
مهندسان مشاور پردیسان سازه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداري کرج



مکاتبات انجام شده در محدوده استان البرز -1
vسازمان حمل و نقل ریلی شهرداري کرج
vمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري کرج
vمعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري کرج
vریزي استان البرز سازمان مدیریت و برنامه
vسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان البرز

مکاتبات انجام شده در محدوده استان تهران -2
vمعاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
vمعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران
vآهن شهري تهران و حومه برداري راه شرکت بهره
vپلیس راهور ناجا



  سال مصوب مطالعات : کرج شهر تفصیلی طرح و شهرسازي جامع طرح مطالعات×
.گردید أخذ 1390

 أخذ 1394 سال مصوب مطالعات : کرج شهر ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات×
.گردید

.گردید أخذ موجود اطالعات : کرج شهر ترافیکی ساماندهی مطالعات×

.گردید أخذ 1397 سال مطالعات : کرج شهر یکپارچه نقل و حمل مطالعات×

 : مرتبط اجرا دست در و مصوب مطالعه، دست در موضوعی و موضعی مطالعات×
.گردید أخذ موجود اطالعات

پیگیري حال در : کرج شهر با مرتبط مهم فرهنگی و تاریخی مراکز اطالعات×



 عمومی سرشماري جدیدترین اساس بر 1395 سال در کرج شهر جمعیتی اطالعات×
.گردید أخذ تجمعی اطالعات : مسکن و نفوس

.گردید أخذ 1395 سال مطالعات : کشور ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات×

پیگیري حال در : تهران شهر ترافیک و نقل و حمل جامع مطالعات×

پیگیري حال در : تهران شهر یکپارچه نقل و حمل مطالعات×

 شده ارسال اطالعات : تهران ساخت دست در و فعال مترو خطوط شبکه اطالعات×
.باشد می پیگیري حال در تکمیلی اطالعات دریافت و است ناقص



.دگردی أخذ موجود اطالعات : کرج ساخت دست در و فعال مترو خطوط شبکه اطالعات×

پیگیري حال در : تهران شهر (BRT) تندرو اتوبوس خطوط مسیر اطالعات×

.گردید أخذ موجود اطالعات : کرج – تهران BRTخط مطالعات×

پیگیري حال در : تهران شهر یک درجه شریانی و بزرگراهی شبکه اطالعات×

 : اخیر سال 5 در تهران و کرج شهرهاي سطح در ترافیکی تصادف کالن اطالعات×
.باشد نمی دسترسی قابل اطالعات آمده، عمل به پیگیري رغم به

 5 در تهران و کرج شهر دو ارتباطی محورهاي سطح در ترافیکی تصادفات اطالعات×
.باشد نمی دسترسی قابل اطالعات آمده، عمل به پیگیري رغم به : اخیر سال



شناخت مطالعات قبلی
از منظر حمل و نقل



v مهندسان مشاور باوند1390مطالعات طرح تفصیلی شهر کرج، مصوب سال ،

پیشنهادي معابر شبکهپیشنهادي اراضی کاربري



vسلسله مراتب شهري و خدماتی حوزه شهري کرج و شهریار 

 )یک درجه( برتر خدمات کانون : کرج کالنشهر·
 خدماتی هاي کانون و بزرگ شهرهاي : قدس و )فردیس(مالرد شهریار، شهرهاي·

دو درجه
 : ماهدشـت و باغـستان اندیـشه، دشـت، مشکین محمدشهر، کمالشهر، شهرهاي·

سه درجه خدماتی هاي کانون و میـانی شـهرهاي
 : وحیدیـه و فردوسـیه شاهدشـهر، صباشـهر، صفادشت، گرمدره، شهرهاي·

  چهار درجه خدماتی هاي کانون و حـوزه کوچـک شـهرهاي
 : اهاروست و مسکونی هاي مجموعه و شهرك حوزه، غیرشهري هاي سکونتگاه سایر·

پنج درجه خدماتی هـاي کـانون



vهاي ارائه شده در حوزه توسعه شبکه ریلی برنامه

 حومه، و تهران ریلی شبکه توسعه براي سیسترا مشاور مطالعات با هماهنگی در·
 دمالر شهر جنوب تا آن ادامه و شهریار ـ تهران السیر سریع ریلـی خـط ساخت
.است شده توصیه

 حـوزه جنـوبی شـهرهاي بـه حومـه و کـرج شـهري سبک قطار شبکه یافتن تداوم·
.ماهدشت و مـالرد ماننـد



v همکاري مشترك 1394مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر کرج، مصوب سال ،
مهندسان مشاور اندیشکار و رهپویان 

پیشنهادي همگانی نقل و حمل شبکهپیشنهادي شریانی معابر



کرج

تهران



مرور مطالعات فرادست



vمشخصات خطوط ریلی تهران در سال افق طرح









v سناریو پیشنهادي احداث کریدورBRT در محور جاده مخصوص



دریافت اطالعات جانبی حمل و نقل



v متروي کرج و حومه 4و  2اطالعات عملیاتی خطوط

v 97آبان  –متروي تهران  4و  2تعداد مسافران ورودي به خطوط



vخطوط ریلی قطار شهري کرج و حومه
کرج شهري قطار 6 خط اطالعات



ساله  6جمعیت رتعداد کل خانواجمعیت زنجمعیت مردجمعیت کلنام شهر
ساله  10جمعیت جمعیت محصلو بیشتر

و بیشتر
جمعیت شاغل 

مرد
جمعیت شاغل 

زن
جمعیت بیکار 

مرد
جمعیت بیکار 

زن

10705565143621003215955281313339آسارا
157489178620178869050754614449973487531361903378643791315430527895کرج

141515725736894243123124081289731139503813037545441968کمالشهر
2250311445110587055199664193186226341900439197گرمدره
622723194030332189615522813165508931646413622397353ماهدشت
11870460505581993573110476324835965163153235403814765محمدشهر
192095596322095773561277817500384201341642839471391887186642930217مجموع



تحلیل رفتار سفر مسافران
از مبدأ کرج به مقصد تهران
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مهندسان مشاور پردیسان سازه


