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  شگفتاريپ

تدوين شده در زمينه مطالعات توجيهي و برداشت واحد از بندهاي شرح خدمات هاي مختلف از قسمت تربمنظور درك روشن    
ارائه ي در مواجهه با مسئله مورد نظر از سوي كارفرمايان و مهندسان مشاور، يهاي عمراني شهري و ايجاد وحدت رويه و همگراطرح

   .تشخيص داده شدضروري  توضيحاتي در قالب يك سند راهنما
تر بندهاي شرح خدمات و بهبود كيفيت خروجي مطالعات تر و تفسير دقيقاميد است مطالب اين سند راهنما در دريافت روشن    

  بر مبناي سند مذكور تهيه مي گردند، مفيد واقع گردد. ها كه توجيهي پروژه
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راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  1: صفحه

 

 

  

 مقدمه

نويس سند مطالعات توجيهي مبناي كار قرار داده شده است. به عبارت ديگر، در اين راهنما، براي تسهيل استفاده كاربران، پيش   
استفاده كاربران و درك سريعتر ها و سرتيترهاي استفاده شده در سند مطالعات توجيهي و راهنماي آن، موجب تسهيل تطابق شماره
چنين، راهنما  داراي هويتي مستقل بوده و براي استفاده از آن نياز به رجوع به سند مطالعات توجيهي  نيست و گردد. هممطالب مي

 شود:بندي ميمطالب ارائه شده، پيوستگي خود را دارا است. در اين راستا، سند مطالعات توجيهي به صورت زير تقسيم
  باشد.هايي كه كامالً مشخص بوده و نيازمند توضيح اضافي نميشبخ -1
 شود.هايي كه جامع بوده و انجام آن با جزئيات بيشتر ميسر ميبخش -2

 هايي كه نيازمند ارائه توضيحات بيشتر است. بخش -3

 خاكستري نشان داده نويس بدون زمينه و بخش راهنماي سند با زمينهنويس و راهنماي سند، بخش پيشپيشتمايز بخش براي 
باشد. لذا، در ادامه به نويس ميهاي مختلف همانند پيشبندي بخشاستفاده از اين راهنما، شماره سهولتچنين، براي هم .شده است

 (تعاريف) پرداخته خواهد شد. 3بخش 

    



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  2: صفحه

 

 

  

  : 1تعاريف -3
 باشد.مي معياراز  مجاز  3و رواداري حد يا حدود قابل قبول: 2استاندارد -

بر پايه محاسبات و مفروضات بردار عنوان و مشخصات اصلي اقالم قابل تحويل به دستگاه بهرهبرداري از بهره: 4برداريبهره -
  .است هاي مربوط و اطمينان از عملكرد آن بر طبق شرايط خواسته شدهطراحي و دستورالعمل

  .اهداف اوليه تعريف شده استآن با سنجش / پروژه و عملكرد طرح براي تحليل اطالعات گردآوري :5پايش -
فرآيندي منحصر به فرد متشكل از مجموعه اي از فعاليت هاي هماهنگ و كنترل شده همراه با تاريخ هاي شروع  :6پروژه -

و پايان، كه براي دستيابي به هدفي منطبق با الزامات معين انجام مي گيرد و محدوديت هاي زمان، هزينه و منابع را شامل 
  مي شود.
تواند از چند پروژه تشكيل گردد كه در راستاي دستيابي به اهداف اصلي طرح به صورت وابسته يا مستقل ح ميهر طر

 شود. اجرا مي

 پذيرد. اي است كه در آن مطالعات توجيهي و طراحي مفهومي انجام ميدورهشامل : 7پديدآوري طرح يا پروژهدوره  -

 شود.به كار گرفته مي  پروژه /هدف طرح پايش و ارزشيابيارزش يا مفهومي كيفي است كه براي : 8شاخص -

هدف، موقعيت و عنوان آنها، براساس مطالعات  هاي كلي طرح كهمطالعات و دادهها، مجموعه بررسي: 9طراحي مفهومي -
  شود.توجيهي پذيرفته شده است و به منظور ارزيابي نهايي طرح انجام مي

مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني، اقتصادي،  مجموعه عمليات و خدمات طرح عمراني شهري/ طرح: -
شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن محيطي و اجتماعي كه توسط شهرداري تهران انجام ميزيست

هاي غيرثابت وابسته در دوره گذاري ثابت شامل هزينهساله شهرداري به صورت سرمايهپنج هاي برنامه عمرانيبه هدف
شود. هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين ميشود و تمام يا قسمتي از هزينهمطالعه و اجرا و يا مطالعات، اجرا مي

  منظور از طرح در اين سند طرح عمراني شهري است.
-عمراني مانند سازندگان، تامينهاي هها يا پروژعملكردهاي طرحتحت تاثير اشخاص حقيقي و حقوقي : 10نفععوامل ذي -

 بران است. كنندگان مالي، دستگاه بهره بردار، مشتريان و زيان

                                                 
  .است شده مرتب الفبا صورت به بخش، نيا در شده ذكر يهاواژه -1

2 - Standard 

3 - Tolerance 

  هيأت وزيران) 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339تصويبنامه شماره فصل اول نظام فني و اجرايي كشور ( 4بخش  13و  4جزء  - 4
  هيأت وزيران) 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339تصويبنامه شماره نظام فني و اجرايي كشور ( فصل اول 4بخش  16برگرفته از جزء  - 5
  (Project)   9000(اصطالحات و تعاريف) استاندارد ايزو  3بخش  17جزء  - 6
  ) 1-1-1سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران (سند  5برگرفته از جزء الف ماده  - 7
كه بر  ،هايي است كه داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستندگيري و مقايسه پديدهاي براي اندازهباشد و وسيلهچند متغير همگن مييك يا  نماينده كميتي است كه - 8

هاي هستند و براي تبديل دادهها، ابزاري جهت پايش و ارزشيابي شاخص . بررسي نمود ،تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي معيني را در طول يك دورهتوان، ميمبناي آن 
براي  ايشوند. به عبارت ديگر، سنجهها جهت تشريح موفقيت و سنجش تغييرات در طول زمان استفاده ميشود. شاخصخام به اطالعات مفيد و قابل مقايسه استفاده مي

  دهد.ست كه اجزاي مختلف يك مفهوم كمي يا كيفي را نشان مياي اباشد و بطور كلي، اندازهريزي شده ميآل يا برنامهمقايسه وضع جاري با وضع ايده
  )1-1-1سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران (سند  5بخش الف ماده  2جزء  - 9

   9000(اصطالحات و تعاريف) استاندارد ايزو  3بخش  13برگرفته از جزء  - 10



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  3: صفحه

 

 

  

 يا سازمان( كندمي واگذار مشاور   به را قرارداد و نامهموافقت موضوع عمليات اجراي كه است حقوقي شخص  يك  :كارفرما -
 ). گيردمي برعهده را پروژه هدايت مسئوليت كه گروهي

سازوكاري كه در آن طرف عمومي به منظور تامين كاالها و يا خدماتي كه در شرح  :11خصوصي - عمومي مشاركت -
نمايد. در اين سازوكار هاي طرف خصوصي استفاده ميهاي متعلق به وي، از ظرفيتمولدسازي داراييباشد يا وظايف وي مي

گذاري يا ارائه كاال يا خدمت و يا هر دو اين وظايف را به عهده دارد و حسب مورد تمام طرف خصوصي مسووليت سرمايه
پديدآوري، طراحي، ساخت، تامين مالي، تجهيز،  هاي تامين اين كاالها و خدمات ماننديا بخشي از وظايف و مسووليت

تواند به عهده بگيرد. در مقابل طرف عمومي عالوه بر نظارت بر كميت، برداري و تعمير و نگهداري نيز را مينوسازي، بهره
 نمايد. هاي الزم از طرف خصوصي اقدام ميكيفيت و زمان ارائه كاالها و خدمات، نسبت به ارائه حمايت

هاي پيشنهادي است كه ها و مطالعات اوليه به منظور رد يا قبول عناوين طرحشناسايي و بررسي: 12توجيهي مطالعات -
كه حداقل شامل  پذيرد.براساس مشخصات كلي طرح، برآورد كلي، دوره عمر طرح، و آثار جنبي و محيطي آن انجام مي

 اين موارد است:

o  بروندادهاتعريف طرح مشتمل بر اهداف كلي طرح و بازده و  
o ظرفيت -بررسي نيازها و تحليل تقاضا 

o برآورد هزينه كلي طراحي، اجرا و بهره برداري طرح 

o برآورد زمان بندي و مراحل دوره عمر طرح 

o گزينه هاي اصلي طرح 

o نحوه تحقق اهداف طرح و پاسخ گويي به نيازهاي دوره بهره برداري وحسب مورد برچيدن آن 

o  طرحموقعيت هاي ممكن براي اجراي 

o ظرفيت، عملكرد، بازده و اجزاي اصلي طرح 

o (... تاثير بر محيط زيست، محيط اجتماعي، محيط اقتصادي، و) مشخصات محيطي 

o آثار جنبي اجراي طرح 

o ويژگي هاي خاص زمينه تخصصي مربوط و داليل توجيهي مرتبط با آن 

 ...) پذيرش يا عدم پذيرش طرح و داليل آن (شامل مستندات، محاسبات، مدل ها و -

اين معيارها  .14كنند تا درجه نزديكي به اهداف مشخص گرددگيري ميابزاري است كه با آن شاخص را اندازه :13معيار -
عريف بندي و تمحيطي و پدافند غيرعامل گروهزيست ، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، و مالي فني،تواند در ابعاد مختلف مي

 شود.

                                                 
11- Public-Private Partnership 

  )1-1-1سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران (سند  5ماده بخش الف  1جزء  - 12
13 - Criteria 

 ضروري كارها موفقيت سنجش و پيشرفت براي هر يك لكن متفاوتند هم با   سه مفهوم شاخص، استاندارد و معيار اگر چههاي شاخص، استاندارد و معيار: تفاوت -14
، معيار   اند يا نه؟ها تحقق يافتهو آيا اهداف و سياست دهد كه آيا وضعيت مطلوب است يا نه؟چيست؟ استاندارد نشان ميدهد كه وضعيت نشان مي شاخص .باشندمي

  .گيري براي تشخيص درجه نزديكي به اهداف استنكات قابل اندازه



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  4: صفحه

 

 

  

 باشد.منظور  /شوددنبال  نفعاز ديدگاه عوامل ذي پروژه /رابطه با طرحآنچه كه در : 15پروژه /هدف طرح  -

شامل هزينه تامين مواد خام، ملزومات، انرژي، قطعات مصرفي، تعميرات و نگهداري، حق امتياز،  برداري:هاي بهرههزينه -
  هاي اداريدستمزد، ماليات، هزينه سربار، هزينه

  خدمات -4
كارهاي عمراني  سازي زمين،سازي و آمادهمحوطهشامل هزينه خريد زمين، گذاري: ايههاي ثابت سرمهزينه ريزيبرنامه -

-هاي سربار، هزينهمحيطي، هزينههاي زيستآالت و تجهيزات، تجهيزات خدماتي و جانبي، حفاظتها، ماشينو ساختمان

  بيني نشده.هاي پيشبرداري و هزينههاي قبل از بهره

 انجام مطالعات توجيهي  توضيحاتي پيرامون شرح -4-1

 هاي مورد نيازها، آمار، اطالعات و نقشهتعيين نيازهاي مطالعاتي و حدود آنها از جمله تعيين داده -4-1-1

 اطالعات مار،ها، آعيين نيازهاي مطالعاتي، دادهنسبت به ت ،خود و كارفرما  نيشيپ اتيتجرب و معتبر  منابعمشاور با استفاده از مهندس 
 .دينماياقدام م ازيمورد ن هايو نقشه

/ ابعاد طرح و حدود تعيين هاي ايشان وي با ديدگاهيمنظورآشنا به ذيربط مسئولين و كارفرما با مذاكره -4-1-2
 پروژه

/ طرح در مدخلذي افراد حضور با ايجلسه طي كارفرما يا و پذيردمي صورت كارفرما و رو در رو با  مستقيم صورت به مذاكره اين
  :پردازدمي جلسه در ذيل موارد طرح به نسبت مشاور، مهندس معرفي ضمن پروژه،
 هاسياست اهداف، ها،ديدگاه با آشنايي  
 انتظارات و / پروژهطرح ابعاد و حدود تعيين 
 رد كارفرما نظر است ممكن مثال، عنوان به. است برخوردار بااليي اهميت از ،/ پروژهطرح ابعاد و حدود مورد در كارفرما نظر دانستن
 بنايي احداث كارفرما نظر ديگر موردي يا در و نوسازي، و تخريب يا و باشد محدود يا بنيادي بازسازي صرفاً پروژه،/ طرح يك با رابطه

  .طبقه 5 بنايي يا باشد طبقه 50
 به ار پروژه/ طرح تحويل و هدايت سرپرستي، وظيفه پروژه،/ طرح انتهاي تا ابتدا از كه مدخلذي افراد و پروژه مدير معرفي 

  . دارند عهده
 / پروژهتنگناهاي طرح و امكانات و نيازها شناخت و بازديد محلي از ساختگاه انجام -4-1-3

/ طرح محل براي احداث يتنگناها و امكانات و كرده ديبازد پروژه/ طرح محل از الذكر،فوق بخش دو در يافتيدر اطالعات به توجه با
  كند:آوري ميزير جمعرا به شرح  قابل رويتدر اين بازديد مهندس مشاور اطالعات  .شوديم ييشناسا پروژه

 اجتماعي شناسيسيبآ كرديرو با پروژهطرح/  پيراموني محدوده يهاژگييو 
 كندمي شناسايي را پروژه/ طرح اجتماعي شناسيآسيب رويكردهاي مربوط به بطور عام، و كلي نگاه يك با مشاور مهندس 

 .نمايد پيدا كلي درك يا ديد يك پروژه/ طرح به نسبت تا
 آن پيرامون و پروژهطرح/  زمين محدوده در اراضي از استفاده وضعيت  
 آن پيرامون و پروژهطرح/  محدوده در زمين تقريبي قيمت  
 پروژهساختگاه طرح/  به در وضع موجود دسترسي وضعيت 
 تاسيسات زيربنايي و معارضين قابل رويت 
  هاي ناشي از عدم امكان رفع برخي از معارضين ويژه (مساجد، بناهاي ميراث فرهنگي و ...)محدوديتشناسايي 

 / پروژهطرح اهداف تحقق منظور به موردنياز هايفعاليت فهرست يبررس و هيته -4-1-4

                                                 
  هيأت وزيران) 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339تصويبنامه شماره فصل اول نظام فني و اجرايي كشور ( 4بخش  12جزء  - 15



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  5: صفحه

 

 

  

 فهرستي، قراردادي و مطابق با شرايط عمومي همسان خدمات مشاوره منضم به اختصاصمهندس مشاور نسبت به تهيه شرح خدمات 
 هددهاي اصلي و خدمات قابل ارائه را براي دستيابي به اهداف اصلي مطالعات تهيه و به كارفرما براي بررسي و تاييد ارائه مياز فعاليت

ته ستي برداشهاي زير بايكند. براي انجام اين كار گامهاي مورد نظر براي انجام مطالعات را ارايه ميو در نهايت برنامه زماني فعاليت
 شود:

 هاآن از هريك به مربوط هايمحدوديت و امكانات به توجه با هافعاليت از يك هر انجام امكان بررسي -4-1-4-1

 هاآن از هريك حجم و نوع به توجه با هافعاليت انجام نحوه بررسي -4-1-4-2

 هاآن از هريك اولويت نمودن مشخص و هافعاليت بين هماهنگي و ارتباط بررسي -4-1-4-3

 بحراني مسيرهاي تعيين و آنها اولويت نمودنمشخص و هافعاليت از يك هر انجام در مؤثر عوامل تعيين -4-1-4-4

 زمان حداقل و قرارداد مدت چارچوب در هافعاليت از هريك زماني برنامه تهيه و انجام مدت برآورد -4-1-4-5

 .ممكن

  معرفي طرح/ پروژه  -4-2
  شود: هاي ذيل تعريف ميطرح/ پروژه موردنظر براساس سرفصل

 پروژه گيري ايده اوليه طرح/شكل چگونگي -4-2-1

يده اوليه گيري اشكلگيري ايده اوليه را براساس مذاكره با كارفرما تشريح نمايد. مهندس مشاور الزم است پيشينه و تاريخچه شكل
ا، هها، تجربهگيران و ... به ظاهر تصادفي است ولي در واقع اين امر با توجه به مسئوليتنظران، تصميمدر ذهن كارشناسان، صاحب

هاي آوريها و نوآشنايي با پيشرفت وها و مطالب، و سفرهاي انجام شده به كشورهاي مختلف هاي مختلف، مطالعه گزارشگفتگو با مقام
 دهد.فني رخ مي

 پروژه طرح/ ضرورت انجام تبيين  -4-2-2

جامعه، برخي از آنها ضروري و اولويت باالتري هاي مختلف، متفاوت است. از بين نيازهاي مختلف نيازها و كمبودهاي جامعه در بخش
 است ممكن نيچنهم يابد.كننده نيازهاي ضروري جامعه باشد، انجام آن ضرورت ميدارد و درصورتيكه طرح/ پروژه موردنظر مرتفع

سب حش از مطالعات، در اين بخ. شود پرداخته فرصت آن حيتشر به است الزم كه باشد، يفرصت از استفاده يبرا موردنظر پروژه/ طرح
 هاي زير بايستي پاسخ داده شود:به پرسشمورد 

  اصلي كه منجر به پيدايش ايده اجراي طرح موردنظر گرديده، چيست؟يا نياز مشكل  
 مشكل/ مشكالت اصلي كه در باره آن توافق وجود دارد، چيست؟  
 علل پيدايش مشكل اصلي چيست؟  
 مشكل/ مشكالت اصلي چيست؟ عواقب  
  ها چيست؟و معلولي مشكل اصلي، به صورت سلسله مراتب مشكلرابطه علت 

 ياويژه اهميت از اصلي مشكل شناسايي رواز اين وت ديگر بوده مشكالبروز  ناشي از ،مشكالت منشاء تعدادي از مواردبرخي در  
 ،جوار همهاي همتقاطع اي ازمجموعهدر هاي راهنمايي چراغ فازبندي اگر ،نمونه عنوان به. (رابطه علت و معلولي) شودمي برخوردار

 صف زدگيپس نقليه وي از جمله افزايش زمان تاخير توقف وسايلمشكالتسبب بروز  است ممكن ،انجام پذيرد مستقل صورت به
 سبز وجم ايجاد و يكديگر با هاتقاطع هماهنگ اين فازبندي با لشكم اين شود. اين در حالي است كه ديگر تقاطع به يتقاطع از  هاآن

  .قابل حل است
دهد بطور نامتعارف رخ مي راهبخشي از روسازي  نشست ها در برخي مواردهاي عمراني مربوط به روسازي راهاي ديگر از طرحنمونه در
هاي يهالدقيق، ضعف  مطالعه در رفع اين مشكل دارند، غافل از اينكه پس از بررسي و سعي آسفالت هاي پرتكرارروكش با مسئولينو 

  .است ي شدهيشناسا ،مشكل اين  بروزاصلي  علت عنوانه هاي زيرين مسير بزيرين روسازي و دستي بودن خاك
 طرح/ پروژهتشريح كالن  -4-2-3
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و حسب مورد در سطح منطقه، )، به توصيف  طرح/ پروژه 4-2-1گيري ايده اوليه طرح/ پروژه (بند شكلمنشا اهداف و به  توجهبا 
 كيي محل است قرار زماني مثال، عنوان به شود.پرداخته ميها و اندركنش آنها ر و در ارتباط  با ديگر طرح/ پروژهشهر، استان و كشو

 هنقط به محلي از ديگر ارگاني به وابسته ساختمان محل ديگر حالت در و شود جابجا تهران، شهرداري به وابسته هايساختمان از
 التح در رجوع ارباب). شود منتقل ستاري بزرگراه به بهشت خيابان از اداري عدالت ديوان ساختمان نمونه براي( گردد منتقل ديگر
 پروژه نفوذ حوزه دوم حالت در و باشندمي كشور كل از رجوع ارباب دوم حالت در ولي هستند ناحيه آن مالك/ ساكن شهروندان اول،

 مدنظر دباي فراگيرتري نفوذ حوزه در...  و پاركينگ عمومي، نقل و حمل سيستم به دسترسي معابر، شبكه وضعيت آن در و بزرگتر
  .گيرد قرار
ون چتوانند همد كه در سطح ملي مطرح هستند و مينمواشاره  در تهران پرديس سينمايي و باغ كتابهاي توان به پروژهچنين ميهم

 باشند. مالك عملالگو 
 پروژه در شهرطرح/ جايگاه تعيين  -4-2-4

 در ي شوند و اينكهيشناسا پروژه/ طرحو مخاطبين آن  نفعذي عوامل كه دارد اهميت جهت اين از شهر در طرح/ پروژه جايگاه تعيين
رح/ ط و منطقه در پروژه طرح/ تاثير است، چگونه آن تاثير حوزهو بطور كلي  باشيم داشته توجه بايد الزاماتي چه به طراحي زمان
. شايان ذكر است كه اين موارد مربوط به شودمي تعيين پروژهطرح/  جايگاه زير بنديطبقه با... .  و است، چگونه مشابه هايپروژه

  باشد.معرفي و آشنايي با طرح/ پروژه است و كليه توضيحات ارائه شده در سطح كالن مي
 طرح/ پروژه با مرتبط(شهرداري و ساير)  ادارات و هاسازمان 

ر براي ضمناً، موارد زي .شوند معرفيي و يشناسا هستند، پيشنهادي پروژه درگير يا و تاثير تحت كه اداراتي و هاسازمان تمام است الزم
  بايد مشخص شود: )ساير و شهرداري(ها و ادارات هريك از سازمان

o ادارات  و هاسازمان از يك پروژه براي هر/ اهميت طرح 

o كرد خواهد ارائه ادارات و هاسازمان از يك هر به پروژه/ طرح كه خدماتي.  
o تعهدات ديگر، عبارت به. كرد خواهند مرتفع را پروژه/ طرح از نيازي چه ادارات و هاسازمان از يك هر 

  .شودمي مشخص ادارت و هاسازمان
 كليدي بخشيبين ارتباطات  
 ايهشبكه زير سطحي آب تلفيق ،نمونه عنوان به .است اجرايي دستگاه و خانهوزارت چند با ارتباط نيازمند هاپروژه/ طرح از برخي

 آبرساني، شبكه محل كه است الزم موارد، برخي در زيرگذر، يك ساخت براي يا و فاضالب، و آب شبكه و سطحي يك محدوده
  .است مربوطه اجرايي دستگاه با ارتباط نيازمند مهم اين انجام و شوند جابجا برقي و مخابراتي تاسيسات
 يشهر اقتصاد در پروژهطرح/  نقش 

   .چگونه است  شهر اقتصاد در آن تاثير ميزان چنينهم و   )شهر و منطقه محله، مورد حسب( يشهر اقتصاد در پروژه/ طرح نقش
 شهر فرهنگ در پروژهطرح/  نقش   
 هنجارها بر پروژه/ طرح اجراي تاثير از ما انتظار و. است چگونه حاضر فرهنگي و اجتماعي هايرويه و هنجارها با پروژه/ طرح سازگاري

  .چيست حاضر فرهنگي و اجتماعي هايرويه و
 يشهر امدادرساني و يتيامن ليمسا در پروژه/ طرح نقش 

 خاص، هايزمان در ولي باشدمي مسافر جابجايي پروژه،/ طرح اين نقش آنكه عليرغم ،BRT16 احداث پروژه/ طرح در مثال، عنوان به
 .شود واقع مفيد نيز شهري امدادرساني و امنيتي مسايل در تواندمي پروژه/ طرح

 زيست محيط از حفاظت و حفظ در پروژهطرح/  نقش  
 زمين كاربري تغيير به مربوط موارد چنينهم .تاس چگونه جانوران و گياهان صدا، و سر هوا، آب، زمين، مردم، بر پروژه/ طرح اثرات

 .كنندمي مشخص را باشد زيستمحيط بهبود راستاي در ،بالعكس او ي كند وارد آسيب زيستمحيط به است ممكن كه
 ها سنجي استفاده از آن(شناسايي وضعيت زيرساخت ها با هدف پتانسيل مطالعه مورد محدوده در هازيرساخت وضعيت

  گيرد). براي طرح/ پروژه موردنظر صورت مي
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  :شوديم پرداخته مهم نيا به ريز صورت دو به
o مطالعه مورد محدوده در موجود هايزيرساخت وضعيت  
o مطالعه مورد محدوده در پروژه/ طرح در الزم هايزيرساخت وضعيت 

براي . ودش بينيو تمهيدات مورد نياز پيشجديد  برق و بايد پست شهري كفايت نداشتهبرق  توزيع به عنوان مثال، وضعيت موجود
ه هاي اجرايي مربوطه بدستگاه نيازمند هزينه است و گاهي اوقاتپذيرد كه انجام  ييهابرق جديد نيز الزم است فعاليتايجاد پست 

و در صورت ضرورت الزم است  بوده، حاضر به صرف بودجه براي انجام آن نطرح توسعه و توزيع نيروي برق دليل در اولويت نبودن
 با ترديد روبرو كرده و/ پروژه را طرحتوجيه اين ممكن است اين هزينه،  بدين ترتيب  كه هزينه آن از طرف متقاضي پرداخت شود و

  .از توجيه خارج نمايد. حتي آن را 
  /پروژهموارد اجباري در طرح   

 از بايدن و يا مالحظات مربوط به ميراث فرهنگي ابنيه خاص امنيتي داليله ب  اطقمن از بخشي در ساختمان ارتفاع ،نمونه عنوان به
 هانپادگا داخل رويت از جلوگيري براي الزم تميدات بايستي هاپادگان جوار در روگذر احداث براي يا و باشد بيشتر معين حد يك

  .شود بينيپيش
 و ساير موارد   

  مربوطه مالي منابع تامين نحوه و درآمدها -4-2-5
 استفاده معموالً كه( پل و تونل بزرگراه، همچون ييهاپروژه/ طرح مورد در يول است، مشخص درآمدها ،يانتفاع يهاپروژه/ طرح در
 به"معموال و شوندمحسوب مي يرانتفاعيغ يهاپروژه/ طرح جزء عموماً و ستين مشخص درآمدها ،)است عوارض پرداخت بدون آنها از
ي امدهاتوان به صورت پيها را براي جامعه شهري مي/ پروژهطرح نيا از حاصل منافع. شوده ميگرفت نظر در آنها منافع درآمد يجا
  :داد قراري ابيارز مورد ريز نتحت عناوي مثبتي رونيب

 جويي در زمان سفر،صرفه  
 جويي در مصرف سوخت خودروها،صرفه  
 خودروها،ي نگهدار رهاي متغينهيهز ركاهش ساي  
 ،كاهش خسارات جاني و مالي ناشي از تصادفات  
 كاهش آلودگي هوا  

چنين درآمدهاي احتمالي طرح/ پروژه شود. همكارفرما، نظر وي را جويا ميهاي تامين منابع مالي براي مهندس مشاور با تشريح انواع روش
  گردد. مشخص مي

 تعيين محدوده ساختگاه طرح/ پروژه -4-2-6

 مقدماتي تعيين حوزه تاثير طرح/ پروژه به صورت -4-2-7

طرح/  ديگر، بعضي اوقات ت. به بيانپروژه متفاوت اسطرح/ پروژه، با توجه به اهداف مطالعات و نوع  تعيين حوزه تاثير طرح/چگونگي 
باشد كه بايستي اين حوزه تاثير براي هر بعد به صورت پروژه از ابعاد مختلف (شهرسازي، ترافيك، ...) داراي حوزه تاثير متفاوتي مي

ل يدگاه حمبا توجه به ميزان تاثير آن از د / پروژههاي حمل و نقل شهري، حوزه نفوذ طرحنمونه، در پروژهجداگانه تعيين شود. براي 
شود. اين در حالي است كه در هاي مرتبط با حمل و نقل تعيين ميو نقل و ترافيك در محدوده مورد نظر و با استفاده از شاخص

 هاي موردهاي عمراني ديگر، مانند احداث بوستان يا مواردي از اين دست، تعيين محدوده مورد مطالعه، وابسته به شاخصپروژهطرح/ 
  باشد.پروژه در شهر ميطرح/ شناسايي شده براي و رده نظر در ميزان برخورداري جمعيت اطراف بوستان و جايگاه 

    هاي انجام طرح/ پروژهتبيين مفروضات و محدوديت -4-2-8
     هاي زماني براي اجراي طرح/ پروژهبررسي و تحليل محدوديت -4-2-8-1
 ربرخوردا ييباال تياهم از زمان فاكتور و باشديم نيمع زمان در يجينتا به يابيدست يبرا موردنظر پروژه/ طرح در برخي از موارد

                                                 
16 - Bus Rapid Transit 
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 وشده  يبنددسته اهداف است ممكن نيچنهم...). ،كشورهاي مختلف  سران نشست ،الملليرخدادهاي بين مثال، عنوان به( است
 تلفمخ هايموقع قسمتچه "به عبارت ديگر، الزم است كه پاسخ سوال  .شود فيتعر يمشخص يزمان تيمحدود ،يبنددسته هر يبرا

  داده شود. "بايد به اتمام برسد؟ طرح/ پروژه
   پروژه/ طرح اجراي براي بودجه هايمحدوديت تحليل و بررسي -4-2-8-2

بودجه و  مقدار چه" سوال پاسخ كه است الزم گر،يد عبارت به. دارد پروژه/ طرح نييتع و فيتعر در را يمهم نقش يمال مالحظات
 احداث نهيگز ،و سرمايه بودجه تيمحدود ليبدل است ممكن ،نمونه عنوان به. شود داده "است؟  دسترس در يزمان چه در و هيسرما
 محدوديت دليل به ولي باشد داشته طبقه 10 ساختمان يك به نياز سازماني است ممكن يا ابدي رييتغ) BRT( ژهيو خط نهيگز به مترو

 .دهدميافزايش  طبقه 10 به بعد گام در ومحدود نموده  طبقه 6 به ابتدا را ساختمان طبقات تعداد سرمايه، و بودجه
 اجراي طرح/ پروژه براي خاص هايمحدوديت تحليل و بررسي -4-2-8-3

  :است اشارهقابل  ريز موارد، نمونه باشد. به عنوان  مطرح مختلف يهادر زمينه توانديم خاص، يهاتيمحدود
 حتماٌ يستيبا ونبوده  سريم روز در كار از ييهابخش انجام امكان كه باشد يصورت به پروژه/ طرح يمكان طيشرا است ممكن 

 .شود كار شبهنگام  در

 حالتنيا در كه باشد هينقلليوسا رمرو و عبور از يريجلوگ و ريمس كامل توقف ازمندين كار از ييهابخش يممكن است اجرا 
 .رديپذ صورت الزم يمجوزها و نيگزيجا يرهايمس و آن يريپذامكان خصوص در الزم يهايبررس ديبا

 وجود ييكشورها/ كشور...  و آالتنيماش زات،يتجه از استفاده امكان)، هاميتحراز جمله ( كشور ياسيس طيشرا ليبدل 
 .باشد نداشته

 يبرا تيمحدود حاكم نيقوان است ممكن ،نمونه عنوان به. است خاص يمجوزها افتيدر ازمندين كه كارها، از يبرخ انجام 
 .)تراز زيرين كاربري هاي مسكوني از مترو عبور همانند( دينما جاديا ساخت

 شود رعايت بايد و است خاص ضوابط مشمول فرهنگي باشد كه ميراث محدوده در پروژه/ ممكن است شرايط مكاني طرح. 

 وقفي باشد كه مشمول ضوابط خاص است و بايد رعايت شود.هاي ممكن است شرايط مكاني طرح/ پروژه در زمين 

 شهر را داشته باشند و در  و باغات درون هاممكن است شرايط مكاني طرح/ پروژه به صورتي باشد كه نياز به عبور از جنگل
 اين حالت مشمول ضوابط خاص است و بايد رعايت شود.

 كه  خاص، هايمكان ها،باشد (همجواري با زندان امنيتي يهامحدوديت داراياست شرايط مكاني طرح/ پروژه  ممكن (..
 مشمول ضوابط خاص است و بايد رعايت شود.

  پروژه/ طرح اجراي مشكالت شناخت براي وضعيت مقدماتي تحليل و بررسي -4-2-8-4
 ودب خواهيم روبرو آنها با برداريو بهره اجراطراحي،  حين در كه احتمالي مشكالت آمده، سته دب كلي اطالعات و هاتحليل براساس

 شكالتم شناسايي براي هاروش يكي از بهترين. گيردمي قرار شناسايي مورد ،تواند كليات طرح/ پروژه را تحت تاثير قرار دهندو مي
 از اطالعاتي مشاور، مهندس و كارفرما صورتيكه در. است مشابه شده اجرا هايپروژه/ طرح توجه به بازخورد پروژه،/ طرح انجام

 .پردازندمي آن ذكر به باشند، داشته پروژه/ طرح انجام مشكالت
زودن افوضعيت براي ارائه خدمات بهتر يا دستيابي به منافع خاص در قالب مقدماتي تحليل بررسي و  -4-2-9

 هاي ديگر به كاربري اوليهكاربري

 هاي زير بايستي پاسخ داده شود:در اين بخش از مطالعات، به پرسش
 ر است با شرايط بهتر ارائه شود، چيست؟ خدمتي كه قرا 

 منافع حاصل از ارائه خدمات بهتر چيست؟ 

 چيست؟ اوليه كاربري به ديگر هايكاربري افزودن ضرورت 

 چيست؟ اوليه كاربري به ديگر هايكاربري افزودن از حاصل منافع 

 از برخي در يا و...)  وليعصر، ميدان مترو ايستگاه همانند( مترو يايستگاه هايمجتمع در تجاري هايكاربري ايجاد ،نمونه عنوان به



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  9: صفحه

 

 

  

 را وژهپر/ طرح هايهزينه از بخشي و داده تغيير تجاري كاربري به را اول و همكف زير همكف، طبقات كاربري طبقاتي، هايپاركينگ
 .كنندمي تامين

 تعيين اهداف طرح/ پروژه -4-3

 اهگشار اهداف نييتع در ريز نكات توجه به راستا نيا در. استآن  اهداف قيدق نييتع و فيتعر پروژه،/ طرح تيموفق در گام نياول    
  .است

 اند؛برده آن انجام از يسود كننداحساس نفعيذ عوامل يهمه و كارفرما آن انيپا در كه شوند نييتع ياگونه به ديبا اهداف 
 . كند دايپ نمود قدرت كسب و تيمعروف اي دانش و مهارت كسب در توانديم و ستين يماد الزاماً سود نيا

 تا ندشو يبررس ياديز وسواس و دقت با ديبا سواالت نيتريهيبد يحت شود؛ مطالعه يخوب به ديبا پروژه/ طرح اهداف يرو 
  .هستند رود،يم آنها از كه يتصور ،يخوب به واقعاً هادهيا كه شود حاصل نانياطم نيا
 آورند فراهم را پروژه/ طرح انجام در ت،يموفق زانيم سنجش يبرا الزم يهاشاخص ديبا اهداف . 

 توانيم چند هر .شود حاصل آنها يرو ياجماع و يبررس ديبا پروژه/ طرح اهداف بعد، يمرحله به ورود و كار آغاز از شيپ 
 به شما تينها در اما داد، ليتحو تيموفق با را جينتا ظاهر در و كرد تيريمد ستين مشخص هدفش كه را ياپروژه/ طرح

 پاسخ را يازين و ستين هدف كي ساخت درخدمت كه پروژه/ طرح. دياخورده شكست دهيفا بدون پروژه/ طرح ساخت ليدل
 .دهدينم

 توليد بتواند پروژهطرح/  تا گيرند نظر در را مهم مالك/ معيار شش است الزم اهداف تعيين در پروژه،طرح/  گذارانهدف 
 مالك عبارت است از: شش اين. نمايد ارزش

o باشد 17جمعي توافق مورد بايد هدف.  

o باشد  18روشن و مشخص بايد هدف. 

o باشد يافتنيدست و 19واقعي بايد هدف.  

o باشد مشخص 20زماني بعد داراي بايد هدف .  

o باشد  21گيرياندازه قابل و كمي بايد هدف .  

o باشند 22مشخص بايد هدف به دستيابي در هامسووليت.  

 ننمود مشخص به نسبت سپس. كندمي تعيين را پروژه/ طرح اهداف كليه ابتدا ،ياد شده مالك شش به توجه با مشاور، مهندس
 .شوددر ادامه به ذكر و تشريح اين موارد پرداخته مي .كندمي بندياولويت را آنها نهايتاً و اقدام سنجش قابل اصلي اهداف

 تعيين اهداف  -4-3-1

 سپس و نمايد ارائه را خود پيشنهادي) متدلوژي( كار كلي روش است موظف مشاور مهندس اصلي، اهداف تعيين براي 
  . برساند كارفرما تاييد به و نموده ارائه اهداف پذيريتحقق ميزان تعيين براي را اطالعات پايش روش

  :از عبارتست شده تعريف اهداف نمونه
 نهايي كاربران و دارانسهام( مشتريان با مرتبط اهداف( 

 زمان با مرتبط اهداف 

                                                 
17 - Agreed Upon 
18 - Specific 
19 - Realistic 
20 - Time Component 
21 - Measurable 
22 - Clear Responsibility 
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 هزينه با مرتبط اهداف 

 زيست محيط با مرتبط اهداف 

o پروژه/ طرح برداري و برچيدنبهره اجرا، طول در محيطيزيست هايآلودگي رساندن حداقل به  
 بهداشت و ايمني با مرتبط اهداف 

o ،دائم كارافتادگي از و فوت به منجر حادثه بدون پروژه/ طرح و برچيدن برداريبهره اجرا 

o اجرايي و ستادي نيروهاي جهت الزم بهداشتي تسهيالت و شرايط كردن فراهم 

 مهندسي مالحظات با مرتبط اهداف  

o پروژه/ طرح مهندسي خدمات كيفيت از اطمينان حصول 

o پروژه/ طرح مقتضيات به توجه با روز وريآفن از گيريبهره 

  هاي اصلي قابل سنجشتعيين هدف -4-3-2
 و هاشاخص بايستي اهداف، اين سنجش براي. شودمي تعيين سنجش قابل اصلي اهداف قبلي، بخش در شده تعيين اهداف از

 شخصم بايد ديگر، عبارت به. شود مشخص پروژه/ طرح اهداف زماني افق و نتيجه بايستي چنينهم. شوند تعريف مرتبط معيارهاي
 اين. شد خواهد چقدر شده تعريف معيارهاي و هاشاخص ميزان پروژه/ طرح از برداريبهره از پس هاييزمان/ زمان چه در كه نماييم
 .شود مشخص بايد و است استاندارد نمايشگر اعداد

 قابل سنجشبندي اهداف اولويت -4-3-3

  هاي چند هدفه انجام پذيرد.گيريهاي تحليل تصميمبندي بايستي بر اساس روشاين اولويت

   / پروژهطرح 23نفعذيعوامل  شناسايي -4-4

 مشتمل برآوري اطالعات مربوط به آنها نفع بالقوه طرح/ پروژه و جمعذيعوامل شناسايي تمامي  -4-4-1
 ها، واحدها، منافع، دانش، انتظارات و سطوح تاثيرشاننقش

 بردار،بهره دستگاه/ بردارانبهره پروژه،/ طرح نفعذي عوامل جمله از. هستند پروژه/ طرح برانزيان و براننفع شامل نفعذي عوامل
 نفعذي عوامل شناسايي از هدف.  هستند شهروندان يا شركا ها،اتحاديه داران،بانك كنندگان،تامين سازمان، افراد مالكان، مشتريان،

  :است زير شرح به پروژه/ طرح
 پذيرند.گذارند يا از آن تاثير ميهايي كه بر طرح/ پروژه تاثير ميها يا سازمانتعيين افراد، گروه 

 مستند نمودن اطالعات مربوط به منافع و مشاركت آنها 

نفع ممكن است فعاالنه در طرح/ پروژه شركت كنند يا نسبت به آن، به صورت داخلي يا خارجي و در سطوح تاثير متفاوتي عوامل ذي
 ايگيهمس در كه مخاطبي تخريب، زمان در ساختماني، پروژه يك در مثال، عنوان . بههايي براي طرح/ پروژه ايجاد كنندباشند و چالش

 رد دخالت همچون( كند ايجاد را مشكالتي و مسائل پروژه براي تواندمي خود در جامعه جايگاه و سطح به بسته دارد قرار پروژه اين
  .شود نيز كار توقف موجب  مشكالت و مسائل اين امكان دارد و...)  و نگهبان سازه اجراي نحوه و نوع

هاي آنان را در راستاي اهداف كالن ها و مسئوليتيات كافي شناسايي و نقشينفع را با جزموفقيت طرح/ پروژه بايد عوامل ذيبراي 
هاي حقوقي، نفع) اطالع رساني نمود. كارفرماي طرح/ پروژه ممكن است به توافقكارفرما و طرح/ پروژه تعريف و به آنان (عوامل ذي

 نفع طرح/ پروژه وابسته باشد. ها ميان عوامل ذيمانند آنبخشي و يا تجاري، بين
 نفع و ارتباط موثر با آنها براي حصول اطمينان از مديريت انتظاراتشان از اهميت بااليي برخوردار بندي عوامل ذيدسته

 است.

 منفي  ا تقويت و تاثيراتهاي مختلف تا بتوان پشتيباني آنها رنفع در موقعيتارزيابي چگونگي پاسخ يا واكنش عوامل ذي

                                                 
23 - Stakeholders 
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 بالقوه آنها را كاهش داد.

 در اين راستا، بايستي به موارد زير پرداخته شود:

 شناسايي شوند. طرح/ پروژهنفع اصلي و جزيي عوامل ذي  
 مشخص شود. طرح/ پروژهنفع انتظار عوامل ذي  
 هاي مشخص شده تعيين گردد.سود و زيان هريك از گروه  
 براي پشتيباني از آن چه ميزان است.طرح/ پروژه  هاي اصلي سودبر ازتوانمندي و منابع گروه 

 ايجاد مانع در آن چه ميزان است.طرح/ پروژه در بر از زيان هاي اصليتوانمندي و منابع گروه  
 پذيري طرح/ پروژه.نفع به منظور استفاده در توجيهذيعوامل گرايي يا واگرايي شناسايي شرايط و زمان هم 

  هاي آب و برق، مخابرات، گاز و ... در ربط مانند ادارههاي ذيو بررسي مسئوليت و اختيارات و تعهدات دستگاهمطالعه
برداري طرح/ پروژه موردنظر. در اين بررسي، مسائل حقوقي ناظر بر طرح/ ارتباط با تعهدات و امور مرتبط با اجرا و بهره
 الت حقوقي نبايد از نظر دور بماند.پروژه و ارائه پيشنهادهاي الزم براي رفع مشك

 نفع مرتبط مورد ذيعوامل هاي مشاركت را داشته باشد، الزم است در صورتي كه طرح/ پروژه زمينه اجرا در چارچوب
  شناسايي قرار گيرند.

نفع طرح/ پروژه و شناسايي عوامل ذي  معرفي، تعيين اهداف وتوجيهي،  مطالعات ريزيبرنامه گزارش: خروجي
   كارفرما تاييد دريافت

  طرح/ پروژههاي مرتبط با و نقشه اطالعات ،آمارها، داده و تحليل گردآوري -4-5
 از يك هر چنانچه و نمايددرخواست مي كارفرما از را پروژه/ طرح با مرتبط هاينقشه و اطالعات آمار، ها،داده ابتدا مشاور مهندس   
. گردديم تهيه مشاور توسط كارفرما هزينه با اطالعات ،باشد نشده بينيپيش قرارداد در آن هزينه يا و اشدنب كارفرما اختيار در هاآن
 رفرماكا با و ارائه به مهندس مشاور اطالعات دريافت وظيفه مشاور، پي در پي تالش با اطالعات دريافت امكان عدم صورت در چنينهم

 است،
 اختيار كارفرماهاي در ها، آمار، اطالعات و نقشهدريافت  داده -4-5-1

- نيزم يهانقشه همچون( ازيموردن يهانقشه ،)يقبل مرتبط يهاگزارش( مدارك اطالعات، آمار، دريافت به نسبتمشاور  مهندس
 .دينماياقدام مدر اختيار كارفرما  ...) ،ياماهواره و ييهوا يهاعكس ،يتوپوگراف ،يشناس

 ها و نهادهاديگر سازمانها از ها، آمار، اطالعات و نقشهگردآوري داده -4-5-2

 ازيموردن يهانقشه ،)يقبل مرتبط يهاگزارش( مدارك اطالعات، آمار، نامه از كارفرما براي اخذدريافت معرفي به نسبتمشاور مهندس 
اقدام باشد، ها و نهادها ميكه در اختيار ديگر سازمان ...) ،ياماهواره و ييهوا يهاعكس ،يتوپوگراف ،يشناسنيزم يهانقشه همچون(
 .دينمايم

 هادر اين طرحپروژه  جايگاه طرح/و شناسايي  فرادستمصوب هاي طرحگردآوري  -4-5-3

 دارد:برمي براي گردآوري و بررسي اطالعات هاي زير رامشاور گاممهندس 
 شود. هاي مصوب فرادست با هماهنگي كارفرما توسط مهندس مشاور گردآوري ميطرح 

 فرادست هايطرح در شده تعريف هايسياست و اهداف ارزيابي و تبيين، بررسي  
 تفصيلي، حمل ونقل و  ... جامع،( توسعه شهري مرتبط هايطرح پيشنهادهاي و بررسي مصوبات( 

 منطقه در محدوده مورد مطالعه هايويژگيگردآوري  -4-5-4

  :كندمي گردآوري زير محدوده دو در را الزم اطالعات مشاور مهندس
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  پروژه/ طرح منطقه محدوده در -الف
 :دهدمي انجام را ذيل موارد مانند اطالعاتي بررسي و گردآوري مشاور مهندس
 محيطي، جغرافيايي، اقليمي و تاريخي، ...اقتصادي، زيست -اطالعات اجتماعي 

 هاي توسعه فضاهاي شهريشناسايي پتانسيل 

 هاي حمل و نقل عموميهاي عمده و سيستمگردآوري اطالعات جهت تعيين شبكه معابر اصلي، كاربري 

 شهري تاسيسات مهم اطالعات  

 آوري هاي مختلف از زمان پديدها و سازمانهاي احتمالي و مجوزهاي الزم و قانوني از طرف ارگانها، ممنوعيتمحدوديت
 برداري و برچيدن طرحتا بهره

  پروژه/ طرح ساختگاه محدوده در -ب
 اهگساخت كه شود ينيبشيپ كه يطيشرا در ژهيوه ب پروژه/ طرح اجراي گاهساخت مورد در مشاور، مهندس لزوم صورت در چنينهم

  :دينمايم درخواست كارفرما از ريز شرح به عالوه بر بازديدهاي ميداني را ياطالعات باشد، يملك نيمعارض يدارا / پروژهطرح
 ياحتمال نيمعارض مساحت ثبتي،) يها(پالك تعداد جغرافيايي، حدود نشاني، شامل: پروژهطرح/  گاهساخت مشخصات، 

 پروژهطرح/  به نيتام قابل هايدسترسي و ن،يمعارض ساخت قدمت ، نيمعارض هندسي شكل

 طحس ،برداري محدوده)(نقشه شيب نظير زمين طبيعي هايويژگي كليه شامل: / پروژهطرح گاهساخت طبيعي هايويژگي 
 ريتاث پروژه،طرح/  ساخت در كه مواردي از اين دست و خيزيزلزله ها،گسل تيوضع خاك، مكانيك زيرزميني، هايآب
 .دارد ياديبن

 ساخت و طبيعي اقتصادي، اجتماعي، بافت و هاكاربري وضعيت شامل: / پروژهطرح گاهساخت مجاور بافت نوع و هاكاربري 
 .است مؤثر گذارانسرمايه گيريتصميم در ژهيوه ب كه پروژهطرح/  اطراف محدوده در گرفته انجام سازهاي و

 پروژهطرح/  گاهساخت محدوده بر حاكم يشهر مقررات و قوانين وضعيت بررسي: مقررات و نيقوان  

 موجود/ مشابه هايطرح شناسايي و بررسي -4-5-5

 :گيردهايي مانند موارد ذيل مورد توجه قرار ميها جنبهدر بررسي اطالعات طرح/ پروژه
 هاآن پيشرفت ميزان و انجام دست در يا و مفهومي) -(توجيهيشده  انجام مطالعات مراحل 

 آن داليل توقف، صورت تداوم و در يا توقف نظر از مطالعات اين وضعيت 

 آن با ارتباط و مطالعات محدوده ، اهداف (مطالعه دست پروژه در طرح/ بر هاي موجود يا مشابه/ پروژهطرح تاثير چگونگي 

 مطالعه) دست در طرح

 مربوط گزارش تهيه و استناد قابل اطالعات استخراج 

 آيد)هاي مشابه تخميني از حدود ابعاد زمين مورد نياز بدست ميحدود ابعاد زمين الزم (در صورت وجود پروژه  
 برداري بيني شده براي مطالعات، اجرا، و دوره بهرهميزان زمان پيش 

 برداري هزينه (حداقل، متوسط و حداكثر) ساخت، نگهداري و بهره 

 .معيارها، استانداردها و ضوابط فني بكار گرفته شده  
 اجتماعي يك طرح/ پروژه از نظر كيفي و كمي -محيطي و سياسيهاي حقوقي، فني، اقتصادي، مالي، زيستجنبه 

 نفع مختلفذيعوامل ها و تهديدها از منظر اهداف، فرصت 

  هاي مشابه در صورت نيازپروژهطرح/ بازديد ميداني از  

  .پروژه مفيد واقع گرددطرح/ اي برداشت شود كه براي نكته: اين اطالعات به گونه
 هحدوده مورد مطالعم انعمر و توسعه تكميلي هايشناسايي برنامه -4-5-6

 و نظرات كسب و مسووالن با مذاكره مربوط، ادارات ساير و به (شهرداري) مراجعهدر اين بخش از مطالعات، مهندس مشاور با 
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زير اقدام  موارد از آگاهي براي توسعه پنج ساله شهرداري تهران هايبرنامه مربوط به هايگزارش آوريجمعنسبت به  آنها اطالعات
 :نمايدمي

 دارد ضرورت / پروژهطرح با آنها نمودن هماهنگ كه اجرا دست در يا و اجرايي هايطرح. 

 گذارداثر مي / پروژهطرح بر و شده بينيپيش جامع طرح محدوده از خارج كه هاييطرح. 

 زير پوشش سطح و موقعيت و محل دارد، در پي را منطقه سوي به جمعيت بجذ آثار كه آينده و حال عمراني هايبرنامه 

  .مطالعه مورد / پروژهطرح در آنها تاثير و

 تكميل نموده را خود اطالعات ،ذيربط مسووالن با مذاكره از آمده دست به نتايج و هابررسي گزارش و مطالعه با بايد مشاور مهندس
  .دهد قرار مدنظر / پروژهطرح در را منطقه توسعه و عمراني هايبرنامه اثرهاي و

ي هاها و دستورالعملها ، معيار و استانداردها، آيين نامهشناسايي  قوانين و مقررات، ضوابط ، بخشنامه -4-5-7
 حاكم بر طرح/ پروژه 

-ورالعملدست و هانامهآيين استانداردها، و معيار ها،بخشنامه ضوابط، مقررات، و بندي قوانيندسته مهندس مشاور نسبت به شناسايي و

 يقحقو ي وفرهنگ ،ياجتماع عامل، ريغ پدافند ،يطيمحستيز ،يمال ،ياقتصاد ،يفن گوناگون يهاجنبه از پروژه/ طرح بر حاكم هاي
 نامهبخش و شودمي طوالني مطالعه زمان كه آيدمي پيش گاه. گذاردمي اثر پروژه/ طرح توجيه بر كه است مواردي منظور .كندمي اقدام

 .با ترديد جدي مواجه كند را پروژه/ طرح پذيريتوجيه است ممكن آن احصاء و كندمي تغيير) زلزله نامهينيآ مانند( هانامهينيآ يا
كشور، ديگر كشورها يا  شهرداري تهران،به ترتيب از ميان ضوابط طرح/ پروژه  تعيين ضوابط حاكم -4-5-8

 با همكاري كارفرما الملليهاي بينسازمان

  هاي زير را بردارد:با توجه به اطالعات گردآوري شده بند قبلي، مهندس مشاور الزم است كه گام
 و هابخشنامه مقررات، و قوانين هايمنسوخ و ناسخ تعيين ...  

ها و ... مربوط به نظام مهندســـي به يك ا يكديگر فرق دارد. به عبارت ديگر، قوانين و مقررات، بخشـــنامهها و ... بقوانين و مقررات، بخشـــنامه
 برد.ها و ... مربوط به سازمان برنامه و بودجه به صورت ديگر طرح/ پروژه را به جلو ميصورت و قوانين و مقررات، بخشنامه

 طرح/ پروژه بر حاكم ها و ...قوانين و مقررات، بخشنامه نمودن مشخص 
...  ها ومستند نمودن اين موضوع از اهميت بااليي برخوردار است و در آينده در صورت نياز به دانستن قوانين و مقررات، بخشنامه 

وان . به عنها و ... جديد و موارد ديگر كاربرد داردروزرساني با توجه به قوانين و مقررات، بخشنامهحاكم بر طرح/ پروژه براي طراحي، به
گرديد كه چه قوانين و هاي مطالعات توجيهي، مشخص ميدر صورت وجود گزارش ،سوزي ساختمان پالسكوآتش در جرياننمونه، 

  .ها و ... مدنظر قرار گرفته بودمقررات، بخشنامه
ود داشته باشد و الزم چنين ممكن است در مواردي ضوابط وجود نداشته و يا ضوابط متفاوتي مربوط به كشورهاي مختلف وجهم

 BOO قراردادهاي از نوع گيري شود. به عنوان مثال، فرض كنيد قرار است در مورداست در اين موارد با همكاري كارفرما تصميم
وجود داشته باشد و بايستي نظام حاكم بر كشورهاي ديگر  ممكن است در موضوعاين مربوط به ضوابط  در حالي كه يمينما فعاليت
 پروژه مشخص شود.طرح/ 

 الزمهاي اطالعات و نقشه ها، آمار،داده كمبود و نواقص تعيين -4-5-9

  :شود روبرو زير موارد با است ممكن شده، تهيه هاينقشه و اطالعات آمار، ها،داده بررسي از پس مشاور مهندس
 اندنداده ا ارائه ر درخواست مورد اطالعات و نكرده همكاري مربوطه نهادهاي كه مواردي.  
 سال 10 آمار ولي است موردنياز گذشته سال 20 هواشناسي آمار مثال، عنوان به. ندارد وجود آماري آن براي كه مواردي 

  .است اضافي كار انجام نيازمند موضوع اين و گردد توليد آمار خاص هايروش با بايد و است موجود
 است ميداني برداشت نيازمند و نشده بينيپيش قرارداد در كه مواردي. 

با همكاري  هاو نقشه اطالعات ،ها، آمارگيري در مورد چگونگي رفع نواقص و كمبود دادهتصميم -4-5-10
 كارفرما
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  :شودمي مرتفع زير هايصورت از يكي به كمبودها و نواقص رفع
 شودمي استفاده فرضي اطالعات.  
 شودمي توليد اطالعات مناسب، روش با.  

. كندمي گيريتصميم اطالعات تكميل نحوه به نسبت كارفرما همكاري با مشاور باشد، نشده بينيپيش قرارداد در فوق اطالعات اگر
 ماكارفر هزينه با دارصالحيت مشاور توسط اطالعات اينصورت، غير در و مشاور توسط الزم صالحيت داشتن صورت در حالت،اين در

 .شودمي توليد

  پروژه طرح/  ظرفيت -تقاضاتعيين و تحليل  -4-6

هاي مختلفي وجود دارد كه مهندسين مشاور با توجه به شرايط مختلف ، روشهاي زماني مختلفدورهتقاضاي  )بينيپيشتعيين (براي 
  از:ند ها عبارتاين روشبرخي از كند. ، يكي از آنها را انتخاب ميو نوع طرح/ پروژه (وضعيت آمار و اطالعات قابل دسترس)

 هاي گذشته و با فرض ثابت بودن عوامل تاثيرگذار بر تقاضا در اشتن اطالعات تقاضا در سالتعيين روند: در اين روش با د
بيني كرد. در اين روش، فرض بر آن است كه تقاضاي گذشته و آينده توان ميزان تقاضاي آينده را پيشهاي آتي، ميسال

گيرد. اين روش از لحاظ علمي چندان معتبر نيست ولي صرفا تابعي از زمان و ساير عوامل موثر بر تقاضا مد نظر قرار نمي
 گيرد.بيني اوليه تقاضا مورد استفاده قرار ميبراي پيش

 گيرد. مانند اي مورد استفاده قرار ميهاي فني: اين روش براي برآورد تقاضاي آينده محصوالت واسطهاستفاده از ضريب
شود و درصد سيمان مورد استفاده در اين كارها، مبناي اساسي اده ميها، و ... استفها، پلسيمان كه در احداث ساختمان

 آورد.  برآورد و تعيين تقاضاي آينده سيمان را فراهم مي

 المللي: اين مقايسه، وقتي سودمند خواهد بود كه كشور موردنظر با دقت برگزيده شود. به عبارتي مقايسه هاي بينمقايسه
 قبول است كه متغيرهاي مطروحه در اين كشورها، واقعاً با يكديگر قابل مقايسه باشند. كشورها با يكديگر، هنگامي قابل

 هاي اقتصادسنجي: استفاده از اين روش، مستلزم وجود انواع مختلف اطالعات آماري، كارشناسان ورزيده و مجرب وارد روش
صورت تحقق شرايط ذكر شده، استفاده از  به فنون آماري، مسلط بر مسايل اقتصادي و آشنا با محصول موردنظر است. در

دهد. در اين روش، ارتباط بين متغيرها و تاثير آنها بيني تقاضاي آينده به دست مياين روش، بهترين نتيجه را براي پيش
 گردد.  بر مقدار تقاضا، بر مبناي يك فرمول تعيين و درصد اطمينان به اين روابط نيز مشخص مي

 ،آيد كه آمار و اطالعات كافي در باره محصول بدون دردست داشتن اطالعات آماري: گاه پيش مي برآورد تقاضاي آينده
گر به ناچار بايد با استفاده از هر نوع آمار و اطالعات در دسترس، تخمين مورد مطالعه وجود ندارد. در اين شرايط، تحليل

 .)هاي توسعه ملي، و ..ها، برنامهدهكنناي در باره تقاضاي آينده بزند (براساس تحليل مصرفسنجيده

 يشتر،ب اطالعات مهندس مشاور روش مطلوب را تعيين و به تاييد كارفرما برساند و سپس به تحليل آن بپردازد. برايالزم است كه 
  .شود رجوع كشور بودجه و برنامه سازمان 3122 نشريه دوم فصل به

كننده خدمتي خاص براي افراد كننده نياز و تقاضاي گروهي از مردم باشد و يا ارائهمرتفعتواند ها ميتوان گفت، طرحبطور كلي مي
 شود:جامعه در محلي مشخص باشد. در اين دو حالت به صورت زير عمل مي

 هاي گردآوري شدهها، آمار، اطالعات و نقشه/ پروژه بر پايه دادهتدقيق حوزه تاثير طرح -4-6-1

 بيني تقاضاهاي  مناسب براي پيشتقاضا و برگزيدن الگو (مدل) بررسي ساختارهاي الگو (مدل) -4-6-2

 كاليبراسيون الگو (مدل) هاي مناسب و انتخاب الگو (مدل) برتر -4-6-3

برداري، ... ، و بلند مدت هاي زماني مختلف (از جمله وضع موجود، شروع بهرهبرآورد تقاضا در دوره -4-6-4
 ) بر پايه الگو (مدل) برتر طرح (افق

 هاي زماني مختلفدر دورهظرفيت  -تقاضا تحليل -4-6-5

هاي زماني مختلف، متغيرها (به عنوان نمونه جمعيت، در دوره ظرفيت -براي برآورد تقاضا مشاور بايد ضمن تعيين روش مناسب
اقدام هاي زماني مختلف ظرفيت در دوره -درآمد، ...) را شناسايي و پس از  حصول اطمينان از صحت مدل، نسبت به برآورد تقاضا
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 پذيرد نجاما توجيهي مطالعات سطح در بايستي تقاضا تحليل دارد، مستقيم رابطه آن هزينه با مطالعات دقت اينكه به توجه با. نمايد
  .شود بينيپيش خدمات شرح در آن دقت كه است الزم و
 د،شو احداث شهر از ايمحله در فرهنگي پروژه/ طرح يك است درنظر باالدست مصوب هايطرح براساس كنيد فرض ،نمونه عنوان به

 خانه هر تملك محل، آن در ملك باالي ارزش به توجه با. شود تملك محله آن هايخانه از تعدادي بايستي كار اين انجام براي
 آيا و كنندمي رجوع محل اين به گردشگر چند بدانيم كه است الزم حال،. داشت خواهد بر در تومان هاميليارد بر بالغاي هزينه

 ود.ارائه ش مختلف زماني هايدوره در ظرفيت -تقاضا از تحليلي كه است الزم لذا، دارد؟ را سرمايه بازگشت و گذاريسرمايه ظرفيت
طرح/ در . براي نمونه بينانه و بدبينانه پيشنهادكردتوان دو سناريو خوشدر صورت وجود نااطميناني پيرامون روند تقاضاي آتي مي

ژه پروطرح/  بود و نبودبار ترافيك در  ها، مترو شهري و تونل، الزم استهاي مربوط به حمل و نقل شهري مانند احداث بزرگراهپروژه
پروژه و رح/ طها با فرض عدم اجراي و سفرها به شبكه راه بيني شدهفرايند تخصيص ترافيك پيشبه عبارت ديگر، بيني شود. پيش

 .دشوپروژه انجام طرح/ اجراي 
 

  كارفرما تاييد دريافت ظرفيت طرح/ پروژه و -ها و گزارش تحليل تقاضاگزارش گردآوري و تحليل داده  :خروجي
  
  
  
 

  هاي اصلي طرح/ پروژه گزينه -4-7
و بيان  تحقق اهداف و رفع مشكالت اصلي و عمده شناسايي شده براي 24مطرحهاي ارائه گزينه -4-7-1

 يك هاي هرويژگي

رفي كليه نسبت به معدر اين مرحله . به عبارت ديگر، شوندهاي مطرح معرفي هاي اصلي، ابتدا بايستي گزينهبراي شناسايي گزينه   
ن ممك . بديهي است كهپرداخته مي شودشود، هايي كه منجر به تحقق اهداف و رفع مشكالت اصلي و عمده شناسايي شده ميايده

عمراني نباشد. به عنوان مثال، اگر مشكل يك محله، دوري و كمبود مراكز حل، يا گزينه مطرح، يك طرح/ پروژه راه است همواره
باشد كه عمال يك طرح/ پروژه عمراني نيست و براي  "فعال نمودن خريدهاي اينترنتي"تواند خريد باشد، يك گزينه/ ايده، هم مي

هاي الزم، اين نتيجه حاصل از بررسيچنين ممكن است پس مند شد. همتوان از مشاركت بخش خصوصي بهرهاجراي آن نيز، مي
ررسي ب. است "گزينه عدم انجام كار"هاي مطرح هاي مطرح شده است. بنابراين، يكي از گزينهشود كه وضعيت موجود، بهتر از گزينه

. چه بسا هاي مختلف فني مورد توجه قرار نگرفته استدهد كه در بسياري از موارد گزينههاي عمراني انجام شده نشان ميطرح
هاي اجرا شده، گرديده است. معموال گرايش بر آن توجهي به آن باعث زيان و شكست طرح/ پروژهاي وجود داشته است كه بيگزينه

هاي مختلفي مطرح است كه اعتبار است كه فقط يك راه حل براي هر مساله پيشنهاد كنند، حال آنكه به طور اصولي هميشه روش
 مالي، اقتصادي، زيست محيطي، ... بررسي و مشخص شود.  آنها بايد از نظر فني،

 كارفرما هماهنگي با پروژه/ طرح مطرح هايگزينه اجراي مكاني هايموقعيت تعيين -4-7-2

هاي مطرح طرح/ پروژه هاي مكاني مناسب اجراي گزينههاي مطرح طرح/ پروژه، بر حسب نياز بايد موقعيتپس از شناسايي گزينه   
س مطالعات باالدست از ابتدا داراي مكان مشخصي هستند يا بايد براي احداث ها يا براساكارفرما تعيين شود. اين گزينهبا هماهنگي 

هاي عمراني شهرداري مكان اجراي طرح/ پروژه از ابتدا مشخص شود. در برخي از طرح/ پروژههاي مشخصي تعيين مكان /ها مكانآن
   .كان در دسترس براي اجراي طرح/ پروژه، بهترين مكان شناسايي شودنيست. لذا الزم است ميان چندين م

وقعيت بررسي مهاي دفتري (براي با نقشه جغرافيايي آن، براي انجام بازديدهاي ميداني و انجام بررسيتشريح مكان طرح/ پروژه همراه 
                                                 

يل پذيري مورد تحلها بطور جداگانه براي توجيهاز زيرگزينهاي (فازبندي شده) به چند زيرگزينه تقسيم شده و هريك تواند به صورت مرحلههاي اصلي, ميگزينه - 24
  قرار گيرد.
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هاي مطرح به ويژه در مورد اجراي گزينه) ضروري است. در دسترس بودن زمين براي هاي مطرحو مشخصات مكاني اجراي گزينه
چنين الزم است امكان اجراي طرح/ پروژه بدون تملك زمين مورد بررسي قرار گيرد. هاي بزرگراهي حايز اهميت است. همطرح/ پروژه

 هاي خريدنهگاه طرح/ پروژه لزوما بايستي تملك شود، ضروري است تشريفات خريد آن، زمان الزم براي خريد و هزيچنانچه ساخت
   هاي مطرح نيز بايد تشريح شود.زمين مشخص شود. فرايند كسب مجوزهاي الزم براي انجام گزينه

  
  هاي زير بايستي برداشته شود:در اين مرحله، گام

 هاي اصليبرداشت اطالعات الزم از مكان احداث طرح/پروژه موردنظر براي ارزيابي گزينه  
  هاي اصلياجراي طرح/ پروژه در گزينهتعيين محدوده مورد نياز براي  

 مطرح هايگزينه اجراي مكاني هايموقعيت ميداني ازهاي بازديد انجام -4-7-3

 بخشي هك گيرد قرار تردقيق بررسي مورد مسايلي باشد الزم است ممكن هاي مطرح،هاي مكاني اجراي گزينهپس از تعيين موقعيت  
 توان به موارد ذيل اشاره نمود:ميشود. از اين دست مي ميسر محلي بازديد با

 تملك (در صورت نياز) هايمطرح و برآورد هزينه هايواقع در طرح گزينه زيربنايي بررسي معارضين ملكي و تاسيساتي 

 هاي مطرحطبيعي موقعيت مكاني گزينه شرايط و عوارض جغرافيايي، موقعيت شناسايي  

 دسترس قابل يا همجوار نقاط از كمبودها تامين و اصلي مصالح نظر از محلي شناسايي امكانات 

 هاي مطرحبرداشت اطالعات موردنياز و مرتبط با گزينه 

 بيشتر اطالعات به دستيابي نحوه و كلي اطالعات كسب و محلي هايارگان و مسووالن با نشست  
 مطرحهاي محتمل براي اجراي گزينه يا ملموس مشكالت و هانارسايي و شناسايي كمبودها  

 آن پيرامون و هاي مطرحگزينه زمين محدوده در اراضي از استفاده وضعيت تعيين 

 آن پيرامون و هاي مطرحگزينه زمين محدوده در زمين قيمت بررسي 

 هاي مطرحگزينه زمين به دسترسي وضعيت بررسي  

 مطرح هايگزينه اجراي مكاني مشخصات و موقعيت بررسي -4-7-4

شناسايي و با بازديدهاي انجام شده (در صورت نياز)، كمبودهاي  هاهاي مناسب آنمحل/ محلهاي مطرح و پس از آنكه گزينه   
 يك موضوعهاي مطرح مورد بررسي قرار گيرد. اين اطالعات مرتفع گرديد، الزم است كه موقعيت و مشخصات مكاني اجراي گزينه

  هاي آن عبارتند از:  فعاليت دفتري است و برخي از فعاليت
 زيربنايي تاسيساتي و ملكي ارضينمع بررسي  

o طوطخ مخابرات، گاز، برق، فاضالب، مانند آب،( زيربنايي تاسيسات هاينقشه اطالعات كنترل و بررسي 
 و طرح با تداخل تعيين و شده آوريجمع) روزميني و زيرزميني تاسيسات ساير و مترو رسان،سوخت

  طرح بر آنها تاثير
o تاسيسات جابجايي هايهزينه برآورد و مطرح هايگزينه طرح در واقع تاسيساتي معارضين بررسي 

   معارض
o طرح اساس بر ذيربط مراجع ساير و ذيربط مناطق شهرداري از مكتسبه حقوق استعالم و بررسي 

  ) وجود صورت در( مطرح هايگزينه
 مطالعه مورد محدوده در فرادست هاي طرح و موجود وضع تطابق  

 مطرح هايگزينه اجراي براي محتمل يا ملموس مشكالت و هانارسايي و كمبودها شناسايي  

 دارد ارتباط مطرح هايگزينه موضوع با نحوي به كه هاييگزارش و هاطرح بررسي و )نياز برحسب( آوريجمع  

 بررسي مشخصات ساختگاه پروژه از منظر ابعاد، مساحت ديد و منظر و وضعيت مالكيت 

  هاي آن در محدوده پيراموني پروژهشناسايي جمعيت و ويژگي 
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 پروژه زمين محدوده بر حاكم شهري مقررات و قوانين وضعيت بررسي 

 هاي مطرح (يا گردآوري اطالعات مربوط به مسائل گزينه انتخاب در آن آثار بررسي و زمين استمالك مسايل اجمالي بررسي
 اراضي محدوده مورد مطالعه)حقوقي و آگاهي از خواست كارفرما در خصوص نحوه و ميزان تملك 

هاي مختلف تعريف شده در بخش معرفي طرح/ پروژه هاي مطرح با توجه به محدوديتبررسي گزينه -4-7-5
 )2-4(بخش 

ها مانند زمان، هزينه، موانع سند) ارايه شده است. اثر انواع محدوديت 2-4ها در بخش معرفي طرح/ پروژه (بخش اين محدوديت
 هاييزينهگ است، هاي مطرح مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بديهيي و تكنولوژيكي و ... روي كليه گزينههاي فنقانوني، محدوديت

 چنينهم. شود حذف مطرح، هايگزينه ليست از بايد شود، ميسر شده گرفته نظر در بودجه از بيش ايهزينه با آن اجراي كه
ه، فرض عنوان نمونبه  .شود حذف هاگزينه ليست از بايد باشد، شده گرفته درنظر زمان از بيش زماني نيازمند آن انجام كه هاييگزينه

هاي چون ورزشگاهكنيد در نظر است يك مجموعه مسابقات ورزشي خاص در زمان معيني در تهران برگزار شود و نيازهاي آن (هم
در اين صورت زمان  شود.بازديدكنندگان، و ...) مشخص مي، حمل و نقل مناسب براي جابجايي هاي مناسب براي اقامتمناسب، هتل

 اجراي هايزمان و هاهزينه با هاييگزينه مهم، اين انجام براي است گيرد. بديهيها بايد مورد توجه خاص قرار اجراي هريك از گزينه
  .نمايند مرتفع را زمان و هزينه محدوديت بايستي اصلي، هايگزينه ولي. شودمي مطرح متفاوت

 
 هاي مطرحهاي اصلي از ميان گزينهتعيين يا برگزيدن گزينه -4-7-6

هاي مطرح تعيين هاي اصلي از ميان گزينههاي به عمل آمده در بند قبلي، گزينههاي تعريف شده و بررسيبا توجه به محدوديت
گزين و عدم انجام كار (ادامه وضع موجود) ارايه هاي جايحلها، راهها بايد تعريفي روشن و واضح از سياستشود. در انتخاب گزينهمي

  شود.
  اصلي  هايدر گزينه پروژه/ پذيري اهداف طرحتحقق -4-8

شرح  2-4(بخش هاي ارائه شده در بخش معرفي طرح/ پروژه هاي اصلي با توجه به محدوديتگزينه ،اين بخش از مطالعاتتا    
كنند) مشخص گرديد. حال، اهداف طرح/ پروژه را محقق مي بر آن بود كه تصورهايي كه هاي مطرح (گزينهاز بين گزينه) خدمات

ذيري پتحقق لحاظ به اصلي هايگزينه است الزم هاي اضافه،طرح، به منظور كاهش فعاليت توجيه بر تمركز و مطالعات ادامه از قبل
ري پذيبه منظور تحليل تحقق. كنند، حذف شوندهايي كه اهداف طرح/ پروژه را محقق نميگيرند و گزينه قرار تحليل مورد اهداف

برداري و حسب مورد برچيدن آن، الزم است براساس آمار و اطالعات گردآوري شده، اهداف طرح و پاسخگويي به نيازهاي دوره بهره
شرح خدمات (تعيين اهداف طرح/ پروژه، و تعيين  4-6و  4-3خش بيني گردد كه به اين موضوع در بها پيشمتغيرهاي مرتبط با مدل

پذيري اهداف طرح، ميزان ظرفيت طرح با استفاده از و تحليل تقاضاي طرح/ پروژه) اشاره شده و بدين ترتيب ضمن تحليل تحقق
ه عمر طرح، كه گيرد. با توجه به چرخه دورهاي اصلي مورد تحليل قرار ميهاي تعريف شده، بدست خواهد آمد و براي گزينهمدل

باشد كه هريك برداري و برچيدن (بر حسب مورد) ميساخت، بهرهپس از انجام مطالعات (توجيهي، مفهومي، پايه و تفصيلي)، دوره 
  شود:ميسر مي زير هايگام داراي نيازهايي است كه بايستي مشخص شود. انجام اين امور با برداشتن

در طول دوره عمر هاي اصلي گزينهبراي هر يك از وژه پذيري اهداف طرح/ پرميزان تحققبرآورد  -4-8-1
  طرح/ پروژه

 هاي اصلي/ پروژه با ظرفيت هر يك از گزينهدر دوره عمر طرح تقاضا مقايسه ميزان -4-8-2

  :افتدمي اتفاق زير حالت دو اصلي هايپروژه گزينه/ طرح عمر دوره در ظرفيت و تقاضا ميزان مقايسه با
  .باشدمي تقاضا ميزان پاسخگوي اصلي گزينه ظرفيت -الف
 ارائه با اينكه يا نمود حذف را اصلي گزينه توانمي حالت، اين در باشد.ظرفيت گزينه اصلي پاسخگوي ميزان تقاضا نمي -ب

 و هددمي پوشش را تقاضا از بخشي اصلي گزينه حالت، اين در ديگر، عبارت به. ننمود حذف را اصلي گزينه هاييمكمل
 .شود داده اسخپ تقاضا مديريت هايروش با بايستي آن مابقي
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 اصلي هايگزينه از يك هر ساخت دوره اصلي نيازهاي تعيين و بررسي -4-8-3

  از: است اين نيازها عبارت از اينمونه
 زمين موردنياز هر گزينه  و اراضي 

  .گزينه هر تفكيكبهپروژه/طرحبهمربوطزمينمشخصات).1(جدول
متراژمورد تاريخ  رديف

  نياز
خريداريمتراژ

  شده
خريدنحوه

  واگذاري يا
 هربهاي
  مربع متر

 هايهزينه ساير
  مربوطه

  كل بهاي

1            
2            

         جمع  
 نكات:  

 در قهمنط به مربوط تيپ زمين يك بايد باشد معين آن منطقه ولي نباشد مشخص طرح/ پروژه، زمين كه صورتي در -الف
 .شود تكميل فوقجدول  سپس و ه شدهگرفت نظر
وق ف جدول سپس و ه شدهگرفت نظر در تيپ زمين يك بايد نباشد مشخص نيز نظر مورد منطقه حتي كه صورتي در-ب

 .گردد تكميل
 ها و ابنيه موردنياز هر گزينه ساختمان 

  .گزينه هر تفكيك به آن هزينه انضمام به پروژه/ طرح ابنيه و هاساختمان نوع). 2(جدول 
هرهزينه متراژ تعداد ساختماننوع  رديف

  مربع متر
  مالحظات  كل هزينه

        توليديساختمان  1
        اداريساختمان  2
        رفاهيساختمان  3
        انبارها  4
        برقپستساختمان  5
        نگهبانيساختمان  6
        مسكونيساختمان  7
        ........ساير  8
        كلجمع  9

 الزم يهايگواه و مجوزها 

  نياز مورد مجوزهاي). 3(جدول
  مجوز اخذ زماني مقطع بينيپيش  كننده صادر سازمان  مجوز نام  رديف

1      
2      

 الزم آالتنيماش و زاتيتجه 
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  نهيگز هر كيتفك به آن يهانهيهز و پروژه/ طرح ازيموردن ساتيتاس ).4(جدول
 مصرف /مقدارتعداد  ساتيتاس شرح فيرد

  انهيسال
 نهيهز

  واحد كي
 حمل نهيهز 

  نصب و
  مالحظات  كل جمع

 برق انشعاب حق 1

 يكش كابل   2

 تابلوها  3

 هيتهو ستميس   4

 آب انشعاب حق  5

 فاضالب ستميس   6

 قيحر ياطفا ستميس  7

 ريسا  8

 كل جمع 

  .نهيگز هر كيتفك به آن يهانهيهزوپروژه/طرحازيموردنآالتنيماشوزاتيتجه). 5(جدول
آالت ونام ماشين  رديف

  تجهيزات
شركت مشخصات فني

  سازنده
قيمت هر  تعداد

  واحد
هاي هزينه

  جنبي
  قيمت كل

1             
2                

              جمع  
 وايمني و پدافند غير عامل  نقل، و حمل ،يطيمحستيز ،ياجتماع ،يمال ،يفن بعد از هاتيمحدود ...  
 كنندهاحداث سازمان مشخصات   

  پروژه/ طرح عمر دوره در ياصل يهانهيگز از كي هر يبرداربهره دوره ياصل يازهاين نييتع و يبررس -4-8-4
  اي از اين نيازها عبارت است از:نمونه

 الزم ييربنايز التيتسه  
 ياندازراه از قبل الزم يهايگواه و مجوزها  
 آالتنيماش  
 يشگاهيآزما زاتيتجه  
 ينشانآتش و يمنيا زاتيتجه  
 يدكي قطعات  
 الزم ابزار  
 هياول مواد  
 يتيريمد و ياتيعمل يستمهايس  
 پسماندها  
 برداربهره سازمان مشخصات 

  اصلي هايگزينه از يك هر برچيدن دوره اصلي نيازهاي تعيين و بررسي -4-8-5
  اي از اين نيازها عبارت است از:نمونه
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 الزم يهايگواه و مجوزها 

 الزم آالتنيماش و زاتيتجه 

 و نقل، و حمل ،يطيمحستيز ،ياجتماع ،يمال ،يفن بعد از هاتيمحدود ...  
 برچيننده سازمان مشخصات  

  هاي اصلي طرح/ پروژه و تحقق پذيري اهداف در هريك از آنها و اخذ تاييد كارفرماگزارش گزينه  :خروجي

  هاي اصلي (تحليل ظرفيت، عملكرد، بازده) اجزاي مهم گزينه هاي فنيبررسي -4-9
ها است. تشريح اجزاي نيازهاي اصلي ارزيابي طرح/ پروژهها از نكات مهم و پيشمهندسي طرح/ پروژه -توصيف جهات فني

 هطرح/ پروژه بهاي محصوالت اصلي اوري مورد استفاده، استانداردها و مشخصات فني طرح/ پروژه، شاخصاصلي كار، فن
   .تونل) الزم است ارايه شود /تونل، تعداد خطوط و ظرفيت بزرگراه /صورت مقادير فيزيكي (براي نمونه طول بزرگراه

و  اندازيهاي راهبرداري از ظرفيت زير ساخت ايجاد شده و نرخ مورد انتظار استفاده از ظرفيت در سالبرنامه توليد يا بهره
د. مهندس شده باشبيني بايد مشخص شود. دامنه و اندازه طرح/ پروژه بايد متناسب با تقاضاي پيش برداري طرح/ پروژهبهره

 هاي زير را بردارد:مشاور الزم است گام
 فني  ضوابط استانداردها و طرح، كلي تعيين مباني -4-9-1

 هاي مكاني شناسايي شدههاي اصلي) در موقعيتارائه طرح مقدماتي (اجزاي مهم گزينه -4-9-2

كند تا بابت مناسب بودن مي) گذاريلكه( هاي اصلي را در موقعيت مكاني شناسايي شده مشخصمشاور اجزاي مهم گزينهمهندس 
   ابعاد و مساحت مكان شناسايي شده اطمينان حاصل نمايد.

 آالت، تجهيزات و تاسيسات، روند انجام كار هاي مهم الزم، ماشينتعيين فناوري -4-9-3

 در صورت نياز، موارد تكميلي ذكر شود. اشاره شده باشد. 3-8-4است در بخش به برخي از موارد، ممكن 
 در دوره عمر هاي اصليتعيين ظرفيت، عملكرد و بازده گزينه -4-9-4

 به نسبت تقاضا تغيير به توجه با توانمي مواقع برخي ولي است شده مشخص طرح عمر دوره در تقاضا و ظرفيت 6-4 بخش در قبالً
  .كرد مديريت را پروژه/ طرح اجراي هزينه توانمي روش، اين با. بندي(فازبندي) نمودمرحله را اصلي هايگزينه زمان،

 كند:ارائه 10-4در ذيل بند  ومهندس مشاور ضمن انجام موارد فوق، گزارشي حاوي مطالب زير تهيه الزم است در نهايت،  
 ي اصليهاگزينه موردنياز مصالح تهيه نظر از موجود امكانات بررسي 
 طرح/ پروژه اجرايي عمليات انجام براي منطقه در موجود انساني نيروي كيفيت و كميت ارزيابي. 
 هاي اصليگزينه از برداريبهره براي ماهر انساني نيروي كيفيت و كميت ارزيابي 
 منطقه در هاي اصليگزينه اوليه موردنياز مواد تهيه امكان بررسي 
 تعيين  و انتقال فاصله گرفتن درنظر با موجود تاسيسات از آن تامين امكان بررسي و موردنياز الكتريكي انرژي برآورد

 .كمبودها
 آن به دسترسي زمان و نهايي قدرت نظر از الكتريكي انرژي توسعه هايبرنامه از آگاهي و بررسي  
 منطقه در آن تامين نحوه و اضطراري برق هايمحركه مصرف و گرمايش همچون مواردي براي موردنياز سوخت برآورد 
 تعيين كمبودها و نحوه مرتفع نمودن آن اصلي و هايبررسي تاسيسات زيربنايي موجود و تاسيسات الزم براي گزينه  
 اوري، مواد اوليه، ...)بررسي منابعي كه بايد از خارج كشور تامين شود (اعم از فن 

 هاي اصلي زمانبندي اجراي گزينه -4-9-5

 هاي اصليي فني گزينههامزايا و محدوديت -4-9-6

 اصلي  هاي اقتصادي گزينه -مالي ارزيابي  -4-10
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-سرمايه هايپروژه/ طرح خالص رفاهي اثرات سنجش اقتصادي ارزيابي و پروژهطرح/  سودآوري سنجش ،25مالي ارزيابي از منظور

 و گذاريسرمايه بازده برآورد پروژه،/ طرح مالي ارزيابي"گفت، بايد اقتصادي و مالي ارزيابي تفاوت بيان در .است جامعه بر گذاري
"است پروژه/ طرح سودآوري  هدف جامعه سود به پروژه، /طرح اجراي كه است آن از اطمينان حصول پي در اقتصادي ارزيابي"و 

 تحليل به آن از بعد و رسد انجام به مالي ارزيابي اول مرحلة در بايد ) ...و دولتي خصوصي، از اعم( ايپروژه/ طرح هر . براي"باشد
 لحاظ به ايپروژه /اگرطرح نه؟ يا كرد خواهد خرج و دخل پروژهطرح/  آيا كه دهدمي نشان مالي ارزيابي زيرا .شود پرداخته اقتصادي
 دربارة بايد عمومي مقام وضعيت اين در است، سودآور اجتماعي لحاظ به كه دهد نشان اقتصادي ارزيابي اما باشد، دهزيان بازاري
 .بگيرد تصميم پروژه /طرح آن زيان و ضرر جبران عملي امكان يا آمادگي
 كاالي صورت به يا آنها محصول كه كنندمي گذاريسرمايه هاييپروژه/ طرح در معموالً خود وظايف حسب بر هاشهرداري و دولت

 از بخشي كه است خصوصي و عمومي كاالي از تركيبي يا شودمي عرضه شهروندان به مجاني خدمات شكل در كه است عمومي
 جهت دو از هاپروژه اين اقتصادي فايده -هزينه تحليل. دارندمي دريافت كنندگانمصرف از خدمات بهاي صورت به را آن توليد هزينه
 دليل به ديگري و نيستند فرصت هزينه بيانگر بازارها، در اختالل اثر در كه هاييهزينه اصالح دليل به يكي است؛ اهميت حائز
   .اندبازار قيمت فاقد كه خدماتي گذاريارزش

 تخصصي نشريات هادولت و الملليبين ايتوسعه هايبانك عمومي، بخش در هاپروژهطرح/  اقتصادي ارزيابي پيچيدگي دليل به
 فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي ها،پارك ها،راه جمله از عمومي بخش هايپروژه طرح/ انواع اقتصادي ارزيابي زمينه در فراواني

   كنند.مي روزآمد جديد هاييافته اساس بر را آنها تدريج به و كنندمي منتشر غيره و
 الي ارزيابي م -4-10-1

 به. است تهران شهرداري خرج و دخل بر هااجراي گزينه مالي آثار از تصويري ارائه اصلي، هايگزينه مالي ارزيابي انجام از هدف   
 ها،يارانه نگهداشت، هايهزينه گذاري،سرمايه مخارج منظر از بودجه بر هااجراي گزينه تاثير ،سو يك از بررسي اين در ديگر، عبارت
اي مقدماتي بر سنجيپتانسيل منظور به موردنظر هايگزينه اجراي از ناشي پذيرتحقق درآمدهاي ديگر، سوي از و عوارض و هاماليات
  .شودمي بررسي تحليلي صورت به يادشده موارد و مشخص خصوصي -عمومي شاركت نظام در خصوصي بخش گذاريسرمايه

سنجي به ارزيابي امكان . اين تحليلگام در ارزيابي اقتصادي يك پروژه استتجزيه و تحليل سودآوري مالي (يا تجاري،) نخستين    
ها و منافع مستقيم پروژه به صورت روابط مالي در هزينه باشد. بنابرايناجراي يك پروژه جديد از نقطه نظر نتايج مالي آن مربوط مي

شود. از اين تجزيه و تحليل براي ارزيابي مناسب بودن و قابل پذيرش بودن يك مي هاي عمومي(مورد انتظار) بازار محاسبهقيمت
 .شودها بر اساس سودآوري آنها استفاده ميبندي طرح/ پروژهرتبه چنينطرح/ پروژه و هم

گيرد و منوط به يك مرحله خاص نخواهد ترين نقطه آن انجام مينقطه طرح/ پروژه تا پايانيترين ابي و تحليل مالي از آغازيارزي   
يدات تول –محل طرح/ پروژه –منابع موجود –هاي بازاريابياستراتژي –بود. در حقيقت تحليل مالي از مراحل تبيين اهداف طرح/ پروژه

 اي آغازظرفيت توليد و تكنولوژي مربوط و مراحل بعدي همواره انجام خواهد شد. در واقع نبايد تحليل مالي را در نقطه –مورد نظر
بنابراين، تحليل سودآوري مالي شامل ارزيابي پتانسيل  كرد كه در صورت رد پروژه از لحاظ مالي، منابع بسياري به هدر رفته باشد.

به يك طرح/ پروژه، بدون در نظر گرفتن مبادالت مالي است كه در طول عمر يك طرح/ پروژه  كسب درآمد منابع تخصيص يافته
  هاي انجام اين بخش عبارتست از:افتد. گاماتفاق مي

  پروژه اوليه گذاريسرمايهميزان  برآورد -4-10-1-1
يك تعهد بلند مدت در راستاي تخصيص منابع اقتصادي يه منظور ايجاد و تحصيل درآمد خالص (عالوه بر بازگشت  »ذاريگسرمايه»

هاي باشد. منظور از داراييهاي مولد ميباشد. جنبه اصلي اين تعهد، انتقال منابع مالي به داراييگذاري) در آينده ميمبلغ اوليه سرمايه
ثابت و خالص سرمايه در گردشي است كه در مدت استفاده از آنها، وجوه نقد (و به عبارتي درآمد هاي گذاريمولد، همان سرمايه
  گردد.خالص) ايجاد مي

سازي، ساختمانها، تاسيسات، ماشين آالت، تجهيزات، وسايط نقليه، وسايل سرمايه ثابت طرح/ پروژه شامل زمين، تسطيح و محوطه
                                                 
1  - Financial Appraisal 
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هاي پيش بيني برداري، هزينههاي قبل از بهرههاي داخلي، هزينهفني و آزمايشگاهي، هزينه اداري و كارگاهي، ابزارآالت و وسايل
  نشده و دارايي نامشهود است.

  ساليانه نگهداري و برداريبهره هايهزينه برآورد -4-10-1-2
هاي مواد اوليه، حقوق و ها از قبيل هزينهگردد كه اين هزينهبرداري ميهاي زمان بهرهبرداري شامل تمامي هزينههاي بهرههزينه

   باشد.مي …دستمزد، لوازم مصرفي و 
هاي قطعات و لوازم يدكي موردنياز تجهيزات طرح/ پروژه جهت تعميرات هاي نيروي انساني، هزينههاي نگهداري، شامل هزينههزينه

  .باشدو مانند آن مي
  1نوسازي و بازسازي هايهزينه برآورد -4-10-1-3

شود و نتيجه آن هاي ثابت مياي است كه صرف مرمت دارايياسي) مخارج غير مستمر و نسبتا عمدههزينه باز سازي (تعميرات اس
ها عمل اي در حسابها به عنوان مخارج سرمايهمعموال افزايش عمر مفيد دارايي نسبت به زمان قبل از تعمير است. اينگونه هزينه

  شود.مي
هاي ثابت و جايگزيني آن با قطعات يا اجزاي نو يا جديدي يا اجزاي عمده دارايي چنين نوسازي عبارت است از خارج كردن قطعاتهم

كه توانايي انجام كار آن بهتر و برتر از قطعات يا اجزاي مستعمل يا قديمي است. مانند جايگزيني سيستم برق يك ساختمان با 
د.. (ويژگي خاص مخارج تعويض و نوسازي اين است شوها عمل مياي در حسابسيستم برق پيشرفته نيز به عنوان مخارج سرمايه

سال باشند به حساب  گونه اقالم در صورتيكه داراي عمر مفيد بيش از يكاين كه از نظر مبلغ، عمده و وقوع آن غير مستمر است)
  شوند.بهاي تمام شده دارايي منظور مي

  استهالك هزينه برآورد -4-10-1-4
مستهلك شود. به عنوان مثال در حالتي كه استهالك از روش خطي براي طرح/ پروژه  بايستگذاري در پروژه ميهاي سرمايههزينه

شود. اين هاي استهالك در نظر گرفته ميدرصد به عنوان هزينه 10شود هزينه ساالنه سال در نظر گرفته  10محاسبه و عمر آن 
سال نيست و بعد از  10ت كه عمر واقعي طرح/ پروژه غالباً هزينه با توجه به نوع استهالك متفاوت خواهد بود. البته بايد در نظر گرف

هاي آينده گذاريها جهت سرمايهشود، اما اين هزينه استهالك عنواني جهت تجميع كردن هزينهسال طرح/ پروژه تخريب نمي 10
  شركت و تخصيص بودجه از منابع داخلي است.

  تعيين نرخ تنزيل و تورم -4-10-1-5
 ديبنزمان در كه نقدي، وجوه جريان فعلي ارزش يا حال ارزش تخمين براي است روشي شودمي گفته تنزيل نرخ عموما كه تنزيل،

  .باشندمي دريافت قابل آينده در مشخصي
 افزايش معني به عموماً تورم. است قيمت يا پولي درآمدهاي پول، توليد عمومي سطح افزايش به اشاره اقتصاد علم نظر از تورم

 رب چند هر. است اقتصاد در هاقيمت افزايش نامنظم و فزاينده روند تورم،. شودمي گرفته نظر در قيمت عمومي سطح غيرمتناسب
 هاقيمت در افزايش نامنظم و فزآينده روند به هاآن تمامي اما، شود،مي ارائه تورم از متفاوتي هايتعريف گوناگون، هاينظريه پايه

  .دارند اشاره
اني هاي زمباشند و براي استفاده از آنها در جدول سرمايه در گردش با بازهنرخ تورم و تنزيل معموال ساالنه ميالزم به ذكر است كه 

 بايست به نرخ مناسب با آن بازه زماني تبديل شوند.متفاوت مي
  پروژه درآمدي هايروش -4-10-1-6

ها به دست / پروژه در هر بازه زماني از جمع اين راههاي متفاوتي درآمد داشته باشد. درآمد كلي طرحتواند از راههر طرح/ پروژه مي
 پروژه اضافه شود.طرح/ بايست در جدول گردش مالي آمده و مي

  قراردادي و قانوني كسور -4-10-1-7
در اين قسمت توجه به اين  .گردند مي محاسبه بخش اين در قرارداد در مندرج كسور ساير و ها ماليات ها، بيمه مانند قانوني كسور

                                                 
1 - Overhaul 
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  گيرند (درآمد خالص، سود يا ...).نكته واجب بوده، كه هر كدام از اين كسور به كدام قسمت درآمد تعلق مي
  گردش در سرمايه برآورد -4-10-1-8

در اكثر آيد. ها و درآمدهاي طرح/ پروژه در آن بازه زماني به دست ميسرمايه در گردش (گردش مالي) هر بازه زماني از جمع هزينه
هاي ابتدايي منفي بوده، زيرا طرح/ پروژه در مرحله ساخت درآمدي ندارد. الزم به موارد ميزان سرمايه در گردش طرح/ پروژه در بازه

ها معموال ماهانه، فصلي، بايست يكسان باشند. اين بازههاي زماني تعيين شده براي محاسبه سرمايه در گردش ميذكر است بازه
  باشند.ساله مييكساله يا نيم

  بايست موارد زير قابل رويت باشند:به طور معمول در يك جدول سرمايه در گردش مي
 هاهزينه 
 هادرآمد 
 هاي تنزيل يافتههزينه 
 در آمدهاي تنزيل يافته 
 گردش مالي 
 گردش مالي تنزيل يافته 
 گردش مالي تجمعي 
 گردش مالي تجمعي مالي تنزيل يافته  

  هاي آنمالي طرح/ پروژه و برآورد هزينهچگونگي تامين منابع  -4-10-1-9
 توسط توانمي كه امكاناتي و شرايط كليه آن در كه گرددمي اطالق مالي مناسب ساختار يك طراحي به »پروژه/ طرح مالي تأمين»

 كنندگانتامين براي شده اتخاذ مالي تأمين توع ساختار اين در و شودمي گرفته نظر در داد، قرار پروژه/ طرح دسترس در را وجوهي آنها
  .بود خواهد مالي بهينه

  حساسيت تحليل  -4-10-1-10
ا را هاي بر سودآوري يك طرح/ پروژه داشته باشند, تعريف و آنتوانند تاثير عمدهمشاور طرح/ پروژه بايستي متغيرهايي را كه مي

ايي را كه همتغيرهاي اصلي (بحراني) بوده و آنموضوعي براي تحليل ريسك نمايد. تحليل حساسيت يك ابزار اصلي براي تعريف اين 
كند. جهت تعيين متغيرهاي اصلي, در ابتدا بايستي ساختار اي بر طرح/ پروژه داشته باشند, مشخص ميتوانند تاثيرات عمدهمي

مشخص كرده  گردش وجوه نقد تحليل گردد. سپس متغيرهايي را كه بزرگترين سهم را در گردش وجوه نقد ورودي وخروجي دارند,
و آنها را باال و پائين برده و نقش اين تغييرات را در تعادل قبلي مالحظه كرده و حساسيت هر يك را نسبت به تغييرات مورد نظر 

  .تعيين نمايند
  ريسك هزينه برآورد -4-10-1-11

 يياجرا يهانهيهز نيا يول است، مهم اريبس پروژه كي ياجرا نهيدر زم يريگميتصم يبرا يانهيهز يهامؤلفه يتمام به توجه گرچه
 قرار جهتو مورد ليتحل و هيتجز نديآفر در ستيبايم كه است يگريد ريمتغ زين پروژه كي ياجرا عدم نهيهز. است ريمتغ كي تنها

رح/ ط شرفتيپ عدم داشت؟ خواهد سازمان بر ياثرات چه ،ردينگ قرار بيتصو مورد اي شده مواجه ريتاخ با پروژه ياجرا چنانچه. رديگ
 ريرا تحت تأث هاتيبه اهداف و مامور يابيدستشركت در  ييتوانا توانديسازمان دارد؟ چگونه م يرقابت يتهايمز بر يراتيتأث چه پروژه

 قرار دهد؟
 عدم اي اجرا كه شوديم سبب امر نيانجام شود. ا سكير يابيارز ستيبايم شوديم صرف يمنابع اي پول كه جا هر ،يدر حالت كل

 دو سكير ليتحل نديفرا يخروج. دهد انجام درست ميتصم اتخاذ جهت را خود تالش ريمد و بوده همراه موجه ليدال با پروژه ياجرا
 كيشر اي ثالث شخص به ميتصم جينتا ارائه زمان در دوم مورد. است ميتصم اتخاذ زمان در نخست بار. رديگيم قرار استفاده مورد بار
 ليتحل يندهايفرا ياجرا كه گفت ديبا مجموع در. دهد ارائه يو به را خود يريگ ميتصم نديفرا تا است ناچار ريمد و است يرونيب
 .كندمي ايجاد كسب و كار از ي، درك و تجسم مناسبسكير يابيارز و
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  گذاريتعيين عملكرد سود و زيان طرح/ پروژه براي سرمايه -4-10-1-12
) B/C , IRR,  NPVمانند ( مالي تحليل هاي شاخص و شده تكميل مالي گردش جدول قبل، حلامر يمتما گرفتن نظر در با

  .شودمي كامل مالي سازيمدل و شده محاسبه
باشد. اين شاخص همان پروژه بوده و به صورت مستقيم وابسته به نرخ تنزيل ميگر ميزان عددي سود طرح/ نمايان NPVشاخص 

  باشد.گردش مالي تجمعي تنزيل يافته آخرين بازه زماني مورد بررسي مي
پروژه بدون در نظر گرفتن نرخ تنزيل را نشان طرح/ باشد و ميزان سوددهي درصدي ، شاخصي مستقل از نرخ تنزيل ميIRRشاخص 

برابر صفر خواهد بود. اين شاخص از ستون گردش مالي در  NPVبا نرخ تنزيل برابر باشد، شاخص  IRRدهد. در صورتي كه مي
  باشد.جدول سرمايه در گردش قابل محاسبه مي

آيد. در صورت آن كه اين عدد هاي تنزيل يافته به دست مياز تقسيم مجموع درآمدهاي تنزيل يافته به مجموع هزينه B/Cشاخص 
  پروژه سودآور خواهد بود.طرح/ بزرگتر از يك باشد، 

  مالي نظر از خصوصي -عمومي مشاركت امكان بررسي -4-10-1-13
براي تامين مالي طرح/ پروژه است. اين مشاركت نه تنها باعث به جريان تر از روشي خصوصي مبحثي بسيار عميق –مشاركت عمومي

ها و انتقال بخشي از ريسك طرح/ ها به متخصصين ساخت و اداره آنافتادن سرمايه بخش خصوصي شده، بلكه با سپردن طرح/ پروژه
ي ها از نظر كيفر سراسر دنيا) طرح/ پروژهپروژه، بار سنگيني از دوش بخش عمومي برداشته شده و نهايتا (طبق آمار و تحقيقات د

  شوند.تر ساخته و اداره ميبهتر و بهينه
) امكان مشاركت را سنجيد. اگر اين نرخ باالتر از متوسط نرخ سود قابل IRRتوان با بررسي نرخ بازگشت داخلي سرمايه (عموما مي

طرح/ پروژه با  IRRاركت بوده و در صورتي كه اختالف ) بخش خصوصي باشد، طرح/ پروژه از نظر مالي قابل مشMARRانتظار (
تر به مشاركت پايين IRRتوان طرح/ پروژه را به صورت يك پكيج با يك يا چند طرح/ پروژه ديگر با زياد باشد، مي MARRمتوسط 

جذابيت طرح/  ،تيتوان با در نظر گرفتن امتيازاكوچكتر باشد، مي MARRپروژه از متوسط طرح/  IRRگذاشت. در صورتي كه 
  براي بخش خصوصي باال برد.را پروژه 

  
 ارزيابي اقتصادي -4-10-2

ها بر كل اقتصاد (كشور، منطقه، استان يا شهر) بوده و لزوماً هاي اصلي، سنجش آثار اجراي اين گزينههدف از ارزيابي اقتصادي گزينه
 محيطي، اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجهاقتصادي، زيستتر شود، بلكه آثار وسيعمنحصر به آثار پولي ناشي از اجراي گزينه نمي

  گيرد.قرار مي
 اقتصادي ابيارزي قالب در مسئله اين. گيرد قرار بررسي تحت نيز اجتماعي و اقتصادي محيط وسيع ديدگاه از بايستي پروژه/ طرح يك 

 مفيد ،دليل دو. شود مي بسنده بحث مختصري به تنها و است خارج بحث اين حوصله از آن مفصل توضيح كه گنجدمي پروژه/ طرح
 محيط ،اينكه اول. نمايدمي توجيه را هاپروژه/ طرح توجيهي مطالعات و تصميمات در اقتصادي و اجتماعي مالحظات كردن وارد بودن

 وزيعت هايسياست جمله از, باشد داشته پروژه/ طرح يك مالي توانايي بر مشخصي اثرات تواندمي آن آتي پيشرفتهاي و اقتصادي
 وجودم موارد برخي دليل به پروژه/ طرح يك موفقيت گاهي اينكه دوم. غيره و الملليبين مبادالت, محيطي هايبينيپيش و درآمد

 گيرد امانج بايد كه است وارداتي گرو در /پروژهطرح يك موفقيت مثال عنوانه ب. است نيافتني دست ،اجتماعي –اقتصادي مسائل در
 به خاصي تكنولوژي/ كاال ورود امكان هاتحريم بدليل يا و است شده ممنوع دولت سوي از واردات, هاقيمت ركود دليل به مقابل در و

  ... و ندارد وجود كشور
   گذاريهاي ثابت سرمايههزينه مقدماتي برآورد -4-10-2-1
 هاي اصلي در طول عمرهاي گزينههزينه مقدماتي برآورد -4-10-2-2

  هاي اصلي در طول عمرمنافع گزينه مقدماتي برآورد -4-10-2-3
  هاي اصلي تحليل اقتصادي گزينه -4-10-2-4
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هاي زير هاي موردنظر بر روي جامعه هدف، الزم است تا به پرسشبراي تحليل آثار رفاهي منتج از اجراي طرح/ پروژه
  پاسخ داده شود:
 شوند؟ آيا افراد يا نهادهايي از اجراي اين طرح/ پروژه متضرر مي 

 رسان، خسارت هاي ياريهاي حفاظت از محيط زيست و تأمين اجتماعي جاري در سازمانسياست آيا به موجب
 ديدگان ناشي از اجراي پروژه (كه احراز هويت آنها آسان باشد)، جبران شده است؟زيان

 شود) به اندازه كافي بزرگ است كهآيا مجموع فوايد طرح/ پروژه (كه در خالص ارزش كنوني مثبت منعكس مي 
  ديدگان از طرح/ پروژه را جبران كند؟بتواند منافع همه زيان

  ها، موارد زير بايستي مدنظر قرار گيرد:در ارزيابي اقتصادي طرح/ پروژه 
 گذاري محاسبه شود و در طرف هزينه به عنوان هزينه منفي با برداري و نگهداري يا سرمايهصرفه جويي در هزينه بهره

  .شودوارد مياعمال عامل تبديل مناسب 

  اثرات مثبت پروژه بر اشتغال با به كار بردن عامل تبديل دستمزد سايه براي هزينه نيروي كار (غيرماهر) بدون در نظر
 .شودگرفتن ايجاد شغل به عنوان فايده مستقيم پروژه، محاسبه مي

  تجزيه و تحليل منافع پروژه كنار گذاشته اثرات پروژه بر اقتصاد به طور كلي (مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي) از
 .شودمي

  ها كه بايستي از آن پرهيز نمود، عبارتست از:برخي از اشتباهات رايج در ارزيابي اقتصادي پروژه
  پذيرفتن نرخ تنزيل معادل نرخ سود بانكي بدون توجه به اثر تورم 

  منظور كردن استهالك به عنوان هزينه 

 گذارييش از سرمايههاي پدرنظر نگرفتن هزينه 

 ؛ در شوددر تجزيه و تحليل اقتصادي، هزينه فرصت زمين و ملكي كه متعلق به شهرداري است، صفر در نظر گرفته مي
توان به كاربران خصوصي ها داراي ارزش است (به طور مثال اين زمين را ميحالي كه اين زمين و ملك در ساير كاربري

 فروخت).

 شوند.يه منطقي مناسب از ديگر كشورها به عاريت گرفته ميعوامل تبديل، بدون توج 

 كننده براي خدمات ارائه شده ها به عنوان سود اقتصادي، عالوه بر تمايل نهايي به پرداخت مصرفدرآمدهاي ناشي از تعرفه
 .شوددر نظر گرفته مي

 به  اند. اين موضوعگر بازارها انتقال نيافتهشكست در جدا كردن منافع اقتصادي اضافي طرح/ پروژه. مثالً منافعي كه از دي
 .آيدگيري شود پيش ميويژه در مواردي كه تالش مي شود اثرات غيرمستقيم ثانويه اندازه

 شوندهمراه با استفاده از دستمزدهاي سايه در سمت هزينه، منافع ناشي از ايجاد شغل در سمت منافع در نظر گرفته مي. 

  اي در نظر گرفته هاي سبز به همراه منافع بيروني اجتناب از انتشار گازهاي گلخانهگواهينامهدرآمدهاي ناشي از فروش
 شوند.مي

 روژهطرح/ پ در استفاده مورد اقتصادي منابع كه است آن از اطمينان حصول عمراني هاي/ پروژهطرح اقتصادي تحليل از نهايي مقصود
 مورد هافعاليت ساير در طرح/ پروژه نكردن اجرا صورت در كه ثمربخشي همان با لحداق اوليه مواد و كار نيروي زمين، قبيل از

  .گيرد قرار برداريبهره مورد گرفت،مي قرار استفاده
 هاي اصلي طرح/ پروژهگزارش فني، مالي و اقتصادي گزينه  :خروجي

 بررسي مشخصات محيطي -4-11

  محيطيزيست هايبررسي -4-11-1
هاي / پروژهمحيطي طرحشرح خدمات همسان و راهنماي مطالعات زيست"اين بخش به سند براي آگاهي از جزئيات شرح خدمات 
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  در مرحله مطالعات توجيهي رجوع شود. "عمراني شهري
  1غيرعامل پدافند مطالعات -4-11-2

  / پروژهطرح غيرعامل پدافند كلي هايسياست و اهداف تبيين -4-11-2-1
 پدافند يهااستيس و آن اهداف ،پروژه/ طرح اندازه مورد در كارفرما با نظرتبادل و مذاكره -4-11-2-1-1

  رعامليغ
  /شهراستان/ منطقه/ نيسرزم شيآما دگاهيد از / پروژهطرح منطقه تيوضع يبررس -4-11-2-1-2
  ي/شهرياستان/ يامنطقه/ يمل يدفاع شيآما دگاهيد از / پروژهطرح منطقه تيوضع يبررس -4-11-2-1-3
  مهم و حساس ،ياتيح ساتيتأس با يجوارهم متقابل آثار يبررس -4-11-2-1-4
 رعامليغ پدافند و يدفاع ،ينيسرزم شيآما يهاطرح يهااستيس با / پروژهطرح اهداف قيتطب -4-11-2-1-5

 كارفرما

  شهر/استان/ منطقه/ كشور غيرعامل پدافند كالن هايسياست بر / پروژهطرح تأثير بررسي  -4-11-2-2
  نهيبه اسيمق دگاهيد از / پروژهطرح يبررس -4-11-2-2-1
  شهري /ياستان/ يامنطقه/ يمل يداريپا در / پروژهطرح اثر يبررس -4-11-2-2-2
  /شهريياستان/ يامنطقه/ يمل مخاطرات شيافزا در / پروژهطرح اثر يبررس -4-11-2-2-3
 ي/شهرياستان/ يامنطقه/ يمل رعامليغ پدافند يهابرنامه بر / پروژهطرح اثرات نييتب -4-11-2-2-4

  اصلي هاي گزينه در دشمن تهاجم هايروش و حمله سناريوهاي بررسي -4-11-2-3
  دشمن ديتهد محتمل) راهبرد( ياستراتژ يعموم فيتوص -4-11-2-3-1
  نهيگز هر در ديتهد راهبرد در محتمل تهاجم يهاروش يبررس -4-11-2-3-2
  هانهيگز طيمح يعيطب ةمخاطر يهاتيظرف فيتوص -4-11-2-3-3
 داتيتهد بسته هيته و نهيگز هر در شتريب وقوع احتمال با تهاجم يهاروش و راهبردها نييتب -4-11-2-3-4

  بيشتر احتمال با تهديدات برابر در اصلي هايگزينه پذيريآسيب بررسي -4-11-2-4
  / پروژهطرح ياجرا از يناش يذات مخاطرات آثار نييتع -4-11-2-4-1
  نهيگز هر در دشمن حمله تبعات يبررس -4-11-2-4-2
 محتمل داتيتهد به توجه با / پروژهطرح يهانهيگز ضعف و قوت نقاط نييتع -4-11-2-4-3

  غيرعامل پدافند ديدگاه از اصلي هايگزينه بندياولويت و مقايسه -4-11-2-5
  / پروژهطرح يهانهيگز يعموم يابيارز جدول هيته -4-11-2-5-1
  نهيگز هر در داتيتهد يابيارز جدول هيته -4-11-2-5-2
  نهيگز هر در يريپذبيآس يابيارز جدول هيته -4-11-2-5-3
  رعامليغ پدافند دگاهيد از هاگزينه بندياولويت و سهيمقا -4-11-2-5-4

  اجتماعي هايبررسي -4-11-3
  رجوع شود. "شرح خدمات همسان مطالعات  اتاف قبل از اجرا"براي آگاهي از جزئيات شرح خدمات اين بخش به سند 

  فرهنگي هايبررسي -4-11-4
 رجوع شود. "شرح خدمات همسان مطالعات اتاف قبل از اجرا"براي آگاهي از جزئيات شرح خدمات اين بخش به سند 

   طرح اجراي جنبي آثار  شناسايي -4-11-5

 موردنظر پروژه/ طرح شهري، عمراني هايپروژهطرح/  توجيهي مطالعات در شده بينيپيش اصلي اهداف بر عالوه موارد، از برخي در

                                                 
  الزم است مطالعات مربوط به پدافند غيرعامل توسط كارشناس/ مشاور صالحيت دار انجام پذيرد - 1
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 يينتع در موثر جهات بررسي با مشاور مهندس است الزم راستا اين در. باشد داشته پي در) منفي/ مثبت( جنبي آثاري است ممكن
 .نمايد اقدام هاآن شناسايي به نسبت آثار، اين

  تعيين آثار مثبت -4-11-5-1
 هاييگردهماي انجام براي) وليعصر ميدان ايستگاه مثال، بطور( تهران شهر مترو هايايستگاه از برخي فضاي از استفاده نمونه، براي

 .است نبوده مترو طرح اصلي اهداف از كه باشدمي مترو طرح مثبت آثار از خاص، هايزمان در فرهنگي و اجتماعي
  تعيين آثار منفي -4-11-5-2

 خيابان غرب در واقع تجاري واحدهاي از برخي) وليعصر خيابان امتداد( آهنراه -تجريش تندرو اتوبوس خط پروژه در مثال، عنوان به
 اين اجراي از ناشي منفي آثار جزء كه اندشده مواجه درآمد و ملك ارزش افت با شخصي نقليهوسايل دسترسي سطح كاهش دليل به

 .است پروژه
  خاص هايويژگي بررسي -4-11-6

  شود. ارايه آن با مرتبط توجيهي داليل است  الزم باشد نياز طرح تخصصي هايزمينه از يك هر در خاصي هايويژگي چنانچه
 هك است تخصصي هايويژگي از يكي) ميالد برج همچون( بلندمرتبه هايساختمان در تندرو آسانسورهاي از استفاده نمونه، براي

  .پذيرد انجام آن معايب و مزايا به توجه با آسانسور نوع اين از استفاده براي توجيهي مطالعات بايستي
  هاي اصلي طرح/ پروژهگزارش مشخصات محيطي گزينه  :خروجي

 پروژه/ طرح اصلي هايگزينه به مربوط غيرعامل پدافند نيز و فرهنگي و اجتماعي محيطي،زيست مطالعات برآيند شامل خروجي، اين
 حلهمر در كه گردد پروژه/ طرح اصلي هايگزينه از برخي پذيرش عدم/ پذيرش به منجر برآيند اين است ممكن گزارش اين در. است
  .شودمي گزارش) خدمات شرح 12-4 بند( بعدي

  هاي اصلي تحليل پذيرش/ عدم پذيرش گزينه -4-12
 مختلف ابعاد در شده شناسايي استانداردهاي و معيارها ها،شاخص به توجه با مشاور مهندس است الزم مطالعات، از بخش اين در

 هاينهگزي تعيين به نسبت مطرح هايگزينه گريغربال ضمن غيرعامل، پدافند و ايمني محيطي، مشخصات اقتصادي،-مالي فني،
 نمايد، در صراحتاً را موردنظر گزينه شده، شناسايي هايشاخص از يك هر صورتيكه در ديگر، عبارت به. نمايد اقدام قبول قابل اصلي
 مرحله در ربرت گزينه شناسايي و قبول قابل اصلي هايگزينه بندياولويت است بديهي. شد خواهد حذف گريغربال اين در گزينه اين

   .پذيردمي انجام مفهومي مطالعات
  نهايي و  اخذ تصويب مطالعات گزارش خروجي: ارائه

  

  
  
  
  
  
  

   



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  28: صفحه

 

 

  

  :فهرست مراجع

 نشريات سازمان برنامه و بودجه 

 3121(نشريه  -توجيه طرحهاي تدوين گزارش راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح (جلد اول), مروري بر روش -١
 7/12/1380 -سازمان برنامه و بودجه)

سازمان  3122(نشريه  -راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح (جلد دوم), توجيه فني, مالي, اقتصادي و اجتماعي -٢
 7/12/1380برنامه و بودجه), 

سازمان  3122(نشريه  -هاي عمرانيراهنماي تهيه گزارش توجيه طرح (جلد سوم), مباني تحليل اقتصادي طرح -٣
 7/12/1380برنامه و بودجه), 

 

 مطالعات داخلي و خارجي 
ريزي شهر تهران، بهروز هاي عمران شهري، مركز مطالعات و برنامهتدوين راهنماي تهيه پيوست اقتصادي طرح -١

 1395هادي زنوز، آبان 

  ساير منابع و مراجع معتبر موجود در اينترنت -٢
 

   



راهنماي شرح خدمات همسان مطالعات
  هاي عمراني شهريتوجيهي طرح

  3-3-153شماره : سند 

  

  
  شهرداري تهرانشوراي فني 

  29: صفحه

 

 

  

 فارسي به انگليسي ينامهواژه

Action Plan برنامه عمل 

Criteria معيار 

Public-Private Partnership خصوصي -مشاركت عمومي 

Stakeholders عوامل ذي نفع 

Standard استاندارد 

Tolerance رواداري 

 

  



 

 

  

  
    

  
  
  
  
  
  

  شنهاداتيپ و نظرات
  

  يگرام خواننده
  

رده و العمل كدفتر نظام فني و اجرايي شهرداري تهران با استفاده از نظر كارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ان دستور
مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بي ترديد اين اثر نيازمند بهبود و ارتقاي ، به جامعه آن را براي استفاده

  كيفي است.
  

اي هرا در تكميل مقررات و دستورالعملاز اين رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد كه با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما 
  نظام فني و اجراي ياري رسانند.

  
  كنيم.از همكاري و دقت نظر شما قدرداني ميپيشاپيش 

  

  559پالك  -آباد روبروي پارك بهجت -خيابان حافظ شمالي  -تهران :مكاتبهيبراينشان
  ساختمان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران؛ 

  1597614413 								:  يكدپست
  

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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