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ه و ...( و ، توسعه عرضهاي ترافيكي و حمل و نقلي )مدیریت ترافيك، اصالحات هندسي پروژهارزیابي قبل و بعد اجراي   عنوان مطالعه : -1

 خدمات آمارگيري

 پژوهشي           اجرایي              موضعي   -موضوعي       تفصيلي     -تاكتيكي         راهبردي و جامع         نوع مطالعه : -2

         محلي               منطقه اي               شهري                           سطح پوشش مطالعه : -3

  :مطالعهنجام ا ضرورتبیان تفصیلی مسئله و  -4

ازي و اج راي از پياده س  وسيعي حجم ميليون نفر، 3كيلومترمربع و جمعيتي بالغ بر  350كالن شهر مشهد با مساحت تقریبي    

لف ي رگاه هاي مختددر مي ایند از به اجرا  در طول سالكه در این زمينه و  پروژه هایيطرح ها و اصالحات ترافيكي را مي طلبد. 

ته و ... مانند درخواست هاي مردمي، ارائه پيشنهادات شهرداري هاي مناطق، طرح هاي مصوب، مطالعات فرادس ت س اليان گ ش 

ی ن از اج راي ا ارزیابي و طراحي مي شوند. بدیهي است مشابه هر اقدام عمراني و عملياتي، سنجش آثار و نتایج حاص لشناسایي، 

 پروژه ها موردنياز است.

ج راي ازان ت اثير در برخي از موارد كه اسناد مطالعاتي فرادست و نسبتا جدید در دسترس باشد، پاسخ گویي به سواالتي مشابه مي

در  ي و ب ه روزيآن، ممكن مي شود. با این وجود براي سایر انواع پروژه هاي دیگر، الزاما چن ين بس تر اطالع اتطرح در محدوده 

م، ب ا ود. این مهشاختيار نخواهد بود. در چنين مواردي انجام مطالعات قبل و بعد اجراي طرح هاي ترافيكي موردنياز شناخته مي 

 سطح شهر، محسوس گردیده است. رشد قابل توجه اجراي پروژه هاي ترافيكي در

خص ل تعي ين ش ابر اساس توضيحات پيش گفته، در این پژوهش متناسب با انواع پروژه هاي در دست اجرا )یا در برنامه( به دنبا

ر این بز طرح ها، م بود تا تاثير اجراي هر یك اهایي مختلف حمل ونقلي، ترافيكي، زیست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و ... خواهي

 رداشت ش ده وبدین منظور و در صورت امكان، شاخص ها قبل و بعد از اجراي پروژه به صورت ميداني بشاخص ها ارزیابي گردد. 

اطالعات  مند برداشتمورد مقایسه قرار مي گيرید. بدیهي است در این مراحل، تاكيد و تمركز اوليه بر استفاده از سامانه هاي هوش

ش ت مي داني هد بود. در برخي موارد كه وسعت محدوده تاثير طرح در حدي باشد كه امك ان بردامنصوبه در محدوده مطالعه خوا

و  ر ای ن راس تاد خواهد بود. قابل بررسيبراي برخي پارامترها ميسر نگردد، روش هاي پيشنهادي جایگزین مشابه شبيه سازي ها، 

 ن ده ي م واردو وز )به منظور ارزی ابي اقتص ادي( ریالي آنتبدیل اطالعات و شاخص هاي برداشت شده به معادل  ،نياز مواقعدر 

 متناسب با اهداف هر پروژه مورد نياز خواهد بود.

ین سوال و ا ي باشدمبا توجه به اینكه هدف از انجام مطالعه، مشخصا تعيين آثار اجراي پروژه هاي ترافيكي در محدوده تاثير طرح 

سب متنا. ل ا ه مي شودت، انجام خدمات آمارگيري به عنوان بخش اصلي پروژه شناخاستبر اساس اطالعات ميداني و واقعي مدنظر 

م ورد روژه پدر این ي تيم اجرای كارفرما، استفاده از خدمات آمارگيري در قالب دستوركارهایي مجزا با بهره گيري از خدمات با نياز

 نياز خواهد بود.
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 (حداقل سه مورد)   :مطالعهانجام  اهداف -5

 آثار اجراي پروژه هاي ترافيكي در سطح شهر تعيين -

 تعيين شاخص هاي حائز اهميت متناسب با اجراي هر یك از پروژه هاي ترافيكي در سطح شهر -

 وضعيت تردد در محدوده تاثير اجراي طرحشناسایي ميزان بهبود  -

 رتبطارزیابي اقتصادي و تعيين منافع و معایب اجراي طرح هاي ترافيكي از منظر شاخص هاي م -

 جاري نيازهايم آماربرداري هاي مورد نياز كارفرما متناسب با اانج -

  :) درون و برون سازمانی( مطالعه پیشینه سوابق و  -6

 مطالعات اثرسنجي و مطالعات قبل و بعد از انجام پروژه هاي ترافيكي -

 BRT3خط مطالعات قبل و بعد اجراي  -

 جانباز – فرامرز عباسي مطالعات قبل و بعد اجراي تقاطع -

 :مطالعهگزارشات و اسناد خروجی مورد نیاز از اجرای  -7

فيكي روژه هاي ترارداري پحمل ونقلي، ترافيكي، زیست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و ... تاثير پ یر از بهره بتعيين شاخص هاي و پارامترهاي  -

 و محدوده تاثير آن در حال اجرا در سطح شهر

 از اجراي پروژه هاي ترافيكي در سطح شهرتعيين منافع و معایب حاصل  -

 ارزیابي اقتصادي اجراي پروژه هاي ترافيكي در سطح شهر -

 ترافيكي ژه هايتهيه جمالت و عبارات اطالع رساني موردنياز تابلوها، بروشورها و جراید به منظور ارائه اطالعات متناسب با پرو -

 متناسب با نياز كارفرمامربوطه انجام آماربرداري هاي و ارائه گزارشات  -

     :مطالعهمدت زمان انجام شرح خدمات و  -8

ند، بندهاي كد تغيير مي توانالغي پروژه موردنظر و ابميزان خدمات و زمان بندي اجراي گام هاي شرح خدمات، متناسب با نوع  از آنجا كه

راي عات ميداني بت اطال. براي نمونه در مواردي كه امكان برداشمتناسب با جزئيات پروژه و مشخصات آن مورد استفاده خواهد بود زیر جدول

 د.مورد استفاده خواهد بو 5و  4جدول و در غير اینصورت تركيبي از ردیف هاي  4ردیف  ،باشد ممكنمقایسه قبل و بعد 

 مراحل طرح ردیف

 مدت زمان

 انجام )ماه( 

 وزن هر مرحله

نسبت به كل پروژه  

 )درصد(

1 
ت طرح مصوب و در حال دریافت اطالعا

 اجرا
1 10 

2 
تعيين محدوده مورد مطالعه و افق هاي 

 زماني برداشت اطالعات قبل و بعد اجرا
1 10 

3 

شناسایي و تعيين انواع شاخص هاي 

مكانيزه و انساني موردنياز براي سنجش 

 عملكرد پروژه در حال اجرا

5/1 15 
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4 

جمع آوري و برداشت مقادیر شاخص ها 

اي زماني قبل و بعد از اجراي در بازه ه

 پروژه موردنظر

2 10 

5 
انجام مطالعات شبيه سازي ترافيكي براي 

 تعيين آثار اجراي پروژه
5/1 10 

6 
انجام مقایسات و ارزیابي ميزان بهبود و 

 افت عملكردي شاخص ها در هر پروژه
2 20 

7 
انجام ارزیابي اقتصادي و تعيين نسبت 

 وژهفایده به هزینه اجراي پر
5/1 15 

8 

ارائه خروجي ها به صورت گزارشات، 

پاورپوینت، جمالت اطالعرساني و خالصه 

 گزارشات مدیریتي

5/1 10 

  100 12 جمع بندی
    ) در صورت وجود فهرست بهاء یا مصوبه خاص پیوست گردد( : برآورد قیمت -9

 معادل هفتصد میلیون ریال ریال 700,000,000

 ازيسري یا شبيه عد )آماربردابانجام مطالعه قبل و  جزئياتمتناسب با تعداد پروژه ابالغي به مشاور و  این پژوهشلزحمه از آنجا كه حق ا    

در این  .دفرماین الماع ادامهجدول آناليز هزینه هاي طرح را به تفكيك موارد ، مقتضي است پيشنهاد دهندگان محترم خواهد بود( و ...

 یر موردنياز خواهد بود:مطالعه اقدامات به شرح ز

 

 واحد شرح ردیف
حجم 

 برآوردی

مبلغ واحد 

 پیشنهادی )ریال(
 مبلغ کل )ریال(

1 

 برداشت اطالعات و آمارگيري ميداني

مربوط به  يها نهیهز هيبا احتساب كل)

 (و ...آمد رفت و  یي،رایپ  زات،يتجه

  700 ساعت-نفر

 

2 

شمارش حجم از فيلم دوربين نظارت 

 يها نهیهز هياحتساب كل با) تصویري

 (و ...یي رایپ  زات،يمربوط به تجه

  400 ساعت-نفر

 

3 

)با احتساب كليه  شبيه سازي خرد نگر

وري اطالعات جمع آمدلسازي، هزینه هاي 

كاليبراسيون، ترسيم موردنياز وضع موجود، 

 و ...(

  150 ساعت-نفر

 

   15 دفترچه تحليل نتایج و ارائه گزارش 4
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 (تخصص هاي اصلي) ها و تجربیات مورد انتظار:قل تخصصحدا-10

 سابقه کار سمت رسته تخصصی

 سال 10 مدیر پروژه حمل و نقل و ترافيك )فوق ليسانس و باالتر(

 سال 3 كارشناس حمل و نقل و ترافيك )ليسانس(

 سال 5 كارشناس آمار و ریاضي )ليسانس(

 - آمارگير و ثبت اطالعات نفر( 4كاردان )
 

 تهیه مطالعه:جهت استفاده در قانونی و فنی مورد لزوم اسناد و مدارک -11

 طرح هاي مصوب و اجرایي پروژه هاي ترافيكي -

 :در تهیه مطالعه سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز-12

 و...( حسب نياز SPSS ،minitabماري )آنرم افزارهاي تحليل  -

 حسب نياز و ...( Aimsun ،vissimشبيه ساز هاي ترافيكي ) -

 Officeمجموعه نرم افزارهاي  -

 : مطالعه نظام کارفرمایی -13

 واحد مجری :
 ) معاونت, منطقه,سازمان(

سازمان حمل و نقل و ترافيك 

 شهرداري مشهد

نام و سمت نماینده واحد 

 مجری
رضا نوروزي )رئيس اداره مطالعات و 

 هاي تخصصي(پژوهش

 واحد بهره بردار : 

 ونت, مدیریت منطقه,سازمان()معا

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيك 

 شهرداري مشهد

نام و سمت نماینده واحد 

 بهره بردار
فرشيد اسپالنيان )رئيس اداره مطالعات حمل و 

 نقل و ترافيك(

 واحدهای نظارتی :
 ) معاونت, مدیریت منطقه,سازمان(

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافيك 

 شهرداري مشهد

نام و سمت نمایندگان 

 واحدهای نظارتی

فرشيد اسپالنيان )رئيس اداره مطالعات حمل و 

 نقل و ترافيك(

  سایر ذینفعان  نام و سمت اعضای تیم تحویل گیری

     

 


