معیار

قلمرو
تامین ارزشهای اخالقی و رفتارهای دینی

تناسب با تاریخ ،جغرافیا و پیشینه فرهنگی و تمدنی
نشانه شناسی محلی و فرهنگ عمومی
نشانه شناسی دینی و احساس تعلق به امت اسالمی
هویت

نشانه شناسی انقالب اسالمی
حفظ یا افزایش محوریت حرم و زیارت
حراست از هویت جنسی
حراست از زبان و ادبیات فارسی
رعایت موازین دینی در شهرسازی و تناسب با معماری اسالمی
تمهید ویژه برای فضای شهری زائر به منظور حفظ حوزه فرهنگی مشهد
تعادل و توازن بین و درون محالت شهری
تناسب با کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از تضاد اجتماعی

عدالت

حفظ و گسترش فضاهای عمومی شهری
امکان دسترسی عمومی به فرصت ها ،خدمات و اطالعات
رعایت حقوق شهر و شهروندان
جبران آسیب ها و ضررهای احتمالی اجتماعی و اقتصادی در طول اجرا و بهره برداری
تناسب طراحی ها و زندگی شهری با طبیعت
بهبود سیما و منظر شهری

طبیعت و زیبایی

ارتقای نظم ،هماهنگی ،آهنگ در فضای شهری و توجه همزمان به دو عنصر یکنواختی و تضاد
حفظ منظر و فضاهای طبیعی شهر
هماهنگی و تناسب با هویت فرهنگی اسالمی ایرانی ،بافت پیرامونی و اقلیم
تناسب با ذهنیت و حس زیبایی شناسی بومی و مردمی
تقویت احساس امنیت مبتنی بر معنویت اسالمی
رفع احساس ناامنی

امنیت و آرامش

رعایت حریم خصوصی و عمومی
پیش بینی پذیری اقدامات و فضاها
گسترش عوامل تامین کننده امنیت اخالقی جامعه بر اساس آموزه های دینی
تقویت نقش مردم در ایجاد و حفظ امنیت و آرامش با اولویت خانواده و اجتماعات دینی
ایجاد و گسترش فضاهای تعامالت مطلوب اجتماعی و فرهنگی
افزایش تعامالت اجتماعی همسایگی ،صنفی ،قشری ،محلی و خویشاوندی در چارچوب فرهنگ

ارتباطات اجتماعی

اسالمی ایرانی
زمینه سازی برای حضور خانوادگی در فضاهای شهری
وضعیت احترام ،تکریم و مشارکت عمومی

رضایتمندی
(قبل ،حین
و بعد از اجرا)

مشروعیت مداخله (پیوست فقهی)
میزان انطباق مداخله با نیازسنجی های عمومی (کلیه ذینفعان)
میزان رضایت عمومی (برندگان ،بازندگان) از مداخله
وضعیت دیدگاه های صاحبنظران و نخبگان فرهنگی و اجتماعی

