  ،یبازده حرارت يها یستفضاها، چک ل یداخل یطیمح یطشرا یطی،مح

 برتر: ینهمختلف و انتخاب گز هاي یشنهادو ارائه پ یلبه شرح ذ یساتیمختلف تأس هاي یستممطالعه س -2-4-3-2

 :یو صنعت یبهداشت یساتتأس •

o یو آب صنعت یسرد و گرم مصرف یشبکه آبرسان  

o و دفع آب باران يآور و جمع  یو صنعت یو دفع فاضالب بهداشت يآور شبکه جمع 

o یآتش نشان يها یستمس  

o یشبکه گازرسان . 

o ینهوا و نحوه تأم یهو تهو یضمطبوع)، تعو یه(تهو یشو سرما یشگرما يها یستمس 

 آن. یعو توز

 .فشرده يهوا یعوتوز یدشبکه تول •

نت  یازدپو بر اساس الزامات مورد ن یرگاهیتعم يها ساختمان یساتیو برآورد مصارف تأس یبررس -2-4-3-1-1

 ناوگان.  

 .یکیمکان یساتتأس مهندسی پایه یطراح یارهايو ارائه گزارش مع يبند جمع -2-4-3-1-1

 یبرق یساتتأس -2-4-1

 شامل: یو ارتباط ییروشنا ی،برق رسان یساتتأس هاي یستمس یطراح یمبان یینتع -2-4-3-3

 هر فضا. يمناسب برا یها و نحوه برق رسان چراغ یدمانچ یی،محاسبات شدت روشنا •

 آنها. یعو توز ینتأم یو چگونگ یازمورد ن يو اضطرار يبرق عاد یزانبرآورد م •

 .یرهو غ یصوت یق،تلفن، اعالم حر یلاز قب يو خبر یارتباط هاي یستمس •

 .یقاعالم حر •

 .ینها به زم ساختمان  يارت و همبند یر،گ شامل صاعقه یمنیا هاي یستمس •

 برق فشار متوسط. يپستها ییتعداد و محل جانما یینتع -2-4-3-4

 .BMSکنترل ساختمان  یستمس یو معرف یبررس -2-4-3-5
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 .BMS  یستمقابل استفاده در س يها انواع کنترل یبررس •

 .BMS  یستمتحت کنترل س یزاتتجه یینتع •

 .ها یستمس یربا سا BMS یستمس ینترفیسا یبررس •

 .پایهمهندسی  یکیالکتر یساتو ارائه طرح تأس یهموارد فوق و ته يبند جمع -2-4-3-6
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 یلیمطالعات ر -2-5

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 یکو سازه و مکان یویلس ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص
گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

و  یتسا ییناوگان و جانما یراتتعم يدپو، گزارش مطالعات تکنولوژ ینمطالعات زم

برداري ناوگان  برداري خط ریلی، مستندات فنی و بهره مطالعات فنی و بهره، محوطه

 ریلی

 دپو یلیشبکه خطوط ر ی: مطالعات طراحهدف

 
 یلیر یطرح هندس -2-5-1

و  یلیشبکه خطوط ر ی،سنج بر اساس مطالعات امکان یطرح هندس یهضوابط اول یمبان یمطالعه و بررس -2-5-1-1

 ناوگان. یمشخصات فن

 .یلیناوگان در کلیه خطوط ر یو لحاظ نمودن گاباري دینامیک یبررس -2-5-1-2

 يبا توجه به مطالعات تکنولوژ یراتساختمانها بر اساس گزارش کار تعم ینب یلیارتباط ر یبررس -2-5-1-3

 .مهندسی پایه

به  يورود یلها و تراز ر و فراز، قوسها، سوزن یب(ش یلیه خطوط رهندس یهپالن اول یشنهادو پ یبررس -2-5-1-4

مصوب ساختمانها  ییمختلف به کارفرما بر اساس طرح جانما هاي ینهدر دپو) و ارائه گز ینمحدوده زم

 در دپو.

با توجه به وضعیت استقرار ساختمانها شامل  یآرایش خطوط ریل یمقدمات یبرتر و طراح ینهارائه گز -2-5-1-5

 مسیر، چیدمان سوزنها و کراس اورها. یطراح

 در دپو. یلیخطوط ر یشبه همراه نقشه پالن آرا یو ارائه گزارش ضوابط طرح هندس يبند جمع -2-5-1-6

 يساز یرمطالعات ز -2-5-2

 دپو. ینمحدوده زم یو نقشه توپوگراف یکگزارشات ژئوتکن یمطالعه و بررس -2-5-2-1

 .آن ياجرا يها بستر و روش یمخاك و تحک یرشپذ یارهايمع یینتع -2-5-2-2

 برتر. ینهگز یشنهادو پ یرسازيمختلف ز يها روش یبررس -2-5-2-3

 دپو. یارائه نقشه  پالن و پروفیل مسیر منتخب با توجه به تراز ارتفاع -2-5-2-4

 يها دپو و پارکینگ به همراه روش یلیزیرسازي شبکه خطوط ر مهندسی پایهو ارائه گزارش  يبند جمع -2-5-2-5

 و ... يبستر، محوطه ساز یها، زهکش پلها، ترانشه یکروک ي،ساز یرز ياجرا
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 يمطالعات روساز -2-5-3

 ناوگان. یو مشخصات فن یخط، طرح هندس یاز امکان سنج ی،طراح یو استخراج مبان یبررس -2-5-3-1

به  اقتصادي – یفن یابیدپو به همراه ارز یلیخطوط ر يمختلف روساز هاي یستمس یشنهادو پ یبررس -2-5-3-2

 :یلشرح ذ

 .یباالست یاو  یاسلب ترك بتن یستمس •

 ها و ...). ها، تقاطع سوزن ها، یل(ر یلیخطوط ر يها دستگاه •

 دپو بر اساس نظر کارفرما. يبرتر طرح روساز ینهانتخاب گز -2-5-3-3

 بر اساس اطالعات ناوگان. يبر روساز یاعمال یروهاين یینو تع یبررس -2-5-3-4

مصالح مورد نیاز براي اجراي روسازي (سوزن، تقاطع، ریل، پابند و اجزاي آن، تراورس،  یینو تع یبررس -2-5-3-5

 پدهاي مورد نیاز، بافر استاپ و ...).

هاي  داکت ی،زهکش يها شامل روسازي، کانال یمشتمل بر مقاطع عرض یلیخطوط ر يروساز یطراح -2-5-3-6

 و غیره در خطوط دپو. خطوط ینآب ب يجمع آور ی،تأسیسات

 دپو و پارکینگ. یلیروسازي شبکه خطوط ر مهندسی پایهو ارائه گزارش  يبند جمع -2-5-3-7
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 کنترل و مخابرات یگنالینگ،س یستمس یمالحظات فن یبررس -2-6

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 یویلمرتبط با شرح خدمات: برق، مخابرات و کنترل و س يها تخصص
گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

 یستمس يها المان ییجانما ی،اصل یرکنترل و مخابرات مس یگنالینگ،س یطراح یمبان

 یتدر سا یگنالینگس
 دپو يها ساخت یرکنترل و مخابرات با ز یگنالینگ،س هاي یستم: عدم تداخل سهدف

 
کنترل و مخابرات با مطالعه  یگنالینگ،س هاي یستمس یو مشخصات کل یطراح یمبان یمطالعه و بررس -2-6-1

 .یازن یشپ یمستندات فن

 يعبور هاي یرو مس یگنالینگشبکه س يعبور يها ها و ترنچ کانال یتداخالت احتمال یینو تعجانمایی  یبررس -2-6-2

 ها در محدوده دپو.  ساخت یرز یرو سا یلیشبکه خطوط ر یزات،مخابرات با تجه

 

 ینا یطراح ي،کنترل و مخابرات خط قطار شهر یگنالینگ،س یستمهايس یکپارچگیاست به منظور  یحبه توض *الزم

 یربا ز ها یستمس ینو تداخل ا یمالحظات فن یو مشاور دپو صرفاً به بررس باشد یم یاصل یربخش با مشاوران طراح مس

 .پردازد یدپو م يها ساخت
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 توان ناوگان ینشبکه تأم یمالحظات فن یبررس -2-7

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 یویلو س آالت ینمرتبط با شرح خدمات: برق،  ماش يها تخصص
گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

  یمطالعات طراح و محوطه و یتسا ییناوگان، جانما یراتتعم يمطالعات تکنولوژ

 یلیشبکه خطوط ر
 دپو  یتبرق ناوگان در سا یعشبکه توز یستمالزامات س یه: تههدف

 
 یشپ یتوان ناوگان با مطالعه مستندات فن ینشبکه تأم یو مشخصات کل یطراح یمطالعه و استخراج مبان -2-7-1

 .یازن

 یزات،توان با تجه ینشبکه تأم يعبور يها ها و ترنچ کانالها،  پایه یتداخالت احتمال یینو تعجانمایی  یبررس -2-7-2

 ها در محدوده دپو. ساخت یرز یرو سا یلیشبکه خطوط ر

 

بخش با مشاوران  ینا یطراح ي،توان ناوگان خط قطار شهر ینشبکه تأم یکپارچگیاست به منظور  یح*الزم به توض

ها در  ساخت یربا ز ها یستمس ینو تداخل ا یمالحظات فن یو مشاور دپو صرفاً به بررس باشد یم یاصل یرطراح مس

 .پردازد یمحدوده دپو م
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 یطیمح یستمطالعات ز -2-8

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 و برق یکمکان ، آالت ینعمران، ماش یست،ز یطمرتبط با شرح خدمات: مح يها تخصص

گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

  یو محوطه و مطالعات طراح یتسا ییناوگان، جانما یراتتعم يمطالعات تکنولوژ

 یلیشبکه خطوط ر

  یطیمح یستز یندگیآال یزان: کاهش مهدف 

 
 دپو.  يها و فضاها مطبوع ساختمان یهو تهو ییروشنا هاي یستمس يالزامات هوشمندساز یینو تع یبررس -2-8-1

 ها در دپو.   ساختمان يها بر اساس نوع کاربر فضا یحرارت يساز یقعا یالزامات طراح یینو تع یبررس -2-8-2

 .1کاهش ارتعاش و صدا در دپو يها لزوم انجام روش یینکاهش صدا و ارتعاش و تع يها روش بررسی -2-8-3

براساس حداکثر  یاد،ز یصوت یبا آلودگ یلیفضاها و خطوط ر ینهبه ییجانما ینهگز ینو انتخاب بهتر یبررس -2-8-4

 اطراف. يو ادار یبودن فاصله آنها از مراکز مسکون

مشخصات آن بر اساس الزامات شبکه  ییندپو و تع یپساب صنعت یهو انتخاب روش مناسب تصف یبررس -2-8-5

 .يفاضالب شهر

 منطقه با در نظر گرفتن حداقل مصرف آب.  یمو اقل یطسبز محوطه دپو بر اساس شرا يفضاها یطراح -2-8-6

و  يادار يها زباله ی،ساختمان يها نخاله ی،صنعت یعاتو دفع ضا يآور روش مناسب جمع یینعو ت یبررس -2-8-7

 و... در دپو. یبهداشت

در دپو  یراتیتعم هاي یتانجام فعال یط یستز یطمح یاز آلودگ یريروش جلوگ ینتر مناسب یینو تع یبررس -2-8-8

 ناوگان. یريو بادگ یزيآم رنگ یرنظ

 

 

 

 

 

 

 .باشد یمربوطه به صورت مجزا م یلیتفص یکاهش ارتعاش و صدا در دپو، شرح مطالعات مهندس يها روش سازي یادهبه پ یازدر صورت ن   1
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 عامل یرپدافند غ -2-9

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

 ، آالت ینبرق، مخابرات و کنترل، ماش یک،مرتبط با شرح خدمات: مکان يها تخصص

 يو معمار یویلسازه و س
گزارش  ي،شهر یلیحمل و نقل ر یانجام شرح خدمات: مطالعات امکان سنج یازن یشپ

  یو محوطه و مطالعات طراح یتسا ییناوگان، جانما یراتتعم يمطالعات تکنولوژ

 یلیشبکه خطوط ر
   یمل یهسرما یتحراست و امن یري،پذ یبجهت کاهش آس يالزامات پدافند یت: رعاهدف

 
 برتر. ینهدپو و حراست آن و انتخاب گز یتمختلف محصور بودن محدوده سا يها روش یینو تع یبررس -2-9-1

 دپو.  يها مرتبط به پرسنل و ساختمان یو بهداشت فن یمنیالزامات ا یینو تع یبررس -2-9-2

 یقاعالم و اطفاء حر یستمشبکه مخابرات، کنترل حرکت ناوگان و س یکپارچه یالزامات طراح یینو تع یبررس -2-9-3

 دپو با مرکز بحران شهر. یلیشبکه ر هاي یستمها، فضاها و س ساختمان

 یتها و محوطه دپو با توجه به درجه اهم ساختمان یگذار بر طراح یرالزامات و مشخصات تائ یینو تع یبررس -2-9-4

 دپو. یهر مکان مطابق با ضوابط طراح
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 پروژه ییاجرا برآورد -2-10

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی پایهدپو در  یطراح

، آالت ینبرق، مخابرات و کنترل، ماش یک،مرتبط با شرح خدمات: مکان يها تخصص

 يو معمار یویلسازه و س
و سازه،  یویلس ي،معمار مهندسی پایهانجام شرح خدمات: مطالعات گزارش  یازن یشپ

 یلیو مخابرات و مطالعات ر یگنالینگتوان، س ینتأم یک،برق و مکان یساتتأس
 پروژه  بندي احداث  و اولویت ییاجرا هاي ینهاز هز یه: ارائه برآورد اولهدف

 
 شامل: ییاجرا هاي ینهزمان، احجام و هز یهارائه برآورد اول -2-10-1

 ها و مستحدثات. احداث ساختمان •

 .يمحوطه ساز ياجرا •

 ). یرسازيو ز ي(روساز یلیشبکه ر يو اجرا یاصل یزاتتجه ینتأم •

 توان ناوگان.  ینشبکه تأم يو اجرا یاصل یزاتتجه ینتأم •

 کنترل و مخابرات.  یگنالینگ،س يو اجرا یاصل یزاتتجه ینتأم •

 دپو. یرگاهیتعم یاصل آالت ینو ماش یزاتتجه ینتأم •

 ساختمان بندي احداث اولویت -2-10-2

 کاربري آنها براساس موارد به شرح ذیل: ي دپو متناسب باها ساختمانزمان احداث  بندي ارائه اولویت

 .سطوح تعمیرات ناوگان)یراتی ناوگان (هاي تعم نیازمندي •

 .برداري از خط ریلی روش بهره •

 .الزامات خاص کارفرمایی •
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 مدارك و مستندات -2-11

از طرف شرکت  یدکه با یفن يها ها و گزارش (مراحل اول) مشتمل بر نقشه یهپا یمدارك و مستندات مربوط به طراح

 است: یلطراح ارائه شود به شرح جدول ذ
 مهندسی پایهمدارك و مستندات  -1-2 جدول 

 دستاورد مدرك نوع مدرك عنوان مدرك مربوط بهمطالعات  ردیف

عوارض و ابعاد نهایی زمین،  گزارش و نقشه طرح ریزي محدوده زمین دپو زمین دپو 1
 اي و ریلی زمین دپو هاي جاده دسترسی

2 
تکنولوژي تعمیرات 

 ناوگان

 گزارش طرح ریزي تکنولوژي تعمیرات ناوگان
هاي  و ظرفیت فعالیتنوع تعیین 

دپو و خطوط ریلی مورد نیاز و  تعمیراتی
 ها سایزینگ ساختمان

تهیه لیست و جانمایی تجهیزات اصلی  لیست و نقشه  طرح ریزي ماشین آالت و تجهیزات اصلی تعمیرگاهی
 هاي دپو تعمیرگاهی در ساختمان

 گزارش و نقشه هاي تعمیرگاهی الزامات تکنولوژي ساختمان
تعیین فضاها،ترازهاي عملیاتی و 

هاي  هاي تکنولوژي ساختمان ویژگی
 تعمیرگاهی

3 
هاي  جانمایی ساختمان

تعمیراتی و مستحدثات 
 در محوطه دپو

 

 محوطه دپودر  و مستحدثات ها ساختمان ییجانما
(PLOT PLAN) 

ها، هندسه  طرح جانمایی ساختمان نقشه
 ها در زمین دپو خطوط ریلی و دسترسی

 هاي دپو ساختمان 4

 گزارش و نقشه ها ساختمان طرح ریزي معماري
ها و تهیه  تعیین مبانی طراحی ساختمان

ي پالن، مقطع و نماي ها نقشه
 هاي پشتیبانی و تعمیرگاهی ساختمان

تهیه جدول اولیه مصالح سفت کاري و  لیست لیست مصالح ساختمانی
 ها نازك کاري ساختمان

بارگذاري سازه و نوع تعیین مبانی  گزارش و نقشه ها طرح ریزي سازه ساختمان
 ها اسکت (بتنی، فلزي) ساختمان

تعیین مبانی طراحی تأسیسات مکانیکی  گزارش ها طرح ریزي تأسیسات مکانیکی ساختمان
 ها ساختمان

 تعیین مبانی طراحی تأسیسات برقی گزارش ها طرح ریزي تأسیسات برقی ساختمان

 ریلی 5

 گزارش و نقشه (طرح هندسی)طرح ریزي آرایش شبکه خطوط ریلی دپو 
خطوط  ریطرح و انتخاب مس یبررس

بر اساس  ها در محوطه و ساختمان یلیر
 گردش ناوگان ازین

 يروساز يو اجرا یطراح یمبان نییتع گزارش و نقشه دپو یلیشبکه خطوط ر روسازي يزیطرح ر
 دپو یلیدر شبکه ر

 نقشه و گزارش دپو یلیشبکه خطوط ر زیرسازي يزیطرح ر
تعیین مبانی طراحی زیر سازي و 
تهیه پالن و پروفیل طولی مقدماتی 

 خطوط ریلی
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طرح نتایج بررسی مسائل زیست  گزارش بررسی مسائل زیست محیطی دپو زیست محیطی 6
 محیطی نظیر نور، صدا و ...

پدافند غیر  الزاماتو تعیین  یبررس گزارش / نقشه الزامات پدافند غیر عامل در دپو پدافند غیر عامل 7
 عامل در طراحی دپو

8 
هاي  برآورد هزینه

 اجرایی
 لیست هاي خرید، نصب و  احداث دپو برآورد اولیه هزینه

برآورد اولیه هزینه تأمین و خرید 
ها و  مصالح، تجهیزات، اجراي ساختمان

محوطه، اجراي شبکه خطوط ریلی در 
 دپو



3فصل 
 تفصیلی مهندسی-شرح خدمات -3فصل
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         یلیخطوط ر یرگاهیتعم یزاتمطالعات تجه -3-1

مطالعه: شرح خدمات  عنوان

 مهندسی تفصیلیدپو در  یطراح

 و برق یکمکان ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص
 ییناوگان، مطالعات جانما یراتتعم يانجام شرح خدمات: مطالعات تکنولوژ یازن یشپ

  یلیرو  دپو يها ساختمان مهندسی پایهمطالعات  ، و محوطه یتسا
 دپو   یرگاهیتعم یزاتو تجه آالت ینماش یو مشخصات فن یستل یین: تعهدف

فشرده، آب  يهوا ی،فاضالب صنعت ی،برآورد برق مصرف یزات،و تجه آالت ینماش یینها یستو ارائه ل یهته -3-1-1 

 :یلبه شرح موارد ذ یژهو هاي یونو محدوده فونداس یصنعت

 ناوگان. یرگاهیتعم یاصل یزاتو تجه آالت ینماش •

 .یو بازرس یرگاهیتعم یعموم یزاتتجه •

 .یآالت عموم ابزار •

 .یلیخطوط ر یراتو تعم ينگهدار یزاتو تجه آالت ینماش •

 .یلیر یهکمک نقل یطوسا •

 :یلموارد ذ يبرا یزاتو تجه آالت ینماش یو ارائه مشخصات فن یهته -3-1-2

 ناوگان. یرگاهیتعم یاصل یزاتو تجه آالت ینماش •

 .یلیخطوط ر یراتوتعم ينگهدار یزاتو تجه آالت ینماش •

 .یلیر یهکمک نقل یطوسا •

 :یلموارد ذ يبرا یزاتو تجه آالت ینماش یفن يها و ارائه  برگه داده یهته -3-1-3

 .یو بازرس یرگاهیتعم یعموم یزاتتجه •

 .یآالت عموم ابزار •

ناوگان در  یرگاهیتعم یثابت عموم یزاتو تجه یاصل یزاتو تجه آالت ینماش یینقشه پالن جانما یهته -3-1-4

 دپو.  یراتیتعم يها و فضاها ساختمان

 کارفرما. یاستبر اساس س یزاتتجه یدشده خر بندي یتو اولو يدسته بند یستل یهته -3-1-5

 :یلموارد ذ يبرا یزاتو تجه آالت ینماش یداسناد مناقصه خر یهته -3-1-6

 ناوگان. یرگاهیتعم یاصل یزاتو تجه آالت یناشم •

 .یو بازرس یرگاهیتعم یعموم یزاتتجه •

 .یلیخطوط ر یراتوتعم ينگهدار یزاتو تجه آالت ینماش •

 .یلیر یهکمک نقل یطوسا •
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 از دپو يمطالعات بهره بردار -3-2

عنوان مطالعه: شرح خدمات 

 مهندسی تفصیلیدر   طراحی دپو

 برق ، یکمکان آالت، ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

سازنده  یی، کتابچه نهامهندسی پایهمطالعات  یهانجام شرح خدمات: کل یازن یشپ

 

 

 ها   ساختمان یراتیتعم هاي یتشرح کار فعال ییناز دپو و تع يبردار : نحوه بهرههدف

 
سازنده  ییناوگان، بر اساس مطالعات مراحل اول و کتابچه نها یرگاهیتعم یتهايشرح فعال یینو تع یبررس -3-2-1

 ناوگان.

 در دپو شامل: یراتو تعم ينگهدار یاتعمل يبردار نظام بهره  یینتع -3-2-2

 روزانه و نظافت. یدهاي، بازدو اعزام قبول يبردار نظام بهره •

 (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و ساالنه). يا دوره یدهايبازد •

 عمر. یمهو ن ینسنگ ین،سنگ یمهن یراتو تعم یدهابازد •

 چرخش ناوگان در دپو به همراه فلوچارت. یاصل هاي یکلس یهته -3-2-3

 : یلشامل موارد ذ یرگاهیتعم يها از ساختمان یکهر  ينت برا هاي یتنمودار چرخش کار فعال یهته -3-2-4

 .يا روزانه و دوره یدهايبازد •

 .یو اساس ینسبک، سنگ یراتتعم •

 شستشو و نظافت. •

 .ها تست •

 خط و سوزن. یدماندپو با توجه به چ یلیناوگان در شبکه خطوط ر يجابجا یبحران یتوضع یلتحل -3-2-5

  .برداري و عملیلتی دپو بهرهپرسنل  یو چارت سازمان یستل یهته -3-2-6

 از دپو. يبردار و ارائه گزارش بهره يبند جمع -3-2-7
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 محوطه  یساتو تأس یویلمطالعات س -3-3

عنوان مطالعه: شرح خدمات 

 مهندسی تفصیلیدر   دپوطراحی 

 یکمکان ، سازه،  برق ، یولس ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

 یکمکان ، سازه،  برق ، یولس ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص
 دپو يو روش انجام کار محوطه ساز ییاجرا يها : ارائه نقشههدف

 
 و سازه  یویلس -3-3-1

 يها ساختمانها و فضاهاي دپو در زمین منتخب بر اساس داده یجانمای یینها يتدقیق پالن و ترازها -3-3-1-1

 یلیر يمرتبط با روساز يو ترازها یاحجام خاک یت،سطوح مجاور سا يترازها ی،برداري محل نقشه

 دپو.

 با جزئیات مربوطه. یطرح تسطیح اراض یو طول یها و مقاطع عرض و ارائه پالن یهته ی،طراح -3-3-1-2

 رو. رو و پیاده شبکه ارتباط سواره یطراح -3-3-1-3

 ها. هاي سالن در محوطه و پساب یآوري و دفع آبهاي سطح شبکه جمع یطراح -3-3-1-4

 يها آب يآور جمع ي،گذار هاي آسفالته، جدول جاده یو طول یو ارائه نقشه پالن و پروفیل عرض یهته -3-3-1-5

 آن. ییاجرا یاتجزئ یینسازي دپو و تع و محوطه یسطح

)، OCSهاي برق باالسري ( پایه یلمستقر در محوطه از قب یساتتأس یاو  یزاتهتج یونفونداس یطراح -3-3-1-6

 .یزاتیو تجه یساتیتأس يها دیوارهاي حائل، آبروها و کانال ، هاي روشناي چراغ

دفترچه محاسبات و پالن  یی،اجرا یاتجزئ یون،سازه و ارائه نقشه سازه و فونداس یانجام محاسبات فن -3-3-1-7

 :یلدر محوطه جهت موارد ذ ییجانما

 .ییروشنا يها چراغ يها یهپا •

 .سوم یلر یا) OCS( يبرق باالسر يها یهپا •

 .حائل یوارهايد •

 .یساتیتأس يها آبروها و کانال •

 .یرامونیپ یوارهايفنس و د •

 .ینیو رو زم یرزمینیمخازن ز •

 پمپاژ و .... يها یستگاها •

 .یو ارائه  جداول عملیات خاک یهته -3-3-1-8
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 یو برق یکیمکان یساتتأس -3-3-1

 محوطه شامل: یتأسیسات برق یهاي تفصیل و ارائه دفترچه محاسبات و نقشه یهته -3-3-1-9

 مهندسی پایهمحوطه براساس مطالعات مصوب  یتأسیسات الکتریک یدفترچه محاسبات فن •

 ها و .... کابل یرتابلوها، مس ی،مشتمل بر روشنای

 :شاملمحوطه  یتأسیسات الکتریک یهاي اجرای نقشه •

o ییروشنا تمیسس. 

o هاي انتقال برق نرمال و اضطراري. رایزر دیاگرام شبکه 

o ها. / نردبان کابل) و لیست کابل ی(سین یکابل کش 

o یي تک خطها محوطه (شامل نقشه یزاتبه تجه یبرق رسان یرتابلوها و مس.( 

o ینگو ارت یرگ صاعقه. 

 :شامل مهندسی پایهمحوطه بر اساس مطالعات مصوب  یکیمکان یساتتأس یدفترچه محاسبات فن -3-3-1-10

شبکه  ی،و صنعت یفاضالب بهداشت يآور شبکه جمع ی،شبکه آب صنعت ی،شبکه آب بهداشت •

 . ینشان شبکه آب آتش ی،گازرسان

 محوطه مشتمل بر: یکیمکان یساتتأس ییاجرا يها نقشه •

o یو بهداشت یفاضالب صنعت يآور شبکه جمع. 

o یو بهداشت یآب صنعت یعشبکه توز . 

o یشبکه گازرسان . 

o یشبکه آب آتش نشان. 

 ییبنا یرز یساتتأس یرمحوطه هماهنگ با سا یکیمکان یساتتأس يها شبکه ییاجرا ییاتجز •

 محوطه.

 ).یاز( در صورت ن یلگازوئ یرسان شبکه سوخت •

سات هاي اجراي عملیات محوطه سازي و تأسی و ارائه متره مقادیر و برآورد احجام و هزینه یهته -3-3-1-11

 براساس آخرین فهرست بهاي سازمان مدیریت برنامه ریزي. یو مکانیک یالکتریک

 اسناد مناقصه محوطه سازي. یهته -3-3-1-12
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 دپو يها مطالعات ساختمان -3-4

عنوان مطالعه: شرح خدمات 

 مهندسی تفصیلیدر   طراحی دپو

و برق و  یکسازه، مکان ي،معمار ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

 کنترل
 مطالعات مراحل اول یهانجام شرح خدمات: کل یازن یشپ

عناصر مربوط به  یها و مشخصات فن ساختمان یکیو مکان یبرق یساتو تأس یهابن ییاجرا يها و ارائه نقشه ی: طراحهدف

 در دپو یو برق یکیمکان یساتسازه و تأس ي،معمار يها بخش

 
 يمعمار -3-4-1

 مستحدثات. یهها و کل احداث ساختمان ینقاط مختصات یینتع -3-4-1-1

 .مهندسی پایهها و مستحدثات بر اساس مطالعات مصوب  ساختمان یهکل يمعمار یطراح -3-4-1-2

 .ییاجرا یاتطبقات با جزئ یهکل يو ارائه نقشه پالن و مقاطع معمار یهته -3-4-1-2-1

 .ییاجرا یو خارج یداخل يو ارائه نقشه نماها یهته -3-4-1-2-2

 :یلبه شرح ذ ییاجرا یاتپالن و مقاطع با جزئ ییو ارائه نقشه بزرگ نما یهته -3-4-1-2-3

 سنگ فرش طبقات.  •

 کاذب طبقات. يها سقف •

 .یبهداشت هاي یسسرو •

 .یدسترس هاي يگالر •

 .یدسترس يها پله •

 .ها یسچاله سرو •

 .ها یسها و چاله سرو ها، کارگاه سالن يو کف ساز یوارهاد يو ارائه جدول نازك کار یهته -3-4-1-3

آمیزي و عالئم مسیر تردد کارکنان و عبور وسایط حمل و نقل کارگاهی در تهیه و ارائه نقشه پالن رنگ  -3-4-1-4

 فضاهاي دپو.

مهندسی نظیر باالبر، آسانسور، جرثقیل و ... بر اساس مطالعات  یزاتیتجه ییو ارائه نقشه جانما یهته -3-4-1-5

 ناوگان. یراتتعم يتکنولوژ پایه

 ها و... ها، پنجره نقشه درب یلاز قب یاتجزئ یهشامل: کل یپت ییاجرا یاتو ارائه دفترچه جزئ یهته -3-4-1-6

 ها.  مصالح ساختمان یو ارائه مشخصات فن یهته -3-4-1-7
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 سازه -3-4-2

تراش  یل،باالبر، آسانسور، جرثق یرنظ یزاتیمرتبط با تجه يا عناصر سازه یازمندیهاين یو طراح یبررس -3-4-2-1

 و ... ینیزم یرچرخ ز

 یهکل یونمحاسبات سازه و فونداسو ارائه دفترچه سطحی سطحی و یا زیرسازه  یانجام محاسبات فن -3-4-2-2

عمیرات، سازه نگهدار تگهداري و ن یزاتتجه یونباالبر و فونداس ها، یسها، چاله سرو ساختمان

 و ... هاي زیر سطحی ابنیه

 ها. سازه ییاجرا یاتو ارائه نقشه و جزئ یهته -3-4-2-3

 .(سطحی و یا زیر سطحی) يا عناصر سازه یو مشخصات فن یهته -3-4-2-4

 .یبتن يها در سازه یمصرف یلگردهايم یستل یهته -3-4-2-5

 یکیمکان یساتتأس -3-4-3

بر اساس مطالعات  یکیمکان یساتتأس يها یستمو ارائه دفترچه محاسبات س یانجام محاسبات فن -3-4-3-1

 .مهندسی پایهمصوب 

 شامل: یکیمکان یساتتأس ییاجرا يها و  ارائه  نقشه یطراح -3-4-3-2

 ها. ساختمان یهآب باران کل يجمع آور یستمس •

 ها. ساختمان یهکل یصنعت يها و پساب یفاضالب بهداشت يجمع آور یستمس •

 ).یاز( در صورت ن یپساب صنعت یهتصف یستمس •

 ها.  ساختمان یو صنعت یبهداشت یآبرسان یستمس •

 و پمپاژ آب  یرهمخازن ذخ •

 . یعو پمپاژ سوخت ما یرهمخازن ذخ •

 آنها.  يها متناسب با کاربر ساختمان  یآتش نشان هاي یستمس •

 ها.  به ساختمان یگازرسان یستمس •

 . یازمورد ن يها فشرده در ساختمان يهوا یعو توز یدتول یستمس •

 ها.  ساختمان یشو سرما یشگرما یستمس •

 ها. هوا) در ساختمان یضو تعو یه(تخل یهتهو یستمس •

  یکیمکان یساتتأس هاي یستمس یاگرامد یزرو ارائه را یهته -3-4-3-3

 . یکیمکان یساتتأس یزاتتجه ییجانما -3-4-3-4

 مصالح و ...).  یزات،، تجهها شامل (دستگاه یکیمکان یساتتأس یو ارائه مشخصات فن یهته -3-4-3-5
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 یبرق یساتتأس -3-4-4

 .مهندسی پایهبر اساس مطالعات مصوب  یبرق یساتتأس يها شبکه یانجام محاسبات فن -3-4-4-1

 شامل: یژهناو یبرق یساتتأس ییاجرا يها و ارائه نقشه یطراح -3-4-4-2

 ها.  ساختمان یبرق صنعت یزهايو پر یدهاکل یی،روشنا یستمس •

 ها.  ساختمان یزاتبه فضاها و تجه ینقشه تابلوها و برق رسان •

 و متوسط. یفضع یانبرق جر یعشبکه توز •

 ها. ساختمان يو همبند ینگارت یستمس •

 .یوترتلفن و شبکه کامپ یستمس •

 .یچینگپ یستمس •

 .یربرق گ یستمس •

 .یقاعالم حر یستمس •

 ژنراتور. یزلو د ينرمال و اضطرار یف،ضع یانانتقال جر يها شبکه یاگرامد یزررا یهته -3-4-4-3

و متوسط مشتمل بر تابلوها، ترانسفورماتورها  یفپست برق فشار ضع يها و محاسبه و ارائه نقشه یطراح -3-4-4-4

 آنها. ییو جانما

 .BMS یستمس یطراح -3-4-4-5

 .ییاجرا يها ارائه نقشه •

 شامل: يبردار بهره يها FUNCTION یاتارائه اصول عملکرد و جزئ •

o ییروشنا یکو کنترل اتومات یتورینگمون. 

o فاضالب ( یهتخل یستمس یکو کنترل اتومات یتورینگمونDWP.( 

o و دفع دود. یهتهو یستمس یکو کنترل اتومات یتورینگمون  

o یقاعالم و اطفاء حر هاي یستمس یکاتومات یتورینگمون. 

o وجود.   در صورت یآسانسورها و پله برق یکو کنترل اتومات یتورینگمون 

o ها یها و دسترس درب یکو کنترل اتومات یتورینگمون.  

o یفبرق فشار ضع هاي یدکل یکو کنترل اتومات یتورینگمون )MAIN SWITCH.( 

o در  ینگدپو و پارک يها ساختمان هاي یستمس یرسا یکو کنترل اتومات یتورینگمون )

 ).یازصورت ن

 ).يو سراسر ی(محل یارائه مشخصات و نحوه عملکرد مرکز کنترل •
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o یشرح مرکز کنترل BMS یشگرهاو نما یریتبخش مد يکار هاي یستگاهشامل ا. 
o  (MMI (Man Machine Interface 
o یت، رخدادها و وضعها آالرم یریتمد. 

o یت، رخدادها و وضعها آالرم یشنما. 

o و کنترل از راه دور .( یتورینگمشخصات مونCCTV( 

o يساختار سخت افزار. 

o يالزامات نرم افزار. 

 .ها ارائه فهرست تست •

o يا تست کارخانه )FAT.( 

o یتسا يها تست  )SAT.(  

o یندوره تضم هاي یدبازد. 

 ها. ساختمان یبرق یساتتأس یمشخصات فن یهته -3-4-4-6

 .یلهر ساختمان به شرح ذ یکها و مستحدثات به تفک متره مقادیر و برآورد احجام کلیه ساختمان یهته -3-4-5

 ها و مستحدثات. ساختمان یهکل يمعمار •

 ها و مستحدثات. ساختمان یهسازه کل •

 ها و مستحدثات. ساختمان یکیمکان یساتتأس •

 ها و مستحدثات. ساختمان یبرق یساتتأس •

ها و  ساختمان یهکل یکیو مکان یبرق یساتسازه، تأس ي،معمار مهندسی تفصیلیاسناد مناقصه  یهته -3-4-6

 مستحدثات دپو.
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 یلیمطالعات ر -3-5

عنوان مطالعه: شرح خدمات 

 مهندسی تفصیلیدر   طراحی دپو

 یکو سازه و مکان یویلس ، آالت ینمرتبط با شرح خدمات: ماش يها تخصص

 مهندسی پایه یلیانجام شرح خدمات: مطالعات ر یازن یشپ
 اسناد مناقصه یهدپو و ته یلیشبکه ر يساز یرو ز يروساز ییاجرا يها اجزاء و نقشه ی: ارائه مشخصات فنهدف

 
استقرار  ییها با توجه به وضعیت نها و چیدمان سوزن یشامل آرایش خطوط ریل یخطوط ریل یتدقیق طراح -3-5-1

 ها و فضاهاي دپو. ساختمان

 يساز یرمطالعات ز -3-5-2

دپو براساس  يها محوطه و ساختمان یلیشبکه خطوط ر ییو ارائه نقشه پالن و پروفیل نها یطراح -3-5-2-1

(عمودي) با  1:100) ی(افق 1:500مقیاس زیرسازي در  مهندسی پایهو مطالعات  یمطالعات میدان

 .ییاجرا یاتجزئ

 دپو. یلیهاي مختلف شبکه خطوط ر مناسب از محل یو ارائه نقشه مقاطع عرض یطراح -3-5-2-2

 هاي مختلف دپو. در قسمت یلیهاي زیرسازي شبکه ر و ارائه الزامات الیه یهته -3-5-2-3

نظر در اجراي زیرسازي، منابع هاي مورد  زیرسازي، نوع و میزان آزمایش یو ارائه مشخصات فن یهته -3-5-2-4

 قرضه و روش اجرا.

روگذر،  یلاز قب یلر یرسازيهاي مستحدثات مرتبط با ز و ارائه دفترچه محاسبات و نقشه یطراح -3-5-2-5

 زیرگذر و ... و همچنین ارائه کلیات الزامات مورد نیاز نظیر طرح انحراف ترافیک حین اجرا و ...

 آالت مورد نیاز براي اجراي زیرسازي. ماشین یمشخصات عموم یهته -3-5-2-6

هاي اجراي عملیات زیرسازي براساس آخرین فهرست بهاي  متره مقادیر و برآورد احجام و هزینه یهته -3-5-2-7

 .کشور ریزي برنامهو سازمان مدیریت 

 اسناد مناقصه اجراي زیرسازي. یهته -3-5-2-8

 يمطالعات روساز -3-5-3

 به مطالعات مصوب.روسازي دپو با توجه  ییارائه گزارش اجزاي نها -3-5-3-1

 کلیه مصالح روسازي. یو ارائه مشخصات فن یهته -3-5-3-2

ها به یکدیگر اعم از جوشکاري طویل، کوتاه و یا بدون جوشکاري و  تعیین روش دقیق اتصال ریل -3-5-3-3

 انتخاب روش مناسب.

 و سوزن بندي در دپو. یلیپالن و مقاطع خطوط ر یهاي اجرای و ارائه نقشه یهته -3-5-3-4
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 دیر مصالح روسازي خطوط و سوزن بندي دپو.و ارائه لیست مقا یهته -3-5-3-5

 گذاري براي گزینه منتخب روسازي. هاي مختلف ریل و ارائه  روش یهته -3-5-3-6

 .يتیپ روساز يها و ارائه آلبوم نقشه یهته -3-5-3-7

 اجزاي روسازي. یفن یگیري و بازرس و ارائه دستورالعمل کنترل، تحویل یهته -3-5-3-8

و تعمیر  يآالت نگهدار ماشین یمشخصات فن یههاي مختلف تعمیرات خطوط و ته سیستم یبررس -3-5-3-9

 ی،هاي نگهداري آن و انتخاب روش مناسب با توجه به شرایط محیط و ارائه تلرانس یلیخطوط ر

 امکانات متناسب با آن. یو اقتصادي و پیش بین یترافیک

و  یزاتجداول برآورد مقادیر و هزینه اجراي پروژه براي کلیه موارد اعم از مصالح، تجه یهته -3-5-3-10

 آالت و هزینه اجراي خط. ماشین

 اسناد مناقصه اجراي روسازي. یهته -3-5-3-11
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 مهندسی تفصیلی مدارك و مستندات -3-6

ها و  ) مشتمل بر دفترچه محاسبات، نقشهمهندسی تفصیلی( یلیتفص یمدارك و مستندات مربوط به طراح

 است: یلاز طرف شرکت طراح ارائه شود به شرح جدول ذ یدکه با یفن يها گزارش

  یمدارك طراح -3-6-1

 مهندسی تفصیلیمدارك و مستندات  -1-3 جدول 

 نوع مدرك عنوان مدرك ردیف

  نقشه یلیو خطوط ر یبانیپشت ساتیها، محوطه، تأس ساختمان ییاجرا مدارك 1
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 خواننده گرامی

 یو مطالعات یقاتیتحق یتسال فعال چهلاز  یشبا گذشت ب نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه،امور 

دستورالعمل، مشخصات  یار،نامه، ضابطه، مع ییندر قالب آ ی،فن -یتخصص یهعنوان نشر شتصده خود، افزون بر

یاد موارد  يدر راستا حاضر شرح خدماتو ابالغ کرده است.  یهو ترجمه، ته یفصورت تأل و مقاله، به ی عمومیفن

. شود به کار برده یرانعم هاي یتبه توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعال یلشده، تا در راه ن یهته شده

در سایت اینترنتی  یراخ هاي الیات منتشر شده در سفهرست نشر یشتر،ب ییآشنا يلحاظ برا ینبه ا

nezamfanni.ir باشد. قابل دستیابی می 
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 نشریهاین 

 هايقطار  ینگو پارک شرح خدمات طراحی دپو"با عنوان 
دپو  طراحی شرح خدماتدر راستاي معرفی و آشنایی با   " يشهر

به منظور انسجام و    خطوط ریلی شهري و حومه هاي و پارکینگ

هماهنگی شرح کار و پرهیز از اعمال سالیق در سه فصل تدوین 

  گردیده است.

فصل اول مربوط به کلیات (تعاریف و مفاهیم ) بوده و در فصل 

از  شرح کار بخشیبه عنوان  پایه مهندسی دوم شرح خدمات

 ارائه شده است.سنجی حمل و نقل ریلی شهري مطالعات امکان 

مربوط به تفصیلی مهندسی شرح خدمات مشتمل بر فصل سوم 

، تکنولوژي تعمیرات ناوگان، شبکه خطوط ریلیزمین، محدوده 

  .باشد میدپو  ها و محوطه ساختمانسیویل 

هاي اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل  دستگاه

و شرح خدمات طراحی دپو به عنوان  نشریهتوانند از این  دیگر می

 استفاده نمایند. قطار شهري هاي پارکینگ

 


	فصل1- کلیات
	1-1- دامنه کاربرد
	1-2- هدف
	1-3- پیش نیاز طراحی
	1-4- واژه شناسی
	1-5- تخصصهای لازم
	1-6-  نظام پیشنهادی ارجاع کار
	1-7- فرآیند انجام مطالعات

	فصل2- شرح خدمات-مهندسی پایه
	2-1- مطالعات زمین دپو
	2-1-1- گردآوری و اخذ اطلاعات زمین تخصیص داده شده به دپو بر اساس اسناد پیش نیاز.
	2-1-2- مطالعه و بررسی مطالعات مصوب جامع حمل و نقل و ترافیک ساماندهی شهری منطقهای و یا هرگونه مطالعات موردی در زمینه حمل و نقل و ترافیک در حوزه نفوذ طرح.
	2-1-3- مطالعه و بررسی محدوده زمین با بازدید محلی و کسب اطلاعات مورد نیاز.
	2-1-4- بررسی پلان توپوگرافی زمین محدوده و مجاور دپو و درخواست انجام مطالعات تکمیلی نقشهبرداری در صورت نیاز.
	2-1-5- بررسی مطالعات ژئوفیزیک محدوده دپو.
	2-1-6- بررسی گزارش ژئوتکنیک و لرزهخیزی محدوده زمین دپو و درخواست حفر گمانههای اضافی در صورت نیاز.
	2-1-7- بررسی گزارش مطالعات هیدرولوژی محدوده زمین دپو.
	2-1-8- جمعآوری اطلاعات مربوط به امکانات منطقه در تأمین و اتصال به شبکه تأسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژه از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب و همچنین در محدوده زمین مورد نظر.
	2-1-9- مطالعه و بررسی دسترسیهای جادهای و موقعیت ورود خط ریلی به زمین دپو.
	2-1-10- جمعبندی و تدوین گزارش مطالعات فوق به همراه تصویر و نقشه به شرح موارد ذیل:

	2-2- مطالعات تکنولوژی تعمیرات ناوگان
	2-2-1- اخذ اطلاعات، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات پیش نیاز طراحی شامل:
	2-2-2- مطالعه و تعیین استراتژیهای انجام نگهداری و تعمیرات ناوگان و نقش ذینفعان و تعیین حجم برون سپاری فعالیتهای نت.
	2-2-3- بررسی و تعیین سطوح مختلف نگهداری و تعمیرات ناوگان به همراه دستهبندی فعالیتهای قابل انجام در دپو و پارکینگ.
	2-2-4- بررسی و تعیین ایستگاههای کاری به همراه برآورد زمان توقف ناوگان جهت تعمیرات و بازدیدهای دورهای در تعمیرگاهها (نفر- ساعت/ نفر- روز).
	2-2-5- محاسبه تعداد خطوط ریلی (ایستگاههای کاری) و چاله سرویسهای مورد نیاز در فضاهای تعمیراتی و پارکینگ.
	2-2-6- تعيين سيستم گردش كار و ماتریس ارتباط بين فعالیتهای نت ناوگان و پرسنل تعمیراتی مورد نیاز.
	2-2-7- بررسی و تعریف فرآیند تعمیراتی در هر یک از ساختمانهای تعمیراتی دپو و پارکینگ.
	2-2-8- تهیه لیست ساختمانها و معرفی فضاهای تعمیرگاهی و بررسی ارتباط کاری آنها.
	2-2-9- تعیین ابعاد ساختمانها و تهیه لیاوت عملکردی آنها به همراه جانمایی خطوط ریلی هر سالن.
	2-2-10- تعیین الزامات تکنولوژی بخشهای مختلف ساختمانهای تعمیرگاهی، پارکینگ و انبار مشتمل بر کف سازی، ابعاد دربها، ترازهای عملیاتی سطوح، ارتفاع ساختمانها و ...
	2-2-11- طرح جانمایی اولیه ماشين آلات و تجهيزات اصلی کارگاهی.
	2-2-12- تهيه فهرست اولیه ماشينآلات و تجهيزات اصلی کارگاهی مورد نياز.
	2-2-13- ارائه نقشههای پلان و مقاطع عملکردی ساختمانهای تعمیرگاهی و پارکینک.
	2-2-14- جمعبندی مطالعات انجام شده و ارائه گزارش مهندسی پایه تکنولوژی تعمیرات ناوگان.

	2-3- مطالعات جانمایی ساختمانهای تعمیراتی و سایر فضاها در محوطه دپو
	2-3-1- مطالعه کامل ارتباطات خارجی ساختمانها، محوطه و خيابانبندي پروژه با توجه به عوارض طبيعی و توپوگرافی زمین، احجام خاکی، محلهای دپو و قرضه خاک، مطالعات روسازی مسیر، موقعیت و ساختمانهاي موجود، شبکههاي تأسيساتی(برقی و مکانیکی)، امکانات اطفاي حريق و تخليه�
	2-3-2- بررسی اثرات اجرای سازه زیرزمینی بر روی مستحدثات بارز سطحی محدوده دپو (در صورت وجود ابنیه زیر سطحی).
	2-3-3- مطالعه و بررسی گزینههای مختلف جانمایی ساختمانهای تعمیرگاهی و پارکینگ در دپو و ارائه به کارفرما با توجه به بند (1) و الزامات طرح هندسی (موضوع بند 5-1).
	2-3-4- پیشنهاد گزینه منتخب مشاور و اخذ دیدگاههای کارفرما.
	2-3-5- ارائه طرح اوليه جانمایی منتخب ساختمانها در محوطه پس از اخذ تائیدیه از کارفرما.
	2-3-6- بررسی و ارایه طرح تسطيح بستر و تعيين حدود و رقوم ارتفاعی سطوح و مسیرهای دسترسی، ساختمانها، خطوط ریلی و تراز ورودی ساختمانها با در نظر گرفتن تراز بهینه دپو به لحاظ هیدرولوژی، کنترل سیلاب، احجام خاکی، مطالعات روسازی مسیر اصلی و تراز ریل و جادههای ورو�
	2-3-7- بررسی و تعیین طرح اوليه جادههاي دسترسی در محوطه دپو با رعايت حداقل تداخل با شبکه خطوط ریلی و تعیین محل جاده ورودی به دپو.
	2-3-8- بررسی موقعیت اولیه چراغهاي روشنایي، ديوارهای حائل و .... در محوطه و تداخل با دیگر مستحدثات و ابنیه.
	2-3-9- بررسی و جانمایی طرح اولیه فضاي سبز.
	2-3-10- بررسی و تعیین نحوه جمعآوري و انتقال آبهاي سطحی و زیرزمینی، زهکشی، فاضلاب بهداشتی و صنعتی و استقرار سپتيک يا تصفيهخانه بر اساس هر نوع عامل تعیین کننده.
	2-3-11- بررسی و تعیین طرح اولیه کانالها و ترنچهای تأسیساتی و شبکه لولهکشی در سایت دپو و محوطه بر اساس نیازهای تأسیساتی.
	2-3-12- بررسی و تعیین طرح مقدماتی کانالهای تأسیسات برقی و شبکه کابلکشی در سایت دپو.
	2-3-13- بررسی و تعیین شبکه آبیاری فضای سبز.
	2-3-14- بررسی و تعیین طرح اوليه حفاظت فيزيکی و نحوه محصور نمودن محدوده زمین.
	2-3-15- ارائه نقشه پلان اولیه جانمایی ساختمانهای تعمیرگاهی، پارکینک، محوطه و پشتیبانی در دپو.

	2-4- مطالعات ساختمانهای دپو
	2-4-1- معماری
	2-4-1-1- مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل، احداث دپو.
	2-4-1-2- جمع آوری اطلاعات و بررسی وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با زمین محل احداث دپو.
	2-4-1-3- بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب شهری موثر در طرح معماری ساختمانهای دپو.
	2-4-1-4- بررسی و انتخاب بهترین مصالح ساختمانی با توجه به معیارهای بومی بودن، محیطی، قابلیت شستشو، دوام، سهولت تعویض و ...
	2-4-1-5- بررسی و تعیین الزامات طراحی فضاها و ساختمانها بر اساس استفاده از حداکثر نور طبیعی در طول روز.
	2-4-1-6- بررسی ارتباطات عمودی و افقی داخل ساختمانها با توجه به عملکرد هر یک از فضاهای داخلی بر اساس نحوه اسقرار، نورگیری، تراکم طبقات، سیستمهای تأسیساتی، تجهیزات، مقررات ایمنی، اطفاء حریق، تخلیه اضطراری ساختمان و پدافند غیر عامل.
	2-4-1-7- جمعبندی موارد فوق و ارائه گزارش مهندسی پایه معماری.
	2-4-1-8- طراحی و ارائه نقشه پلان، مقاطع و نمای معماری ساختمانها.
	2-4-1-9- تهیه لیست مشخصات کلی مصالح مصرفی در نازککاری و سفتکاری.

	2-4-2- سازه
	2-4-2-1- بررسی نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک، لرزهخیزی و مقاومت مصالح.
	2-4-2-2- بررسی و ارائه طرح اولیه سازه زیرزمینی و روش اجرای آن با توجه به شرایط حاکم بر طرح (درصورت لزوم).
	2-4-2-3- مشخص کردن مبانی بارگذاری سازه ساختمانها.
	2-4-2-4- تعیین نوع فونداسیونها، سیستم باربری سازه با مصالح بتنی یا فولادی، نوع سقفها.
	2-4-2-5- ارائه طرح اولیه و گزارش مهندسی پایه سازه ساختمان شامل فونداسیونها، اسکلت و ... بر اساس معیارهای مصوب.

	2-4-3- تأسیسات مکانیکی
	2-4-3-1- تعیین مبانی طراحی تأسیساتی با توجه به عملکرد هر یک از ساختمانها، تعداد پرسنل، شرایط اقلیمی محیطی، شرایط محیطی داخلی فضاها، چک لیستهای بازده حرارتی،  نحوه بهره برداری.
	2-4-3-2- مطالعه سیستمهای مختلف تأسیساتی به شرح ذیل و ارائه پیشنهادهای مختلف و انتخاب گزینه برتر:
	2-4-1- تأسیسات برقی

	2-4-3-3- تعیین مبانی طراحی سیستمهای تأسیسات برق رسانی، روشنایی و ارتباطی شامل:
	2-4-3-4- تعیین تعداد و محل جانمایی پستهای برق فشار متوسط.
	2-4-3-5- بررسی و معرفی سیستم کنترل ساختمان BMS.
	2-4-3-6- جمعبندی موارد فوق و تهیه و ارائه طرح تأسیسات الکتریکی مهندسی پایه.


	2-5- مطالعات ریلی
	2-5-1- طرح هندسی ریلی
	2-5-1-1- مطالعه و بررسی مبانی ضوابط اولیه طرح هندسی بر اساس مطالعات امکانسنجی، شبکه خطوط ریلی و مشخصات فنی ناوگان.
	2-5-1-2- بررسی و لحاظ نمودن گاباري ديناميکی ناوگان در کليه خطوط ریلی.
	2-5-1-3- بررسی ارتباط ریلی بین ساختمانها بر اساس گزارش کار تعمیرات با توجه به مطالعات تکنولوژی مهندسی پایه.
	2-5-1-4- بررسی و پیشنهاد پلان اولیه هندسه خطوط ریلی (شیب و فراز، قوسها، سوزنها و تراز ریل ورودی به محدوده زمین در دپو) و ارائه گزینههای مختلف به کارفرما بر اساس طرح جانمایی مصوب ساختمانها در دپو.
	2-5-1-5- ارائه گزینه برتر و طراحی مقدماتی آرايش خطوط ريلی با توجه به وضعيت استقرار ساختمانها شامل طراحی مسير، چيدمان سوزنها و کراس اورها.
	2-5-1-6- جمعبندی و ارائه گزارش ضوابط طرح هندسی به همراه نقشه پلان آرایش خطوط ریلی در دپو.

	2-5-2- مطالعات زیر سازی
	2-5-2-1- مطالعه و بررسی گزارشات ژئوتکنیک و نقشه توپوگرافی محدوده زمین دپو.
	2-5-2-2- تعیین معیارهای پذیرش خاک و تحکیم بستر و روشهای اجرای آن.
	2-5-2-3- بررسی روشهای مختلف زیرسازی و پیشنهاد گزینه برتر.
	2-5-2-4- ارائه نقشه  پلان و پروفيل مسير منتخب با توجه به تراز ارتفاعی دپو.
	2-5-2-5- جمعبندی و ارائه گزارش مهندسی پایه زيرسازي شبکه خطوط ریلی دپو و پارکينگ به همراه روشهای اجرای زیر سازی، کروکی پلها، ترانشهها، زهکشی بستر، محوطه سازی و ...

	2-5-3- مطالعات روسازی
	2-5-3-1- بررسی و استخراج مبانی طراحی، از امکان سنجی خط، طرح هندسی و مشخصات فنی ناوگان.
	2-5-3-2- بررسی و پیشنهاد سیستمهای مختلف روسازی خطوط ریلی دپو به همراه ارزیابی فنی – اقتصادی به شرح ذیل:
	2-5-3-3- انتخاب گزینه برتر طرح روسازی دپو بر اساس نظر کارفرما.
	2-5-3-4- بررسی و تعیین نیروهای اعمالی بر روسازی بر اساس اطلاعات ناوگان.
	2-5-3-5- بررسی و تعیین مصالح مورد نياز براي اجراي روسازي (سوزن، تقاطع، ريل، پابند و اجزاي آن، تراورس، پدهاي مورد نياز، بافر استاپ و ...).
	2-5-3-6- طراحی روسازی خطوط ریلی مشتمل بر مقاطع عرضی شامل روسازي، کانالهای زهکشی، داکتهاي تأسيساتی، جمع آوری آب بین خطوط و غيره در خطوط دپو.
	2-5-3-7- جمعبندی و ارائه گزارش مهندسی پایه روسازي شبکه خطوط ریلی دپو و پارکينگ.


	2-6- بررسی ملاحظات فنی سیستم سیگنالینگ، کنترل و مخابرات
	2-6-1- مطالعه و بررسی مبانی طراحی و مشخصات کلی سیستمهای سیگنالینگ، کنترل و مخابرات با مطالعه مستندات فنی پیش نیاز.
	2-6-2- بررسی جانمایی و تعیین تداخلات احتمالی کانالها و ترنچهای عبوری شبکه سیگنالینگ و مسیرهای عبوری مخابرات با تجهیزات، شبکه خطوط ریلی و سایر زیر ساختها در محدوده دپو.

	2-7- بررسی ملاحظات فنی شبکه تأمین توان ناوگان
	2-7-1- مطالعه و استخراج مبانی طراحی و مشخصات کلی شبکه تأمین توان ناوگان با مطالعه مستندات فنی پیش نیاز.
	2-7-2- بررسی جانمایی و تعیین تداخلات احتمالی پایهها، کانالها و ترنچهای عبوری شبکه تأمین توان با تجهیزات، شبکه خطوط ریلی و سایر زیر ساختها در محدوده دپو.

	2-8- مطالعات زیست محیطی
	2-8-1- بررسی و تعیین الزامات هوشمندسازی سیستمهای روشنایی و تهویه مطبوع ساختمانها و فضاهای دپو.
	2-8-2- بررسی و تعیین الزامات طراحی عایق سازی حرارتی فضاها بر اساس نوع کاربری ساختمانها در دپو.
	2-8-3- بررسی روشهای کاهش صدا و ارتعاش و تعیین لزوم انجام روشهای کاهش ارتعاش و صدا در دپو12F .
	2-8-4- بررسی و انتخاب بهترین گزینه جانمایی بهینه فضاها و خطوط ریلی با آلودگی صوتی زیاد، براساس حداکثر بودن فاصله آنها از مراکز مسکونی و اداری اطراف.
	2-8-5- بررسی و انتخاب روش مناسب تصفیه پساب صنعتی دپو و تعیین مشخصات آن بر اساس الزامات شبکه فاضلاب شهری.
	2-8-6- طراحی فضاهای سبز محوطه دپو بر اساس شرایط و اقلیم منطقه با در نظر گرفتن حداقل مصرف آب.
	2-8-7- بررسی و تعیین روش مناسب جمعآوری و دفع ضایعات صنعتی، نخالههای ساختمانی، زبالههای اداری و بهداشتی و... در دپو.
	2-8-8- بررسی و تعیین مناسبترین روش جلوگیری از آلودگی محیط زیست طی انجام فعالیتهای تعمیراتی در دپو نظیر رنگآمیزی و بادگیری ناوگان.

	2-9- پدافند غیر عامل
	2-9-1- بررسی و تعیین روشهای مختلف محصور بودن محدوده سایت دپو و حراست آن و انتخاب گزینه برتر.
	2-9-2- بررسی و تعیین الزامات ایمنی و بهداشت فنی مرتبط به پرسنل و ساختمانهای دپو.
	2-9-3- بررسی و تعیین الزامات طراحی یکپارچه شبکه مخابرات، کنترل حرکت ناوگان و سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمانها، فضاها و سیستمهای شبکه ریلی دپو با مرکز بحران شهر.
	2-9-4- بررسی و تعیین الزامات و مشخصات تائیر گذار بر طراحی ساختمانها و محوطه دپو با توجه به درجه اهمیت هر مکان مطابق با ضوابط طراحی دپو.

	2-10- برآورد اجرایی پروژه
	2-10-1- ارائه برآورد اولیه زمان، احجام و هزینههای اجرایی شامل:
	2-10-2- اولویتبندی احداث ساختمان

	2-11- مدارک و مستندات

	فصل3- شرح خدمات-مهندسی تفصیلی
	3-1- مطالعات تجهیزات تعمیرگاهی خطوط ریلی
	3-1-1- تهیه و ارائه لیست نهایی ماشینآلات و تجهیزات، برآورد برق مصرفی، فاضلاب صنعتی، هوای فشرده، آب صنعتی و محدوده فونداسیونهای ویژه به شرح موارد ذیل:
	3-1-2- تهیه و ارائه مشخصات فنی ماشینآلات و تجهیزات برای موارد ذیل:
	3-1-3- تهیه و ارائه  برگه دادههای فنی ماشینآلات و تجهیزات برای موارد ذیل:
	3-1-4- تهیه نقشه پلان جانمایی ماشینآلات و تجهیزات اصلی و تجهیزات ثابت عمومی تعمیرگاهی ناوگان در ساختمانها و فضاهای تعمیراتی دپو.
	3-1-5- تهیه لیست دسته بندی و اولویتبندی شده خرید تجهیزات بر اساس سیاست کارفرما.
	3-1-6- تهیه اسناد مناقصه خرید ماشینآلات و تجهیزات برای موارد ذیل:

	3-2- مطالعات بهره برداری از دپو
	3-2-1- بررسی و تعیین شرح فعالیتهای تعمیرگاهی ناوگان، بر اساس مطالعات مراحل اول و کتابچه نهایی سازنده ناوگان.
	3-2-2- تعیین  نظام بهرهبرداری عملیات نگهداری و تعمیرات در دپو شامل:
	3-2-3- تهیه سیکلهای اصلی چرخش ناوگان در دپو به همراه فلوچارت.
	3-2-4- تهیه نمودار چرخش کار فعالیتهای نت برای هر یک از ساختمانهای تعمیرگاهی شامل موارد ذیل:
	3-2-5- تحلیل وضعیت بحرانی جابجای ناوگان در شبکه خطوط ریلی دپو با توجه به چیدمان خط و سوزن.
	3-2-6- تهیه لیست و چارت سازمانی پرسنل بهرهبرداری و عملیلتی دپو.
	3-2-7- جمعبندی و ارائه گزارش بهرهبرداری از دپو.

	3-3- مطالعات سیویل و تأسیسات محوطه
	3-3-1- سیویل و سازه
	3-3-1-1- تدقيق پلان و ترازهای نهایی جانمايی ساختمانها و فضاهاي دپو در زمين منتخب بر اساس دادههای نقشهبرداري محلی، ترازهای سطوح مجاور سایت، احجام خاکی و ترازهای مرتبط با روسازی ریلی دپو.
	3-3-1-2- طراحی، تهیه و ارائه پلانها و مقاطع عرضی و طولی طرح تسطيح اراضی با جزئيات مربوطه.
	3-3-1-3- طراحی شبکه ارتباط سوارهرو و پيادهرو.
	3-3-1-4- طراحی شبکه جمعآوري و دفع آبهاي سطحی در محوطه و پسابهاي سالنها.
	3-3-1-5- تهیه و ارائه نقشه پلان و پروفيل عرضی و طولی جادههاي آسفالته، جدولگذاری، جمعآوری آبهای سطحی و محوطهسازي دپو و تعیین جزئیات اجرایی آن.
	3-3-1-6- طراحی فونداسیون تجهیزات و یا تأسیسات مستقر در محوطه از قبیل پايههاي برق بالاسري (OCS)، چراغهاي روشناي، ديوارهاي حائل، آبروها و کانالهای تأسیساتی و تجهیزاتی.
	3-3-1-7- انجام محاسبات فنی سازه و ارائه نقشه سازه و فونداسیون، جزئیات اجرایی، دفترچه محاسبات و پلان جانمایی در محوطه جهت موارد ذیل:
	3-3-1-8- تهیه و ارائه  جداول عمليات خاکی.
	3-3-1- تأسیسات مکانیکی و برقی

	3-3-1-9- تهیه و ارائه دفترچه محاسبات و نقشههاي تفصيلی تأسيسات برقی محوطه شامل:
	3-3-1-10- دفترچه محاسبات فنی تأسیسات مکانیکی محوطه بر اساس مطالعات مصوب مهندسی پایه شامل:
	3-3-1-11- تهیه و ارائه متره مقادير و برآورد احجام و هزينههاي اجراي عمليات محوطه سازي و تأسيسات الکتريکی و مکانيکی براساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت برنامه ريزي.
	3-3-1-12- تهیه اسناد مناقصه محوطه سازي.


	3-4- مطالعات ساختمانهای دپو
	3-4-1- معماری
	3-4-1-1- تعیین نقاط مختصاتی احداث ساختمانها و کلیه مستحدثات.
	3-4-1-2- طراحی معماری کلیه ساختمانها و مستحدثات بر اساس مطالعات مصوب مهندسی پایه.
	3-4-1-2-1- تهیه و ارائه نقشه پلان و مقاطع معماری کلیه طبقات با جزئیات اجرایی.
	3-4-1-2-2- تهیه و ارائه نقشه نماهای داخلی و خارجی اجرایی.
	3-4-1-2-3- تهیه و ارائه نقشه بزرگ نمایی پلان و مقاطع با جزئیات اجرایی به شرح ذیل:

	3-4-1-3- تهیه و ارائه جدول نازک کاری دیوارها و کف سازی سالنها، کارگاهها و چاله سرویسها.
	3-4-1-4- تهیه و ارائه نقشه پلان رنگ آمیزی و علائم مسیر تردد کارکنان و عبور وسایط حمل و نقل کارگاهی در فضاهای دپو.
	3-4-1-5- تهیه و ارائه نقشه جانمایي تجهیزاتی نظير بالابر، آسانسور، جرثقيل و ... بر اساس مطالعات مهندسی پایه تکنولوژی تعمیرات ناوگان.
	3-4-1-6- تهیه و ارائه دفترچه جزئیات اجرایی تیپ شامل: کلیه جزئیات از قبیل نقشه دربها، پنجرهها و...
	3-4-1-7- تهیه و ارائه مشخصات فنی مصالح ساختمانها.

	3-4-2- سازه
	3-4-2-1- بررسی و طراحی نیازمندیهای عناصر سازهای مرتبط با تجهیزاتی نظیر بالابر، آسانسور، جرثقیل، تراش چرخ زیر زمینی و ...
	3-4-2-2- انجام محاسبات فنی سازه سطحی و یا زیرسطحی و ارائه دفترچه محاسبات سازه و فونداسیون کلیه ساختمانها، چاله سرویسها، بالابر و فونداسیون تجهیزات نگهداری و تعمیرات، سازه نگهدار ابنیههای زیر سطحی و ...
	3-4-2-3- تهیه و ارائه نقشه و جزئیات اجرایی سازهها.
	3-4-2-4- تهیه و مشخصات فنی عناصر سازهای (سطحی و یا زیر سطحی).
	3-4-2-5- تهیه لیست میلگردهای مصرفی در سازههای بتنی.

	3-4-3- تأسیسات مکانیکی
	3-4-3-1- انجام محاسبات فنی و ارائه دفترچه محاسبات سیستمهای تأسیسات مکانیکی بر اساس مطالعات مصوب مهندسی پایه.
	3-4-3-2- طراحی و  ارائه  نقشههای اجرایی تأسیسات مکانیکی شامل:
	3-4-3-3- تهیه و ارائه رایزر دیاگرام سیستمهای تأسیسات مکانیکی
	3-4-3-4- جانمایی تجهیزات تأسیسات مکانیکی.
	3-4-3-5- تهیه و ارائه مشخصات فنی تأسیسات مکانیکی شامل (دستگاهها، تجهیزات، مصالح و ...).

	3-4-4- تأسیسات برقی
	3-4-4-1- انجام محاسبات فنی شبکههای تأسیسات برقی بر اساس مطالعات مصوب مهندسی پایه.
	3-4-4-2- طراحی و ارائه نقشههای اجرایی تأسیسات برقی ناویژه شامل:
	3-4-4-3- تهیه رایزر دیاگرام شبکههای انتقال جریان ضعیف، نرمال و اضطراری و دیزل ژنراتور.
	3-4-4-4- طراحی و محاسبه و ارائه نقشههای پست برق فشار ضعیف و متوسط مشتمل بر تابلوها، ترانسفورماتورها و جانمایی آنها.
	3-4-4-5- طراحی سیستم BMS.
	3-4-4-6- تهیه مشخصات فنی تأسیسات برقی ساختمانها.

	3-4-5- تهیه متره مقادير و برآورد احجام کليه ساختمانها و مستحدثات به تفکیک هر ساختمان به شرح ذیل.
	3-4-6- تهیه اسناد مناقصه مهندسی تفصیلی معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی کلیه ساختمانها و مستحدثات دپو.

	3-5- مطالعات ریلی
	3-5-1- تدقيق طراحی خطوط ريلی شامل آرايش خطوط ريلی و چيدمان سوزنها با توجه به وضعيت نهایي استقرار ساختمانها و فضاهاي دپو.
	3-5-2- مطالعات زیر سازی
	3-5-2-1- طراحی و ارائه نقشه پلان و پروفيل نهایي شبکه خطوط ریلی محوطه و ساختمانهای دپو براساس مطالعات ميدانی و مطالعات مهندسی پایه زيرسازي در مقياس 1:500 (افقی) 1:100 (عمودي) با جزئیات اجرایی.
	3-5-2-2- طراحی و ارائه نقشه مقاطع عرضی مناسب از محلهاي مختلف شبکه خطوط ریلی دپو.
	3-5-2-3- تهیه و ارائه الزامات لايههاي زيرسازي شبکه ریلی در قسمتهاي مختلف دپو.
	3-5-2-4- تهیه و ارائه مشخصات فنی زيرسازي، نوع و ميزان آزمايشهاي مورد نظر در اجراي زيرسازي، منابع قرضه و روش اجرا.
	3-5-2-5- طراحی و ارائه دفترچه محاسبات و نقشههاي مستحدثات مرتبط با زیرسازی ریل از قبیل روگذر، زيرگذر و ... و همچنين ارائه کليات الزامات مورد نياز نظير طرح انحراف ترافيک حين اجرا و ...
	3-5-2-6- تهیه مشخصات عمومی ماشينآلات مورد نياز براي اجراي زيرسازي.
	3-5-2-7- تهیه متره مقادير و برآورد احجام و هزينههاي اجراي عمليات زيرسازي براساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور.
	3-5-2-8- تهیه اسناد مناقصه اجراي زيرسازي.

	3-5-3- مطالعات روسازی
	3-5-3-1- ارائه گزارش اجزاي نهایی روسازي دپو با توجه به مطالعات مصوب.
	3-5-3-2- تهیه و ارائه مشخصات فنی کليه مصالح روسازي.
	3-5-3-3- تعيين روش دقيق اتصال ريلها به يکديگر اعم از جوشکاري طويل، کوتاه و يا بدون جوشکاري و انتخاب روش مناسب.
	3-5-3-3- تعيين روش دقيق اتصال ريلها به يکديگر اعم از جوشکاري طويل، کوتاه و يا بدون جوشکاري و انتخاب روش مناسب.
	3-5-3-3- تعيين روش دقيق اتصال ريلها به يکديگر اعم از جوشکاري طويل، کوتاه و يا بدون جوشکاري و انتخاب روش مناسب.
	3-5-3-4- تهیه و ارائه نقشههاي اجرايی پلان و مقاطع خطوط ریلی و سوزن بندي در دپو.
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