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 مقدمه

سط مرحوو  تو 1364 در سالشهرداری(،  9و  5هکتار واقع در شهر کرج )منطقه  90مساحت تقریبی اراضی موقوفه گلشهر به 

سعه شهر کرج های ذخیره تومعدود عرصه ترین و از جملهحاج علی حاجی ترخانی وقف گردیده است. این اراضی یکی از وسیع

 . (1و  2، تصاویر 1-3های )نقشه است

 
 : تصویر ماهواره ای اراضی گلشهر1تصویر شماره 

 

 اراضی گلشهر : ایزومتریک هوایی2تصویر شماره 
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موقعیت اراضی گلشهر در شهر کرج: 1نقشه شماره 
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 حوزه پیرامون در: موقعیت اراضی گلشهر 2ه شماره نقش
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 : وضعیت موجود اراضی گلشهر3نقشه شماره 
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 های مسوکونیتخصیص زمین جهت احداث یک دانشگاه دینی و مذهبی، ایجاد مسجد، تخصیص زمین جهت احداث ساختمان

ع ر توممین منوابدانشجویان و نیز ایجاد و احداث عملکردهای مکمل بوه منوووجهت استادان و کادر آموزشی دانشگاه و خوابگاه 

ن اراضوی ایو ”سوند توسوعه“، 1395وقف در زمره نیات واقف است. با هدف تحقق نیات واقف در سال مالی برای تحقق مقاصد 

و تصواویر  5و4محیطی تهیه گردیود )نقشوه ردی، زیستکالبدی، عملکاقتصادی،  -اجتماعیمتنوع هویتی،  هایمبتنی بر ارزش

 (.3و4

 

 : طرح جامع سه بعدی3تصویر شماره 
 

 جامع سه بعدی: طرح 4تصویر شماره 
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 : سند توسعه اراضی گلشهر4نقشه شماره 
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 سبز فضای         

          

 نوا  بلوک بندی پیشنهادی        

 

 پیاده راه        

 

 مسیر سواره        

         

 

 : سازمان فضایی سند اراضی گلشهر5نقشه شماره 
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و  ه هویت ایرانیبقبیل؛ توجه هایی از پذیری، ارزشپذیری، تحققمؤلفه یکپارچگی، انعطاف 3این سند با اصل قراردادن 

ین، ای و نمادنشانه اسالمی، مضامین و الگوهای بومی، احترا  و تطابق با سازمان فضایی شهر کرج و عرصه پیرامونی، تفوق

-رتر، پیادهبخدمات  های سبز و باز، انسجا ، پیوستگی و وحدت فضایی اجزا، خالقیت در ارائهبرندسازی، آمیختگی با عرصه

 .اده استاتکاء به حرکت سواره، سرزندگی، جذابیت و پذیرایی و ....... را مبنای طراحی قرار دکاهش  محوری و

هری به شسبز )پالزای پردیس موضوعی در پیرامون یک پردیس اصلی  5سازمان فضایی سند توسعه مبتنی بر استقرار 

تعلیم و  پردیس"، "پردیس فرهنگ و هنر"، "پردیس دانشگاهی"ها شامل هکتار( است. این پردیس 7/9مساحت تقریبی 

های ا و کنشهای از فعالیتهر پردیس، مجموعه (. در6)نقشه  است "پردیس کار و فعالیت"و  "، پردیس ورزشی"تربیت

یند. در نمامل میعدر تعامل با یکدیگر ای از خدمات عمومی، عملکردهای مکمل و پشتیبان( )طیف گستردههمخوان و متنوع 

ک ا، از انفکاهپردیس کلیههای سبز و باز توسعه تالش گردیده که با تمکید بر همگانی و در دسترس عا  بودن کلیه عرصهسند 

ه تقسیم و تفکیک های متعارف منجر بحصارکشیو ها گانه از مرزبندی 6های فضایی آنها پرهیز گردد. از این رو پردیس

. دتوسعه یاب م پیوستهباز، همگن و بهای ده شده که عملکردهای مختلف در عرصهعملکردها، آزاد بوده و در عمل چنین اندیشی

جموعه مپذیری بینی تعداد معدودی مجتمع مسکونی در افزایش سر زندگی و تضمین حیات شبانه و نوارتدر عین حال پیش

 مؤثر است. 

 وه بر لشهر عالسند توسعه، مسجد گترین نیات واقف، احداث یک باب مسجد است. بر اساس پیشنهاد از جمله اصلی

ت مناسبی جهت ، ظرفی(7)نقشه  پردیس دانشگاهی بوده و در آن پهنه قرار گرفته استدر پشتیبان  یآنکه عملکرد

آورد. ای و شهری فراهم میشهروندان را در مقیاس منطقهفرایض مذهبی و اجتماعات مذهبی عمو   انجا 

ک یگی( و نیز فرهن عمدتاًو پشتیبان  های)با کارکردمتناسب و الحاقی  برخورداری مسجد از عملکردهای جانبی 

 سعه استسند تو مورد نور موارداز جمله قش به عنوان یک باهمستان اجتماعی( عرصه باز و همگانی )قابل ایفای ن

 .(8)نقشه 

 معرفی برگزار کننده:

 باشد.مسجد و میدان )پالزا( گلشهر میت متولیان موقوفه گلشهر برگزار کننده و مجری مسابقه طراحی هیم

 معرفی سایت:

جنووبی بلووار  بوده که در جبهوه )با در نور گرفتن خیابان(  بعمترمر22203 به مساحت نسبتاً مسطح سایت مورد نور زمینی 

 ور از اراضی گلشهرکه با عب بودههای اصلی شهر کرج قرار گرفته است. بلوار سرداران از جمله شریان( متر45)با عرض  سرداران

در مرکوز  ،قرارگیوری موقعیوتمساوی شمالی و جنوبی تقسیم نموده است. سایت مورد نور به لحوا  نسبتاً آن را به دو بخش 

 . این سوایتو از مسیرهای حرکتی و جوانب اراضی دیدهای مطلوبی نسبت به آن وجود دارد ثقل اراضی گلشهر واقع شده است

گردیوده اسوت. بخوش شورقی )بوه مسواحت متری )موجود( به دو بخوش شورقی و بربوی تقسویم  20ابان بدلیل گذر یک خی

ردیس پومترمربوع( بخشوی از  6/8611مترمربع ( بخشی از پالزای گلشهر )پردیس سبز( و بخش بربی )با مسواحت  7/10506

آن  حواقیالو  جوانبیمسجد و خودمات میدان )پالزا( و در بخش بربی بنای اصلی  ،دانشگاهی است. مقرر است در بخش شرقی

-بخش ،یزشرقی ن -با راستای تقریبی بربی اجرا نشده(هنوز )بینی عبور دو پیاده راه گردد. در عین حال پیشاحداث طراحی و 

خش بربوی؛ های شمال شرقی و جنوب شرقی و باند. )بخش شرقی؛ زونای خردتری تقسیم نمودههای شرقی و بربی را به اجز

شورقی زمینوه اتصوال بوه  راهها مورد اشاره در امتودادپیاده( 5-8، تصاویر  10و  9)نقشه  شمال بربی و جنوب بربی(های زون

 آوردند.پالزای گلشهر و در امتداد بربی اتصال به پردیس دانشگاهی را فراهم می
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 (برب به شرق ) دید : معرفی سایت 5تصویر شماره 

 

 

 )دید از خیابان سرداران به سمت برب( معرفی سایت:  6تصویر شماره 
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 )دید از خیابان سرداران به سمت شرق( : معرفی سایت 7تصویر شماره 

 

 (شمال به جنوب)دید  : معرفی سایت 8تصویر شماره 
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 : موقعیت پردیس سبز در سند توسعه گلشهر 6نقشه شماره 

 پیاده راه

 نرم فضاها

 موقعیت سایت

 مسجد
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 : موقعیت مسجد در پردیس دانشگاهی7نقشه شماره 
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 :  سایت مورد طراحی 8نقشه شماره 
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 :  زون بندی سایت طراحی 9نقشه شماره 
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 :  فاز بندی سایت طراحی 10نقشه شماره
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 اهداف طرح:

 ؛طرح  هدف اصلی

 س دانشوگاهی وبه پوردیبا قابلیت ارائه خدمات توأمان  (فرهنگیعمدتاً احداث یک مسجد برخوردار از خدمات جانبی و مکمل )

وعوه گلشوهر، متعامالت مج رتری دپالزا( نقش پررنگ)میدان بوده که از طریق ایجاد یک فضای شهری؛ کنندگان عمو  مراجعه

  کند.منطقه و شهر کرج ایفا 

 مسجد برای نمادین و روشن مستقل، موجودیت شدن متصور .1

 معاصر مسجد قالب یک در آن ارکان حفظ و ایرانی مسجد مفهو  دریافتن .2

 عمومی فضاهای و خویش اطراف میدان با شهری نماد یک عنوان به مسجد صحیح ارتباط .3

 یهوا طیوف پوذیرای( شوهری فضای یک ایجاد کرج، و گلشهر اراضی مقیاس در( شاخص نماد و شهری نشانه ایجاد .4

 مرد ( مختلف

 اهداف لهجم از موضوعی پردیس های اجزاء و ارکان سایر طراحی برای شدن الگو و جهت دهی قابلیت از برخورداری .5

 طرح است. اصلی

 ملزومات هدایت کننده:

 تنهایی هبز اول فابه نحویکه ، هر یک یپروژه )فاز یک و دو( و مستقل بودن موضوع اجرا توجه به فازبندی اجرای

 برداری باشد مورد نور است.کامل و قابل بهره

 واره و حرکت س سازیدلیل عبور معبر سواره، موضوع آرا  با توجه به دو بخش بودن سایت )بخش شرقی و بربی( به

 سازی حرکت عرضی پیاده از خیابان، مورد نور است.ایمن

 گلشهر سند توسعه یهاز ضوابط و دستورالعملبا لحا  نمودن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرج و نی ،

 ها به شرح زیر مورد نور است.بارگذاری فعالیت

 ریزی استقرار عملکردهابرنامه -جدول

فاز 

 اجرایی

 بخش زون
 عملکرد/ فعالیت

 ی تقریبیزیربنا

 )مترمربع(

حداکثر 

 تعداد طبقه

 اول

 بربی 1زون 

ای اصلی مسجد )شامل ورودی، شبستان، سرویس بن -1

 (و ......... بهداشتی، وضوخانه
1250  2 

  (خالص) 200 (فرهنگی ) با کارکرد تجاری -2

   800 پارکینگ و تمسیسات -3

 شرقی 2زون 
   فضای سبز -1

 1  400 .(... تفرجی از قبیل: چایخانه و رستوران واز نوع تجاری ) -2

 دو 

 بربی 3زون 

شامل کتابخانه، )مسجد خدمات جانبی و الحاقی  -1

گالری و  ،سالن اجتماعات، کالس آموزشی

 بذاخوری(

800-600  2 

   450 پارکینگ و تمسیسات -2

  شرقی 4زون 

   فضای سبز -1

   100 ....(.تفرجی از قبیل چایخانه و رستوران و از نوع تجاری ) -2

   500 خدمات جانبی فضای سبز -3
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از قبیل )سالن روباز نمایش فیلم و تئاتر، سرویس 

 (و ... نگهبانی، تمسیساتبهداشتی، 

 

 گیری از هرهبپذیری و سهولت و سرعت اجرا، توجیه اقتصادی، روزآمدی و باید از منور تحققطرح ارائه شده می

بع گیری از منواهجویی در انرژی، بهرهای نوین و در دسترس، توجه به ارکان توسعه پایدار از قبیل )صرفهفناوری

 قابلیت دفاع داشته باشد.تجدیدپذیر و .....( 

  و نیز پیواده (و بیرقابل تغییر بیبر -ی شرقیهادر راستا)گذرنده از سایت  هایراهبه وضعیت پیاده طرح توجه-

میودان )پوالزای  هوایبخشکریدورهای اتصال بوه پوردیس دانشوگاهی و سوایر  عنوانبهراه واقع در مرز جنوبی 

 و نیز ایجواد تووده هاراه پیادهامکان گذر زیرسطحی از  راهها،ماهیت ویژه پیاده دلیل بهگلشهر( مورد نور است. 

ه طراحوی جوزء حووز ،گذرنودهراه لیکن از منور عرصوه طراحوی، دو پیوادهباشد. میسر نمی هاآنساختمانی در 

ر مواقوع دادرسوان فیوت توردد وسوایل امدبایود ظرمورد اشواره مویهای راهپیاده حالدرعینگردد. محسوب می

 داشته باشند.اضطراری را 

 بقه(ایت مسا)قابل دریافت از س :گرددمجموعه ضوابط و مقررات مکملی به شرح ذیل جهت مطالعه توصیه می 

 امور مساجدتوسط  شدهتهیهو مقررات طراحی مسجد  ضوابط -الف

 معماری ایرانشورای عالی شهرسازی و  06/07/1387مورخ  300/310/30676صوبه شماره م -ب

 .توجه به جهت قبله و نیز محورهای دید از ضروریات طرح است 

 ی بنای اصلی که در سیما گردد، به نحوی طراحی 1در زون شماره  موردنور (فرهنگی )با رویکرد تجاری بخش

 باشد. درکقابلعیان و مسجد تمثیر نگذاشته و خلوص فعالیت مذهبی برای مخاطب 


