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 هٌطقِ چْاردُ هعصَممکان: 

 

 L 1کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یَاریٍ طرح د یًقاش .1

 یهثلواى شْر .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .3

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 

 وقشٍ محل:
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 ذیاتاى شعید جعفری از ایستگاُ راُ آّي تا تقاطع  راُ آّيمکان: 

 

 L 2کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 ذویٌی ذیاتاى شعید جعفری از تقاطع راُ آّي تا هیداى اهاممکان: 

 

 L 3کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .3

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یپرداز الواى ّا تِ ّوراُ ًَر یطراح .5

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .6

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 هیداى اهام ذویٌیمکان: 

 

 L 4کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .1

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 یتْار ٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز .1

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه گرً .2

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .3

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 هیداى ذیام ٍ کارٍاًسرای شاُ عثاسیمکان: 

 

 L 5کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 

 

 َای المان/ طرح:  محًر

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، فضاّا، تلَارّا  يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .7

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .8

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 هیداى حافظمکان: 

 

 L 6کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .1

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .4

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .5

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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  هیداى صٌعتمکان: 

 

 L 7کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یهثلواى شْر .2

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .3

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یح تراذاص طر یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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  هیداى فردٍسیمکان: 

 

 L 8کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .1

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یِ ّاٍ هَلف یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …ٍ هکث  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .8

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 

 

 
 

9 

  هیداى آزادیمکان: 

 

 L 9کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .1

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .2

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .3

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
  



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 

 

 
 

10 

   هیداى تاغرٍدمکان: 

 

 L 11کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهثلواى شْر .1

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .2

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یثت ّاتِ هٌاس تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .7

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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   هعلن  هیداىمکان: 

 

 L 11کذ: 

 

 :ٍ فرَىگیرست

 یشْر یفضاساز .1

 یهثلواى شْر .2

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .3

 

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .7

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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   هعلن، فضل، جاًثازاى ٍ داًشگاُ ّایتلَارمکان: 

 

 L 12کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یوِ ٍ الواى سازهجس .4

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  یتلَارّا ، فضاّا ، يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .7

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .8

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 ، داًشجَ ٍ اللِهٌطقِ شوال شْر شاهل ارغَاى، قلنپارک ّای مکان: 

 

 L 13کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .7

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .8

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 داًشگاُ ًیشاتَر ٍ داًشکدُ ٌّرمکان: 

 

 L 14کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 تا راٌّوایی هٌتَرّا آزاد      

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 تا راٌّوایی هٌتَرّا آزاد      

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 ، داًشجَ ٍ اللِهٌطقِ شوال شْر شاهل ارغَاى، قلنپارک ّای مکان: 

 

 L 15کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیدایّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .7

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .8

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
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 تلَار کورتٌدی از پل دٍلت آتاد تا سِ راُ آزادگاىمکان: 

 

 L 16کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .1

 

 مان/ طرح: محًر َای ال

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .4

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .5

 

 وًرپردازی: 
-- 

 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
  



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 تلَار گل ّا، ذیاتاى فردٍسی شوالی ٍ فردٍسی جٌَتیمکان: 

 

 L 17کذ: 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ًگ در شْرٍ ر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یعًشاط اجتوا جادیا .9

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .11

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 تلَار جوَْری از پٌج راُ تا هیداى شادیاخمکان: 

 

 L 18کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یشْر هثلواى .3

 یٍ الواى ساز هجسوِ .4

 المان/ طرح:  محًر َای

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .7

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .8

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .9

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 هیداى شادیاخمکان: 

 

 L 19کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یشْر هثلواى .2

 یواى سازٍ ال هجسوِ .3

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .11

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .11

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .12

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .13

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .14

 ةش یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .15

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .16

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .17

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .18

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .19

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 
 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 ِ گردشگریهٌطقمکان: 

 

 L 21کذ: 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا جِتَ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .9

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .11

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 هیداى اترشْر ٍ هحَطِ ترهیٌال هرکسیمکان: 

 

 L 21کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یَآٍرً .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .6

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
  



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 هیداى تی تی شطیطِمکان: 

 

 L 22کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیذاطرُ اًگ .1

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .2

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .3

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .4

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
  



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 ذیاتاى اهام ذویٌی از هیداى تی تی شطیطِ تا هیداى حافظمکان: 

 

 L 23کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 محًر َای المان/ طرح: 

 ٍ ًشاط یًدگسرز ،یسیذاطرُ اًگ .1

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .2

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .3

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .4

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .5

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
  



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 یٌیتا هیداى اهام ذو  ذیاتاى اهام ذویٌی از هیداى حافظمکان: 

 

 L 24کذ: 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یهٌاسثت ّاتِ  تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .9

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .11

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 تا تقاطع پٌج راُ ذیاتاى اهام ذویٌی از هیداى اهام ذویٌیمکان: 

 

 L 25کذ: 

 :رستٍ فرَىگی

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیااستفادُ از ًقش ه .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  یَارّا ، فضاّا، تل يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .9

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .11

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 تَستاى ّای تاغ هلی ٍ اهیي اسالهی مکان: 

 

 L 26کذ: 

 :َىگیرستٍ فر

 یشْر یفضاساز .1

 یَاریٍ طرح د یًقاش .2

 یهثلواى شْر .3

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .4

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یٍ آداب ٍ رسَم ًَرٍز تْار .4

 ًَرٍز امیاهتقارى تا  یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یشْر تیهتٌاسة تا ًَرٍز ٍ در ًظر گرفتي َّ یًشاط اجتواع جادیا .9

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .11

 

 وًرپردازی: 
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:

 

 

 

 

 

 

 



 1پیًست شمارٌ 

 ی شُرداری ویشابًروًريز یي ساخت المان َا یبا مًضًع طراح یَىر ذادیري هیوخستَای مربًط بٍ محل -مًضًع 
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 هیداى گٌثد سثس مکان: 

 

 L 27کذ: 

 

 :رستٍ فرَىگی

 یهجسوِ ٍ الواى ساز .1

 محًر َای المان/ طرح: 

 هحل یفرٌّگ یٍ هَلفِ ّا یتَه یّا ِیاستفادُ از ًقش ها .1

 ٍ ًشاط یسرزًدگ ،یسیاًگ ذاطرُ .2

 ٍ رًگ در شْر تیٍ ذالق یًَآٍر .3

 یاب ٍ رسَم ًَرٍزٍ آد تْار .4

 ًَرٍز امیهتقارى تا ا یتِ هٌاسثت ّا تَجِ .5

 شة یذاص طرح ترا یالواى ّا تِ ّوراُ ًَر پرداز یطراح .6

 ( …هکث ٍ  ی، تلَارّا ، فضاّا يیادیّا ، ه ی) لچک یشْر یفضاّا یسیآه رًگ .7

 ارزشوٌد هَجَد یهٌطقِ ٍ تٌاّا دیتِ تار تَجِ .8

 یٍ هعٌَ یاذالق نیٍ هفاّ یزًدگ .9

 

 ردازی: وًرپ
-- 

 پیشىُادات:
-- 

 وقشٍ محل:
 


