بِ ًبم خذا

 همذهِتذٍى ؿه ٍضؼیت وًٌَی هؼواسی دس ؿْش تْشاى هَسد پزیشؽ ّیچ یه اص دػت اًذس واساى ٍ ریٌفؼاى
هشتَعِ ًیؼت  .اص ػوذُ تشیي ػَاهل تاثیش گزاس دس تشٍص ایي ٍضؼیت  ،هی تَاى اص ػَاهل ًاپایذاس
التصادی ًام تشد وِ ػوَها تاػث تصوین گیشی ّای ؿتاتضدُ هالىیي  ،عشاحاى  ،هدشیاى ٍ حتی ػَاهل
ًظاستی دس فشآیٌذ ػاخت ٍ ػاص هی ؿَد  .استماء ػغح هـاسوت ؿْشًٍذاى دس اهَس ؿْشی تِ ٍیظُ
افضایؾ حؼاػیت ایـاى دس هحالت واس ٍ صًذگی آًاى اص هْوتشیي ساّىاس ّای صیش تٌائی حل ایي هؼضل
هیثاؿذ

.

دس ایي ساػتا ٍ توٌظَس دػتیاتی تِ ساّىاسّای استماء ویفیت ػاخت ٍ ػاص ٍ تْثَد ػیوا ٍ هٌظش ؿْش
تْشاى ّوچٌیي ایداد حؼاػیت دس افىاس ػوَهی دس گشٍُ ّای تاثیش گزاس ؿْشًٍذاى  ،داًـدَیاى ،
هٌْذػیي ٍ هذیشاى ؿْشی اداسُ ول هؼواسی ٍ ػاختواى حَصُ هؼاًٍت ؿْش ػاصی ٍ هؼواسی الذام تِ
تشگضاسی گام پٌدن هؼاتمِ هؼواسی تا هَضَع " ًوبی شْزی هعبطز تْزاى  ،تجزبِ دیزٍس  ،فٌبٍری
اهزٍس " ًوَدُ اػت .
 اّذاف : فشٌّگ ػاصی ٍ تشٍیح الگَّای اسصؿوٌذ ًوای ؿْشی خلة هـاسوت ؿْشًٍذاى دس هذیشیت ؿْشی  ،ایداد حؼاػیت دس افىاس ػوَهی ًؼثت تِ فضاّایپیشاهَى
 تشغیة ػاوٌاى تِ حضَس ٍ هـاسوت دس هذیشیت هحیظ ّای هؼىًَی ،هذاخلِ ٍ هـاسوت ػاوٌیيدس اسصیاتی هحیظ صًذگی
 اسصیاتی ًحَُ ًگشؽ ؿْشًٍذاى اص هیضاى تَخِ آًاى تِ َّیت هؼواسی ؿْش تْشاى خلة تَخِ داًـدَیاى تِ ٍیظگیْای اسصؿوٌذ هؼواسی خیاتاى دس ؿْش تْشاى ایداد حؼاػیت ًضد داًـدَیاى دس استثاط تا آؿفتگی ّا ٍ ًاتؼاهاًی ّای هَخَد دس خیاتاى ّایؿْش
 تـَیك هؼواساى ٍ عشاحاى ٍ ػاصًذگاى دس اسائِ عشح ّا ٍ سٍؽ ّای اخشائی هٌاػة ٍ واسآهذ ٍ تِسٍص
 اسصیاتی ویفی دػت اًذس واساى ٍ حشفِ هٌذاى11/01/26

 هؼشفی عشح ّای تشتش ٍ تمذیش اص هٌْذػاى ٍ هـاٍساى ٍاخذ ؿشایظ تاصًگشی فؼالیت ّای لثلی دس خْت دػتیاتی تِ تْتشیي پشٍطُ ّای هؼواسی اخشا ؿذُ دس تْشاى ایداد تَخِ ٍیظُ ّوىاساى فؼال دس هٌاعك تِ تشسػی ویفی عشحْای پیـٌْادی اص عشف هالىاى گزٍُ ّبی ّذف گزٍُ  :1داًشجَیبى:
 هعيبرّبی ارسیببي ٍ داٍری:
 ّواٌّگی عشح تا تٌاّای هداٍس ،تِ لحاػ فشم  ،حالت ٍ هحتَا اًغثاق عشح تا اصَل ٍ هثاًی هؼواسی اػالهی – ایشاًی ( هؼواسی تَهی تْشاى ) تشویة ًوا ٍ خظ آػواى دس ػاختاس هحَس هَسد ًظش. تاثیش ًوای پیـٌْادی دس استماء ویفیت ػیوا ی هحَسّا ًَآٍسی دس اًتخاب هصالح ًوا ٍ خاللیت دس تشویة اخضاء هٌغثك تا ٍیظگی ّای تافت اسائِ خضئیات اخشایی ًوا تِ لحاػ فشم ٍ ػولىشد. داٍراى ایي گزٍُ :آلایاى هٌْذع خَاد وشیویاى الثال  ،هٌْذع غالهشضا هیثالیاى  ،دوتش
حاهذ هظاّشیاى
ً حَُ شزوت در هسببمِ :دس ایي گشٍُ داًـدَیاى سؿتِ هؼواسی ٍ ؿْشػاصی هیثایؼت عثك
هؼیاسّا ٍ تشًاهة هـشٍح اسائِ ؿذُ ًؼثت تِ عشاحی دس یىی اص ػِ هىاى ریل الذام ًوایٌذ ( :
اسائِ عشح دس  2هىاى تِ عَس هدضا تال هاًغ اػت)
 - 1تذًِ ؿشلی خیاتاى ٍلی ػصش حذ فاصل .........تا........
 - 2تذًِ ؿشلی خیاتاى ٍلی ػصش حذ فاصل .........تا........
 - 3تذًِ ؿشلی خیاتاى ٍلی ػصش حذ فاصل .........تا........
تصاٍیشی تا فَاصل هـخص اص هىاى ّای هزوَس ٍ دس ػایت هؼاتمِ گٌداًذُ ؿذُ اػت ؿشوت وٌٌذگاى
هیثایؼت حذ فاصل آًْا سا دس ٍضغ هَخَد هغالؼِ ٍ ًؼثت تِ عشاحی الذام ًوَدُ ٍ هذاسن سا تـشح ریل تِ
دتیشخاًِ هؼاتمِ اسػال ًوایٌذ :
 oتىویل فشم هـخصات ؿشوت وٌٌذُ ( اسائِ ؿذُ دس ػایت )
 oچىیذُ هثاًی ًظشی عشح حذاوثش دس  200ولوِ
 oػایت پالى خْت ًوایؾ هَلؼیت ؿْشی تِ همیاع 1/500
ً oوا ٍ تشؽ اص هَضغ عشاحی ؿذُ تِ همیاع 1/100
ً oوای خذاسُ تِ همیاع 1/100
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 oتیاى تصَیشی  3تؼذی ٍ گشافیىی
 oهاوت عشح(اختیاسی)
 oولیِ فایلْای سایاًِ ای گضاسؿْا ٍ هذاسن پشٍطُ ،دس لالة لَح فـشدُ ( ،)DVDدس هحیظ ًشم
افضاسّای گشافیىی تا لاتلیت ٍیشایؾ تِ صَست دٍ تؼذی ٍ ػِ تؼذی اسائِ گشدد( .ػذم تؼثیِ
گزس ٍاطُ ٍ لفل ؿشط تحَیل فایلْا هیثاؿذ) .
.لبلب ارائِ :تواهی اعالػات فَق دس دٍ پَػتش  ،70x50تش سٍی ؿاػی تا فَم(ػثه) ،تا تشویة تٌذی
هـخص ؿذُ دس ػایت اسائِ گشدد .دسج ًام ٍ یا آسم ٍ یا ّشگًَِ اعالػات هثیي َّیت ؿشوت وٌٌذُ دس
پَػتشّا هوٌَع اػت.
 تبریخْبی هْن:
 صهاى تحَیل هذاسن  :تا پایاى ٍلت اداسی سٍص ؿٌثِ  ،هَسخ 11/2/30هىاى تحَیل :
دتیشخاًِ هؼاتمِ
 صهاى داٍسی :سٍص ػِ ؿٌثِ ،هَسخ 11/3/ 2
 صهاى اػالم ًتایح ٍ اّذای خَائض  :سٍص ؿٌثِ هَسخ  ،11/4/3هىاى هشاػن هتؼالثا اص عشیك
ػایت ایٌتشًتی اػالم هیگشدد.
 جَایش ایي گزٍُ
ً فش اٍل  3 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش دٍم  2 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش ػَم  1 :ػىِ تْاس آصادی
ً فشات چْاسم تا دّن  1 :ػىِ ًین تْاس آصادی
 گزٍُ  : 2حزفِ هٌذاى :
 هعيبرّبی ارسیببي ٍ داٍری:
 اًغثاق تا ؿاخص ّای هؼواسی اػالهی– ایشاًی ( هؼواسی تَهی تْشاى ) تَخِ تِ هؼیاسّای صیثائی ؿٌاختی تِ واس گیشی ؿیَُ ّا ٍ تىٌیه ّای اخشائی هؼواسی هؼاصش ٍ هصالح هٌاػة تَخِ تِ اللین ؿْش تْشاى  -سػایت اػتاًذاسدّای عشاحی ًوا -اسائِ خضئیات اخشای ًوا تلحاػ فشم ٍ ػولىشد
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 داٍراى ایي گزٍُ :آلایاى هٌْذع خَاد وشیویاى الثال  ،دوتش هحوذ هْذی هحوَدی ،دوتش
فشیثشص دٍلت آتادی
ً oحَُ شزوت در هسببمِ :هٌْذػاى هـاٍس ٍ هتخصصاى تِ صَست حمیمی ٍ حمَلی دس
ایي گشٍُ ،هیثایؼت هتٌاػة تا هؼیاسّا ی فَق یىی اص پشٍطُ ّای عشاحی ٍ اخشا ؿذُ
تَػظ خَد سا وِ عی ستغ لشى گزؿتِ ،دس هحذٍدُ ؿْش تْشاى تِ تْشُ تشداسی سػیذُ اػت
سا تِ ػٌَاى ًوای ؿْشی هغلَب دس لالة هذاسن صیش تِ دتیشخاًِ هؼاتمِ اسػال ًوایذ:

 oتىویل فشم هـخصات ؿشوت وٌٌذُ ( اسائِ ؿذُ دس ػایت )
 oچىیذُ هثاًی ًظشی عشح حذاوثش دس  200ولوِ
 oػایت پالى خْت ًوایؾ هَلؼیت ؿْشی تِ همیاع 1/500
ً oمـِ ّای ػاختاسی عشاحی ٍ اخشا ؿذُ تِ همیاع 1/100
ً oوای تٌای هَسد ًظش ٍ خذاسُ ّای پیشاهَى تِ همیاع 1/100
 oتیاى تصَیشی  3تؼذی ٍ گشافیىی
 oولیِ فایلْای تصَیشی عشح اسائِ ؿذُ ،دس لالة لَح فـشدُ ( ،)DVDتا لالة ).(*.jpeg
 لبلب ارائِ :تواهی اعالػات فَق دس ػِ پَػتش  ،70x50تش سٍی ؿاػی تا فَم(ػثه) ،تا تشویة
تٌذی اسائِ ؿذُ دس ػایت اسائِ گشدد .دسج ًام  ،آسم ٍ یا ّشگًَِ اعالػات هثیي َّیت ؿشوت
وٌٌذُ دس پَػتشّا هوٌَع اػت.
 تبریخْبی هْن:
 صهاى تحَیل پشٍطُ :تا پایاى ٍلت اداسی سٍص ؿٌثِ ،هَسخ 11/3/6هىاى تحَیل  :دتیشخاًِ
هؼاتمِ
 صهاى داٍسی :سٍص ػِ ؿٌثِ ،هَسخ11/3/1
 صهاى اػالم ًتایح ٍ اّذای خَائض  :سٍص ؿٌثِ هَسخ  ،11/4/3هىاى هشاػن هتؼالثا اص عشیك
ػایت ایٌتشًتی اػالم هیگشدد.
 جَایش ایي گزٍُ
ً فش اٍل  3 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش دٍم  2 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش ػَم 1 :ػىِ تْاس آصادی
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 گزٍُ  : 3شْزًٍذاى
 هعيبرّبی ارسیببي ٍ داٍری:
 ًمؾ اسصؽ ّای َّیتی هحلِ دس اًتخاب هَضَع ػادگی ٍ ،ضَح ٍ خَاًائی تصاٍیش ٍ دالیل اًتخاب آًْا صاٍیِ ًگاُ تِ ًوای ؿْشی ٍ ًحَُ اسائِ خاللیت دساًتخاب هَضَع ٍ تَخِ تِ تشویة هصالح ًوا. ّواٌّگی ٍ یىپاسچگی ًوا ٍ هٌظش ؿْشی هَضَع اًتخاتی . صیثایی تصشی دس تشویة ولی ًوا ٍ هصالح ٍ خضییات اخشایی. تذاػی وٌٌذُ خاعشات خوؼی ػاوٌیي هحلِ داٍراى ایي گزٍُ :آلایاى ایشج حؼٌی فخش آتادی  ،هٌْذع حویذ سضا ًیلی  ،آلای دوتش ادیة
صادُ


ًحَُ شزوت در هسببمِ :ؿشوت وٌٌذگاى ایي تخؾ هی تایؼت پغ اص هـاّذُ ٍ ؿٌاػایی
تْتشیي ًوا ٍ هٌظش ؿْشی دس یىی اص هحالت ؿْش تْشاى ًؼثت تِ اسائِ هؼتٌذات ریل دس یه
پاوت  A4تِ دتیشخاًِ هؼاتمِ الذام ًوایٌذ .


 تىویل فشم هـخصات ؿشوت وٌٌذُ ( اسائِ ؿذُ دس ػایت ) دالیل اًتخاب تِ صَست هىتَب دس لغغ  ٍ A4حذاوثش دس  100ولوِ ًوای هٌتخة اص عشیك ػىغ چاج ؿذُ دس اتؼاد( 25x20ؿاػی وشدى ػىؼْا اختیاسیاػت ٍ تاثیشی دس لضاٍت ًخَاّذ داؿت) حذاوثش  5تصَیش
 فایل تصَیشی هشتَعِ تش سٍی لَح فـشدُ. تبریخْبی هْن:
 صهاى تحَیل هذاسن  :تا پایاى ٍلت اداسی سٍص ؿٌثِ ،هَسخ  11/3/13هىاى تحَیل:
دتیشخاًِ هؼاتمِ
 صهاى داٍسی  :سٍص ػِ ؿٌثِ ،هَسخ 11/3/16
 صهاى اػالم ًتایح ٍ اّذای خَائض  :سٍص ؿٌثِ هَسخ  ،11/4/3هىاى هشاػن هتؼالثا اص عشیك
ػایت ایٌتشًتی اػالم هیگشدد.
 جَایش ایي گزٍُ
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 ػِ ًفش اٍلّ :ش یه  1ػىِ تْاس آصادی
 ػِ ًفش دٍمّ :ش یه ً 1ین ػىِ تْاس آصادی
 ػِ ًفش ػَم ّ :ش یه  1ستغ ػىِ تْاس آصادی

 گزٍُ : 4هذیزاى شْزسبسی ٍ هعوبری هٌبطك  22گبًِ شْز تْزاى
 هعيبرّبی ارسیببي ٍ داٍری:
 تغثیك تا اصَل ؿْش ػاصی ٍ هؼواسی تغثیك تا ضَاتظ ٍ همشسات ؿْش ػاصی ٍ هؼواسی اص لثیل ً ،حَُ لشاس گیشی تٌا دس پالن  ،هیضاىفضای تاص ٍ ػثض  ،ػغح اؿغال  ،تشاون ػاختواًی ٍ تؼذاد عثمات
 تَخِ تِ هفاّین ٍ اسصؽ ّای هؼواسی اػالهی – ایشاًی ( هؼواسی تَهی تْشاى ) تَخِ تِ ٍیظگی ّای َّیت تافت ٍ ّودَاسی ّا تَخِ تِ هثاحث همشسات هلی ػاختواى -تْشُ

گیشی

اص

هصالح

ػاختواًی

هٌغثك

تا

اللین

تْشاى

ٍ

هَلؼیت

هىاًی

 ویفیت اخشای ًوا داٍراى ایي گزٍُ :آلایاى هٌْذع اهیش فشخاهی  ،هٌْذع ایشج حؼٌی فخش آتادی  ،هٌْذع
حویذ سضا ػپْشی
ً حَُ شزوت در هسببمِ :ؿشوت وٌٌذگاى ایي گشٍُ ؿاهل هؼاًٍت ؿْشػاصی ٍ هؼواسی
ؿْشداسی ّای هٌاعك  22گاًِ ؿْش تْشاى هی تاؿٌذ وِ هی تایؼت یه پشٍطُ عشاحی ٍ اخشا
ؿذُ دس هٌغمِ خَد وِ ٍاخذ اسصؿْای هٌغثك تا هؼیاسّای ایي تخؾ ٍ داسای ٍیظگیْای ًوای
ؿْشی هغلَب هیثاؿذ سا  ،اص عشیك هذاسن صیش هؼشفی ًوایذ:

 oتىویل فشم هـخصات ؿشوت وٌٌذُ ( اسائِ ؿذُ دس ػایت )
 oچىیذُ دالیل اًتخاب پشٍطُ ٍ ٍیظگیْای هٌغثك تش هؼیاسّا
 oػایت پالى خْت ًوایؾ هَلؼیت ؿْشی تِ همیاع 1/500
 oپالىً ،وا ٍ تشؽ اص پشٍطُ هٌتخة تِ همیاع 1/100
ً oوای خذاسُ تٌای هٌتخة ٍ ػاختواًْای پیشاهَى اص ّش عشف  3پالن تِ همیاع 1/100
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 oػىغ ّای ٍضغ هَخَد تِ گًَِ ای وِ تواهی هؼیاسّای اسصیاتی هَسد ًظش لاتل تـخیص
تاؿٌذ.
 oولیِ فایلْای تصَیشی عشح اسائِ ؿذُ ،دس لالة لَح فـشدُ ( ،)DVDتا لالة ).(*.jpeg
.
 لبلب ارائِ :تواهی اعالػات فَق دس ػِ پَػتش  ،70x50تش سٍی ؿاػی تا فَم(ػثه) ،تا
تشویة تٌذی هـخص ؿذُ دس ػایت اسائِ گشدد .دسج ًام هٌغمِ یا ّشگًَِ اعالػات هثیي
َّیت ؿشوت وٌٌذُ دس پَػتشّا هوٌَع اػت.
 تبریخْبی هْن:
 صهاى تحَیل پشٍطُ  :تا پایاى ٍلت اداسی سٍص ؿٌثِ ،هَسخ. 11/3/20.هىاى تحَیل:
دتیشخاًِ هؼاتمِ
 صهاى داٍسی  :سٍص ػِ ؿٌثِ ،هَسخ11/3/23
 صهاى اػالم ًتایح ٍ اّذای خَائض  :سٍص ؿٌثِ هَسخ  ،11/4/23هىاى هشاػن هتؼالثا اص عشیك
ػایت ایٌتشًتی اػالم هیگشدد.
 جَایش ایي گزٍُ
ً فش اٍل 3 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش دٍم 2 :ػىِ تْاس آصادی
ً فش ػَم 1 :ػىِ تْاس آصادی
ً- 1شبًي ّبی هْن:
 دبيزخبًِ هسببمِ :خیاتاى ایشاًـْش ؿوالی ً ،ثؾ خیاتاى ؿْیذ دّماى  ،ػاختواى ؿواسُ 2ؿْشداسی  ،عثمِ پٌدن اداسُ ول هؼواسی ٍ ػاختواى
 -سبیت ایٌتز ًتيhttp://shahrsazi.tehran.ir:

 پست الىتزًٍيه هسببمِ:- 2آیيي ًبهِ ٍ همزرات عوَهي هسببمِ
 آثبر ٍ هذارن ارسبلي ببیذ تَسط شزوت وٌٌذُ تْيِ شذُ ببشذ ٍ در طَرت اثببت خالف آىضوي حذف اثز اس فزایٌذ هسببمِ  ،دبيز خبًِ ّيچگًَِ هسئَليتي در ایي خظَص ًخَاّذ
داشت .
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 ّز گًَِ تغييز در بزًبهِ اس طزیك سبیت ایٌتزًتي ٍ یب اس طزیك آدرس الىتزًٍيىي شزوتوٌٌذُ اطالع رسبًي خَاّذ شذ.
 در هَرد شزوت وٌٌذگبى حمَلي ،هذیزعبهل هٌْذسيي هشبٍر ٍ یب هعبًٍيي شْزسبسی ٍهعوبری هٌبطك  22گبًِ  ،تَسط دبيزخبًِ بِ رسويت شٌبختِ هيشًَذ.
 هذارن ارسبلي ًبلض در هسببمِ شزوت دادُ ًويشًَذ. آثبر ٍاطلِ عَدت ًويگزدد. دبيزخبًِ هسببمِ در بْزُ بزداری اس آثبر ٍاطلِ در ارسیببي ّبی وبرشٌبسي ،چبپ ٍ اًتشبرٍ ًوبیش آثبر بب حفظ حمَق هبلىيت ٍ بِ ًبم طبحب اثز اختيبر وبهل دارد.
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