
نوآفرین
مهندسان مشــاور پلشیــر

طرح بازآفرینی محله کردآباد



شهرداری اصفهانسازمان نوسازی و بهسازی مهندسان مشاور پلشیر

نــوآفریــن



ه همـین محله کرد آباد بافت سکونتگاهی است که از توسعه روستایی ب
رونـد توسـعه . نام و ادغام آن بـه شـهر اصـفهان بـه وآـود آمـد  اسـت

نیمی از ایـن محـدود  آن موآب شد  که در حال حاضر حدود ناهمگون 
ی هـای و نارسـایبروز مشکالت . تشکیل دهد« بافت ناکارآمد شهری»را 

  کـه در ایـن محلـه باعـر یردیـدکالبدی، فضایی، اقتصادی و عملکردی 
.  ارائه طرح بازآفرینی محله کردآباد توآیه یردد



دفترایجاد1400سالما فروردیندر
عنوانتحتکردآبادتسهیلگری
مانساززیرنظرکردآبادمحلۀبازآفرینی
هباصفهانشهرداریبهسازیونوسازی

.یردیدمحولمشاوراین

ساختار سازمانی طرح 
بازآفرینی کردآباد



ازآفرینیبدرتسهیل یریمنظوربهمحلهتوسعهراهبردبرنامهارائهبازآفرینیدفتررسالت
مچنینهوآناننیازهایدقیقشناختباوشهروندانمشارکتآلببرتکیهباکردآبادشهری
وفقرکاهشطریقازاآتماعیآسیب هایکاهشومحلهاقتصادیتوسعهورشدبهکمک
روبنایی،امکاناتتوسعهرسالتباپروژ  هاییاین رواز.استمحلهاقتصادیرشدبسترایجاد
درمحلهاقتصادیتوسعهورشدآنازمهم تروعمومیعرصه هاییسترشوکیفیتبهبود

دآبادکرمحلهبازآفرینیطرحراستایدرپروژ  هااین.استشد یرفتهنظردرزمانیباز  های
غییراتتبابتواندتاشد تعرفریزمحلهومحلهفرامحله،سطحسهدرسبزاندیشهنامبا

.یرددمیهقائمحلهپایدارتوسعهورشدبسترسازمحیطکیفیتبهبودومحلهایندرکالبدی

رسالت دفتـر بــازآفــرینی



اهداف 
بازآفرینی

تجدید حیات 
کالبدی

تجدید حیات 
محیطی

تجدید حیات 
اقتصادی

تجدید حیات 
اجتماعی 
فرهنگی



میــــزان پیشــــرفت
شـــــــرح خدمــــــات



کــــردآبــــــــــاد
محله ی نوآفـرین

بازآفرینی محله کردآباد



حوزۀ شناخت و 
برنامه ریزی

بازآفرینی محلۀ کردآباد



بـه معنـای Regenerateاز ریشـۀ فعـل Regenerationواژۀ 
احیــاک شــدن و از نــو احیــاک کــردن، آــان دوبــــــار  ب شــیدن، 

در بـازآفرینی یـا معاصرسـازی. رشدکردن یرفته شـد  اسـت
در . طی روند مربوط به از نـو فعـال شـدن صـورت مـی پـ یرد

ــاعی، اقتصــادی،  ــن اقــدام، محــیط فیزیکــی و ســاختار اآتم ای
. ندمی شوتوانمندسازی محیطی احیا فضاهای شهری، از طریق 

بازآفرینی



پرداختن به بافت 
های ناکارآمد

بازآفرینی از نگا  ما



روش تهیـــــه 
سندبازآفرینی



حوزۀ شناخت و 
برنامه ریـــــزی
بستر طـــــــرح

بازآفرینی محلۀ کردآباد



محله در یک 
نگا  اآمالی



موقعیــــت 
کردآبــاد در 
منطقه چهار

شهر بدون عوارض طبیعی توپویرافیک و دشت مانند و در شرقسکونتگاهی . شهرداری شهر اصفهان واقع است4در منطقه محله کرد آباد 
در داخـل ایـن . یرفتهقرار 7564432و 4473051در طول و عرض آغرافیایی هکتار 94اصفهان واقع است که با مساحتی در حدود 

. وآود داردهکتار بافت ناکارآمد46محدود  طبق مصوبات 



محدود  محله 
و بـــــــــافت 
ناکــــــارآمد



محلــات 
پیرامون 
کردآباد



نظـــــــام 
زیست محیطی 1



، رشد بی رویـه شـهر اصـفهان بـه سـمت شـرق
ـــی  ـــاختارهای اقتصـــادی و سیاس ـــر در س تغیی

مـی مسـائل اقلیمنطقه و همچنین تاثیر یـ اری 
رح تعادل میان منابع طبیعی و طموآب شد  که 

ه به هم ب ورد و در حال حاضر پهنریزی شهری 
ای کـــــه غالـــــب آن اراضـــــی کشـــــاورزی و 

یبان پشـت( به صورت روسـتایی)سکونتگاههای 
ونی آنها بود تبدیل به پهنـه ای از محـالت مسـک

و شود که اراضی کشاورزی را در میـان یرفتـه
ــه مســکونی از اراضــی ــه روز بیشــتر پهن روز ب

.  کشاورزی سهم خواهی نماید

محــدود  
اراضـــی 
یکشاورز



ــود  ــادی موآ ــادیدو م ــرمو فرش ــش نیاس نق
ته بزریی در شکل ییری محلـه کـرد آبـاد داشـ

ایـنهویت تـاری ی این مادی ها نشان از . اند
د محله از زمانی که روستای کوچکی بـود دارنـ

و می بایست در مطالعات و برنامـه ریـزی هـای
.طرح بازآفرینی توآـه ویـ   ای بـه آنهـا شـود

ی محلـه کـرد آبـاد بـا اراضـمفصل اتصـال آنها 
. کشاورزی پیرامون خود هستند

مادی ها



نظـــام
تــاریخی 2



سیر تحول 
محله همگام 
با محدود  
بالفصل



سیر تحول و 
رشد محلـه



تاریـــخ 
تصویری



نظــــام
دستـرسی 3



ه ب ش زیادی از محدود  محله کرد آباد و بـ
آـه خصوص محدود  بافت ناکارآمد آن با تو

ــه ــاهمگونی ب کــه طــی چنــد دهــه توســعه ن
بـر توسـعه نـامتوازنی شته داشته و ایـن 

هـا نظام دسترسـیاساس بافت قدیم آن و 
ــر اســاس حضــور و حرکــت انســان  شــکل ب

ــه اســت ــان سلســل. یرفت ــام کماک ــن نظ ه ای
ود شبکه معـابر دسترسـی را تحـت تـاثیر خـ

.  قرار می دهد

نظــــــام 
دسترسی



نظــــــام 
دسترسی



نظـــــــام
یکالبدی فضای 5



محله کردآباد از نظر همجـواری هـا بـا بافـت
پیرامون خود در وضعیت خاصی به سـر مـی

لـه را این محعدم توسعه یافتگی برد و عمال 
می توان در همجواری های آن نیـز آسـتجو 

، «پهنه مسکونی»همجواری ها شامل . کرد 
ه مجموع»، « محله کلمان»، « محله پردیس»

ــامی» ، « ورزشــی ــروی انتظ ــ »، «نی پارکین
و محــدود  « پهنــه کشــاورزی»، «شــهرداری

.  مادی ها می شود

اهمجواری ه



در حال حاضر و طبق مطالعات صورت
هکتــاری محلــه 94یرفتــه محــدود  
ریز محله می باشد5کرد آباد دارای 

، « سـواردز»این ریز محـالت شـامل 
درب »، « (شـیخ آبـاد)پشت یـوش »

« کوچـه بـا »و « فاضل»، «امام زاد 
.  است

ریز محالت 
محالتریز

 محدود



ه توسعه این کاریاههـا زمـانی اتفـاق افتـاد کـ
.  ودآنها هویـدا نگشـته بـتاثیرات منفی هنوز 

کـه مجموعه های کاریاهی در حال حاضر  این 
بدون ارائه طرح های ساماندهی و شهرسازی
ــر ــد زی اصــولی ســاخته شــد  و نتوانســته ان
. ساخت های مورد نیاز خـود را تـامین نماینـد

طبــق ضــوابط و دســتورالعمل هــای زیســت 
ی دسته بندمشاغل مزاحم شهری محیطی آز 
.  می شوند

محدود  
کاریاهی شیخ 

آباد 



نظام کاربری



یهکیفیت ابن



تعداد طبقات



پالک های 
ریزدانه



فضـاهای 
بـی دفاع 
شـــهری



بررسی اجمــــالی 
طرح های فرادست

طرح بازآفرینی محله کردآباد



انداز بلندمدت سند چشم
آمهوری اسالمی

زیست

محیطی
تبدیل اقتصاد ایستا و غیر انعطاف پ یر به اقتصادی پویا و قابل انعطاف

های فنی و کارآفرینیهای نوآورانه و ظرفیتایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیتاآتماعی فرهنگی

عملکرد
ایجاد شرایط اقتصادی، اآتماعی و فرهنگی مناسب در راستای ارتقای کیفیت زندیی، رفع فقر و 

پ یر و تحقق عدالت اآتماعیهای آسیبحمایت از یرو 

اقتصادی
بهر  برداری عقالیی از منابع و دارایی های طبیعی با تکیه برحفظ قدرت باززدایی اکوسیستم ها و 

آلوییری از ت ریب منابع تجدیدناپ یر

ارتباط و زیرساخت
برپایی نظام پویای تولید وتوزیع اطالعات و ارتقای فناوری آهت کارآمدی ارتباطات، تعامالت و 

شبکه ای شدن قلمروها و نهادینه آریان آزاد اطالعات



برنامه ششم توسعه

زیست

محیطی
تبدیل اقتصاد ایستا و غیر انعطاف پ یر به اقتصادی پویا و قابل انعطاف

فرهن  سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات الزم برای تحقق سیاست های کلی آمعیتاآتماعی فرهنگی

توسعه پایدار صنعت ایران یردییردشگر

بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پ یری بازارهااقتصادی

ارتباط و زیرساخت
اولویتِ  ب شِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن، فزایش سهم سرمایه ی اری 

زیرساختی در حوز  فناوری اطالعات و ارتباطات



طرحمحدود ازخارجکردآبادمحدود 
ازآزئیویرفتهقراراصفهانشهرتوسعه

هایطرحدرورودنمیشماربهاصفهانشهر
درروستاییسکونتگا عنوانبهفرادست

.استشد یرفتهنظر

طرح آـــــــامع 
1338کوکس، 



امع ــــــطرح آ
1345،اریانیک

درکردآبادمحدود باراولینبرای
شهریتوسعهطرحمحدود داخل

این.استیرفتهقراراصفهان
پهنهیکعنوانبهصرفامحدود 
.استشد دید مسکونی



طرح تفصیلی
اریانیک

د شدید (آیخیابان)شمالبهآبادکردمحلهترافیکیدسترسی
باطیارتآدیدنظاممحلهمعابرشبکهموآودساختاراساسبرواست
هبآبادکردمحلهثغوروحدودطرحایندر.استشد تعریفآنبرای
وفاضلمحالتزیرهنوزکهاستزمانیاینوشد مش صدقیقطور

.اندنگرفتهشکلآناطرافدرکلمان



طرح تجدید نظر 
امع ــــدر طرح آ
هانـــشهر اصف

1367

طوربهباراولینبرایطرحایندر
محدود لبهآبادکردمحلهساختاری
یمایجادشرقازرااصفهانشهرقانونی

ونیمسکپهنهیکآبادکردکماکان.کند
درمحاطآهاتتمامدرشرقازآزبهکه

.استکشاوریپهنه



طرح تفصیلی
شهر اصفهان 

بادکردآمحدود بهکالننگرشبهتوآهبا
بهتفصیلیصورتبهپیشینهایطرحدر

همحلمقیاسدرخدماتبرخیبینیپیش
اولینبرای.استشد پرداختهآنبرای
نیمسکوتوسعهبرایایذخیر اراضیبار

نیبیپیشآنوبوشمالازآبادکردمحله
.استشد 



بازنگری در 
طرح تفصیلی
شهر اصفهان 

توسعهآهتیرفتهصورتهایپیشبینیطرحایندر
محوربهآناتصالوشمالسمتبهآبادکردمحله

ایندموردرنکتهمهمترین.استیافتهتحققآیخیابان
.استبهارانوفاضلمحلهریزکاملییریشکلطرح



آخرین بازنگری
طرح تفصیلی
شهر اصفهان

داثاحبینیپیش-محلهدرموآودمعابرکلیهبرایتعریضطرحارائه
درب»محدود دودرکاریاهیموآودهایکاربریح ف-سواردژی ر
و«ایمنطقهسبزفضای»پیشنهادو«سواردژ»و«زاد امام

هایمادیمحورهایبرایبدنهخطارائه-آنهاآایبه«مسکونی»
ح ف-آنهابرایاحیاطرحبینیپیشآهت«فرشادی»و«نیاصرم»

...وسواردژمحوراحداثراستایدرکردآبادمیدان



دی سند پهنه بن
حریم شهر 
اصفهان

اظلحبههافعالیتوضعیتنظرازسندایندر
وشرقاراضیهاپهنهریزدراستقرارامکان
میزیرشرحبهآبادکردمحلهمحدود آنوب
استرات ی-کشاورزی:اصلیپهنه:باشد

ترمیمواحیاتثبیت،:مداخله



ماموریت 
ردای ـشه

4ه ـمنطق

محالتبافتب شیروانویلویا بازیشایی▪
نیاصرممادیحریمتملک▪
کلمانوآبادکردمحلههاییلویا بازیشاییوتملک▪
آبادکردوسواردزخیابانتملک▪
شرقیامینیعالمهخیابانامتدادتملک▪
بهداشتیهایسرویستوسعهواحداث▪
روهاپیاد ساماندهیواحداث▪
منطقهسطحانهاروهامادیساماندهی▪
منطقهسطحنورپردازیوروشنایی▪
بهداشتیسرویسسازیمناسب▪
کردآبادورزشگا ساماندهی-دوچرخهمسیراحداث▪



موآودکاریاههایکاربریتغییرباتوانمیاآمالیطوربهسنداینطبق
هایکاریا توانمی(شهرقانونیمحدود ازخارجبهآنهاانتقال)

:شودآایگزینزیرمش صاتباتولیدی
نوین و پیشرفته صنایع ▪
دانش بنیان و دانایی محور فعالیت های ▪
 های هم راستا با مزیت های شهر اصفهان از آمله فعالیتفعالیت های ▪

فرهنگی، هنری، صنایع دستی و یردشگری 
با انرژی پاک و سازیار با محیط زیست فعالیت های ▪
(نیاز آب بری پایین)با حداقل مصرف آب فعالیت هایی ▪

بستر حقوقی و
قانونی در حوز 
ع صنوف و صنای
شهر اصفهان



آمــــع بنــــــــــدی 

ســـایتوی یی های 

ahpو سواتروش

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نقاط قـوت 
محلـــــــه

شرایط اکولوژیکی منحصر به فرد، دید ومنظر مطلوب با وآود اراضی کشاورزی ▪

بافت اریانیک در محله کردآباد وآود ▪

محور ارتباط دهند  سراسری میان ریز محالت▪

روزمر زندییباهماهن وفعالشهریهایمحیطومعابرمحورها،وآود▪

.فضایی بافت با شرایط آغرافیایی طبیعی منطقه سازیاری الگوهای کالبدی▪

ها فضاهای شهری با خصوصیات تاری ی و فعال بودن مدارس، مساآدو سمنوآود ▪

کنشگریوهمیاریحسوآودوقدمتبهتوآهبابافتدرفرهنگیوآو وآود▪

.منطقهشهرداریازخصوصبهشهروندیخواسته هایمطالبهآهتدرتالشگری▪

و آاذبه باالی محورهای تجاری. اقتصاد متنوع بر پایه صنعت، کشاورزی و خدمات▪
.موآود در محله



نقاط ضعف 
محلـــــــه

معابرشبکهناکارآمدی▪

مسکونیهایبافتدربسیارم روبهوبایراراضیوآود▪

مسکونیبافتمجاورتدرکاریاهیبافتوآود▪

.کردآبادمحلهدرابنیهاززیادیب شبودنسندفاقد▪

.مسکونیواحدهایمالکیتوارثمشکالت▪

ترقدیمیبناهایباآدیدسازهایوساختبصریهماهنگیعدم▪

اصفهانشهرشهروندانحضوربرایپ یراییواقامتیهایکانونومراکزنبود▪

اقتصادیکالبدی،بستربودنفراهم.محالتریزمیانکالبدیوفضاییخصوصیاتناهم وانی▪

غیرفعالوخاموشبدنهایجادوصنعتیوآموزشیاداری،دانهدرشتپهنهوآود▪

پایینسطحمهاآرعمدتااآتماعییروههایوافرادسکونت▪

معیشتیواقتصادیشرایطبودننامناسب▪
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امتیاز موزون ضعف ها

.تاسبیشترضعفنقاطازقوتنقاطمحلهموآودوضعیتدرکهاستآنبیانگرعدداینکهاست2.5ازبیشترداخلیعواملارزیابیدرمحلهامتیاز



فرسود بناهایوامالکتملکآاذبهافزایشوشهردرزمینوای اریشدنمحدود▪

یردشگرآ بامکان▪

هنریوفرهنگیتولیداتبامرتبطاصنافحضورقدیمبافتبهتوآهافزایش▪

محدود اینبهآدیدشهریمدیریتنگا ▪

.م هبیواآتماعیفرهنگی،مراسموهافعالیتبرایریزیبرنامهامکان▪

ایفرامحلهخدماتایجادومکانیابیپتانسیلواصفهانشرقیآنوبآستانهدرقرارییری▪

سواردزمحوراحداثبامحلهدرآمدنبستبناز▪

آیند درمحدود درمسکنوزمینقیمتافزایش▪

آاذب بودن نوع ساختار محله برای آ ب سرمایه ی اران با سرمایه کم و مشاغل هنری▪

فرصت های
محــلـــــــه



فرصت های
محــلـــــــه

دیگرباارتباطبرایمناسبعمومینقلوحملوآودعدم▪

.کشاورزیاراضیومسکونیبافتمیانمناسبحریموآودعدم▪

مجوزبدونوغیرقانونیسازهایوساخت▪

مدیریتونوسازیبازسازی،برایمناسبالگوهایوآودعدم▪

.قدیمبافتدرسازوساختبرایمناسبالگوینبود▪

حضورمحلهاآتماعیناامنیآدیدمناطقدروسازساختازحمایتبرایشهریمدیریتتمایل▪
اآتماعیتعارضاتبروزامکانوبافتایندرمهاآران

اآتماعیم تلفیروههایبرایسکونتمحدودآاذبه▪

.بافتدرفعالیتبرایفرهنگیموسساتومردمتمایلعدم▪

متوسطپروژ  هایبرایسرمایهآ بدرمجاورمحالتباالیرقابت پ یری▪
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امتیاز موزون فرصتها

.استبود آنتهدیداتازبیشترمحلهتوسعۀفرارویهایفرصتکهاستآنبیانگر5/2ازبیشترعددکهبود 62/2نهاییامتیازخارآیعواملماتریسدر



 

اولویــت 
راهبردها

بردراهات اذباتنهاکهاستآننشانگرنمودار
مبنایبرکردآبادمحلهتوسعۀدر(SO)تهاآمی
هایفرصتازاستفاد وقوتنقاطحفظوتقویت
شد،مطرحاینازپیشکهحلهمدرموآود
درهآانبهمهبازآفرینیبهنیلبهامیدمیتوان

رهبردهایبااولویتروایناز.داشتمحله
همحافظراهبرد.استرقابتیسپسوتهاآمی
-سیاستبعدیهایرد درتدافعیوکارانه
.میگیرندقرارهای اری



ـه، بیانیچشم انداز و تدوین استـــــراتژی، 
مأمـوریت و اهـداف



اکنون کجا 
هستیـم؟

تدوین پرسشنامه مردمی، مسئولین و کارشناسان  و تعیین وضعیت کنونی



هاضعفنقاط قوت

کالبدی
وآود بافت اریانیک، همجواری بافت مسکونی با
اراضی سبز و کشاورزی، وآود مراکز  فرهنگی 

وم هبی و خدماتی

کم دوام بودن ساخت و سازهای مسکونی
نماسازی های فاقد کیفیت و منظر نامطلوب شهری

وآود اراضی بایر و م روبه بسیار 
فاقد سند بودن ب ش زیادی از ابنیه در محله

اقتصادی
فعالیت اهالی در سه حوز  کشاورزی، صنعتی و 

خدماتی در محله
نامناسب بودن شرایط اقتصادی و معیشتی ب ش مهمی از

ساکنان  و وآود مشاغل کاذب

اآتماعی 
فرهنگی

یان همبستگی اآتماعی میان اهالی و به خصوص بوم
ه وآود پیشینه فرهنگی و اآتماعی مناسب در محل

ر فراهم بودن بستر کالبدی، اقتصادی و اآتماعی بزهکاری د
محله

زیست 
محیطی

وآود اراضی کشاورزی وسیع در شرق و آنوب محله
و همچنین وآود دو مادی 

شرایط اکولوژیکی منحصر به فرد

وآود معضالت زیست محیطی به علت وآود فضاهای بایر و 
م روبه و زمین های رها شد  و عدم ساماندهی مادی ها و انهار

ساختار شبکه معابر اریانیک دسترسی
شبکه عدم دسترسی مناسب محله با بافت پیرامون و ناکارآمدی

معابر درون محلی 

اکنون کجا 
هستیـم؟



نابودی بافت اریانیک محله : کالبدی 
عدم وآود منابع درآمدی پایدار : اقتصادی 

از دست رفتن هویت تاری ی محله : اآتماعی فرهنگی 
ناپایداری زیست محیطی : زیست محیطی 

افزایش ترافیک عبوری: دسترسی 

به کجـــــا 
می رویم ؟ 



تحقق اهداف، برنامه ها و استرات ی در خصوص بافت قدیم  کرد آباد•
در چشم انداز مدیریت شهریعدالت فضایی و کالبدی توآه به •
برای محلهسرمایه ی اری های بیرونی توآه وی   به •
توسعه نهادهای مردمی ایجاد زمینه های الزم برای •
برای محدود  های کاریاهی موآودنقش آدید تعریف یک •
و انهار موآود احیا مادی ها ساماندهی و •
در محله خدماتی، پ یرایی و اقامتی توسعه کاربری های •
توسعه خدمات تفرآی بازتعریف اراضی کشاورزی پیرامون محله برای •
به محور خیابان عالمه امینیاتصال میدان کرد آباد •

ار میتوان انتظ
:داشت



.  اقتصاد نوآورانه تولیدیمحله ای پایدار مبتنی بر کردآباد؛ •
.کنشگری و مطالبه یریمحله ای برای کردآباد؛ •
. برای تمام ریز محالت موآود در آن عدالت فضایی محله ای دارای کردآباد؛ •
(انیامنیت، آرامش، سالمت آسم)سالمت ساکنانمحله ای برای تضمین کردآباد؛ •
(غنای حسی)و مملو از احساس زندیی محله ای خالق کردآباد؛ •
زش هـای احتـرام بـه ارمحله ای برای پیوند تولید خالقانه، سکونت پایدار بـا کردآباد؛ •

. زیست محیطی

سناریوهـای
محتمــــــل



متــوازن و متعــادل کــردن ســطح خــدمات شــهری در ریــز : کالبــدی
ی و محالت محله کرد آباد و ارایه ضوابط وی   برای هر نـوع بهسـاز

نوسازی ابنیه موآود
حله یردشگری کشاورزی ، بازتعریف نقش تولیدی م: اقتصادی

حو  احیا و ساماندهی مادی ها و انهار و باز تعریف ن: زیست محیطی
.  اتصال بافت مسکونی با اراضی کشاورزی پیرامون

ل از بن بست درآمدن محله،اولویت حرکت پیـاد ، حمـ:حمل و نقل
و نقل عمومی

چگــــونه به 
؟آنجا برسیم



احترام به خالقیت نوآوری و پویایی و اقتصاد پایدار( الف
های محیطی؛ احترام به محیط زیست و ارزش( ب
آمعیواقدام ییری ارآحیت تصمیم( ج

رویکرد سند بازآفرینــــی کردآبــــاد



محــــــــــــدود   
پیشنهادی آهـت 
تحقق پ یری طرح 
بازآفرینـــــــــی



بسترسازی



نوآفــــــرین یک
برند شهـــــــری

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نـوآفــریـن



بلویو ی منت 

ومشارکتبهمنوطآامعهیکدرتغییر
لویو.استآامعهیکاعضایتمامهمراهی
نمادیعنوانبهواحدیهایمربعازمتشکل

کهصورتبدین.استآامعهاعضایاز
یکازتمثیلیویافتهکثرتدرراوحدت
دوبار زندییوحیاتتجدیدو.استدرخت
غاییهدفعنوانبهکردآبادمحلهبرای

.استشد تصویرکشید بهبازآفرینی



نمادهـــای رنگـــی از بـــارزترین نمادهـــایی 
هستند که روان انسـان هـا را متـ ثر مـی

ی رن  سـبز بـه عنـوان نمـاد اصـل.سازند
ا برای شهرآباد انت اب یردیـد  اسـت چـر
که با هـدف غـایی بـازآفرینی محلـه یعنـی
ــوانی  ــار  هم  ــد دوب ــات و تول ــد حی تجدی

.  دارد

نماد رنگی



نحوه آگاهی بخشی و اطالع 
رسـانی

تبلیغات 
محیطی

بروشور

زیست محیط اجتماع کالبد اقتصاد

پوستر

اهداف کالن دست آفرین

بنر

محله من

صفحه 
مجازی

پست

آموزش شناخت محله

استوری

رنگین نما متعامل با مرد ادتعامل با نه



تصویرسازی اهداف کالن



انتشـــــار پســــــت و
استـــــوری درصفحه 
مجــــــــــــــــــــــــازی

بســـترســـــــــــازی و
آیاهــــی ب شـــــــــی



آمـــوزش 
بازآفرینی



ی با نوآفــرین،   آشتــ
زمیـــــــــــن







ن نگاهی  ا   ب و  ن ی  ا محله  فــرین،    وآ ون







نوآفرین، نقش حضور زنان
در فضاهـــــای شهری







آمد در ا  ت مهارت  ز  ا فــرین،    وآ ن







نجات خاک فــرین،    وآ ن







محله بهسازان 



یـــزارش تـصــویــــری 
یــزید  ای از فـــرآینــد 
همرا  سازی ذی نفعان و 

ذی نــفـــوذان 



سعید آقاخانی-5

09133053106شغل آزاد، 

امیر قربانیان-6

09135283686شغل آزاد،

انحمید داستانی-7
09133881151قاضی، 

محسن قربانیان-8
09131102433شغل آزاد،

بهسازان محله در گروه 
عمومی

بهسازان محله در گروه 
عمــــومـی

حاج رضا کرد آبادی -1

بازنشسته فرهنگی، 
09131062198

ناصر قربانیان-2
09131091397بافنده، 

حسین کردگاری-3

بافنده
091133044805

انمحسن قربانی-4
09132286097روحانی، 



مرضیه قربانیان-5

09138659722خانه دار، 

رضا نوابی-6

09133170484بازرس، 

حسین حاجیان-7
مدیرعامل تعاونی کارگاه، 

09131138230

حسین کردگاری-8
09133044805منشی،

بهسازان محله در گروه 
عمومی

بهسازان محله در گروه 
عمــــومـی

علیرضا شهبازی-1

09132283875مشاور امالک، 

محمد قربانیان-2
09138127313کشاورز، –بازنشسته 

ینرگس آقابابای-3

خانه دار
09138127622

مائده بعیدی-4
09134096822خانه دار، 



بریزاری آلسات
لیبا منت بین مح



بریزاری آلسات
لیبا منت بین مح



تسهیلگری آهت
تحقق احـــــداث 
محور ســــواردز 

زاآبادکردمحلهاهالیاصلیخواسته
سواردزمحوراحداثقبلدههچند

انمیدبهامینیعالمهانتهایاتصال)
رابطهایندرواستبود (آبادکرد

هنتیجبهکهکردندزیادیهایتالش
یبازآفریندفترحاضرحالدر.نرسید

سیبررومکاتباتومدارککلیهاخ با
دمورایندرتسهیلگریبهاقدامآنها
وسازیشهرورا اداراتطریقاز

.استکرد کشاورزیآهاد



کاریاهیمحدود 
تسهیلگریو

لانتقا



عنوانیکبهآبادکردمحلههمیاریانجمن
وائلمسپیگیر(ساکنیننمایند )محلینهاد

نهادهایطریقازآبادکردمحلهمشکالت
دفترپروژ آغازاز.استبود ذیربط

اتآلسبریزاریباآبادکردمحلهبازآفرینی
ابمحلهبازآفرینیاهدافتحققراستایدر
تحققراستایدرتسهیلگریانجمن،این

کاردستوردرراانجمناینهایخواسته
.دادقرار

همکاری با انجمن
همیاری محله 

کرد آباد 



دست 
آفرین



دست آفرین





درخواست اهالی 
آهت بریزاری 

مجدد



دست 
آفرین



برنامه اقدامات

بازآفرینی محله ی کردآباد



ایعرصه هوکالبدیکیفیتارتقاکدنبالبهمحالتریزمقیاسدرپروژ  های▪
محلهعمومی

کیفیتارتقاکوکردآبادبهب شیهویتهدفبامحلهمقیاسدرپروژ  های▪
سرزندییومحلهایندرزندیی

ان،اصفهشهردرمحلهکردنرقابت پ یرهدفبافرامحلهمقیاسدرپروژ  های▪
اشتغالزاییواقتصادیرشد

غالبدرریزمحله هاومحلهسطوحدرشد یرفتهنظردرپروژ  های
مداخلهکمترینباوسبکپروژ  هااین یونه.شد  اندتعریف(LQCE)پروژ  های
.هستندباالت ثیری اریباوارزانسریع،فیزیکی،

(LQCE ) م فف واژ  های(Light,Quick,Cheep,Efective)است .



ساختـار 
توسعــه 
محلـــــه



نقشــــه 
توسعــه 
معـــــابر



ه این محـدود  همچـون کمربنـد حفـاظتی سـبز عـالو  بـر اینکـ: دهکد  سبز 
ونی امکان تفرج یسترد  را برای یردشگران فراهم مـی نمایـد، بافـت مسـک

داری و نگهـمرکز . محله کرد آباد را با اراضی کشاورزی مفصل بندی می کند
عرضه یل و ییاهان زینتی و حدمات وابسته به آن 

ــت ــد  خالقی ــدف : دهک ــا ه ــاد ب ــیخ آب ــاهی ش ــه کاری ــاربری مجموع ــر ک تغیی
« نهمجموعه تولیدات و عرضه محصوالت نوآور»ساماندهی برای تبدیل به 

مجموعـه ورزشـی کـرد آبـاد و اراضـی پیرامـون ایـن کـاربری : دهکد  بـازی 
ت ورزشی آهت تبدیل محدود  به مجموعه ورزش های روباز همساز با طبیع محرک توسعه

فرامحلـــــــی



کاریا  هـای موآـود در محلـه  مـی تواننـد بـا در : طرح موضوع 
ی نظر یرفتن یرایش های آدید نوآورانه در حوز  های تولید

ایــن . نظــام آدیــدی از شــبکه   های اســتعداد  را ایجــاد نماینــد
ــهری  ــاخت ش ــبکه زیرس ــازمانی و ش ــاختارهای س ــبکه ها س ش

.م تص به خود را ایجاد می نمایند

دهکد  
خالقیت

مـی با توآه به روحیه تولیدی موآود در محلـه:تعریف پروژ  
تا بـا توان با حفظ فضا و کالبد و بهسازی این محـدود  همراسـ

رویکردهای نوین آهانی بـرای ایـن نـوع از کـاربری اقـدام بـه
ات و مجموعه تولیـدبرنامه ریزی برای تبدیل این محدود  به 

.  نمودعرضه محصوالت نوآورانه 



دهکد  بازی

ســاماندهی و تعریــف نقــش آدیــد ایــن منطقــه بــه در 
برای مجموعه ورزشی کرد آباد و اراضـی پیرامـون آن
پرداخته و از طریق یک محور ورزشی بـه میـدان کـرد 

.  آباد متصل می شود



در حــوز  « پــالیز یشــت»: پــروژ  تعریــف 
هـدف . عمـل مـی کنـدیردشگری کشـاورزی 

آ ب یردشـگران بـه منـاطق بـا خصوصـیات
آرامــش روســتایی باعــر ایجــاد شــکلی از 

. روحی و روانی در آن ها 

دهکد  سبز



های پروژ  
بهسازی و 

محرک اقتصادی

پروژ  ها و برنامـه اقـدامات معرفـی شـد  
در ایــن ب ــش در دو حــوز  پــروژ  هــای 

عه توس»و  « بهسازی و ارتقا فضای شهری»
امکانـات و خــدمات رو بنــایی ارزش افــزای 

. تعریف شد  است« اقتصادی



معرفی پروژ  های محـرک 
توسعه محلی در محله 

کردآبـاد 



بازار چهل تکه



ــایی ارزش  ــات و خــدمات رو بن توســعه امکان
افزای اقتصادی

احداث بازارچه دائم  آهت عرضه محصوالت 
محلی و با آ ب مشارکت کننـدیان بـا هـدف

دی بهر  برداری حداکثر  از ظرفیت های تولی
.محله 

بازار چهل تکه



باروی بازی



ــایی ارزش  توســعه امکانــات و خــدمات رو بن
افزای اقتصادی

ــا بهــر  ییــری از  ــه ب ــازی هــای خالقان مرکــز ب
آخــرین متــدهای روز آهــانی بــا هــدف آــ ب 

.   کودکان و نوآوانان و اشتغال زایی

باروی بازی



ورزش را 



بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و
ایمحله

ا و ایجاد یک محور ورزشی و تفرآی با احی
ساماندهی محور حریم مادی آهت اتصـال
ـــه مجموعـــه  ـــاد ب ـــدان مرکـــزی کردآب می

ورزشی

ورزش را 

متر مربع 9100



نوساحت 
(دیدار)



ایبهسازی و ارتقای فضاهـــای شهری و محله

آن ساماندهی فلکه کرد آباد با هدف تبـدیل
  و به یک میدان شهری با الویت حرکت پیـاد
زی باز تعریف هویـت محلـه کردآبـاد بـا بهسـا

میدان 

ساحت 
(دیدار)نو



نوبرخورد 



یزیرساخت های شهربهسازی و ارتقای 

ر یر  اصالح وضعیت ترافیکی و سیما و منظ
درون محله ای ( تقاطع)

برخورد نو

متر مربع  1150: مساحت محدود  



برزن زیبا



ایبهسازی و ارتقای فضاهای شهری و محله
ــاد  ــه قــدیم کردآب ــه مرکــز محل هویــت ب شــی ب

ه با احیا و باززند  سـازی یـک میدانچـ( سواردژ)
شهری 

برزن زیبا



زپیوند سب



ای مرتبط ایجاد یک فضای چند عملکردی با قابلیت استقرار فعالیت ه
با  یردشگری کشاورزی 

زپیوند سب

متر مربع  7000:  محدود  مساحت 

آنوب مرکز محله سواردژ و همجوار با اراضی کشاورزی:  موقعیت 

بافت مسکونی در شمال و اراضی کشاورزی در آنوب: همجواری ها 

از طریق مرکز محله سواردز  : نوع دسترسی 

یار همجــواری بــا  لبــه  بافــت مســکونی و دسترســی بســ: قابلیــت هــا 
مناسب از مرکز محله کرد آباد، وآود زمین های باز و بـدون عـوارض

...طبیعی و توپویرافیک وآود پهنه کشاورزی در آنوب 



متر مربع  200: محدود  مساحت 

ژبلوک کاریاهی واقع در شرق محدود  کاریاهی سوارد: موقعیت 

محور مادی فزو  و کاریا  های بافندیی موآود     : همجواری ها 

محور مادی فزو  : نوع دسترسی 

امکــان ســرمایه•عــدم نیــاز بــه ســاخت و ســاز بنــایی، : قابلیــت هــا 
  ی اری بیرونی ،وآود انشعابات بـرق فشـار قـوی و آب در محـدود
ا ،همجواری با مادی فزو  و اراضی کشاورزی در شـرق،هزینه نسـبت

پایین برای تغییر عملکرد کاریا  ها 

کاریاهی: کاربری موآود 



آفرینش



پروژ  ارزش افزای اقتصادی
ــ ــه عرص ــدیی ب ــا  بافن ــرد کاری ــر عملک ه تغیی

از یرو  مزاحم شـهری بـه)تولیدات نوآورانه  
( یرو  همساز با مشاغل شهری

آفرینش



نگارخانه



ایبهسازی و ارتقای فضاهای شهری و محله

باززنــد  ســازی و احیــا محــور مــادی بــا هــدف 
ایجاد یک فضای آمعی 

نگارخانه



ری عنوان یک پـروژ  بهسـازی و ارتقـا فضـای شـهبه: مبانی 
عالو  براینکه بـه ضـرورت احیـا محـور مـادی فـزو  بـا هـدف 

یبان ایجاد یک فضای آمعی می پردازد به عنوان فضای پشـت
.  کوی اندیشه

متر مربع  2900:  مساحت محدود  

بافت کاریاهی شیخ آباد :  موقعیت 

از طریق محور مادی فزو  و بافت کاریاهی: نوع دسترسی 

اضـی پیوند میان بافت کاریـاهی ، مسـکونی و ار: قابلیت ها 
ایجــاد . کشــاورزی بــه صــورت یکپارچــه فــراهم آمــد  اســت

کریدورها و سکانس هـای مطلـوب بـا توآـه بـه شـکل ییـری
عبــور محــور مــادی از میــان محــور، وآــود . محــوری اریانیــک 

درختان قـدیمی در طـول محـور ، وآـود بازشـوهای متعـدد ، 
همجواری محدود  طرح با اراضی کشـاورزی شـرق محلـه کـه 

اهم می به صورت طبیعی امکان ارتباط با عناصر طبیعی را فر
.  نماید



های کوتاه مدتبرنامه

توسعه امکانات و خدمات رو بنایی
ارزش افزای اقتصادی

های کاریابهسواردزکاریاهیمحدود شرقیبلوکدرریسندیییاریا کاربریتغییر
شهریهایمحیطباهمسازتولیدی

اینکردنفعالمنظورخیابانمجاوروکشاورزیوکاریاهیپهنهدربازاراحداثوطراحی
وخانگیکارهایوکسببرایاشتغالایجادهمچنینوسرزندییحسایجادوبدنه

کشاورزی

بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و
ایمحله

عابر،منورپردازیوآمیزیرن محله،سرزندییافزایشوفرعیمعابروهاکوچهساماندهی
ریزمحالتسطحدرپاتوقدوساماندهیوکیفیتارتقاک

هریها و تآسیسات شارتقا زیرساخت
زمزمحماماطرافمحدود ونیاصرممادیباهمجوارشهریدفاعبیفضایارتقا

محلهمرکزیبافتوفاضلشهرکارتباطمحوراحیا

پیوندمیدانهمجوارمسکونیبافتبهسازیمسکن



های میان مدتبرنامه

توسعه امکانات و خدمات رو بنایی
ارزش افزای اقتصادی

بایوندپخدماتیمجموعهاحداثوطراحیگردشگری،پیادۀمحوربهآنتبدیلسبزمحورامتداداحداثوساماندهی
جدیدوقدیمبافتاتصالهدف

خالقوفکریهایبازیمرکزاحداثوطراحی

گلدهکده

بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و
ایمحله

سواردزمحلهمرکزسازیزندهبازوبهسازیوطراحی

کارگاههایمیانیبازمحدودهدرنوآورانهوخالقانهرویدادهایمرکزایجادوتعریف

بهاطیارتبمحورایجادمادی،کنارهمحورساماندهیمیدان،ایندرشهریبازفضایایجادوکردآبادمیدانساماندهی
بهمن22خیابان

ریها و تاسیسات شهارتقا زیرساخت
«کردآبادخیابان»و«کردآبادمیدانبهامینیعالمهانتهایاتصال»محوردوترافیکینقشتعریفباز

.باشدنیزمعلولینپذیرایکهایگونهبهمعابرساماندهی
مسکونیبافتدراولاولویتشدهرهامحدودهبهسازیطرحارائهمسکن



های بلندمدتبرنامه

توسعه امکانات و خدمات رو بنایی ارزش افزای
اقتصادی

خالقیتگفتمانبرایمحلیبهسواردزریزمحلهکارگاهیمحدوهتبدیلوتغییر

تفریحیوورزشیپهنهبهورزشگاهمحدودهتجهیز

شهریحریماراضیمحدودهدرکشاورزیپهنهبامرتبطخدماتتوسعه

مسکونیسازوساختازجلوگیریبرایکشاورزیاراضیمحافظحریمایجادایبهسازی و ارتقای فضاهای شهری و محله

محور اتصال از انتهای خیابان عالمه امینی به میدان کردآباد و مجموعه ورزشی کردآبادها و تآسیسات شهریارتقا زیرساخت

عرضکمهایپالکتجمیعاصلی،توسعهمعابرمسیردرگرفتهقرارواحدهایآزادسازی(سازیبهسازی، نوسازی و مقاوم)مسکن



ورزشـــــــــــــــــــ  را 
از مجموعه پروژ  های ارتقــــاک 
فضـاهای شهری و محلـــه ای و 
توسعه قلمرو عمومـــــــــــــی 

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نمونه های موردی



ایجادیبرافضایینبودوآمعیتآاذبکاربری هایکمبودکردآبادمحلهدرموآودمشکالتازیکی
یکدیگرازقدیموآدیدبافتدوافتادییآدااینبرعالو .استشهروندانمیانسرزندیی
شافزایکهآنجااز.استساختهم تلرامحلهدراآتماعیزندییآریانتدوامهمجواری،علی رغم

برقراریبرایفضاییایجادمی باشد،شهریمحیطدرپویاوفعالحضورموآبسرزندیی
زایشافافراد،موآببهیروهیواآتماعیزندییمضامینانتقالحالعیندرومتنوعفعالیت های
اهایفضدرحضوربهشهروندانتمایلافزایشبرایمؤثرراهکارهایازیکی.شدخواهدسرزندیی

شیورزمحوطه همجواریدرنظرموردبسترکهآنجااز.می باشدشهردرورزشیمبلمانشهری،ایجاد
بههتوآباشهریفضایدرحضورآهتدرتمایالتافزایشوسرزندییحسایجادبرایدارد،قرار
یورزشفعالیت هایبرقراریآهتفضاییبهموآودمحورکهشدمقررآن،زمینه ایارزش هایحفظ

.یرددتنظیممبنااینبرشد یرفتهنظردرطرحکلیاتوتبدیلمتنوع

بیان مسئله



نقشه موقعیت



بافت هایازحفاظتدرشهریاندام هایکاربردی ترینازیکی
آهتدرمفیدابزاریعنوانبهاندام هامی باشند؛اینکهن،پیاد  را  ها

تردد.ندمی روبشمارقدیموآدیدبافتارتباطکیفیشرایطبهبودوحفظ
خطرازترسبدونآزادانهحرکتوپیاد عابرانم صوصفضاییدر

ارتباطیفضاهایاینکیفیتمیزانبرنقلیهوسایلباتصادف
ایلوسوخودرو هاکهمی باشدشهرازفضاییواقعدرپیاد  را .می افزاید

گردیوکفسازیومبلمانافزودنباوندارندآنرابهوروداآاز نقلیه
.می شودتبدیلعابرانبرایکاربردیفضاییآن،بهبهآزئیات

مسیرطراحیشاخصه هایومؤلفه



ی پیاد  را  ها
ت طراح

ی کیفی
مولفه ها

زیباشناختی

تمایز و تش یص سرزندیی

ترغیب تعامالت اآتماعی

توآه به دید و منظر

عملکردی

آسایش و راحتی

خوانایی و تصویرپ یری

حفظ هویت

سلسله مراتب کالبدی

زیست محیطی

نظافت و پاکیزیی

پایداری زیست محیطی

مولفه های 
طراحی پیاده راه



نمونه های موردی

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نروژ: محل احداث

2021: سال ساخت

یشهربافتدومیانارتباطایجاد
هدفباورزشیمسیربهم تلف
نقلیهوسایلترافیکح ف

Ruten Park



تجهیز فضاهای
شهری به 

خدمات ورزشی



Minhang 

Riverfront 

Regeneration

مترمربع23787:مساحت

2021:ساختسال

:طرحمهمموارد

رودخانهیکاطراففضاهایبازسازی

پیاد عابرانارتباطاتتسهیل سازی

عملکردیتنوع



مسیری آاذب 
یتعامالت اآتماع



اصـول و 
اهــداف

عدالـت 
اآتماعی

ارتقا نقــــــش
یردشگــــــری 

محله

احتــــرام به 
یبستر طبیع

پیاد  مداری
اط برقراری ارتب

زندیی شهری

و محیط زیست



بستر طرح

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نظام عملکردی



زیست محیطی

فضاهای سبز



نظام فضایی

همجـــواری

پارک و فضای سبز

زمین ورزشی

آموزشی

ورزشی، بازی خالق

پارکین  و زمین ورزشی



تصاویر وضع 
موآود



شرح اید 

طرح بازآفرینی محله کردآباد



موردبستروی یی هایوکردآبادمحلهنیازهایبهتوآهبا
هریشفضایدرورزشیعملکردمبنایبرپیاد محورنظر،طرح

آهتدرپاس گومحوریرواینازوشد یرفتهنظردر
ینظامایجادآهت.می شودتشکیلاآتماعیوورزشینیازهای
ورزش هایاساسبرمحوراینیافته،سازمانومش ص
اساسبرفضاهاترتیبوطراحیالمپیکآهانیمسابقات
بهانفرادیورزش هایورزشی،ازرستههرپیدایشتاری چه

کهآنجااز.استشد یرفتهنظردرآمعیورزش هایسوی
منظورمی باشد،بهاورزش هتمامیمادرمیدانیدوورزش
ازیکفسزمینهباعملکردی،محوریفضاهایمیانارتباطایجاد
دهند نظمآنخطوطکهشد یرفتهنظردرمیدانیدوزمین
ازمش صتعریفآهتاینبرعالو .می باشندمحوراین

هبمربوططرح،محورواید بهب شیدنقوتوفضاوعملکرد
طخازکهشد یرفتهنظردرمحورطوالنی تریناستقامتدو

.می باشدخدمات رسانیحالدرورزشیمسیرپایانتاآغاز

شرح اید 



برنامه فضایی ورزشرا 

باز

مکر

فضای تجمع

تردد

مسیر پیاد 

رمپ

سبز

باغچه

آبنما

پشتیبانی

انبار

رفاهی

کافی شاپ

سرویس 
بهداشتی

فروشگا 

کمک های 
اولیه

ایستگا  
دوچرخه

وابسته

اطالعات

اصلی تفریحی

بازی های 
تیمی

زمین فوتبال

زمین والیبال

زمین 
بدمینتون

هاکی روی 
چمن

پیست 
دوچرخه

زمین 
بسکتبال

زمین پین  
پین 

ورزش باستانی

ص ر  نوردی

تیر وکمان

ورزش رزمی

بکس

دستگا 
ورزشی

دو میدانی

دو استقامت

پرش سه یام

پرتاب دیسک



روند شکل ییری

طرح بازآفرینی محله کردآباد



فعلی محدود 
مسیر



امتداد مسیر 
اتصال نقاط 
هاسترات یک محل



شکل ییری زمین
میاسهپرش



ورودی مجموعه 
از سمت محله 
فاضل، و مسیر 
ورزشهای رزمی



محدود  
ورزش های رزمی



محدود  پرش از 
مانع



محدود  بازی 
  باستانی، ص ر

نوردی



محدود  پرتاب 
دیسک



محدود  پیست 
دوچرخه



محدود  
ورزشهای آمعی، 

ن  بدمینتون و پی
پن 



محدود  هاکی 
روی چمن



محدود  بازی 
های آمعی، 

والیبال



محدود  بازی 
های آمعی، 
بسکتبال



محدود  فضاهای 
تجمعی



محدود  
ورزش های 
باستانی، تیر و

کمان



محدود  
ورزش های 
آمعی، فوتبال



پایان مسیر



ساختــار

فضـایی مسیر



ساختــار

ی فضـایی  ب ش
از مسیر



تصاویر حجمی

طرح بازآفرینی محله کردآباد



 نوردی به دوچرخه سواریدید از محدود  ص ر 



دید از ورودی فاضل به میدان بوکس



دید از محدود  زمین بدمینتون به زمین مینی فوتبال



دید از محدود  زمین بدمینتون به پیست دوچرخه سواری



دید از محدود  والیبال به زمین بسکتبال



دید از زمین بوکس به پیست پرش از روی مانه



دید از کافه به پیست دوچرخه سواری



دید از زمین بدمینتون به زمین والیبال



دید از محدود  ص ر  نوردی به زمین تمرینی پرتاب دیسک









باززند  سازی محور مادی،  یک نظـام ترافیکـی سـوار  بـر اسـاس حـداقل
نفــوذ پــ یری خــودرو بــه داخــل محــدود  ، نفــوذ پــ یری از طریــق تقویــت 

چر  فضاهای پیاد  رو ، استقرار فعالیت های ورزشی ، محورهای حرکتی دو
یمن ، و پیاد  به، ایستگا  دوچرخه ، سرویس بهداشتی ، فضـاهای بـاز نشـ

پیـرایش بدنـه هـای نـامطلوب، خـدمات، محل بـازی کودکـان ، نـورپردازی، 
...  اصالح و تعریف فضای سبز

مزایا



بــازار چهل تکه
عرضه محصوالت 
ورزشـــــــــــــی 
محله کــــردآباد

طرح بازآفرینی محله کردآباد



بازار چهل تکه



نگا  نومحله نو آفــرینکردآباد



بیان مسئله

یمردمانوهویت مندی شته ایوغنیفرهنگیبامحله ایکردآبادمحله
یکبهنیازکردآباد،محلهبازآفرینیطرحراستایدر.استمنددغدغه
اینهبپاسخدرمی شود؛حسشدتبهپارکین فضایواقتصادیمحرک

موعهمجپارکین واقتصادیرونقایجادرویکردباتیکهچهلبازارنیاز
.استیردید طراحیکردآباد،شهدایورزشی



نمونه های موردی

طرح بازآفرینی محله کردآباد



مساحتباترکیهدرواقعبازاراین
درپویابازاری،هدفبامترمربع320

وموقترویکردیبامثلثیمحیطی
ورنوبافتورن باراخودکهمصالحی

واقعدر.یرفتشکلمیدهندنشان
یاهایوشهازکهراایپارچهتکهفضا

کندمیتقلیدشد بلندپوسته

Besiktas Fish Market Refurbishment



رویت پ یری 
بصری و ایجاد 
نظارت همگانی



انعطاف پ یری 
فضایـــــــــی و 
عملکــــــــردی



انعطاف پ یری 
فضایـــــــــی و 
عملکــــــــردی



مثابهبهبازار
فضــــــای یک

آمعـــــــــــی



2902مساحتباچیندربازاریشنگلی،بازار
یآایگزینبازاراینواقعدرکهاستمترمربع

قهمنطدرمرکزیموقعیتیباقدیمیبازاربرای
نرفتبینازراستایدرکهاستشهرقدیمی
شهرینوسازیوترافیکفشاروبازارشکل
هاینیازرفعبرایبازاریبهوداد شکلتغییر

.استشد تبدیلمحلهمردماساسی

Shengliازار محلیــب Market



انعطاف پ یری 
فضایـــــــــی و 
عملکــــــــردی



تنوع فضایی





کالنهدفهنجارشاخصسازمان

سهولت حرکتارتباطدسترسی
و تعریف ورودیدسترسیخلق مجموعه ای با الویت اهمیت به پیاد  دارای سهولت حرکت و 

محله کردآباد

فعالیتعملکردی
سرزندیی

انعطاف پ یری-
مل مکیردشگرد  دارای تنوع و یونایونی، دارای پتانسیل و توآه به نخلق مجموعه ای سرز

مجموعه ورزشی موآود

اهای آفرینش فضایی دارای کیفیت عرصه همگانی ، تداوم و تعریف فضاهای باز موآود  و فضمحصوریتتراکمکالبدی فضایی
شد -رها

مجموعه ای دارای کیفیت منظر (. تک بنا و مجموعه) ایجاد خوانایی در مجموعه و درون هر واحد خواناییمنظرمنظر شهری
یتاری ی، تناسبات مطلوب دیدار

پایداریسالمتزیست محیطی
درون خلق فضاهای آمعی سبز،، سبز و پایدار، دارای سالمت و شادابی محیطوعهآفرینش مجم

مجموعه



بررسی بستر طرح

طرح بازآفرینی محله کردآباد



هدفباکردآبادشهدایورزشگا مجاوربازفضایساماندهیراستایدرپروژ این
بازیدهکد پهنهومجموعهبهسنییروههایآ بومحلهبرایورودیتعریف
ازنیموردفضاهایوخدماتتامینضمنکهموضوعی.استیردید ریزیبرنامه
.داشتخواهدبدنبالنیزرااقتصادیتحرک،محله

(ادبازار محلی محله کردآباد و پارکین  مجموعه ورزشی شهدای کردآب)چهل تکه بازار 



بازار چهل تکه محله کردآباد



نظام عملکردی 
همجوار



تصاویر وضع 
موآود



شرح اید 

طرح بازآفرینی محله کردآباد



شرح ایده طرح
زمینایرانمردمانساخته هایدستازیکیی شتهازدوزیتکهچهل
بدستب یه ایروشبهپارچهاضافاتدوختازهنراین.استبود 
ایراندرپارچهتولیدمراکزازیکیکردآبادآنکهبهنظر.استآمد 
مطرحمحلهورودیپیشامدبهسقفییستردناید است

ومایدمینآشنامحلهشاخصهباراکاربرورودبدودرکهموضوعی.یردید
عرصهعتواضضمنمحلهآستانهدرزمینبریستردنبساطباسوییاز

.می آوردفراهمنیزورزشیمجموعهکاربرانبرای





برنامه فضایی بازار چهل تکه

باز

مکر

فضای تجمع

تردد

مسیر پیاد 

رمپ

سبز

باغچه

آبنما

پشتیبانی

انبار

رفاهی

سرویس 
بهداشتی

کمک های اولیه

وابسته

اطالعات

اداری مجموعه

اصلی تفریحی

پارکین  عرضه پارچه

عرضه پارچه

بسته بندی 
پارچه

کافی شاپ

انت اب میو 

شست و شو

محل تهیه 
نوشیدنی

انت اب قهو  و 
ترکیب

سالن

رستوران

انت اب نان

سبزیجات و ا 
م لفات

انت اب 
ترشیجات

انت اب یوشت و 
تاپین 

انت اب 
نوشیدنی

سالن غ اخوری

وسایل ورزشی

مرکز تجهیزات 
ورزشی

عرضه انواع 
توپ

عرضه لباس 
ورزشی

انواع لباس 
ورزشی

عرضه کفش 
ورزشی

عرضه تجهیزات 
ایمنی

وسایل تمرینی



چیدمان طبقاتی 
فضاها



روند شکل ییری

طرح بازآفرینی محله کردآباد



محدود  زمین



قرارییری 
غرفه ها



پوششی برای 
یکپارچگی



پوششحرکت
منظور بهسقف

ارتباط با سایت



ایجاد سکوهای 
تماشایران در 
آبهه شمالی 

سقف



مدارک تکمیلی

طرح بازآفرینی محله کردآباد



نمای کلی 
مجموعه از 
سوی خیابان



مجموعه،برش
فضایاستقرار

درخدماتی
طراز پایین



کلیپالن
ومجموعه

ارتباط آن با 
ی رها



تصاویر حجمی

طرح بازآفرینی محله کردآباد









. ایجاد اشتغال در حوز  تولید و عرضه محصوالت محلی •
و برند محلی هویت ایجادوتقویت•
ایجاد یک نقطه آاذب برای حضور شهروندان •

مزایای تحقق 
پروژ 



بـــــــــــاروی بـــازی
مرکـز بازی های خالق

طرح بازآفرینی محله کردآباد



بیان مسئله

حلـه مپتانسـیلو بهر  ییری از ارزش افزایی اقتصادی این مجموعه با هدف 
را پیش بینی یردید  است با این هـدف کـه مجموعـهمجموعه ورزشی یعنی 

راهم فـحضور بازیهای خالقانـه به واسطه فضایی پویا از انفعال خارج سازد و 
در را تـاثیرات مثبـت قابـل قبـولیچرا که بازی های فکـری میتواننـد . نماید

ایجـاد کنـد و باعـر تمرکـز درذهن، روحیه، ش صیت و زندیی هـر انسـانی؛
. فرد یردد



نقشه موقعیت



نظام عملکردی



تصاویر وضع 
موجود



نمونه های موردی

طرح بازآفرینی محله کردآباد



مــــــوز  علــــوم نمـــــــــو
آمستردام هلند: موقعیت
متر7000مساحت 

-بازیرویکردباآموزشیفضاییکایجادهدف
.می باشدمحلیتاری چهباآموزش

پروتوریستیآاذبه هایازیکیموز این
استقبالموردوبود آمستردامشهرطرفدار
یرفتهقرارمحلیمردموتوریستانشدید
.است











شرح اید 

طرح بازآفرینی محله کردآباد



شرح ایده طرح

نهچهاریامسیریباخالقیتتجربهبرایبودخواهدباروییمجموعه
درهکموضوعیاستاید کمالوروشنایینهفتگیازآیاهیمتشکل
درد شپیش بینیبازی هایانجاموبنابیرونوبنادرکاربرکندکاو

خودکمالبهرام اطبسرانجاموپ یرفتخواهدانجاممرحلههر
مجموعهبسانمنسجمبنایی.می رساندفرمیتجلیباهمزمان

.کودکانبازی سازی



مرحله آمادیی . 1
(دریافت اطالعات)

آیاهی

مرحله نهفتگی . 2
(تحلیل اطالعات)

نهان

مرحله روشنایی . 3
(رسیدن به اید )

فرو 

مرحله ارزیابی . 4
(ارزیابی اید  ها)

کمال

مراحل خالقیت





برنامه فضایی باروی بازی

باز

مکر

فضای تجمع

تردد

مسیر پیاد 

رمپ

سبز

باغچه

آبنما

پشتیبانی

انبار

رفاهی

سرویس 
بهداشتی

کمک های اولیه

وابسته

اطالعات

اداری مجموعه

اصلی تفریحی

مسیر اوج

بازی خالق

مسیر روشنایی

بازی فکری 
هیجانی

مسیر خیال

بازی فکری

مسیر تحیر

بازیهای  تحرکی



مدارک تکمیلی

طرح بازآفرینی محله کردآباد





پـــلـــــان
طبقه اول



پــــــــــالن
طبقه دوم



پــــــــــالن
طبقه سوم



مایه امکان آ ب سر.  ایجاد اشتغال در حوز  فعالیت های فوق برنامه در محله •
. ی اری بیرونی برای توسعه خدمات در محله 

حله و ایجاد یک نقطه آاذب برای فعالیت های فوق برنامه کودکان و نوآوانان م•
. منطقه 

تعریف ایجاد یک فضای تعاملی برای حضور ساکنین ریز محـالت کـرد آبـاد و بـاز•
. اتصال بافت قدیم و آدید محله 

در بازتعریف نقش مجموعه ورزشی کرد آبـاد بـرای توسـعه بـازی هـای خالقانـه•
. سطح منطقه

.اهالی محل ، سرمایه ی اران بیرونی ،  مجموعه ورزشی کرد آباد: ذینفعان 

مزایای تحقق 
پروژ 



تصاویر حجمی

طرح بازآفرینی محله کردآباد





میدان دیـــــدار
رحضو تعامل وعرصه

طرح بازآفرینی محله کردآباد



واتیخدمیر ترینشاخصموآودوضعدرکهآبادکردفلکهنقشبازتعریفراستایدرپروژ این
بهشیب هویتبهتنهانهکنونیوضعدرفلکهاین.استشد تعریفآبادکردمحلهدرترافیکی

دیدارمیدانپروژ .بردمیرنجخودعملکرددرهاینارساییومشکالتازبلکهنکرد کمکیمحله
ابآبادکردمحلهبازآفرینیطرحدرپیشنهادیساختاروتوسعهسند،اندازچشمراستایدر

ضورحبرایایعرصهبهراآنترافیکیوضعیتساماندهیبرعالو میداناینبهسازیوساماندهی
.نمایدتبدیلشهرواندان

دیدارمیدان 
(آبادکردو باز تعریف هویت محله شهری فلکه کرد آباد با هدف تبدیل آن به یک میدان ساماندهی  )



موقعیت محدود  مطالعاتی
موقعیــت

میدان دیدار 



روژ پدوب شیتحققامکانتواندمیآبادکردمیدانساماندهیطرح
یعتسررانیاصرممادیمحورساماندهیورضاییخیابانشهریمهم

تتاثیرااآتماعیوروانیبعدازشهریپروژ یکعنوانبهونمود 
دررااهالیمشارکتامکانوبگ ارداهالیرویبرمثبتیبسیار
.دهدافزایشراآبادکردمحلهبازآفرینیطرحهایبرنامه

ضرورت طرح 
مسئله



وضع موآود



هببودنفلکهصرفازآنتبدیلامکانومیداندرپیاد حضوربهدهیاولویت
هایظرفیتحداکثرازاستفاد باآبادکردمحلهبرایمطلوبشهریمیدان

کالبدیوفضاییفیزیکی،
محلهدرشهرییر مهمترینعنوانبهآبادکردمیداننقشبازتعریف

هریشفضایارتقایوبهسازیهایپروژ غالبدرپایلوتپروژ یکتعریفامکان
محلههایمحدود دیگردرتکثیربرایآبادکردمحله
محلهدرمیدانکردننمادینبرایراهکارهاییارائه

اهداف 
طراحی



نظام 
عملکردی 
موآود



آخرین طرح 
مصوب 
میدان 



کالنهدفهنجارشاخصسازمان

نظام ترافیکی با اولویت حرکت پیاد  و دوچرخه اصالحسهولت حرکتارتباطدسترسی

فعالیتعملکردی
حضورمداوم

ساکنین 
مکر با تنوع عملکردی و خلق آ ابیت های محیطی فضاهای 

فضای باز شهریساماندهیکالبدی فضایی
فضایی برای دیدار و حضور پ یری حداکثری یشایش 

درواز  برای رویدادها کریدور بصریمنظر شهری
رویدادهای محله از میدان تا ورزشگا  میدان به مثابه درواز  ای برای آغاز

زیست محیطی
پایداری

محله
میل به آب و سبزی

با عنصر آب افزایش سطح  پوشش سبز و  پیوند آن



بایپ یرزیستنظرازعمیقشکاف،ماندییحاشیهدرازآبادکردمحله
رنجدرمحلهدروندرکالبدیوفضاییعدالتوآودعدم،همجوارمحالت
اید .داردخودآیند بهنسبتناقصیاندازچشموکمامیدواست

.داردآیند بهروودهدمیراهانقصاندرتغییربهامیددیدارمیدان
اشتهدخودبرایراآاذبیوپایدار،زیباآمعیفضایتواندمیمحلهاینکه
مندیر بهحداکثربامدرنکالبدوفضابامیدانیمااساساینبر.باشد

.دهیممیپیشنهادراار

شرح اید 



بازتعریف نظام 
یر  ترافیکی 

محله 



اتصال پویا و 
قوی میدان و 
پارک کرد آباد 



میدان به مثابه 
درواز  ای 

برای پروژ  ها 
بازآفرینی 



توآه به تحرک 
و پویایی یهر  
برداران و 
عابرین 



توآه به شیب 
زمین اختالف 

ارتفاع



توآه به مادی و 
نهر موآود در 
محدود  طرح 



توسعه عرصه 
عمومی به میانه 
فلکه موآود 



توسعه و 
ساماندهی 
فضای سبز 

موآود 



بهایجاد توآه 
یشایش ها و 
کریدور های 
بصری مطلوب 



روند شکلگیری طرح

طرح بازآفرینی محله کردآباد



وضع موآود



بازتعریف نظام 
یر  ترافیکی 

محله 



وی  معابر
هدوچرخ



عرصه های 
عمومی



فضای مکر



فلکه مرکزی



فضاهایایجاد
زسب



امآبنشکلگیری



دسترسی و 
اتصال به پارک



وضع موآود 
میدان



وضعیت
یپیشنهاد



تصاویر حجمی میدان

طرح بازآفرینی محله کردآباد



دید از شمال



دید از آنوب



دید شرق



دید به فضای 
مکر و تجمع



کـاریا  رقابتـی طـراحی و ساخـت

غرفـه های چــادری 
در محلـــــــــه کـــــــــرد آبـــــاد 



بریزاری رویداد
ساز  ی پارچه ای 

ه ب ش مهمی از هویت معاصـر کردآبـاد بـر پایـ
صنعت بافندیی است کـه از دل مجموعـه هـای
کاریــاهی نســاآی موآــود در محلــه بیــرون مــی 

ند پارچه های تولیدی این کاریاهها می توا. آید
نمادی از اقتصـاد و روابـط اآتمـاعی ایـن محلـه

لـه بـر ایـن اسـاس، دفتـر بـازآفرینی مح. باشد
کرد آباد بـا همکـاری موسسـه فرهنگـی ایـوان

رویداد کاریـا  و نمایشـگا  سـاز  هـای پارچـه»
را با هدف ساخت مبلمـان هـای شـهری در « ای

.  محله کرد آباد در دستور کار قرار داد  است



آبادهریشسبز،اندیشهآبادکردمحلهبازآفرینیطرحبرایشد یرفتهنظردرشعارمقدمه

عرصهرشیستوکیفیتبهبودروبنایی،امکاناتتوسعهتوآهاشالزمهشعاراینآنتحققواست
جامآنهایبررسیبهتوآهبا.باشدمیمحلهاقتصادیتوسعهورشدآنازترمهموعمومیهای
داران،کاریا اهالی،مشارکتبارویدادیبریزاریی شته،مشابهتجربیاتومحلهدرشد 

شگا نمایبرپاییوآموزشیکاریاههایبریزاریباآندرکهشهریطراحانومعمارانمت صصینْ،
ویرددتعریفاینسرآغازتواندمیشودمحلهدرایپارچهایساز ساختوطراحیبهاقدام
آنپیرامونمحیطومحلهمقیاسدری اریتاثیرهدفبابعدیرویدادهایدرراآنامتداد
.کردآستجو





دلیلبهوهستندفضاییساز  هایاززیرمجموعه ای(چادری)ایپارچهساز  هایموضوعطرح

بابناهاییساختدرروزافزونییسترشبدیع،وزیبافرم هایخلقدرانعطافوشفافیتسبکی،
وشهریعمومیفضاهایدربانسایهشکلبهیا...وورزشیاداری،تجاری،م تلفعملکردهای
ت صصودانشورودازامتزاآیساختاری،نظرازایپارچههایساز نمایشگا وکاریا .داشته اند

انعنوبهایپارچهمنسوآاتتولیداتازییریبهر وطرفیکازمحلهبهایپارچههایساز ساخت
بههاآنعرضهبهنهایتدرکهاستآموزشیکاریاههایدرتولیدوساختبرایمنطقهآوردبوممصالح
این.یرددمنجرآبادکردمحلهدرشهریهایمحیطدردائمنصبحتیونمایشگا بریزاریصورت
.ندهستدخیلذیربطنهادهایومت صصینمحله،اهالیآندرکهاستمشارکتیبرنامهیکرویداد





در( ایپارچهمنسوآاتکاریاههای)آبادکردمحلهتولیدینقشبازتعریف▪
.نوینآورانهفنتولیداتقالب

ایهپارچهایساز طراحانومت صصینبااهالیودارانکاریا مشارکت▪
.محلهکالبدیوفضاییکیفیتارتقابرای

رویدادهایایجادباشهرومنطقهمقیاسدرمحلهنقشبازتعریف▪
.مشارکتی

.آنترویجوآبادکردمحلهبرایآدیدبرندوهویتیکتعریف▪
.بادآکردمحلههایظرفیتوهاقابلیتبامت صصینوطراحانآشنایی▪

اهداف

اهداف طراحی



موقعیت اآرای ساز  ها در محله کرد آباد



طراحی و ساخت غرفه  های چادریکاریا  رقابتی ▪
طراحی و ساخت غرفه  های چادریکاریا  ▪



نحو  بریزاری





دبیرخانهتشکیل▪
داوراناساتید،باهماهنگیآلساتتشکیل▪
فراخواناعالمآهتدرمحتواتولید▪
نامثبتوفراخواناعالم▪
یزینشومصاحبه▪
(تئوریب شآموزشونیازموردافزارنرمآموزش)آموزشیهایکاریا ▪
کرکسیونوطراحیباز آغاز▪
تستمدلهایساخت▪
اآرامرحلهبهیافتهرا هایطرحانت اب▪
ساختکاریا ب شبریزاری▪
عمومبازدید▪
برترساز انت ابآهتداوری▪
نتایجاعالم▪

طراحی و ساخت غرفه  های چادریکاریا  رقابتی 



دبیرخانهتشکیل▪
استادباهماهنگیآلساتتشکیل▪
فراخواناعالمآهتدرمحتواتولید▪
نامثبتوفراخواناعالم▪
تئوریب شآموزشیهایکاریا ▪
کرکسیونوطراحیباز آغاز▪
تستمدلهایساخت▪
اآرامرحلهبهیافتهرا هایطرحانت اب▪
ساختواآراییکاریا ب شبریزاری▪

طراحی و ساخت غرفه  های چادریکاریا  ▪









شرح خدمات مجری



فاز بندی شرح خدمات مجری

شرح وظایف عوامل مرحله ب ش

کاریا بریزاریهایب شکلیهبرمدیریتوهماهنگی-
رویدادشماریا برمدیریت-
آندرشرکتآهتکاریا اساتیدوداورانتاییدیهاخ وهماهنگی-
نتایجاعالموداوریتوآیهی،مصاحبه،آلساتمدیریتوهماهنگی-
(داوریآلسهبرنظارتوداوریآلسهوداورانهماهنگی)نهاییداوریبرمدیریت-
کاریا موضوعبریزاریهایب شکلیهبرمدیریت-

دبیر اآرایی 1

دبیرخانه
شهریومحیطیهایبنرطراحیفراخوان،پوسترطراحی-
رسانیاطالعوتبلیغاتآهتمحتواتولید-
داورانواساتیدبرندیان،تندیسلوحطراحی-
کنندیانشرکتحضوریواهیوتقدیرنامهطراحی-
طراحانهایشیتمعرفیلیبلطراحینمایشگا ،پوسترطراحی-

یرافیست 2

نفر4ازمتشکلساعته24فعالدبیرخانه-
رویدادرسانیاطالعونامثبتسایتایجاد-
نامثبتوپاس گوییکنندیان،شرکتاولیهمدارکدریافتهایفرمسازیآماد -
مصالحوسایتازبازدیدتوآیهی،مصاحبه،آلساتاآرایوهماهنگی-
عملیکاریا بریزاریباز طولدرامورکلیهبهرسیدییوپاس گوییهماهنگی،-
وداوریآلساتبهارائهآهتکنند شرکتهایتیمنهاییهایشیتتدوینودریافت-

آثارهایشیتنمایشگا 
داورانواساتیدذهابوایابوهتلرزروآهتکارفرماباهماهنگیونظارت-
داوریآلساتبریزاری-

تیم دبیرخانه و 
اآرایی

3

تصفحادررسانیاطالعم اطبین،باشگا تماسشمار 3000بهپیامکارسالپوستر،انتشار
بنرنصبمکاناعالممعماری،ت صصیومرتبط

تبلیغات و اطالع 
رسانی

4



:خدمات مورد نیاز که می بایست کارفرمای محترم ت مین نما ید 



1

کاریا بریزاریخصوصدرالزممجوزاتاخ ▪

بریزاریآهتسرپوشید محلتامین▪

بریزاریآهتدرنیازموردتجهیزاتتامین▪

ساختبراینیازموردمصالحتامین▪

دور اساتیدالزحمهحقمالیتامین▪

داورانالزحمهحقمالیتامین▪

ساختهزینهکمکمالیتامین▪

آوایزمالیتامین▪

مالیحامیآ بآهتدرهمکاریو▪

محلدرپروژ ماندیاری▪



(ریال)آمع کل (ریال)مبلغ تعدادعنوان هزینـــــهردیف

300،000،000200،000،000اثر1آایز  نقدی اثر ن ست1

2
اهدا کمک هزینه ساخت به سه طرح برند  

(نیازمند برآورد مالی دقیق آثار* )
150،000،000450،000،000اثر3

100،000،000300،000،000نفر3حق الزحمه اساتید3

30،000،000150،000،000نفر5حق الزحمه داوران4

100،000،000100،000،000نفر1حق الزحمه مشاور عالی5

600،000،000600،000،000-(  شرح خدمات مجری. 1آدول )حق الزحمـه مجری 6



2

کاریا بریزاریخصوصدرالزممجوزاتاخ ▪

نامثبتهزینهدریافتآهتکنند بریزاربهمجوزاخ ▪

(انتظامات)پشتیبانینیروهایتامین▪

آبادکردمحلهدرعملیوتئوریکاریا بریزاریآهتسرپوشید محلتامین▪

کاریا بریزاریآهتدرنیازموردتجهیزاتتامین▪

(....ویرماییتجهیزاتوصندلیومیز،شاملتئوریکالستجهیزاتتامین)▪

ساختبراینیازموردمصالحتامین▪

محلدرپروژ ماندیاری▪



(ریال)آمـع کل (ریال)مبلغ تعدادعنوان هزینـــهردیف

2
طرح برند 5الی 3اهدا کمک هزینه ساخت به 

(نیازمند برآورد مالی دقیق آثار* )
150،000،000اثر3-5

450،000،000
750،000،000

100،000،000300،000،000نفر3حق الزحمه اساتید3

30،000،000150،000،000نفر5حق الزحمه داوران4

100،000،000100،000،000نفر1حق الزحمه مشاور عالی5

600،000،000600،000،000-(  شرح خدمات مجری. 1آدول )حق الزحمـه مجری 6



با سپاس
از توآه شمــا

مهندسان  مشــاور  پلشیــر


