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  آماده سازي زمین؛ 

است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن  و شهرسازي زمین را بـراي احـداث مسـکن     عبارت از مجموعه عملیاتی

عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف ، تسطیح و آسـفالت معـابر    –باشد الف  سازد که شامل موارد زیر می مهیا می

عملیـات روبنـایی    –هاي سطحی و فاضـالب و غیـره ب    هاي تأسیساتی آب و برق، جمع آوري و دفع آب تأمین شبکه

آیـین نامـه   (. مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضاي سبز اداره آتش نشانی، امـاکن تجـاري و نظـایر آن   

  )هیأت وزیران 24/3/1371اجرایی قانون زمین شهري، مصوب 

  اراضی بایر؛ 

متوالی بدون دلیل موجه بال کشت  سال 5هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض ملک بیشتر از  زمین

  )مجمع تشخیص مصلحت نظام 25/5/1367آیین نامه اجرایی  مصوبه مورخ  ه، ماده واحد2بند (. مانده یا بماند

  ر؛ یاراضی دا

هـاي دایـر    اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداري مالک است زمین ی است که آنرا احیاء و آباد نمودهیها زمین

قانون زمین شـهري،   5ماده (. باشد قانون صرفاً اراضی کشاورزي یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می مشمول این

  )مجلس شوراي اسالمی 22/6/1366مصوب 

   اراضی مشاعی؛

اراضی مـوات کـه حـریم ده را     –ب . نیااراضی بیاب –الف  :شود در اصطالحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته می

اراضـی   –ج  .کننـد  و اهل ده براي تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر ایـن امـور از آنهـا اسـتفاده مـی     دهند  تشکیل می

کننـد و بطـور    دیمکار که اهالی ده با هم آن را حیاء کرده و هر ساله با تقسیم موقّت عده اي در آنهـا کشـت دیـم مـی    

در مقابل اراضی مفـروزي اسـتعمال   . نامند می )برزگر بخشی(نتیجۀ این تقسیم را .  مشاع مالک عین آن اراضی هستند

  )1383یوسفی، مرتضی، فرهنگ اصطالحات حقوقی در معامالت امالك، ( .شود می

  ؛ ارتفاع مفید

عبارت است از فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از دو طبقه تا پایین تـرین حـد سـاخت و سـاز سـقف همـان       



  3/  مفاهیم  
 
  )1384سازي، شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهر( .طبقه

  شامل؛ اصول شهرسازي و معماري

هـاي   وابط و مقـررات طـرح  ضـ رعایـت    -.هـادي  هاي شهرسازي، جامع و هاي تعیین شده در طرح رعایت کاربري -

رعایـت    -.رعایت در تعداد طبقـات مجـاز    -.رعایت میزان سطح اشغال مجاز  -.رعایت میزان تراکم مجاز  -.شهرسازي

هـاي   رعایت میزان عقب نشینی  -. یلیضهاي تف رعایت برو کف تعیین شده در طرح  -. ختمانحداکثر ارتفاع مجاز سا

رعایت میزان ارتفاع مجاز پیش آمدگی نسـبت    -. ها در معابر همجوار رعایت میزان مجاز پیش آمدگی  -. تعیین شده

 –هـاي بـرق    قـانونی فاقـد دکـل    میراحـ رعایـت کلیـه     -. وابط و مقررات گذر بنديضرعایت   -. به کف معبر همجوار

عدم احـداث پلکـان و سـطح      -. عدم حفر چاه فاضالب در معابر همجوار  -.  ...ها و ها و جاده مسیل –نهرهاي عمومی 

عـدم اجـراي     -. مشـرف بـه معـابر    هـاي  بـالکن هـا و   رعایت و اجراي حفاظ در جلو پنجره  -. شیبدار در معابر همجوار

مقـررات احـداث بنـا در     وابط وضـ رعایت   -. رعایت پارکینگ مورد لزوم  -. راضی مسکونیواحدهاي تجاري در حوزه ا

رعایت حداقل مساحت مجاز حیاط خلـوت جهـت دزدگیـري      -. هاي عبوري داخل محدوده قانونی شهرها مجاور جاده

  )1384، شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي(. ها هاي مسکونی، آشپزخانه، حمام و سرویس اطاق

  شامل؛ اصول فنی 

رعایت دفـع رطوبـت، اسـتحکام پـی و مقاومـت        -. رعایت اصول ا یمنی ساختمان از نظر مقاومت در برابر زلزله  -

رعایـت شـیب     -. رعایت ضخامت مناسب در دیوارهاي بـاربر   -. رعایت مصالح مقاوم در مقابل آتش سوزیها  -. مصالح

شـهرداري شـیراز، تعـاریف و مفـاهیم شهرسـازي،      (. صالح مناسب درنماسـازي رعایت م  -. ها مناسب در پارکینگ

1384(  

  ؛ اضافات

هر نوع اقدامی که سطح ناخالص طبقات را اضـافه نمایـد اعـم از اینکـه در داخـل سـاختمان صـورت گیـرد یـا در          

عـاریف و مفـاهیم   شـهرداري شـیراز، ت  (. باشـد  مجاورت آن و یا در ارتباط با آن در قطعه زمین مربوط به سـاختمان 

  )1384شهرسازي، 
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   ؛افراز

در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شـرکاء و یـا تقسـیم مـال غیـر منقـول       

مصـوب   ها باغبند ج ماده الف آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی و (. مشاع بین شرکا، به نسبت سهم آنان

21/5/1386(  

   ایمنی؛

نظام فنـی  (. تی که  در آن احتمال خطر آسیب جانی یا خسارت مادي به میزان قابل قبولی محدود شده باشدحال

  )هیأت وزیران 20/1/1385اجرایی کشور، مصوب 

  ؛ بالکن تجاري

کلیه سطوحی که در زیربناي تجاري واقـع شـده و راه دسترسـی آن صـرفا از داخـل واحـد تجـاري باشـد اطـالق          

همچنین سطوحی کـه سـقف کـاذب و صـرفاً جهـت       .نه فضاها نبایستی بصورت تجاري استفاده شودگردد از اینگو می

مشروط برآنکه هیچگونه راه دسترسی به آن وجود نداشته باشد به عنوان بـالکن   ،باشند کاهش ارتفاع واحد تجاري می

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، (. گردد محسوب نمی

  بالکن؛ 

شهرداري شیراز، ( .نباشد ها اتاقسرپوشیده اي در طبقه ساختمانی که حداقل یک طرف آن باز بوده و جزء  سطح

  )1384تعاریف و مفاهیم شهرسازي، 

  بام پشته؛ 

. شـود  مسـاحت بـام، کـه روي بـام سـاخته مـی       3/1متر مساحتی کمتـر از   60/3اتاق یا فضایی به ارتفاع حداکثر 

 ،، سـازمان برنامـه و بودجـه،   112ها در برابر آتش سوزي، نشریه شماره  ت ساختماندستورالعمل اجرایی محافظ(

1371(  



  5/  مفاهیم  
 

  بنا؛ 

فضاهایی محدود به دیوار و پنجره که به منظور سکونت انسـان، سـر پنـاه، یـا محـل نگهـداري حیوانـات و امـوال،         

ر آتش سوزي، نشـریه شـماره   ها در براب دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان(. طراحی، ساخته و استفاده شـوند 

  )1371 ،، سازمان برنامه و بودجه،112

  بناي آپارتمانی؛ 

هـا دسـته بنـدي     یک بنا با هر ابعاد و هر اندازه ارتفاع که داراي حداقل سه آپارتمان یا بیشتر بوده و در گروه هتـل 

، سـازمان برنامـه و   112ها در برابر آتش سـوزي، نشـریه شـماره     دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان(. نشود

  )1371 ،بودجه،

  تراکم ساختمانی مسکونی؛ 

هاي شـهري، جلـد    کتاب سبز شهرداري، طرح(هاي مسکونی به مساحت منطقه؛  نسبت سطح زیربناي ساختمان

  )1378 ،ها شهرداريپنجم، وزارت کشور، سازمان 

  ؛ )بهره برداري(تغییر کاربري 

هـا و پروانـه    اختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچـه در محتـواي طـرح   تغییر کاربري عبارتست از استفاده از س

  )1377قوشچی،  ،تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران(. ساختمان قید گردیده است

   ؛تفکیک آپارتمان

اشـاعه  ها به حالـت   تواند تفکیک کند اما عرصه بناي شامل بر آپارتمان هاي یک ساختمان را اداره ثبت می آپارتمان

زاده، عبدالرضا، کمیسیون مـاده صـد    عباس(. باقی می ماند و قیمت عرصه نباید ماخذ احتساب هزینه تفکیک باشـد 

  )1389قانون شهرداري، 

  اراضی؛  تفکیک امالك و

اصالح تفکیک در حقوق ایران پس از مشروطه پدید آمده است و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است، لکـن بـا آن   
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تفکیک ملک هم در مورد . در عرف ثبتی تبدیل ملک به چند قطعه با مشخصات معین را تفکیک گویند. تمتفاوت اس

در افراز و تقسیم حالت اشاعه باید وجود داشته باشد امـا  . گیرد و هم در مورد امالك غیر مشاع امالك مشاع صورت می

عه زمین بزرگـی دارد و مـی خواهـد آن را بـه     ی که یک قطسمثالً ک. در مورد تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد

آیین نامه قانون ثبت امـالك   106بنابراین در ماده . هاي کوچک تفکیک نماید، بحث  اشاعه  در این مورد نیست قطعه

شود و هم شامل اراضی غیر مشـاع   که هم شامل اراضی مشاع می. تفکیک در مفهوم صحیح آن به کار گرفته شده است

م تفکیک را از حیث ماهیت حقوقی بررسی نماییم باید بگوییم تفکیـک اگـر در رابطـۀ بـین دو شـخص      اما اگر بخواهی

زاده، بهرام، حقوق تحلیلـی اراضـی و    حسن( .واقع شود همان افراز است، به شرط این که افراز به تراضی به عمل آید

  )1389امالك، 

   حریم امالك؛

حریم مقداري از اراضـی اطـراف ملـک و قنـات و نهـر و      «. ف نمودهقانون مدنی حریم را این چنین تعری 136ماده 

شود که با احیـاء اراضـی مـوات، بـاغ،      وقتی شخصی مجاز می» امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد

ودي خانه، چاه آب، قنات احداث کند مقداري از اراضی موات که نزدیک آن است و براي کمال انتفاع الزم است بـه خـ  

  )1382مدنی، سید جالل الدین، حقوق مدنی، (. شود خود حریم آن می

  ؛ زیربناي مفید آپارتمان

شـود   هر قسمت از بناي یک ملک که داراي مالکیت منفک و مستقلی باشـد یـک واحـد آپارتمـانی محسـوب مـی      

انجـام   )اسـناد و امـالك   ارایه شده از طریق اداره ثبت(هاي مجزا طبق صورت مجلس تفکیکی تفکیک ملک به آپارتمان

بـه  (هـا   و مشترکات میباشد تعداد و متـراز آپارتمـان   )سرویس(شود هر آپارتمان داراي در ورودي مجزا و تسهیالت  می

منظـور از زیـر بنـاي     .گردد در صورت مجلس تفکیکی قید می )شامل مساحت زیر بنا و مساحت مشترکات ریزصورت 

شویم داراي استقالل باشد در مورد  شود و وارد آن می تی درب آپارتمان باز میمفید آن قسمت از آپارتمان است که وق

هـا داراي زیـر بنـاي     آپارتمان .ها در سند قید شده است هایی که تفکیک مجاز شده باشند زیر بناي مفید آن ناآپاراتم

اگـر در  (ها، راهروها، حیـاط   پله اهها، تاسیسات، پارکینگ، ر انباري: ها عبارتند از مشترك نیز هستند مشترکات آپارتمان

به مسـاحت زیـر بنـاي     ریزو غیره که مساحت این مشترکات بایستی به صورت  )سند جزء مشترکان منظور شده باشد
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ـ        :مفید آپارتمان اضافه شود اي هـر آپارتمـان   راگر در اسناد آپارتمـان مسـاحت سـهم پارکینـگ، زیـرزمین و انبـاري ب

هـا   در غیر این صورت همه مشترکات به نسبت تعـداد آپارتمـان  . شود ت منظور میمشخص شده باشد که همان مساح

هـا مشـترك    هاي شمالی یا غربی بین همه آپارتمـان  ها در زمین گردد حیاط و فضاي باز آپارتمان ها تقسیم می بین آن

هاي جنـوبی و   وصا زمینها مخص ها در سند منظور شده است اما در بعضی آپارتمان رصه آپارتمانعاست و بابت سهم ال

گیرد و بجز ساکنین آپارتمان همکف بقیه دسترسی بـه حیـاط ندارنـد     شرقی که ساختمان در حاشیه خیابان قرار می

رصه آپارتمانی که اختصاصاً از حیاط اسـتفاده مـی کنـد اضـافه شـده      عممکن است مساحت حیاط به مساحت سهم ال

لک حق احداث هیچگونه ساختمان یا مسـتحدثاتی را  اها، م ک آپارتمانباشد، اما بدیهی است که طبق قانون نحوه تمل

هایی که حداقل از سه طرف دیوار داشته و داراي سقف باشـند زیـر بنـا     ناها و ایو تراس .در فضاي حیاط نخواهد داشت

سـاختمان  هاي  گردد پیش آمدگی ها و باران گیر لبه پشت بام جزء زیربنا محسوب نمی گردد پیش آمدگی محسوب می

در هر طبقه که از فضاي خیابان با حیاط به عنوان زیر بناي ساختمان در طبقات باالي همکف استفاده شده جزء زیـر  

شود ولی در مورد پیش آمدگی در قسمت خیابان عالوه بر زیر بنا به عنوان مساحت بالکن روبسـته یـا    بنا محسوب می

هادي یا طرح تفضیلی هر شـهر نیـز بایسـتی رعایـت      مندرج در طرح ضوابط(. شود رو باز که جزء زیر بنا محسوب نمی

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، ( .)گردد

  ساختمان مسکونی؛  )خالص(زیربناي مفید 

زیربناي مفید یا خالص ساختمان مسکونی، عبارتست از مجموع سطح زیر بناي اختصاصی کل واحدهاي مسـکونی  

هاي اختصاصی هر چند که قابل تفکیـک   محاسبه سطح فضاهاي اختصاصی نظیر انبارها و پارکینگ ساختمان، در این

بخشـنامه شـماره   (. گـردد  باشند ولی جزء زیربناي مفیـد محاسـبه نمـی    و واگذاري به مالکین واحدهاي مسکونی می

  )وزارت مسکن و شهرسازي 12/6/1374مورخ  1814/3

   واحد مسکونی؛ )خالص(زیربناي مفید 

خـارج از  (عبارت است از سطح زیربناي اختصاصی آن واحد که در آن سطح فضاهاي اختصاصی آن نظیـر انبـاري   

وزارت مســکن و  12/6/1374مــورخ  1814/3بخشــنامه شــماره (گــردد  و پارکینــگ محاســبه نمــی )ســاختمان

  )شهرسازي



    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها/  8

 
  ؛ ساختمان تمام شده

زمین ششدانگ بمنظور سـکونت و یـا محـل پیشـه و یـا      عبارتست از مجموع مستحدثاتی که معموال در یک قطعه 

کارخانه و یا هر منظور دیگري احداث شده و در تاریخ ممیزي مورد استفاده بوده و یا آمـاده بهـره بـرداري باشـد بایـد      

هـاي عـدم اتمـام بنـا محسـوب نمـی شـوند، بنـابراین          توجه داشت که روکاري و تزیینات داخـل سـاختمان مشخصـه   

شـهرداري  ( .ه فقط از این دو نظر تکمیل نشده اند را می توان ساختمان تمـام شـده محاسـبه نمـود    هایی ک ساختمان

  )1384شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، 

  سند رسمی؛ 

سندي که در ادارة ثبت اسناد و امالك یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بـر  

  )قانون مدنی 1287ماده (. ظیم شده باشد رسمی استطبق مقررات قانونی تن

  ؛ سند شش دانگ

 راکه کل مالکیت یک ملک مربوط به یک نفر باشد اصطالحاً می گوینـد آن فـرد مالکیـت ششـدانگ ملـک       زمانی

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، ( .دارد

  سند عادي؛ 

یل صالحیت مأمور رسمی یـا رعایـت مقـررات قـانونی و یـا دخالـت       اگر سندي یکی از شرایط سند رسمی را از قب

تواند بر وقوع امري داللت کنـد   سند عادي نوشته اي است که به نحوي می. مأمور رسمی را دارا نباشد سند عادي است

در سند عادي امضـا در ذیـل نوشـته امـاره اي بـر      . گردد و پس از اثبات صحت مندرجات آن، حقانیت شخص ثابت می

صحت واقعی امضا کننده و رضاي او بر تعهد انشا شده در عقد است حتی ممکن است امضاي متعهـد در قـرار داد درج   

زاده، بهـرام،   حسـن ( .نشده بلکه در نوشته اي جداي از آن با تصریح به وجود قرارداد و تأیید آن امضا گردیـده باشـد  

  )1389حقوق تحلیلی اراضی و امالك، 

   ششدانگ مفروز؛

شود و مراد از آن امالك ششدانگی است کـه محـدودة    ۀ ششدانگ مفروز بیشتر در مکاتبات اداري استعمال میکلم
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از آنجا که بعضی از امالك ششدانگ بوده ولی در محلّ محـدودة مشـخّص ندارنـد کـه قابـل      . مشخّص و معلومی دارند

یوسـفی، مرتضـی، فرهنـگ    ( .گوینـد تفکیک و تشخیص باشد، این گونه امالك را اصـطالحاً  حـدي بـه حـدي نیـز      

  )1383اصطالحات حقوقی در معامالت امالك، 

  ؛شناسنامه ساختمان

لـک حـق   اگـردد و بـه موجـب آن م    مجوزي است مکتوب که از طرف شهرداري و سایر مراجع ذیصالح صـادر مـی  

جلسـه مـورخ    احداث ساختمان، تجدید بنا، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان را کسب مـی کنـد بـر طبـق مصـوبه     

زاده،  عبـاس ( .گـردد  شوراي عالی اداري پروانه، گواهی عدم خالف و گواهی پایـان سـاختمان را شـامل مـی     13/8/71

  )1389عبدالرضا، کمیسیون ماده صد قانون شهرداري، 

  طبقه همکف؛ 

و  )سـطح معبـر  پایین تراز (طبقه ایست که با ورود به آن دسترسی به سایر طبقات ساختمان اعم از طبقات زیرین 

امکان پذیر میگردد، و در شماره گذاري طبقـات، عـدد اختصـاص یافتـه بـاین طبقـه        )باالتر از همکف(طبقات فوقانی 

و ادامه مـی یابـد و    )...و  -3.  -2و   -1(شروع   -1معموالً صفر و شماره طبقات زیرین به ترتیب از همکف به پایین از 

تعاریف اوراق ممیـزي امـالك،   (. و ادامه می یابـد  )...و 3و  2و  1(شروع  1شماره نیز طبقات فوقانی از همکف بباال از 

  )1376، ترتیب ممیزي امالك، وزارت کشور

  عدم خالفی؛ 

کاري مطابق مندرجات پروانه و رعایت ضوابط احـداث شـده    هایی که در حد سفت گواهی شهرداري براي ساختمان

  )1384شهرسازي، شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم (. باشد

  ؛ عرصه

شو د که زمین آن متعلق به یک نفر و ساختمان و یا بنایی که در آن احداث شده و یـا   به مالکیت ملکی اطالق می

 .شجاري که در آن کاشته شده است متعلق به دیگري باشد اعم از اینکـه مالـک عرصـه یـک نفـر و یـا متعـدد باشـد        ا

  )1384ازي، شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرس(
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  ؛ )اصالحی(عقب نشینی 

هـاي   ا ملـک نسـبت بـه حـد سـند کـه بـا الـزام طـرح         یـ عبارت است از آن میزان پس نشستگی، حد قطعه زمین 

شـهرداري  ( .گـردد  وابط تعـریض گـذرها انجـام مـی    ضـ هاي تفصیلی و یا  هاي طرح بندي مصوب یا سایر کاربري شبکه

  )1384شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، 

  ؛ لیات ساختمانیعم

هـا و مجـاري آب و فاضـالب، خـاکبرداري،      شـامل حفـاري چـاه    )عملیـات خـاکی  (گود برداري . 1: عبارت است از

هرگونـه تغییـر یـا جابـه      .2احداث و تجدید بنا  .خاکریزي، حفاري و پی کنی با وسایل دستی و ماشین االت مکانیکی

زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده صد  عباس( .سعه بنا یا اضافه کـردن جایی در دیوارها یا اعضاي اصلی سازه اي و نیز تو

  )1389قانون شهرداري، 

   ؛ها هاي مشترك آپارتمان قسمت

هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به  هاي مشترك مذکور در این قانون عبارت از قسمت قسمت

گیـرد   ها تعلق می کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنیک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به 

هایی که براي استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیـت ملـک اختصاصـی     به طور کلی قسمت

که تعلق آن بـه قسـمت معینـی     شود مگر آن هاي مشترك محسوب می یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت

  )16/12/1343ها مصوب  قانون تملک آپارتمان 2ماده (. عادت محل مورد تردید نباشد برطبق عرف و

   قولنامه؛

قولنامه نوشته اي است که غالباً عادي حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد صـبحتی کـه ضـمانت اجـراء     

در مواردي کـه خریـدار و فروشـنده    . قانون مدنی است 10ها مشمول ماده  این توافق. تخلف از آن پرداخت مبانی است

و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یـک سـند بـا    . انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند دقص

نوشته عادي توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با مبلغ مشخصی در مدت معینـی بفروشـند و بخرنـد ایـن تعهـد      

، منصور، نحوه عملی تنظـیم و  فومشیاباذري (. و یا پیش قرار داد را عرفاً به آن قولنامه می گویند نامه و عده قرار داد

  )1386نگارش قولنامه، 
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  ؛ کاربري اداري

هـا و   اسـتانداري، شـهرداري، فرمانـداري، مراکـز اداري سـازمان      :هاي اداري اعـم از  سطح اختصاص یافته به کاربري

  )1384تعاریف و مفاهیم شهرسازي،  شهرداري شیراز،(... ها و نهاد

  ؛ کاربري بهداشتی و درمانی

درمانگاه، مراکز بهداشت، کلینیک، پلیکلینیـک  مراکـز    :سطح اختصاص یافته به کاربري بهداشتی یا درمانی اعم از

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، ( ...خدمات حمایت بهزیستی، بیمارستان و

  ؛ ها ت شهري و پایانهکاربري تاسیسا

سطح اختصاص یافته به انبارها، مراکز پست و تلگراف و تلفن، سردخانه، گورستان، میدان تره بار، مراکز گازرسانی، 

شـهرداري شـیراز، تعـاریف و مفـاهیم شهرسـازي،      ( ....هاي باربري، ترمینال بزرگ مسافربري و پایانه... پست برق و

1384(  

  ؛ کاربري مختلط

هـاي   هاي مربوط به کاربري عملکرد ،هاي مختلف در یک قطعه زمین ت از ترکیب چند عملکرد از کاربريعبارت اس

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، ( .مختلف باید دسترسی مستقل و جداگانه داشته باشد

  ؛ کاربري

برد میباشد بطور کلی تعیین نحـوه اسـتفاده   هادي داراي مفهوم و کار ا طرح جامع، تفصیلی و یابکاربري در ارتباط 

اي در جهت شناخت از شهر و آشنایی با نحوه  تعیین کاربري براساس مطالعات پایه . نامند از زمین را کاربري زمین می

هـاي شـهري    بعبارتی باید بدانیم در وضع موجود پراکنـدگی انـواع فعالیـت   . هاي شهري استوار است پراکندگی فعالیت

ها به چه صورتی است و از کل مسـاحت شـهر و یـا منطقـه      و معابر، آموزشی و مانند آن ها راهونی، درمانی، مانند مسک

ها در چه مسـاحتی و بـه چـه کیفیتـی در سـطح       هاي زمین به چه میزان و هر یک از فعالیت نسبت هر یک از کاربري

شـهرداري  (. داراي یـک ارتبـاط منطقـی هسـتند    ها با یکدیگر چیست و تا چـه انـدازه اي    اند و رابطه آن شهر پراکنده

  )1384شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، 
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   ؛مالکین/ مالک 

با توجه به اهمیت این واژه براي شهرداري و مسئولین ذیربط جهت صـدور مجـوز تفکیـک اراضـی و صـدور پروانـه       

هـل و چهـارم قـانون اساسـی نظـام      اسـاس اصـل چ   بـر  .گـردد  ساختمانی اشتقاقات و انواع مالکیت و مالکین بیان می

ریـزي مـنظم و صـحیح     اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مالکیت بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی بـا برنامـه  

  )1389زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده صد قانون شهرداري،  عباس(. استوار است

  ؛ مساحت زیر بنا

شت تا پشت دیوار ساختمان را متر و مساحت زیر بنـا را محاسـبه   هاي معمولی را در هر طبقه پ زیر بناي ساختمان

در . بـه عمـل آیـد   براي به دست آوردن زیربناي دقیق از روي پشت بام متراژ  ضرورت داردکنند که در بعضی مواقع   می

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، (. شود ها زیر بناي مفید محاسبه می مورد آپارتمان

  ؛ احت نیم طبقهمس

اگر در داخل طبقه اي از ساختمان اعم از تجاري و مسکونی سـقف دیگـري احـداث و از آن قسـمت از سـاختمان      

بصورت دو طبقه زیربنا استفاده شود مساحت زیربناي نیم طبقه در هر طبقه اي که احداث شده باشد محاسبه شـده و  

  )1384تعاریف و مفاهیم شهرسازي، شهرداري شیراز، ( .شود به مساحت آن طبقه اضافه می

  ؛ مشاع

کلمه مشاع را می توان اینگونه تعریف کرد که عده اي به صورت مساوي یا غیر مساوي مشترکاً ملکـی را خریـده و   

ا هم شراکت کرده باشند به نحوي که مقدار سهم هر کدام از کـل ملـک مشـخص باشـد ولـی حـد و حـدود قسـمت         ب

گویند و در مقابل زمانیکه کل مالکیت یک ملـک مربـوط    مالکیت را مالکیت مشاع میاین نوع . مالکیت مشخص نباشد

اساس این تعریف وضعیت مالکیـت یـک    بر .لک استاآن فرد ششدانگ ملک را م ،به یک نفر باشد اصطالحاً می گویند

ـ تواند مشاعی یا ششدانگ باشد که شامل انباري ال ملک می شـیراز، تعـاریف و   شـهرداري  ( .باشـند ... نگهبـانی و  ،یب

  )1384مفاهیم شهرسازي، 



  13/  مفاهیم  
 

  ؛مفهوم زمین

کـه   )نظیـر آب و هـوا  (زمین به عنوان یـک منبـع طبیعـی     .1 :زمین در برنامه ریزي شهري دو مفهوم متضاد دارد

زمـین بـه عنـوان     .2 .هاي آینده اهمیت حیـاتی دارد  مندي از آن براي سکونت و زندگی، و حفاظت آن براي نسل بهره

شود و براي کسب منفعت و در آمد شخصی قابـل تملـک    ایی که در چارچوب مالکیت حقوقی، کاال قلمداد مینوعی دار

  )1389زاده، عبدالرضا، کمیسیون ماده صد قانون شهرداري،  عباس( .و خرید و فروش است

   ؛ملک عمومی

هـا و نهرهـا و    و بسـتر رودخانـه   طـور کلـی معـابر    ها و به روها و خیابان ها و پیاده هاي عمومی و میدان اراضی کوچه

هاي معابر عمومی واقع در محدوده هر شـهر   هاي عمومی و درخت ي عمومی و گورستانها باغمجاري فاضالب شهرها و 

ایجـاد تأسیسـات آبیـاري از طـرف     . که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شـهرداري اسـت  

نیـز مکلفنـد بـراي اجـراي هـر      ها  واقع در محدوده شهرها بالمانع است شهرداري ها وزارت آب و برق در بستر رودخانه

اي از  قانون اصالح پاره 6تبصره (. ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه

  )27/11/1345مصوب ... مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداري 

  ؛ نوسازي

هاي موجود براساس یک طرح هماهنگ و کنترل شده همـراه بـا پـاك     است از احیاء و یا تجدید بناي محلهعبارت 

  )1384شهرداري شیراز، تعاریف و مفاهیم شهرسازي، (هاي نامناسب و مزاحم  ها و ساختمان سازي زاغه
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  و سازقوانین ساخت 

براي ساخت و ساز در کشور که باید ضوابط و مقررات شهرسازي و ایمنـی در آن رعایـت گـردد، قـوانین متعـددي      

  .گردد تصویب گردیده است با توجه به محدودیت صفحات کتاب اهم قوانین مرتبط با ساخت و ساز بشرح ذیل قید می

  هاي بعدي با اصالحیه 22/12/1351قانون شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مصوب   -1

  هاي بعدي با اصالحیه 11/4/1334قانون شهرداري مصوب   -2

  هاي بعدي با اصالحیه 7/9/1347قانون نوسازي و عمران مصوب   -3

  بعدي  با اصالحیه 22/12/1374قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب   -4

  اي بعديه با اصالحیه 18/2/1307قانون مدنی مصوب   -5

  هاي بعدي با اصالحیه 7/4/1339قانون مسئولیت مدنی مصوب   -6

ها موجود بوده و از طریق اینترنـت و   الذکر در شهرداري به منظور کاربردي نمودن کتاب و اینکه قوانین عمومی فوق

از ضـوابط مربـوط    هاي مهمـی  باشد فلذا در این کتاب قسمت برداران قابل تهیه می هاي فروش کتب براي بهره فروشگاه

باشـد بـه ترتیـب اهمیـت درج      به چگونگی ساخت و ساز که تهیه آن براي کارشناسان محترم شـهرداري مشـکل مـی   

  .گردد می

 آن گانه11هاي  قانون شهرداري و تبصره 100ماده 

 تفکیـک امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هـر اقـدام عمرانـی یـا      مالکین اراضی و  -100ماده 

 .اراضی و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند

پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مـامورین خـود    بدونهاي  تواند از عملیات ساختمانی ساختمان می شهرداري

  .زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نمایند اعم از آنکه ساختمان در

بناهـاي خـالف    که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسـات و  ر فوقدر موارد مذکو  -1تبصره 

شـروع بـه احـداث شـده      مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا مشخصات

یـر کشـور و یکـی از    نماینده وزارت کشور به انتخاب وز باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیون هائی مرکب از

کمیسـیون  . شـود   مـی  انجمن مطـرح وزیر دادگستري و یکی از اعضاي انجمن به انتخاب  قضات دادگستري به انتخاب
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ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پـس از انقضـا مـدت     نماید که می پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم

 شـرکت  نماینده شـهرداري کـه بـدون حـق راي بـراي اداي توضـیح       مکلف است موضوع را با حضور مذکور کمیسیون

شـهرداري از ادامـه سـاختمان     کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کنـد در مـواردي کـه    می

مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلـوگیري موضـوع را    کند می بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري

 .کرد در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد. مطرح نماید یون مذکوردر کمیس

بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو مـاه تجـاوز کنـد     در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از

 .نماید می تعیین

 .کند شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ

شهرداري راسا اقدام کـرده و هزینـه آن را طبـق مقـررات آئـین       رگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمایده

 .عوارض از مالک دریافت خواهد نمود نامه اجراي وصول

اراضـی   زائد بر مساحت زیر بناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از در مورد اضافه بنا  -2تبصره 

در بـر  (موقعیـت ملـک از نظـر مکـانی      تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجـه بـه   می مسکونی کمیسیون

راي به اخذ جریمه اي که متناسـب بـا نـوع    ) بن باز یا بن بست هاي  کوچه فرعی و یاهاي  اصلی یا خیابانهاي  خیابان

مکلف اسـت براسـاس آن    مصرفی باشد، تعیین و شهردارياز فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح  استفاده

یک دوم کمتر و از سـه برابـر ارزش معـامالتی سـاختمان      جریمه نباید از حداقل. (نسبت به وصول جریمه اقدام نماید

مکلـف   در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خـودداري نمودشـهرداري  .) اضافی بیشتر باشد براي هر متر مربع بناي

کمیسیون در این مورد نسـبت  . بنماید دا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخریب رااست مجد

 . به صدور راي تخریب اقدام خواهد نمود

تجـارتی   زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضـی  در مورد اضافه بنا  -3تبصره 

در (توجه به موقعیت ملک از نظر مکـانی   تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با می یونو صنعتی و اداري کمیس

راي به اخذ جریمـه اي کـه متناسـب بـا نـوع      ) و یا کوچه بن باز یا بن بست  فرعیهاي  اصلی یا خیابانهاي  بر خیابان

مکلف اسـت براسـاس آن    ین و شهردارياز فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعی استفاده

برابر کمتر و از چهـار برابـر ارزش معـامالتی سـاختمان      جریمه نباید از حداقل دو(نسبت به وصول جریمه اقدام نماید 

 در صـورتی کـه ذینفـع از پرداخـت جریمـه خـوداري نمـود       ) اضافی ایجاد شده بیشـتر باشـد   براي هر متر مربع بناي
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کمیسـیون در  . تخریب را بنماید پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رايشهرداري مکلف است مجددا 

 .نمود این مورد نسبت به صدور راي تخریب اقدام خواهد

بدون پروانه در حـوزه اسـتفاده از اراضـی مربوطـه در صـورتی کـه اصـول فنـی و          در مورد احداث بناي  -4تبصره 

ازاي هـر متـر مربـع بنـاي      تواند با صدور راي بر اخذ جریمه به می د کمیسیونو شهر سازي رعایت شده باش بهداشتی

ارزش سـر قفلـی سـاختمان، در صـورتی کـه سـاختمان        بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم

ن کدام که مبلـغ آن بیشـتر اسـت از ذینفـع، بالمـانع بـودن صـدور بـرگ پایـا          ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر

 .عمل خواهد شد 3و  2 هاي اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره. به شهرداري اعالم نماید ساختمان را

 پارکینگ و یا غیر قابـل اسـتفاده بـودن آن و عـدم امکـان اصـالح آن کمیسـیون        در مورد عدم احداث  -5تبصره 

جریمـه اي کـه حـداقل یـک برابـر و       پارکینگ راي به اخـذ  تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي می

مسـاحت  (صادر نمایـد . متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر

برگ پایـان   شهرداري مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور) باشد می مترمربع 25احتساب گردش  هر پارکینگ با

 .باشد می انساختم

معابر شهر، مالکین موظف هسـتند در هنگـام نوسـازي براسـاس پروانـه سـاختمان و        در مورد تجاوز به  -6تبصره 

بـدون پروانـه تجـاوزي در ایـن      در صورتی که برخالف پروانـه و یـا  . مصوب رعایت برهاي اصالحی را بنمایندهاي  طرح

در سـایر  . ت جلوگیري و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نمایـد  عملیا مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامه

رسـیدگی بـه    مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصـول فنـی و بهداشـتی و شـهر سـازي در سـاختمان       موارد تخلف

 .ماده صد استهاي  موضوع در صالحیت کمیسیون

 ساختمانی که بـه مسـئولیت آنهـا احـداث    ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی  مهندسان ناظر  -7تبصره 

فنـی ضـمیمه آن مسـتمرا     و محاسـبات هـا   گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانـه و نقشـه   می

هـر گـاه مهنـدس    . نقشه و محاسبات فنی را گـواهی نماینـد   نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و

کمیسـیون   نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در ناظر بر خالف واقع گواهی

تخریب سـاختمان گـردد شـهرداري موکلـف      مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جریمه یا

وظف است مهندس نـاظر را  شوراي انتظامی نظام مذکور م. منعکس نماید است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی

مـاه تـا سـه     6به  تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع در صورت ثبوت
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منجر به صدور راي تخریب به وسـیله کمیسـیون    سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که

 محکومیت از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی  مراتب. کندمحکوم  ماده صد گردد به حداکثر مجازات

شهرداري مکلف است تا صـدور راي محکومیـت    .گردد می در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر االنتشار اعالم

اخـذ گـواهی    مـاه از  6ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حـداکثر   به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و

مـاموران شـهرداري نیـز     .مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمایـد  امضا

  موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نکننـد و یـا در مـورد    نظارت نمایند و هرگاه ازها  مکلفند در مورد ساختمان

شـود و   می رسیدگی ب تقصیري شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنانانطباق ساختمان با پروانه مرتک صدور گواهی

واجد جنبه جزائی هم باشـد از ایـن جهـت نیـز قابـل       در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداري

 جـرا که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداري ا در مواردي. تعقیب خواهند بود 

انتظـامی بـراي متوقـف سـاختن عملیـات       تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران می نشود

 .ساختمانی اقدام نماید

در  گواهی پایان ساختمان وها  مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان دفاتر اسناد رسمی  -8تبصره 

شهرداري صادر شده باشـد مالحظـه و    گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط ناتمامهاي  مورد ساختمان

تبصره الحـاقی بـه مـاده صـد قـانون       6هائی که قبل از تصویب قانون  در مورد ساختمان. مراتب را در سند قید نمایند

کـه مـورد معاملـه کـل      در صـورتی  معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد 24/11/1355ها  شهرداري

الزامی نبوده و بـا ثبـت و تصـریح آن در سـند انجـام       ساختمان پالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان

 .باشد می معامله بال مانع

شهر ایجاد شده در صـورتی کـه اضـافه بنـا جدیـدي       در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع

و  بـا ثبـت    اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جـامع شـهر باشـد    ردیده باشد و مدارك وحادث نگ

 .باشد می تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع

پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشـه جـامع شـهر صـادر شـده اسـت از        ساختمان هایی که  -9تبصره 

 .باشند می ره یک ماده صد قانون شهرداري معافتبص شمول

اواز   از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا مالک یا قائم مقـام  در مورد آراء صادره  -10تبصره 

به ایـن اعتـراض کمیسـیون دیگـر      روز نسبت به آن راي اعترض نماید مرجع رسیدگی 10تاریخ ابالغ راي ظرف مدت 
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راي ایـن کمیسـیون   . باشند که در صدور راي قبلی شرکت داشته انـد  هد بود که اعضاي آن غیر از افراديماده صد خوا

 .است قطعی

معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصـویب انجمـن شـهر در مـورد      آئیین نامه ارزش  -11تبصره 

 .بود ل تجدید نظر خواهدو این ارزش معامالتی سالی یک بار قاب. جرایم قابل اجرا است  اخذ

  )18/2/1307مصوب (موادي از قانون مدنی 

 خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخـالف صـریح قـانون    قراردادهاي  -10ماده 

 . نباشد نافذ است

 گر اینکـه شـودم  می مابین دو ملک واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملک محسوب دیواري که  - 109ماده 

 . قرینه یا دلیلی بر خالف آن موجود باشد

 . بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند مخارج دیوار مشترك  -113ماده 

دریچـه و   سر تیر بگذارد یـا   حق ندارد دیوار مشترك را باال ببرد یا روي آن بنا هیچ یک از دو شریک  -118ماده 

 . به اذن شریک دیگر رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر

هـا   روي دیوار مشترك سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضاي شریک دیگر تیـر  هر یک از شرکا بر  -119ماده 

 .از جاي خود تغییر دهد و به جاي دیگر از دیوار بگذارد را

گـر بـدون اذن او   خود را به فضاي خانه همسایه بدون اذن او خروجـی بدهـد و ا   کسی حق ندارد خانه  -130ماده 

 . بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود خروجی

 دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملـک مختصـی او باشـد    کسی نمی تواند از  -133ماده 

نـد  توا مـی  را ندارد، ولی همسـایه هـم   تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او می لیکن

 .بیاویزد که مانع رویت شود جلوي روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده

 )7/2/1339مصوب ( موادي از قانون مسئولیت مدنی

نتیجـه   و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درها  شهرداري کارمندان دولت و  -11ماده 

باشـند ولـی هرگـاه خسـارات      مـی  وارده ا مسئول جبران خساراتبی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخص
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نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسـارت   وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به

ضـرورت بـراي    یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسـب  بر عهده اداره

دولت مجبور بـه پرداخـت خسـارت نخواهـد      امین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگري شودت

 .بود

 باشند که از طرف کارکنان اداري می مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی کارفرمایانی که  -12ماده 

محرزشـود تمـام احتیـاط هـائی کـه       شده است مگر اینکه و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده

آورنـد بـاز هـم     مـی  مزبـور را بـه عمـل   هـاي   آورده یا اینکه اگر احتیـاط  موده، به عملن اوضاع و احوال قضیه ایجاب می

مطـابق قـانون مسـئول     تواند به وارد کننده خسارت در صورتی کـه  می کارفرما ،ورود زیان مقدور نمی بود جلوگیري از

 .اخته شود مراجعه نمایدشن

از  مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداري خود را در مقابـل خسـارات وارده   12ماده  کارفرمایان مشمول  -13ماده 

 .ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند

 اردههرگاه چند نفر مجتمعا زیـانی وارد آورنـد متضـامنا مسـئول جبـران خسـارات و       12در مورد ماده   -14ماده 

 .هستند

 .توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد مسئولیت هر یک از آنان با  در این مورد میزان

عهده کارفرما یا مسـئولین واحـدهاي    مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر: کار قانون  95ماده 

هرگاه بر اثر عـدم رعایـت مقـررات مـذکور از سـوي کـار فرمـا یـا         . دبو این قانون خواهد 85موضوع ذکر شده در ماده 

منـدرج  هاي  مجازات حادثه اي رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مسئولین واحد

  . در این قانون مسئول است

  ضوابط مربوط به صدور پروانه ساختمانی

اهی عـدم خـالف و پایـان کـار سـاختمان در      هاي صدور پروانه ساختمان، گو اصالح روش

 شوراي عالی اداري 13/8/1371ها مصوب  شهرداري

بنا به پیشـنهاد سـازمان امـور اداري و اسـتخدامی      13/8/1371وچهارمین جلسه مورخ  شوراي عالی اداري در سی
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هـاي اجرایـی در    دستگاه گیري باالبردن کارآیی ها و گردش کار در ادارات با جهت ها و روش کشور جهت بهبود سیستم

هـاي کشـور    نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خالف و گواهی پایـان سـاختمان در سـطح شـهرداري     خصوص هماهنگ

  :موارد ذیل را تصویب نمود

هاي کشور طبق شناسنامه ساختمان  صدور پروانه، گواهی عدم خالف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداري-1

  :گردد می باشد انجام که پیوست می

ها مکلفند بر اساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حـاوي پروانـه، گـواهی عـدم      شهرداري-2

  :باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند خالف و گواهی پایان ساختمان می

ع ملـک،  حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارك الزم شامل درخواست پروانـه، نقشـه محـل وقـو    ) الف

و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتـوکپی  ) مالک یا مالکین(فتوکپی مدارك مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع 

وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضـوابط شهرسـازي   

هـاي   آمادگی تحویل نقشـه ) تعداد طبقات، حدود تعریض و غیرهشامل نوع کاربري، میزان تراکم مجاز، (حاکم بر ملک 

ها را کتبـاً   معماري و محاسباتی را به متقاضی ابالغ نمایند در غیر این صورت الزم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه

  .به ذینفع اعالم نمایند

هـا مکلفنـد در    جرایی کلیه دسـتگاه هاي ا ها از دستگاه هاي متعدد شهرداري به منظور جلوگیري از استعالم): تبصره

هـا   هاي ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شـهرداري  ها و پروژه پایان هر سال طرح

دهنـدة وضـع    اي به روز نگاه داشته شـوند کـه در ابتـداي هـر سـال نشـان       هاي شهر باید به گونه نقشه. گزارش نمایند

  .ع زمانی باشدکالبدي شهر در آن مقط

شـده در بنـد الـف و نیـز      هاي مربوطه با رعایت ضـوابط اعـالم   حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه) ب

هاي پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه بـه   نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگ 17مفاده ماده 

  .ملک مورد تقاضا اقدام نمایند

الـذکر نسـبت بـه صـدور شناسـنامه       مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبـوض عـوارض فـوق    حداکثر ظرف) ج

  .باشد اقدام نمایند ساختمان که حاوي پروانه ساختمان می

روز  7روز بـه حـداکثر    14را از   ها مکلفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان شهرداري): تبصره

  .تقلیل دهند
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موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مـالکین جهـت صـدور گـواهی عـدم       ها شهرداري-3

شده با ضوابط فنی و شهرسازي حاکم بر ملک نسبت به صـدور گـواهی عـدم خـالف      خالف و انطباق ساختمان احداث

  .ردداقدام و در غیر این صورت الزم است علت عدم صدور گواهی عدم خالف کتباً به ذینفع اعالم گ

ها موظند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مـالکین جهـت صـدور گـواهی پایـان       شهرداري-4

شده با ضوابط فنی و شهرسازي حاکم بر ملـک نسـبت بـه صـدور گـواهی پایـان        ساختمان و انطباق ساختمان احداث

  .ان، به ذینفع اعالم شودساختمان اقدام و در غیر این صورت الزم است علت عدم صدور گواهی ساختم

هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه نسـبت بـه    وزارتخانه-5

پـذیر   احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهـوري اسـالمی ایـران امکـان    

  .باشند اقدام نمایند می

هـاي   شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با اسـتعالم  1/11/1371از تاریخ  -6

هـا، شـرکت گـاز، بـرق و آب، سـازمان ثبـت اسـناد و         هایی از قبیل وزارت مسکن و شهرسازي، بانک ها و ارگان دستگاه

  .باشد مورد استناد می... امالك کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و

  .شود و پیگرد قانونی دارد ر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب میه) 1تبصره 

انـد حسـب    ها موظفند به تدریج براي متقاضـیانی کـه قـبالً پروانـه سـاختمانی دریافـت کـرده        شهرداري) 2تبصره 

  .درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند

هاي اجرایی و فنی مربـوط بـه صـدور پروانـه، گـواهی       هت واگذاري فعالیتها مکلفند تمهیدات الزم ج شهرداري-7

عدم خالف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی کـه اعتبـار و صـالحیت    

  .اند فراهم نمایند آنان به تأیید مراجع ذیصالح رسیده

صدور پروانه، گواهی عـدم خـالف و گـواهی پایـان سـاختمان       این روش به منظور سهولت در امر مراحل) 1تبصره 

  .الذکر اقدام نماید ها نسبت به موارد فوق تواند از طریق شهرداري باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می می

  .ها خواهد بود هاي الزم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداري نظارت بر حسن جریان امور و کنترل) 2تبصره 

هـاي مـوات    هاي شهرسازي زمین ماه پس از تصویب طرح 2مسکن و شهرسازي موظف است ظرف مدت وزارت -8

  .هاي مصوب مشخص نماید شهري را در طرح

موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول اسـتعالم از  ) سازمان زمین شهري(وزارت مسکن و شهرسازي ) تبصره
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  .روز اقدام نماید 10ها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت  شهرداري

، بـا اخـذ تعهـد از    22/6/1366قانون زمین شـهري مصـوب    7ها موظفند به منظور حسن اجراي ماده  شهرداري-9

مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایاي فوق نسـبت بـه صـدور پروانـه سـاختمانی اقـدام و همزمـان از وزارت مسـکن و         

ه و در صورت خالف ادعاي مالک نسبت به ابطال پروانـه اقـدام   استعالم به عمل آورد) سازمان زمین شهري(شهرسازي 

  .نمایند

ها مسئول اجراي این مصوبه بوده و دبیرخانـه شـوراي عـالی اداري گـزارش پیشـرفت       وزارت کشور و شهرداري-10

  .این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شوراي عالی اداري ارائه خواهد نمود

کـه سـند    نه ساختمانی به اراضی و امالك در مـواردي ایجاد تسهیالت در نحوه صدور پروا

  )شوراي عالی اداري 22/7/1371و  4/6/1371 مصوب( گردد مالکیت رسمی ارائه نمی

، بنا بـه   22/7/1371و  4/6/1371هاي  شورایعالی اداري در سی و دومین و سی و سومین جلسات خود در مورخه

و به منظور ایجاد تسهیالت در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضـی  پیشنهاد سازمان امور اداري و استخدامی کشور 

  :و امالك در مواردیکه سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد، موارد زیر را تصویب نمود

  :هاي احداث شده نحوه صدور پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات براي ساختمان -1

حداث گردیده و متصرف هیچگونه مدرك و سند رسمی نسبت بـه  ا 1/1/1370هایی که تا تاریخ  در مورد ساختمان

طبـق فـرم   (هـا مکلفنـد ضـمن اخـذ تعهـد       مورد تصرف خود در دست نداشته لکن مدعی مالکیت آن است شـهرداري 

با قید این موضـوع در  ) اعم از عوارض نوسازي و زیربنا و غیره(و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه ) پیوست

بـا رعایـت کامـل    ) صدور پروانه یا مجوز تعمیرات هیچکونه تائیدي بر مالکیت متقاضی نیست«ز صادره که هامش مجو

هاي مصوب شهري و ضوابط طرح جـامع ،تفضـیلی یـا هـادي مصـوب، حسـب مـورد مجـوز تعمیـرات یـا پروانـه             طرح

  .ساختمانی صادر نمایند

  :نحوه صدور پروانه ساختمانی براي اراضی -2

هاي با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق هر شهر که ابعاد و حدود آن به معابر عام یا  در مورد زمین

ساختمان و مستحدثات ایجاد شده محدود است و متقاضی سند عادي در دست داشته و مدعی مالکیت زمـین اسـت،   

از ) مطابق فـرم پیوسـت  (خذ تعهدنامه ها مکلفند با استعالم با سازمان زمین شهري در خصوص نوع زمین با ا شهرداري
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و قید ایـن موضـوع در   ) اعم از عوارض نوسازي و زیربنا و غیره(متقاضی و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه 

در » صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدي تائیدي بر مالکیت متقاضـی نیسـت  «هامش پروانه ساختمانی صادره که 

هاي مصوب شهري تداخل نداشته و پاسخ زمین شـهري دال بـر غیـر دولتـی و غیـر       ضی با طرحصورتیکه این قبیل ارا

موات بودن زمین مورد نظر باشد مطابق ضوابط طـرح جـامع و تفصـیلی یـا هـادي مصـوب نسـبت بـه صـدور پروانـه           

  .ساختمانی بنام متقاضی اقدام نمایند

 2هـاي موضـوع بنـد     است پس از وصول استعالمموظف ) سازمان زمین شهري(وزارت مسکن و شهرسازي : تبصره

در صورت عدم ارائه پالك ثبتی از سوي مدعی مالکیـت  . روز به شهرداري اعالم نماید 15مراتب را حداکثر ظرف مدت 

  .مهلت مذکور حداکثر تا چهار ماه خواهد بود

ر اداري و اسـتخدامی  باشـند و سـازمان امـو    وزراي کشور و مسکن و شهرسازي مسئول اجراي این مصـوبه مـی   -3

  .کشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورایعالی اداري ارائه خواهد نمود

  6/8/1371دش مورخ /1560پیوست مصوبه شماره 

  »تعهد نامه«

          : ره شناسنامه شما:                   فرزند                         :نام خانوادگی                      :اینجانب نام 

  :شغل                     : ساکن:               شهرستان                    : شهر/ صادره از بخش

  .......................................به استناد مدارك ضمیمه شامل 

 2000/1متـر مربـع کـه محـل آن در روي نقشـه                 بـه مسـاحت                 واقع در               داراي حق قانونی نسبت به 

ام تقاضـاي   مشخص و صحت وقوع آن را در محل مذکور با امضاء گواهی رسمی شده خود به شهرداري تحویـل نمـوده  

صدور پروانه ساختمانی فوق الذکر را از شهرداري دارم و با علم به اینکه دریافـت پروانـه مـذکور از شـهرداري و احیانـاً      

بنا و ایجاد اعیانی در آن هیچگونه حقی را از نظر مالکیت عرصه و اعیان براي اینجانب و نیـز هیچگونـه تعهـد و     احداث

  :گردم مسئولیتی را براي شهرداري بوجود نخواهد آورد و با سوگند به خداوند متعال متعهد می

اردیکـه قانونـاً متعلـق بـه شـهرداري      اعم از متروکه و تمامی مو(زمین یا ملک مذکور متعلق به شهرداري نبوده  -1

و در صورت ثبوت خالف آن از زمین مذکور و آثار تصرفات در آن بهر نحویکه باشد مسلوب االختیـار و المنفعـه   ) است

توانـد بـدون مراجعـه بـه      شده و شهرداري قائم مقام تام االختیار من در زمان حیات و نیز بعد از ممات محسوب و مـی 

  .را در اختیار گیرد و بهر نحو که صالح میداند اقدام نماید) اعم از عرصه و اعیان(کور مراجع قضایی ملک مذ
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چنانچه زمین ارائه شده براي صدور پروانه ساختمانی برابر مقررات جاري حاکم، در هنگام اخـذ پروانـه مـذکور     -2

گردد تا بـا   جود اینجانب اسقاط میموات و یا متعلق به دولت و یا اشخاص غیر باشد کلیه حقوق فرضیه و متصوره و مو

  .استفاده از این ملک که وسیله استیفاي حقوق دولت و اشخاص است اقدام الزم بعمل آورند

متعلق به غیر اعم از اشخاص حقیقـی  » صدور پروانه ساختمانی«چنانچه مشخص شود که سند ارائه شده براي  -3

ن یا ملک را شخصا در زمان حیـات متقبـل و در ممـات بعنـوان     یا حقوقی بوده است کلیه خسارات وارده در مورد زمی

  .دیون ممتازه من محسوب خواهد شد

حق واگذاري زمین و آثار احداث اعیانی یا هر گونه آثار تصرف دیگر را به هیچ عنوان و به هـیچ شـخص نـدارم     -4

بدیهی اسـت  . تعهد مجدد بپذیرد مگر آنکه شخصی که ملک به او واگذار خواهد شد تمامی تعهدات حاضر را با سپردن

اخذ تعهد جدید از فرد واگذار شونده نافی تعهدات من نخواهـد بـود و مشـترکا مسـئولیت مـوارد منـدرج در تعهـد را        

  .خواهیم داشت

کـه بـا امضـاء در    (احیاناً ایجاد و یا احداث اعیانی که تحت نظر فرد فنی واجد صالحیت مورد تاییـد شـهرداري    -5

در زمینه یا ملک مذکور به هیچ عنوان و تحـت  ) ختمانی تعهد انجام این بند از تعهدنامه را پذیرفته استذیل پروانه سا

هیچگونه معاذیري از مقادیر مشخص شده در پروانه ساختمانی تجاوز ننموده و در هر زمان که مشخص شـود از مـوارد   

داراي اختیار تام خواهد بـود کـه راسـا و بـدون     تعهد و ضوابط مندرج در پروانه مذکور تخلفی صورت گرفته شهرداري 

مراجعه به مراجع قضایی یا هر سازمان دیگر توسط مامورین خود نسبت به تخریب و رفع تخلفات اقـدام نمایـد و حـق    

  .ادعاي هیچگونه خسارتی را نخواهم داشت

خ دش مـور  1560.مصوبه شماره  2ابطال بند  رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداري در مورد

  شوراي عالی اداري 6/8/1371

پـور و بـا    والمسـلمین اسـماعیل فردوسـی    االسـالم  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجت

پس از اداء توضیحات شاکی و نمایندگان شوراي عـالی اداري و بحـث و بررسـی و     حضور رؤساي شعب دیوان تشکیل و

  .نماید می ح آتی مبادرت به صدور رأيانجام مشاوره با اکثریت آراء به شر

  :رأي وحدت رویه  

کـه مقـرر    19/8/1371دش مـورخ   1655مصوبه سی و چهارمین جلسه شوراي عـالی اداري بـه شـماره     9اوالً بند 
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با اخـذ تعهـد    22/6/1366قانون زمین شهري مصوب  7منظور حسن اجراي ماده  ها موظفند به شهرداري "داشته است 

سـاختمان اقـدام و همزمـان از وزارت مسـکن و      بر عدم استفاده از مزایاي فوق نسـبت بـه صـدور پروانـه     از مالک مبنی

پروانـه اقـدام    استعالم به عمل آورده و در صورت خالف ادعاي مالک نسبت بـه ابطـال  ) شهري سازمان زمین (شهرسازي 

ف احکام شرع شـناخته نشـده اسـت و    فقهاي محترم شوراي نگهبان خال 22/7/1373به موجب نظریه مورخ  ".نمایند

باشد مغایر قانون هم  شهري می قانون زمین 7هماهنگی در جهت اجراي اهداف مقنن به شرح ماده  چون متضمن ایجاد

تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقـول و جلـوگیري از بـروز     ثانیاً قانونگذار به منظور. شود تشخیص داده نمی

تقلیل حجم دعاوي نسبت بـه آنهـا    ات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به امالك واختالفات و مناقص

بخشـهاي   در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در

مالت نسبت به آنها را الزامی اعـالم  خصوصی و عمومی ثبت اراضی و امالك و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معا

قانون ثبت اسناد و امالك کسی را که ملک در دفترم امـالك بـه اسـم و ثبـت شـده و یـا        22ماده  داشته و به صراحت

قانون مزبور تصریح کرده است که سـندي   48همچنین در ماده  موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و

بنـا بـه   . پذیرفتـه نخواهـد شـد    ید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکمکه مطابق مواد فوق با

شوراي عالی اداري که شهرداري را ملـزم بـه قبـول     6/8/1371دش مورخ  1560.مصوبه شماره  2الذکر بند  جهات فوق

ت و اعتبـار آن توسـط مراجـع    انتقال غیر منقول مکلف و به صدور پروانـه سـاختمان قبـل از تصـدیق صـح      سند عادي

قـانون دیـوان عـدالت اداري بـه      25شود و به استناد قسمت دوم مـاده   می نماید مغایر قانون تشخیص داده ذیصالح می

  .گردد جهت مذکور ابطال می

 رأي دیوان عدالت اداري در خصوص اخذپروانه ساختمانی و احداث بنا قبل از تحصیل پروانه

  93: ره دادنامهشما      17/5/1377: تاریخ 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی 

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوم دیوان عدالت اداري: موضوع شکایت وخواسته 

  1123,73الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه 

مـاده   4نقـض رأي کمیسـیون شـماره    یزد به خواسته  2طلب بطرفیت شهرداري منطقه ...... موضوع شکایت آقاي 

چنین رأي صادر نموده است، شاکی جهت  24/4/75مورخ  359بشرح دادنامه شماره  صد و تعدیل جریمه تعیین شده
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مراحل آن را به پایان رساند و عوارض مربـوط را پرداخـت    متر مربع تقاضاي پروانه ساختمان نموده و تمام 720احداث 

صـدور پروانـه اقـدام بـه      یم پروانه پرونده مربوطه مفقود گردیده و شاکی نیز بـا اطمینـان بـه   نموده، النهایه قبل از تسل

باشـد و   متر مربع به عنوان اینکه بدون پروانه احداث شده صحیح نمـی  720بنا نموده لذاتعیین جریمه در مورد  احداث

متر مربع از کل بنا اقـدام بـه صـدور     720اینکه کمیسیون محترم تجدید نظر در رأي معترض عنه بدون کسر  به لحاظ

نقض آن پرونده به کمیسیون همعرض جهت رسیدگی مجدد بـا رعایـت    رأي و تعیین جریمه نموده بنظر مخدوش و با

موضـوع شـکایت آقـاي حسـن      75/1396ب ـ شعبه دوم در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه     . گردد رأي دیوان ارسال می

هـا و   مـاده صـد قـانون شـهرداري     4ه خواسته نقض رأي کمیسـیون شـماره   یزد ب 2هرندي بطرفیت شهرداري منطقه 

چنین رأي صادر نموده است، هر چند که مراحل اولیه  6/1/76مورخ  2تعیین شده بشرح دادنامه شماره  تعدیل جریمه

شود، لذا تعیـین   میپروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقی  صدور پروانه انجام شده بود لکن بهر حال تا

متـر مربـع    261ماده صد و براي  4تبصره  متر مربع بناي در حد تراکم بدون پروانه براساس 759جریمه براي مساحت 

بـه مبلـغ مزبـور تخلفـی از مقـررات نبـوده و ایـرادي         2مازاد بر تراکم بموجـب ذیـل همـان تبصـره براسـاس تبصـره       

  .گردد شکایت صادر می رسد و به کیفیت مطروحه رأي به رد نمی بنظر

موسـوي تبریـزي و بـا حضـور رؤسـاي شـعب       ... هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، در تاریخ فوق به ریاست آیـت ا  

  :نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأي می دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی

  رأي هیأت عمومی

قانون شهرداري که بموجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف بـه   100با عنایت به صراحت ماده  

اند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهـت قـانونی نـدارد،     گردیده اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري

. گـردد  ازین قانونی تشـخیص مـی  موافق اصول و مو که متضمن این معنی است 6/1/76مورخ  2بنابر این دادنامه شماره 

سـایر مراجـع    قانون دیوان عدالت اداري در موارد مشابه بـراي شـعب دیـوان و    20این رأي به استناد قسمت اخیر ماده 

  . مربوطه الزم االتباع است

 هاي مزروعی رأي دیوان عدالت در مورد صدور پروانه ساختمانی در زمین

   181شماره دادنامه        15/8/69تاریخ  

اعالم تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششـم و چهـارده و شـانزدهم در خصـوص صـدور      : موضوع شکایت 
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  هاي مزروعی پروانه ساختمانی در زمین

در  19/3/69-69/122به شرح دادنامه شماره  7/8/676شعبه هفتم دیوان عدالت اداري در پرونده کالسه  -مقدمه  

  :خصوص شکایت آقاي به طرفیت

شـاکی   الزام شهرداري قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شـکایت : هرداري قم و به موضوع شکایت و خواستهش

و این که شهرداري قم مکلف است نظیر پالکهاي تفکیک شده به پالك متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نمایـد، صـادر   

بـه  ... موضـوع شـکایت    6/69/83پرونـده کالسـه    در 9/3/69-204شرح دادنامه شـماره   نموده و شعبه ششم دیوان به

الزام خوانده به صدور پروانه و شـعبه چهـاردهم دیـوان بـه شـرح      : خواسته شهرداري قم و به موضوع شکایت و: طرفیت

شهرداري قـم و بـه   : به طرفیت....  آقاي  موضوع شکایت  14/7/196در پرونده کالسه  15/6/68 – 468دادنامه شماره 

  :و خواسته موضوع شکایت

 25/10/68 – 419به شرح دادنامه شـماره   الزام شهرداري به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوان

: موضـوع شـکایت و خواسـته    شـهرداري قـم و بـه   : به طرفیت.... موضوع شکایت آقاي  16/68/1389در پرونده کالسه 

اند از طرف شهرداري قـم   و حکم به رد شکایت آنان صادر نموده صدور پروانه ساختمانی و عادي شکات را وارد ندانسته

دفتر اندیکاتور دبیرخانـه دیـوان عـدالت اداري اعـالم تعـارض آراء        5/6/69 – 5092شرح نامه ثبت شده به شماره  به 

ضـل  اهللا سـید ابوالف  بـه ریاسـت حضـرت آیـت     15/8/89عـدالت اداري در تـاریخ    الذکر شده و هیأت عمومی دیوان فوق

از بحـث و بررسـی و انجـام مشـاوره و پـذیرش       موسوي تبریزي و با شرکت و حضور رؤساي شعب دیوان تشکیل و پس

  :نماید تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأي می

  رأي وحدت رویه

بـوده و اراضـی   هایی که نسبت به آنها تقاضـاي صـدور پروانـه سـاختمانی شـده مزروعـی        با توجه به این که زمین 

باشند و تغییر کـاربري زمـین از    شهرسازي قابل صدور پروانه ساختمانی نمی شوراي عالی 60مزروعی برابر مصوبه سال 

  .مزروعی به مسکونی در صالحیت شوراي عالی شهرسازي است

به چهاردهم و صادره از شع 15/6/68 – 468صادره از شعبه ششم و  9/3/69 – 204هاي شماره  بنا بر این دادنامه 

باشند، موافـق مـوازین و    دیوان عدالت اداري از جهت این که متضمن این معنی می شعبه شانزدهم  25/10/68 – 419

قانون دیوان عدالت اداري، براي شعب دیـوان   20این رأي به استناد قسمت اخیر ماده. گردند اصول قانونی تشخیص می

  .االتباع است و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
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رأي دیوان عدالت اداري در مورد اعتبار مالکیت اشخاص و تکلیف شهرداري به صدور پروانه 

  ساختمان 

   47: شماره دادنامه      25/2/78: تاریخ  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی 

شـعبه   -الـف   :مقدمـه   اداري  دیـوان عـدالت   19و  8اعالم تعارض آراء صـادره از شـعب   : موضوع شکایت و خواسته 

خواسـته   تهـران بـه   5به طرفیت شهرداري منطقـه  ... موضوع شکایت   70/285نوزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 

  چنین رأي صادر نموده 15/7/1371مورخ  532صدور پروانه ساختمانی مسکونی براي ملک به شرح دادنامه شماره 

کالً داخل در مـتن   184/365پاسخ اعالم داشته که چون پالك ثبتی شماره شهرداري تهران در  است، اداره حقوقی

ملک عمومی محسـوب  ... ها و نهرها شهرداري معابر و بستر رودخانه قانون 96ماده  6باشد و به موجب تبصره  مسیل می

رداري براسـاس  ضمناًادعاي شه. باشد نمی و درمالکیت شهرداري است، صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور

داراي سـند   با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شـاکیه . نظریه کارشناس امالك شهرداري ابراز شده است

حق اسـتفاده و دخـل و       مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده است و هـر مـالکی قانونـاً

گـردد، لـذا شـکایت     وعی دخل و تصرف و اسـتفاده از ملـک محسـوب مـی    دارد و احداث بنا نیز ن تصرف مالکیت خود را

تهـران بـه اعطـاي پروانـه      5شـکایت والـزام شـهرداري منطقـه      بنا به مراتب فـوق االشـعار حکـم بـه ورود     شاکیه وارد ،

  .گردد ساختمانی صادرواعالم می

اداره امالك شـهرداري   - 1فیت به طر....  موضوع شکایت  70/304شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کالسه  -ب 

اداره امـالك شـهرداري شـمیران و     8000,515شهرداري شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرائی شـماره   -2تهران 

چنین رأي صادر نموده است، نظر به اینکه طـرح   29/2/1372مورخ  82صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره

قانون تأسیس شوراي عالی شـهر   5ماده  ي طرح و بررسی به استناد تبصره ذیلشورا 17/5/1362مصوب  515/8000

بـا   باشـد، و  به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهـده همـان شـورا مـی     22/12/1351سازي و معماري مصوب 

مـاده واحـده   ) 1(ه عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارك موجود و بررسیهاي انجام شده و با در نظر گرفتن تبصـر 

مجلـس شـوراي اسـالمی      29/8/67ها مصـوب   امالك واقع درطرحهاي دولتی و شهرداري قانون تعیین تکلیف وضعیت

نشده است، در خواسـت شـاکیان بـه رفـع اثـر از مصـوبه        سال بعد از تصویب موکول 10اجراي طرح مذکور به حداقل 
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 69فرعـی از   224از  فرعی مفـروز  821ه ساختمانی جهت پالك شوراي طرح و بررسی و الزام شهرداري به صدور پروان

  .شود اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص می

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست آیـت اهللا موسـوي تبریـزي و بـا حضـور رؤسـاي شـعب         

  :نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأي می ز بحث و بررسی ودیوان تشکیل و پس ا

  رأي هیأت عمومی

قانون ثبت اسناد و امالك کشورو اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنـین مقـررات قـانون     22نظر به ماده  

به ویژه تبصره یـک مـاده واحـده قـانون      1367ها مصوب سال  دولتی شهرداري تعیین تکلیف امالك واقع در طرحهاي

شهرداري به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق  مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف

در پرونـده کالسـه    شعبه نوزدهم دیـوان 15/7/1371مورخ  532و اجتماع شرایط مندرج درقانون مذکوردادنامه شماره 

این رأي به استناد . شود تضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میدر حدي که م 70/285

قانون دیوان عدلت اداري، براي شعب دیـوان و سـایرمراجع ذیـربط در مـوارد مشـابه الزم االتبـاع        20ماده  قسمت اخیر

  .است

  هاي کلی طراحی بندي اقلیمی ایران و روش مشخصات پهنه

  13/3/1370مصوب  شهرسازي ساختمان و مسکن، 

مشخصات پهنه بندي اقلیمـی ایـران و روشـهاي کلـی طراحـی مسـکن ، سـاختمان و شهرسـازي شـوراي عـالی           

مطالعات پهنـه بنـدي اقلیمـی ایـران راکـه توسـط مراکـز تحقیقـات          13/3/1370شهرسازي و معماري ایران درتاریخ 

شده و نتایج آن در قالب پهنه بندي اقلیمی و جدولهاي ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي تهیه 

مربوط به حدود تقریبی درصد ساالنه نیازهاي حرارتی ساختمان و روشهاي کلی براي نیل بـه اهـداف عمـده طراحـی     

اقلیمی در مسکن ، ساختمان و شهرسازي تنظیم گردیده مـورد بررسـی قـرار داده ضـمن تاییـد ارزش و اعتبـار ایـن        

  : برد نتایج آن را به شرح زیر اعالم نمودمطالعات کار

ـ در کلیه مطالعات شهرسازي و معمـاري و سـاختمان درصـد سـاالنه نیازهـاي حرارتـی سـاختمان و روشـهاي         1

توجـه کامـل تهیـه کننـدگان و      پیشنهادي براي دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی موضوعت این مصـوبه مـورد  

   .تصویب کنندگان طرحها قرار گیرد
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شـود، پهنـه بنـدي ومشخصـات      مـی  ـ در کلیه طرحهاي جامع وتفصیلی و هادي و آماده سازي که منبعـد تهیـه  2

تواند جایگزین مطالعات عمـومی مربـوط بـه اقلـیم و آب و هـوا       می اقلیمی و روشهاي کلی طراحی موضوع این مصوبه

رش پایه این مطالعات شامل آمـار و اطالعـات   توانند از گزا می تهیه کنندگان طرحها براي کسب اطالعات بیشتر. گردد

آب و هوایی و بررسی وضعیت حرارتی استفاده نمایند بدیهی است در صـورتیکه مطالعـات محلـی و تفصـیلی اقلیمـی      

  )سایت سامانه قوانین و مقررات شهرداري( .مورد نیاز باشد طبق شرح خدمات خاص انجام خواهد شد

احـداث سـاختمان در    فاده از زمـین، تفکیـک و  و مقررات مربوط بـه نحـوه اسـت    ضوابط

 ي شهريها کاربري

  مقدمه 

برداران محترم از قـوانین و مقـررات سـاخت و سـاز در شـهرداري فلـذا قسـمتی از         با توجه به اهمیت آشنایی بهره

بـدیهی  . گـردد  ي مختلف بعنوان نمونه درج میها کاربريضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک در 

  .است کارشناسان محترم در هر شهر باید بر اساس ضوابط طرح تفضیلی یا طرح هادي شهر خود عمل نمایند

 مقررات مربـوط بـه آن عمـالً امکـان پـذیر نمـی       طرحهاي شهرسازي بدون داشتن مجموعه اي از ضوابط و اجراي

ن پیشنهادات طرحهـاي شهرسـازي و بـراي    کرد ضوابط و مقررات شهرسازي به منظور تدقیق و اجرایی مجموعۀ .باشد

  .گیرد می ساخت و سازها مورد استفاده قرار نقشۀ طرح، نظارت و پیاده سازي تهیه فرایند تسهیل در

 شهرهاي  بندي پهنه دسته

 دستۀ رایج ارائه شده تراکم کم، متوسط و زیـاد  سه .گردیده است در سه دسته ارائه.... پیشنهاد شده در هاي  تراکم

 تالش .باشد می پوشیده از اراضی کشاورزي و باغی شود که می تراکم کم قسمتهایی از شهر را شامل محدوده .باشد می

امر در راسـتاي   نیابد و به زیر ساخت و ساز ساختمانها نرود؛ این بر این است تا این بخش از شهر اساساً توسعۀ کالبدي

این رو سیاستهاي سخت گیرانـه اي   از .باشد می رآمدي اصلی شهریکی از منابع د حفظ اراضی باغی و زراعی به عنوان

مالکان و سازندگان، سـاخت و سـاز ابنیـه     کالبدي در این بخش از شهر لحاظ گردیده است تا براي در خصوص توسعه

 قابل توسعه آتی شـهر را شـامل   تراکم متوسط بخش اصلی بافت ساخته شده شهر و محدودة محدوده .نباشد به صرفه

 همچنـین  .موجـود سـریعاً صـورت پـذیرد     است تا توسعۀ کالبدي و نوسازي بافت ساخته شـدة  شود؛ تالش بر این می

 اولیـۀ شـکل گیـري شـهر قلمـداد     هـاي   که بـه عنـوان هسـته    محدوده تراکم زیاد اختصاص به بافت فشردة شهر دارد
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 براي سـازندگان در نظـر گرفتـه شـده    مناسبی  این منطقه به منظور نوسازي سریع، سیاستهاي تراکمی در .شوند می

  .باشد می محدودیت شبکه معابر محدود کننده در مناطق با تراکم متوسط و زیاد، عامل .است

 پیشنهادي در مناطق مختلف شهر تراکم :ب -3 -1 جدول
 تراکمیهاي  محدوده کم تراکم متوسط تراکم زیاد تراکم

 پایه تراکم 60% 100% 130%
 هساختمانی پای تراکم

 مجاز تراکم 120% 275% 390%
60% 45% 30% min 

 اشغال پایه سطح
75% 65% 40% max 
 طبقات مجاز تعداد 6 6 6

ضـمانتهاي   تـوان در ارائـۀ   مـی  شدة شهر را بیش از هر چیز استفاده از راهبرد افزایش تراکم در نواحی ساخته علت

 البتـه  .کرد جستجو ...و ی، صرفۀ اقتصادي براي سازندگانباغی و زراع اجرایی و تحقق پیشنهادات طرح، حفظ اراضی

نـواحی بـا تـراکم کـم،      در .گردید محدودیتهاي کالبدي تراکم ویژه اعمال در بسیاري از نواحی نیز به دلیل عدم وجود

کـه   اسـت  درصـد ....  حداکثر سطح اشـغال در ایـن منطقـه    همچنین .باشد می .... حداکثر تراکم مجاز و....  تراکم پایه

 در نواحی با تراکم زیاد به و....  نواحی با تراکم متوسط تراکم پایه در .باشد می مترمربع....  مربوط به اراضی کوچکتر از

 .باشد می درصد....  در نواحی با تراکم زیاد و....  حداکثر سطح اشغال در نواحی با تراکم متوسط همچنین .رسد می ....

آن بـه   مجاز در نواحی مختلف ارائه گردیده است و تخلف از ت که حداکثر تعداد طبقاتذکر این نکته ضروري اس البته

نیـل بـه حـداکثر اسـتفاده از تـراکم، سـطح        براي .گردد می آسمان هر نحو موجب بر هم خوردگی نظام فضایی و خط

 از سـطح اشـغال ارائـه    همچنین بیشترین میزان استفاده و )میزان ممکن استفاده از سطح اشغال کمترین( اشغال پایه

 .دهد می تراکم پیشنهادي در نواحی مختلف شهر را نشان ب -3 -1 نقشه .گردیده است

 مختلف يها کاربريو مقررات مربوط به اراضی با ضوابط

  مسکونی با کاربري اراضی : اول

 استفاده از زمین موارد -1

غیـر   اینکـه برخـی عملکردهـا و خـدمات     ضـمن  .اسـت  اصلی این اراضی و نحوه استفاده از آنها مسـکونی  عملکرد

  .در این اراضی استقرار یابد تواندمی با سکونت سازگاري دارند، که نیز مسکونی

 مجازهاي  استفاده  -2

 غیـر  عملکردهـاي  اسـتقرار  ي مسـکونی، هـا  مجتمـع و  اراضی با کاربري مسکونی، عالوه بر احـداث سـاختمانها   در
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 :است مجاز نیز زیر مسکونی

  .پانسیون و خوابگاه احداث

 مهـدکودك، کودکسـتان،   شـامل  ايمقیاسهاي مختلف محلـی تـا ناحیـه    در واحدهاي آموزشی و پرورشی احداث

  .و همچنین آموزشگاههاي خصوصی ايحرفه فنی متوسطه، راهنمایی، ابتدایی، مدارس

  .او گالریه نمایشگاهها ها،کتابخانه واحدهاي فرهنگی در مقیاس محله شامل احداث

مجـاورت   در فقـط  شـامل سـینماها و سـالنهاي نمـایش و تئـاتر      شـهري  واحـدهاي فرهنگـی در مقیـاس    احداث

  .متر....  یی با عرض بیشتر ازها خیابان

  .هاکودکان، باشگاههاي ورزشی و زورخانه زمین بازي شامل مقیاس محله در تأسیسات ورزشی احداث

یی با عرض بیشتر ها خیابانمجاورت  در فقط با موافقت شهرداري سرپوشیده استخرهاي و سالنهاي ورزشی احداث

  .متر....  از

دفـاتر   نمایندگی شرکتهاي مالی و اعتبـاري، شـعب بانکهـا،    واحدهاي اداري درمقیاس شعب و دفاتر ادارات، احداث

 در فقط مهندسی، تروکالت و مطب پزشک، دفتر روزنامه و مجله، دفا پست، شعب کالنتریها، دفاتر اسناد رسمی، دفتر

  .متر....  یی با عرض بیشتر ازها خیابانمجاورت 

 ییها خیابان مجاورت در رعایت سطح اشغال مجاز ساختمان فقط با در مقیاس محله واحدهاي تجاري خرد احداث

  . متر....  عرض بیشتر از با

کارگـاه صـنایع دسـتی، آرایشـگاه،      ي کوچک خانگی،ها کارگاهاحداث  بمنظور از بخشی از منازل مسکونی استفاده

 .زیست محیط سازمان  آزاد هنري، تدریس خصوصی، با مجوز شهرداري و خیاطی، آموزشگاههاي

 شهرداري و با رعایت تمام ضوابط و مقـررات کـاربري   موارد فوق براساس درخواست مالک و کسب نظر موافق کلیه

  .صورت پذیرد تواندمی مربوطه کاربري مربوط به

 شود، به منزله تغییر کـاربري زمـین   می شمرده مجاز....  غیر مسکونی از اراضی مسکونی که به موجب بند دهاستفا

 گونـه هیچ تواندنمی مالک و باشدطرح تفصیلی مالك تعیین کاربري زمین می نقشه این اساس بر .گرددمحسوب نمی

 .باشد ادعایی مبنی بر تغییر کاربري زمین داشته

 ممنوع هاي استفاده -3

اراضـی بـا کـاربري     در داراي آلـودگی  ییهـا  کاربري و ناسازگار با سکونت و همچنین مزاحم و عملکردهاي استقرار



  35/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 

شـهرداري و سـازمان محـیط     ناسازگار بودن و میزان ایجـاد آلـودگی بـر عهـده     تشخیص .است ممنوع مسکونی مطلقاً

  .باشدزیست می

 مشروطهاي  استفاده -4

ممنـوع  هـاي   تفصیلی بشـرط آنکـه جـزء اسـتفاده     ي مغایر با کاربري مشخص شده در طرحها کاربرياحداث  براي

و  تواند پیشنهاد تغییر کاربري را همراه بـا دالیـل   می مخل مبانی طرح جامع و تفصیلی شهر نباشد، شهرداري نباشد و

 .یدمنظور بررسی و تصمیم گیري ارجاع نما به 5 مستندات و مدارك کافی به کمیسیون ماده

 اندازه قطعات حداقل

  :است 1 جدول مختلف به شرح هايدر پهنه اندازه قطعات بافت ساخته شده شهري با کاربري مسکونی، حداقل در

 اندازه قطعات حداقل تفکیک حدنصاب شهر هايپهنه
 1پهنه 

 مترمربع.... 
 مترمربع.... 

 مترمربع....   2 پهنه
 مترمربع....   3 پهنه

 ....مختلف هاي  قطعات در پهنه و حداقل اندازه  تفکیک صابحدن. 1 جدول

 .خواهد بود مساحت ملک قبل از هرگونه عقب نشینی مالك محاسبه 1جدول  ذکر است که در قابل

 مساحتی کمتر از حداقل اندازه ذکـر شـده در   داخل محدوده قانونی شهر قطعاتی کههاي  کلیه پهنه در:  1تبصره 

بـا   تواننـد مـی  پایان کار و یا سند مالکیت رسمی بوده اند، قبل از تصویب و ابالغ طرح داراي مجوزدارند و  را 1 جدول

قطعـات   به ذکر است که هرگونه افزایش مازاد تراکم در این الزم .نمایند توجه به حقوق مکتسبه خود، اقدام به نوسازي

 .الزامی است  زمینه منتفی و رعایت ضوابط ارائه شده در این

از  کمتـر ....  تـا  توانـد اندازه قطعه جدید مـی  شوند، می قطعاتی که از تجمیع دو یا چند پالك ایجاد براي: 2 رهتبص

تجمیـع   بـراي قطعـات   گانه 3هاي  حداقل اندازه قطعات در پهنه بنابراین .باشد 1 جدول حداقل اندازه تعیین شده در

 .خواهد بود ربعمترم....  مترمربع،....  مترمربع،....   به ترتیب شده

 ايیابد به اندازه به دلیل تعریض شبکه معابر و یا فضاهاي شهري کاهش ايصورتی که مساحت قطعه در: 3 تبصره

 : گردد 1 جدول شده در که مساحت نهایی قطعه کمتر از حداقل اندازه تعیین

اشـغال قطعـه    سـطح ....  تـا  انـد توباشد، مالک می مترمربع....  صورتی که مساحت قطعه بعد از تعریض، بیش از در

  .بسازد زمین خود را حداکثر تا دو طبقه
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با رعایت ضـوابط   تواندباشد، مالک می مترمربع....  مربع تا متر....  صورتی که مساحت قطعه بعد از تعریض، بین در

  .واحدهاي تجاري در ملک خود اقدام نماید ي تجاري به احداثها کاربريمربوط به 

 شود، شهرداري مـی بایسـت کـل قطعـه را قبـل از عقـب       مترمربع....  مساحت نهایی قطعه کمتر از صورتی که در

 .اختصاص دهد سطح قطعه را به فضاي سبز شهري یا پیاده روها نشینی تملک نموده و پس از عقب نشینی، باقیمانده

 )سازيآماده تفکیک و طرحهاي در( تفکیک نصاب حد -5

تفکیـک قطعـات    در ترتیب، بدین .باشد می مترمربع....  ، تمامی محدوده شهر در 1 جدول طبق تفکیک حدنصاب

  .باید حدنصاب تفکیک رعایت شود سازيآماده بزرگ زمین و همچنین در اراضی

 ابتدا نسبت به تهیه نقشه تفکیکی ملک خود اقدام اراضی که قصد تفکیک زمین خود را داشته باشند باید صاحبان

تأیید  مترمربع،....  از بیش یی با مساحتها زمین براي .برسد یکی باید ابتدا به تأیید مهندس شهرسازتفک نقشه .نمایند

و نقشـه   عالوه بر تأییـد مهنـدس شهرسـاز    مترمربع....  تا....  یی با مساحتها زمین براي .است الزامی مهندس شهرساز

پس از تهیه نقشـه تفکیکـی    مترمربع.... مساحت بیشتر از یی با ها زمین براي .مصوبه کمیته فنی نیز الزامی است بردار،

 موردنیـاز  مسـکن و شهرسـازي   کـارگروه  تأیید کمیتـه فنـی و   و نقشه بردار مشاور شهرساز توسط مهندس شهرساز یا

  .باشد می

  .ممنوع است باغ و زراعی اراضی داراي کاربري تفکیک

مواردي که قطـع درخـت    در .رفتن یا قطع درختان نگردد ناراضی باید به نحوي انجام گردد که باعث از بی تفکیک

مبنی بر حفظ و گسـترش فضـاي    باید با رعایت قوانین و مقررات وضوابط شهرداري الزم و ضروري تشخیص داده شود

  .گیرد شهري صورت سبز

نظـر   ي عمـومی در هـا  کـاربري براي تـامین خـدمات و    هنگام تفکیک اراضی شهري، الزم است بخشی از زمین در

 است این میزان غیر از زمینی است که به عنوان شبکه بدیهی .گردد شده، به صورت رایگان به شهرداري واگذار گرفته

  :است 2 جدول تعیین سهم خدمات عمومی شهري مطابق نحوه .شود می دسترسی از زمین تفکیکی کسر

  )درصد(سهم خدمات شهري   )مترمربع(مساحت زمین 
  درصد....   بعمترمر 10000تا  5000

  درصد....   مترمربع 10000بیش از 
 .سازيخدمات شهري در طرح تفکیک و یا آماده سهم: 2 جدول

 در تفکیکهاي جدید و تناسبات قطعات ابعاد -6
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  .باشد قطعات نباید از سه برابر عرض آن بیشتر طول

  .کمتر باشد متر 8 نباید از قطعه مسکونی هر) بر( عرض حداقل

 ترسی هادس نحوه -7

  .عمومی داشته باشد قطعه تفکیکی حداقل باید یک دسترسی مجزا به معبر هر

غیر اینصورت باید دالیل و  در .مشاع را داشته باشد ساختمان مسکونی باید دسترسی مستقیم به کلیه فضاهاي هر

  .تأیید کمیته فنی برسد توجیهات فنی مربوطه به

 به باال ممنوع است، مگر آنکه در معبر، دسترسی محلی متر 24 يها نخیابامستقیم قطعات مسکونی به  دسترسی

  .شود ایجاد) کنارگذر(

مجـاز   متـر  3 ورودي اتومبیل به پارکینگ به عرض حداقل هر معبر فقط یک راه دسترسی پیاده به بنا و یک راه از

 احدهاي مسـکونی آن بـه شـرح   متناسب با تعداد و مسکونیهاي  مجتمع ورودي اتومبیل به پارکینگ راه عرض .است

  :است 3 جدول

 ورودي اتومبیل به پارکینگ عرض حداقل واحدهاي مسکونی تعداد
 متر....  واحد 12 از کمتر

 متر ....   واحد 20 تا واحد 12

 واحد 20 از بیش
 متر ....  ورودي با عرض یک

 متر ....  دو ورودي هر یک با عرض یا
 .متناسب با تعداد واحدهاي مسکونی موجود مسکونیهاي  اتومبیل به پارکینگ مجتمعراه ورودي  عرض حداقل: 3 جدول

 بالمانع باشد احداث دسترسی دوم، متر 25 صورتیکه طول برقطعه در مجاورت گذر دسترسی بیش از در: 1 تبصره

  .است

 احداث دسترسی دوم گیرد، صورت )زیرزمین و همکف مثالً( احداث پارکینگ در دو طبقه مجزا چنانچه: 2 تبصره

بیشـتر باشـد و در    واحـد  6 باشد چنانچه واحـدهاي مسـکونی از   متر 20 الی 15 پالکهایی که بر آنها در )رو اتومبیل(

گـردد، احـداث دو درب    ي موردنیاز واحـدهاي احـداثی تـأمین   ها پارکینگکلیه  صورتیکه با احداث دو درب ماشین رو

  .است بالمانع  فنی ماشین رو با تأیید کمیته

توانـد از   مـی  و نظر موافق شهرداري، مالـک  پالکهاي داراي بیش از یک بر در صورت درخواست مالک در: 3  تبصره

 .واحد مسکونی تأمین نماید به )و پیاده سواره( دسترسی هر بر یک

  .ممنوع است در ورود اتومبیل به ساختمان در قسمت پخ ساختمان قرارگیري
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  .کمتر باشد متر....  ورودي آن نباید ازپارکینگ در قسمت  ارتفاع

بازشو درهـا بسـمت معبـر     جهت( .بطرف داخل باز شود بایدها  ورودي واحدهاي مسکونی و در ورودي پارکینگ در

  )عمومی نباشد

 تـراز  .داخل قطعه تفکیکی ممنوع اسـت  به پله در محدوده پیاده رو به منظور دسترسی و )رامپ( شیبراهه احداث

تـراز پیـاده رو و    گردد و چنانچه اختالف سـطح بـین   می خیابان تعیین رو توسط شهرداري و با توجه به ترازکف پیاده 

 .قطعه تفکیکی اجرا گـردد  وجود داشته باشد باید رامپ یا پله در محدوده داخل سطح تمام شده داخل قطعه تفکیکی

مواردي که شیب طولی یا عرضـی مسـیر، اجـراي     در .است تراز کف پیاده رو توسط مالکان امالك مجاور ممنوع تغییر

خواهـد   اقـدام  )رامپ و( تهیه نقشه و اجراي پله در محدوده پیاده رو الزامی نماید، شهرداري نسبت به را )رامپ و ) پله

 وجود داشته باشد باید پیش بینی رامپ بـراي عبـور   پیاده روها و فضاهاي عمومی که نیاز به احداث پله درکلیه .نمود

 در (. . . کودکان، دوچرخـه، چـرخ دسـتی و    کالسکه( هستند دلی چرخدارمعلوالن و سایر وسایلی که داراي چرخصن

 .گیرد صورت )درصد....  حداکثر( کنار پله با شیب مناسب

 اشغال سطح  -8

  .زیر است جدول طبق حسب اندازة هر قطعه بر گانه سههاي  پهنه در اشغال ساختمانها سطح

 به باال 18 قطعه اندازه
12-14 

 متر
 6متر ترم 10-8

معبر  عرض
 مجاور

 متر...  تا... 
 1 پهنه 40% 40% 40% 40%
 2 پهنه 60% 60% 60% 60%
 3 پهنه 75% 75% 70% 70%

 متر...  تا... 
 1 پهنه 40% 40% 40% 40%
 2 پهنه 60% 60% 55% 55%
 3 پهنه 70% 70% 65% 65%

 متر...  تا... 
 1 پهنه 35% 35% 35% 35%
 2 پهنه 60% 60% 50% 50%
 3 پهنه 65% 65% 60% 60%

 متر ...  از بیش
 1 پهنه 30% 30% 30% 30%
 2 پهنه 45% 45% 45% 45%
 3 پهنه 60% 60% 60% 60%
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 به باال 18 قطعه اندازه
14- 12 

 متر
10- 8 

 متر
 متر 6

معبر  عرض
 مجاور

 متر ...  تا ... 
 1 نهپه 40% 40% 40% 40%
 2 پهنه 65% 65% 60% 60%
 3 پهنه 75% 75% 70% 70%

 متر ...  تا ... 
 1 پهنه 40% 40% 40% 40%
 2 پهنه 60% 60% 55% 55%
 3 پهنه 70% 70% 65% 65%

 متر ...  تا ... 
 1 پهنه 35% 35% 35% 35%
 2 پهنه 60% 60% 50% 50%
 3 پهنه 65% 65% 60% 60%

 متر ...  از بیش
 1 پهنه 30% 30% 30% 30%
 2 پهنه 45% 45% 45% 45%
 3 پهنه 60% 60% 60% 60%

 شهر... گانه  سههاي  اشغال در پهنه سطح: 4 جدول

 اشغال بیش از میزان مجاز باشد، بـه همـان نسـبت از    قطعات ساخته شده قبل از تصویب طرح، چنانچه سطح در

 .شود می تراکم و تعداد طبقات کسر

سـطح زمـین اشـغال     و گردند بایستی در محدوده سطح اشغال مجاز احداث سیو و داکتهاي تهویه هواپا پله، جعبه

  .گرددمی شده توسط آنها جزء سطح اشغال محسوب

  در زمین و فضاي باز استقرار ساختمان نحوه -9

شـمال قطعـه و    درمحـدوده  جنوبی( ساختمان در قطعات شمالی احداث مناسب از نور آفتاب، گیريبهره منظور به

   .باشد می در محدوده غربی قطعه زمین مجاز )غربی در قطعات شرقی

از  بایستمی... مسکونی در شهر تمامی قطعات در رفتن آن، منظور استفاده حداکثر از انرژي و جلوگیري از هدر به

  .ساخت بنا استفاده شود در )شکل L حیاط یا( و یا الگوي حیاط مرکزي متصل و ردیفی الگوي

مجـاز   صـورتی  در تنهـا   منفصل و مجزا ساختمان در وسط ملک و تبعیت از الگوي ساختمانهاي استقرار: 1 تبصره

حـداقل   ،)اصـلی  حیـاط ( باز مقابـل آن  فضاي و باشد متر...  حداقل مرز قطعات مجاور آن ساختمان از فاصله که است

 .عمق باشد متر...  داراي

مـورد   در سـاختمانهاي منفصـل و مجـزا    وسـط ملـک و تبعیـت از الگـوي     چنـد سـاختمان در   اسـتقرار : 2 تبصره

 : تنها در صورتی مجاز است که اند،کنار یکدیگر قرار گرفته ي مسکونی که به صورت بلوکهاي مجزا درها مجتمع
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   .باشد متر 6 حداقل  قطعات مجاور آن مرز بلوکهاي ساختمانی از فاصله

  .باشد به اندازه دو برابر ارتفاع ساختمان جنوبی اند،قرار گرفته جنوبی -یدو بلوکی که در امتداد شمال فاصله

   .باشد متر 6 حداقل اند،قرار گرفته غربی -دو بلوکی که در امتداد شرقی فاصله

 همچنین سطح حیاط خلوت جزء فضاهاي باز ساختمان بوده و )شکل L مرکزي و یا معمولی،( سطح حیاط تمامی

  .شوداختمان محاسبه نمیو در سطح اشغال س

فضـاهاي   و )حیـاط ( هستند، محوطه باز سـاختمان  ساختمانهاي مسکونی که داراي بیش از یک واحد مسکونی در

کلیـه واحـدهاي    پلکان عمـومی و راهروهـاي عمـومی، بـه صـورت مشـاع بـه        عمومی مانند پارکینگ، موتورخانه، بام ،

  .است و فضاها ممنوعها  سند مجزا براي این قبیل محوطه صدور .باشد مسکونی تعلق دارد و اختصاصی نمی

  -و در ضلع غربی قطعات شرقی جنوبی  -شمالی فضایی به عنوان حیاط خلوت در ضلع شمالی قطعات بینیپیش

  .معبر قرار نگیرد تنها در صورتی مجاز است که حیاط خلوت در مجاورت غربی

 مترمربع...  و در قطعات بزرگتر از متر...  و کوچکتر از آن، برابر عمترمرب...  عرض حیاط خلوت براي قطعات حداقل

  .باشدمی متر...  برابر

  .اکیدا ممنوع است با بلوکهاي مجزا مسکونی يها مجتمعدیوار و همچنین ورودي اختصاصی براي  احداث

  .ضاي سبز اجرا شودباید به صورت ف ي مسکونی با بلوکهاي مجزاها مجتمعکل محوطه باز  مساحت...  حداقل

 2 حـداقل ( بـا وسـعت مناسـب   هـا   فضا براي بازي بچه ي مسکونی با بلوکهاي مجزا، ایجاد حداقل یکها مجتمع در

کـافی   استقرار این فضا باید به گونه اي باشد کـه از ایمنـی   موقعیت .است ضروري )به ازاي هر واحد مسکونی مترمربع

 .روي آنها وجود داشته باشد ن بربرخوردار بوده و نیز امکان نظارت والدی

 واحدهاي مسکونی مساحت  -10

  .باشدمربع می متر...  هر واحد مسکونی، باید حداقل مساحت

 ضوابط موجود در مبحث چهارم مقـررات ملـی سـاختمان    مورد حداقل ابعاد فضاهاي داخلی هرواحد مسکونی ، در

 .باشدمالك عمل می

 ساختمانی تراکم -11

در محدوده قانونی شهر مجاز  واقع يها زمینبر روي قطعه  ساختمان احداث دو طبقه گانه، سه هايهپهن تمامی در

 :است 5 جدول به شرح با توجه به سطح اشغال آنها گانه سههاي  پهنه براي پایه ساختمانی تراکم ترتیب، بدین .است
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 )درصد(ساختمانی پایه  تراکم طبقات تعداد )درصد(اشغال  سطح شهر هايپهنه
 ... 1 پهنه

 طبقه دو
... 

 ... ...  2 پهنه
 ... ...  3 پهنه

 ... مختلف شهرهاي  پهنه در طبقات و تراکم ساختمانی پایه تعداد: 5 جدول

  .گردد می راه پله و آسانسور جزء تراکم مجاز محسوب مساحت

 واحـدهاي مسـکونی، فضـاي بـازي    موتورخانـه، انبـاري    زیرزمین و پیلوت چنانچه مورد استفاده پارکینـگ،  سطح

  .گردد کودکان قرار گیرد، جزء تراکم مجاز محسوب نمی

گیرنـد، جـزء تـراکم     مـی  مجاز مورد استفاده قـرار  که روي بام یا زیرسقف شیبدار براي استقرار تأسیسات سطوحی

  .محسوب نمی گردند مجاز

  .تراکم محسوب نمی گرددآنها جزء  صورت رعایت حداقل ابعاد نورگیرها، سطوح مربوط به در

در  مترمربـع ...  حـداکثر   مسکونی یا بیشتر باشند، احداث سرایداري به میزان واحد...  بناهایی که داراي حداقل در

بـراي   عنوان مشاعات ساختمان محسوب شده و صدور سند مجـزا  زیرزمین یا پیلوت جزء تراکم محسوب نمیگردد و به

  .آن ممنوع است

 .باشد باید از حداکثر زیربناي مجاز همکف بیشترزیرزمین ن مساحت

 اندازه

 باال به 8 -1  قطعه
14- 12 

 متر
 متر 6 متر 8 -10

معبر  عرض
 مجاور

 تا160

 متر 270

 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 3 1 پهنه 80 80 120 120
 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4  2 پهنه 130 130 180 240
 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4  3 هپهن 150 150 210 280

 متر...  تا... 

 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 3 1 پهنه 80 80 120 120
 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4  2 پهنه 120 120 220 220
 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 4 طبقه 5  3 پهنه 140 140 260 325

 متر...  تا... 
 طبقه 2 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4 1 پهنه 70 105 105 140
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 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 3 طبقه 5  2 پهنه 120 120 200 250
 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 5 طبقه 6  3 پهنه 130 195 300 360

...  از بیش
 متر

 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 3 طبقه 4 1 پهنه 60 90 90 120
 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 4 طبقه 5  2 پهنه 90 135 180 225
 طبقه 2 طبقه 3 طبقه 5 طبقه 6  3 پهنه 120 180 300 360

 .مجاور با توجه به مساحت قطعه و عرض معبر... مختلف شهرهاي  پهنه تعداد طبقات و سقف تراکم ساختمانی در حداکثر: 6 جدول

اوت است، معبـر عریضـتر   عرض آنها با هم متف قطعه زمینی در مجاورت دو معبر قرار گرفته باشد که اگر: 1 تبصره

  .گرفت تراکم ساختمانی مبناي محاسبه قرار خواهد تعیین براي

 یک واحد انباري به ازاي هـر واحدمسـکونی بـا حـداقل     ساختمانهایی که بیش از چهار طبقه دارند، پیش بینی در

 .در مشاعات ساختمان اجباري است مترمربع...  مساحت

  ساختمان ارتفاع -12

 :موارد زیر رعایت شود بایستاي مسکونی میساخت واحده در

  .باشد سانتیمتر...  و فضاهاي اصلی در واحدهاي مسکونی ها اتاقارتفاع  حداقل

  .باشدمی سانتیمتر...  ي متوسط و بزرگها پارکینگو در  سانتیمتر...  ي کوچکها پارکینگارتفاع مجاز در  حداقل

  .باشد سانتیمتر.. . ارتفاع پیلوت از کف تا زیر سقف حداکثر

  .باشد سانتیمتر...  ارتفاع زیرزمین حداکثر

  .باشد سانتیمتر...  ارتفاع سطح نورگیر زیرزمین حداکثر

 .باشد سانتیمتر...  حیاط از کف معبر مجاورهاي  ارتفاع دیواره حدکثر

 واحدهاي مسکونی پارکینگ -13

 )فضاي توقف و مسیر پارك شامل( متر 5×5 ارکینگ با ابعادپ هر ساختمان به ازاي هر واحد مسکونی یک واحد در

  .تأمین شود باید

  .یا پیلوت استفاده نمود توان از فضاي زیرزمین می تأمین پارکینگ مورد نیاز براي

ي مسکونی با ها مجتمعدر مورد  خصوصا( ممنوع است از محوطه باز ساختمان، براي تأمین پارکینگ اکیدا استفاده
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  .)جزام بلوکهاي

 متـر ...  حداقل واحد...  تا...  عرض، از متر...  باید داراي حداقل واحد...  تاهاي  دسترسی به پارکینگ در مجتمع راه

  .عرض داشته باشد متر...  عرض یا دو ورودي هر یک حداقل متر...  حداقل واحد...  عرض و بیش از

بایسـتی   انور هر خودرو به طور مستقل وجود داشته باشد،م استقرار خودروها در پارکینگ به نحوي که امکان نقشه

  )پارکینگ نقشه( .ارائه شودها  نقشه در هنگام صدور پروانه ساختمانی همراه سایر

  .مسکونی محسوب نمی گردد مورد استفاده پارکینگ واحدهاي مسکونی جزء تراکم سطوح

  .باشد می درصد...  شیب رامپ دسترسی اتومبیل حداکثر

  .باشد می سانتیمتر...  و حداقل ارتفاع در قسمت ورودي سانتیمتر...  ارتفاع پارکینگ ثرحداک

 ورودي ساختمان در هنگام بازشدن نباید از حد قطعـه  درهاي( ورودي پارکینگ نباید به سمت بیرون باز شود در

  .)تجاوز کنند

  .نمی باشد مجاز )اتوموبیل باالبر( پارکینگ در طبقات با استفاده از آسانسور تامین

 .است الزامی موجود در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ضوابط رعایت مورد جزئیات ابعاد پارکینگ، در

 و پیش آمدگیها نیمه باز فضاهاي -14

 به فضاي باز، تعبیه حـداقل یـک فضـاي نیمـه بـاز      کلیه واحدهاي مسکونی، در صورت عدم دسترسی مستقیم در

  .است الزامی )ایوان راس وت یا مهتابی بالکن،(

ضوابط موجود در مباحث چهارم، ششـم و هشـتم    رعایت )مهتابی یا تراس و ایوان بالکن،( ایجاد فضاي نیمه باز در

  .ملی ساختمان الزامی است مقررات

 ترسـانتیم ...  تـا  تنهـا ...)  پاگرد پله، سایه بـان سرپوشـیده ورودي و   کنسول،بالکن،( هر گونه پیش آمدگی احداث

  .است از حد قطعه مجاز بیرون

 .است الزامی )تراس( مهتابی و بالکن براي سانتیمتر...  به ارتفاع پناهکلیه ساختمانها، تعبیه جان در

 و تهویه نورگیري  -15

بایسـت فضـایی بـه عنـوان      می است، متر...  دارند و عمق بنا در آنها بیشتر از ساختمانهایی که بیش از دو طبقه در

فضـاي داخلـی را تـأمین     در داخل ساختمان آنها در نظر گرفته شود کـه نـور   متر 3 با حداقل عرض یر و یا پاسیونورگ

...  زمین و در قطعـات بزرگتـر از   مساحت...  و کوچکتر از آن، برابر مترمربع...  این نورگیرها براي قطعات مساحت .کند
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  .باشدزمین می مساحت...  برابر مترمربع

  .آنها وجود داشته باشد اید به شکلی احداث شوند که جریان طبیعی هوا درب نورگیرها

 چنانچه .باشند بهداشتی از تهویه طبیعی برخوردار يها سرویسواحدهاي مسکونی باید به شکلی باشد که  طراحی

 سانتیمتر 80× 60 باید از طریق پیش بینی داکت به ابعاد حداقل امکان تهویه طبیعی به هیچ وجه وجود نداشته باشد

هـاي   کـه صـرفاً بـراي تهویـه اسـت و در صـورت عبـور لولـه         براي هر واحد سرویس و تهویه الکتریکی اسـتفاده نمـود  

  .اضافه شودها  موردنیاز براي عبور لوله تأسیساتی از داکت باید ابعاد داکت به میزان

  .گردد می نی محسوبباشد جزء تراکم ساختما مترمربع...  مساحت مفید داکت کمتر از چنانچه

  .گیرند باید از چهار طرف بسته باشند می قرار )الیه پالك مجاور منتهی( هایی که در بر قطعه داکت

  .تهویه طبیعی مناسب برخوردار باشند و راهروها باید از نور وها  مربوط به راه پله سطوح

  .است کانال کولر و مشابه آن از داخل نورگیرها ممنوع عبور

  .شود دیوار نورگیرها باید بطرز قابل قبول نماسازي سطوح

آن به صورتی که امکان نـوردهی و تهویـه هـوا را     نورگیر به صورت مشاع بوده و هر گونه دخل و تصرف در فضاهاي

  .کند یا از بین ببرد، ممنوع است مختل

موجـود   ضوابط رعایت یرزمین،ساختمان و همچنین در ز مورد چگونگی نورگیري و ابعاد آن در فضاهاي داخلی در

 .است الزامی در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان مالك

 بازشوها -16

  .است مجاز شرط عدم اشراف به حیاط ساختمانهاي مجاور به تمامی اضالع ساختمان در بازشو احداث

  .باشد نما کل سطح...  هر یک از نماهاي ساختمان نباید بیشتر از در بازشو سطح

دو هـاي   گیرند فاصـله پنجـره   می واحد در مقابل هم قرار مسکونی در مواردي که فضاهاي اصلی دوهاي  معمجت در

  .باشد متر...  واحد از یکدیگر حداقل باید

 .بگیرند قرار از سطح نما سانتیمتري...  حداقل در عمق بایست میها  و پنجره درها

 ساختمانها نماسازي -17

معـابر   با مصالح مناسـب در کلیـه وجـوه قابـل رویـت سـاختمان از       به انجام نماسازيبایست نسبت  می بناها کلیه

  .نمایند اقدام اطراف،



  45/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 

  .در کلیه بناهاي شهر ممنوع است اياز نماي شیشه استفاده

  .است دید قرار گرفتن آنان از معابر عمومی ممنوع کولر و کانال آن و سایر تأسیسات در نما و در معرض نصب

از کـف تمـام شـده معبـر ممنـوع       سـانتیمتر ...  کمتر از نه هواکش و کولرگازي و موارد مشابه در ارتفاعهرگو نصب

  .است

 متر با استفاده از مصالح متمایز با مصالح غالـب نمـا   سانتی...  باید قابی به عرض هاتا دور بازشوهاي ساختمان دور

  .اجرا شود

دیـوار دور   بایسـت مـی  کننـد، تبعیـت مـی   مانهاي منفصل و مجزاغیر مسکونی که از الگوي ساخت ساختمانهاي در

  .گیاهی استفاده گردد مشبک و پوششهاي  ساخته شود و باالتر از آن از نرده محوطه تا ارتفاع یک متر با مصالح بنایی

و هـا   رهو جنس پنجها  و فرورفتگیها  ونحوه پیش آمدگی جزئیات نما که در آن نوع مصالح و فرمهاي نماهاي  نقشه

 شـهرداري  .گـردد  صدور پروانه ساختمانی به شهرداري ارائه درهنگام بایست می سایر مشخصات نشان داده شده باشد،

ویژگیهـاي   پـذیرش نماهـاي ناهماهنـگ و مصـالح نامناسـب بـا       اقدام نماید و ازها  موظف است نسبت به بررسی نقشه

  .نماید اقلیمی و معماري بومی خودداري

 سـادگی، متناسـب بـودن تقسـیمات نمـا، درنظرگـرفتن نمـاي        ها باید عالوه بر رعایت موارد فـوق، طراحی نما در

گرفتـه   درنظـر  . . . طراحی نما متناسب با عملکرد ساختمان و ساختمانهاي مجاور، استفاده از فرمهاي معماري بومی،

 .شود

 و آسانسور پلهراه -18

پیلوت و پارکینگ داشته باشـند   چه( سطح زمین هستند شتر ازساختمانهاي مسکونی که داراي پنج طبقه و بی در

  .از آسانسور الزامی است استفاده ،)باشند و چه نداشته

کـه داراي   ايو حداقل عرض پلـه  سانتیمتر...  مستقیم ساختمانهاي مسکونی یک و دو طبقه، حداقل عرض پله در

  .باشدمی سانتیمتر...  گردش یا پاگرد باشد،

کـه داراي   ايو حداقل عرض پله سانتیمتر...  مستقیم هاي مسکونی بیش از دو طبقه، حداقل عرض پلهساختمان در

  .باشدتعیین می سانتیمتر...  گردش یا پاگرد باشد،

  .باشد می سانتیمتر...  بهینه پله ارتفاع

  .باشد پاگرد نباید از حداقل عرض پله کمتر عرض
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  .باشد و بیش از آن مجاز نمی باشد می عدد.. . دو پاگرد حداکثر تعداد پله دربین

پـانزدهم مقـررات ملـی     و آسانسور، رعایت ضـوابط موجـود در مباحـث چهـارم و     پلهمورد جزئیات مربوط به راه در

  .است ساختمان مالك الزامی

و جـزء تـراکم   و باالتر ضـروري اسـت    متر 20 و یا با ارتفاع طبقه 5 پله فرار براي بلوکهاي مسکونی بیش از احداث

 .شود فرار باید مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان اجرا پله .نمیشود محسوب

 و تأسیسات روي بام فضاها -19

  .براي سقفهاي مسطح الزامی است سانتیمتر...  به ارتفاع پناهکلیه ساختمانها، تعبیه جان در

  .ف باشد احداث آبرو الزامی استمجاورمشر انتهاي سقف شیبدار که به معابر عمومی یا بلوکهاي در

خروجی از ناودان باید از طریـق   آب .ساختمانها الزامی است ناودان کامل از سقف تا کف ساختمان در تمامی نصب

  .شود جوي یا کانیووي موجود در معبر منتقل یک آبراهه کوچک به

 .داخل ساختمان تأمین شود پلهاهراه دسترسی به بام از ر بایستکلیه ساختمانهاي دو طبقه و بیشتر می در

 جداگانه در خارج ساختمان به شرط آنکه در فضـاي حیـاط   پلهساختمانهاي یک طبقه، استفاده از راه در : تبصره

 .قرار گیرد، مانعی ندارد

مناسـب   از لبه بام مشرف به معبرعمومی و با تعبیه پوشش متر...  بامهاي مسطح نصب تأسیسات بفاصله حداقل در

  .است ي جلوگیري از ایجاد منظر بد الزامیبرا

مسـکونی بـه   هـاي   مجتمـع  در .شیبدار ممنوع است وسایل تأسیساتی غیر از دودکش و آنتن بر روي بامهاي نصب

  .آنتن مرکزي استفاده شود بصري، تا حد امکان باید از تأسیسات مشترك مانند منظور جلوگیري از اغتشاش

  .است وسایل روي بام و تراس ممنوع هر گونه انبار نگهداري احداث

سـاختمانهایی کـه داراي آسانسـور     در .بالمانع است خرپشته حداکثر به میزان مساحت پلکان دسترسی بام احداث

...  و حـداکثر  سـانتیمتر ...  مفید خرپشـته حـداقل   ارتفاع .شود آسانسور به این میزان اضافه می هستند مساحت اتاقک

صورت رعایت ابعـاد   در .اجرا شود شود در بامهاي مسطح، بام خرپشته به صورت شیبدار می یهتوص .باشد می سانتیمتر

 .گردد نمی محسوب مذکور، خرپشته جزء تراکم

  با کاربري تجاري اراضی: دوم 

 استفاده از زمین موارد -1
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 .اسـت  ی و عمـده فروشـی  کاال به صورت خرده فروش ارائه( تجاري اصلی این اراضی و نحوه استفاده از آنها عملکرد

 : گیردمی تجاري دو مقیاس محلی و شهري را در بر عملکرد

 محدوده محله و با شعاع عملکرد محله اي فعالیـت  مقیاس محلی که شامل واحدهاي مغازه اي است که در تجاري

تجاري مقیاس شهري کـه  و  اندروز و بازار موقت از این دسته نماید واحدهاي تجاري مایحتاج روزانه به صورت بازار می

  .)پاساژها و بازار ي تجاري،ها مجتمع مانند( نمایند می فراشهر فعالیت در محدوده منطقه، شهر و

 مجازهاي  استفاده -2

مجاز  عملکردهاي غیر تجاري زیر نیز با داشتن برخی شرایط اراضی با کاربري تجاري، عالوه بر احداث ، استقرار در

 :است

  صلی و سرپرستی بانکهاشعب فرعی، ا احداث

  مقیاس شهر در طبقات باالي واحدهاي تجاري واحدهاي اداري شامل دفاتر بخش خصوصی و دولتی در احداث

ي هـا  کـاربري  در رسـتوران و مراکـز فـروش و عرضـه غـذا      واحدهاي پذیرایی، هتل و مهمانخانه، قهوه خانه، احداث

  مقیاس شهر در تجاري

  . . . نمایشگاه آثار هنري و د سینما، کتابخانه، موزه،واحدهاي فرهنگی مانن احداث

  پارکینگ عمومی احداث

  تدریس خصوصی واحدهاي آموزش خصوصی مانند آموزشگاهها، کالسهاي احداث

  آزمایشگاه، رادیولوژي، تزریقات واحدهاي درمانی شامل مطب پزشکان، درمانگاه، احداث

  کودکان بازي فضاي سبز، فضاي سبزعمومی و محلهاي احداث

ي کوچـک صـنایع   هـا  کارگـاه نـانوایی، شـیرینی پـزي،     واحدهاي تولیدي کوچک و غیرمزاحم شهري مانند احداث

  .مشاغل مشابه ي قالی، گلیم بافی وها کارگاهریسندگی و بافندگی،  دستی،

  دوخت اشیاء لباسهاي چرمی کفش در واحدهاي کوچک، کفاشی، دوخت و تولید لباس، تولید

سازي و تعمیرات  ساعت آهنی، تهیه لوازم روستایی، کوزه گري و ظروف سفالی، ساخت ابزار و لوازم کوچک صنایع

  آن ساعت، طال و جواهرسازي و تعمیر

ایش و سـرمایش منـازل، تعمیـر وسـایل     گرمهاي  کوچک تعمیر لوازم خانگی تعمیر و نگهداري سیستمهاي  کارگاه

  و نظایر الکتریکی
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 شهرداري و با رعایت تمام ضوابط و مقـررات کـاربري   براساس درخواست مالک و کسب نظر موافقموارد فوق  کلیه

  .صورت پذیرد تواندمربوط به کاربري مربوطه می

به منزلـه تغییـر کـاربري زمـین       شود، می شمرده مجاز فوق که به موجب بند تجاري از اراضی تجاري غیر استفاده

 گونـه هیچ تواندو مالک نمی باشدمی شه طرح تفصیلی مالك تعیین کاربري زمیناین اساس نق بر .گرددنمی محسوب

 .باشد ادعایی مبنی بر تغییر کاربري زمین داشته

 ممنوعهاي  استفاده -3

  .ي با کاربري تجاري ممنوع استها زمیندر  انبار همچنین کلیه تعمیرگاههاي بزرگ و کوچک اتومبیل و احداث

احتمال ایجاد آلودگی و مشکالت زیست محیطـی   تی که به تشخیص سازمان محیط زیست،هر گونه فعالی استقرار

 .است ي با کاربري تجاري ممنوعها زمینهمراه دارد در  را به

 اندازه قطعات حداقل -4

و حـداقل مسـاحت واحـدهاي تجـاري در مقیـاس       مترمربع...  در مقیاس محلی تجاري واحدهاي مساحت حداقل

 .باشدمی مترمربع...  شهري

 .باشد می مترمربع...  تجاريهاي  مساحت زمین براي احداث پاساژ و مجتمع حداقل : تبصره

 .باشدمی مترمربع...  تجاريهاي  مساحت واحدهاي تجاري در داخل پاساژها و مجتمع حداقل

  و تناسبات قطعات ابعاد -5

 متر...  واحدهاي تجاري در مقیاس شهريو حداقل عرض  متر...  عرض واحدهاي تجاري در مقیاس محلی حداقل

 .باشدمی

 .باشد می متر...  تجاريهاي  براي احداث پاساژ و مجتمع زمین )بر( عرض حداقل : تبصره

  .باشدمی مترمربع...  تجاريهاي  عرض واحدهاي تجاري در داخل پاساژها و مجتمع حداقل

 و در طبقات باالتر کمتـر از  متر... مکف نباید کمتر از ه تجاري فاصله بین دو واحد روبروي هم درهاي  مجتمع در

 .باشد متر... 

 دسترسی ها نحوه -6

بشـرط   متـر ...  ي با عـرض بـیش از  ها خیابان مساحت واحدهاي تجاري در مقیاس شهري تنها در مجاورت احداث

  .بود تأمین پارکینگ موردنیاز امکان پذیر خواهد
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مجـاورت   در تنهـا  )واحـد ...  تجـاري بـیش از   واحـدهاي ( تجاري بـزرگ اي ه و مجموعهها  مجتمع احداث : تبصره

موردنیاز امکـان پـذیر خواهـد     بشرط کسب نظر موافق شهرداري و تأمین پارکینگ متر...  ي با عرض بیش ازها خیابان

  .بود

و  هـا  هرامجـاورت بزرگـ   در )واحـد ...  تجـاري بـیش از   واحـدهاي ( تجـاري بـزرگ  هاي  و مجموعهها  مجتمع احداث

 .پذیر است و صرفاً در مجاورت معابر شهري و ناحیه اي امکان ي شهري مجاز نمی باشدها راهتند

 اشغال سطح -7

  .شوند ساخته...  با سطح اشغال توانندمی  ي تجاريها مجتمعبه غیر از پاساژها و  واحدهاي تجاري تمامی

باشـد و   مـی  زمـین  مساحت...  تجاري و راسته بازار سطح اشغال بناهاي تجاري به صورت پاساژ یا مجتمع حداکثر

 .داده شود اختصاص )هامیدانچه مانند( زمین باید به فضاي باز عمومی مساحت...  حداقل

  استقرار ساختمان و فضاي باز در زمین نحوه -8

بـاز آن در   ضـاي ف که طراحی و ساخته شود ايبه گونه بایستمی یا راسته بازار  پاساژ، مجتمع تجاري و ساختمان

  .گیرد که فضاي باز آن در مجاورت معبر قرار و یا این حیاط مرکزي واقع شود صورت وسط ساختمان

 ساختمانی تراکم -9

  .باشدمی...  تجاري در مقیاس محلی يها کاربري تراکم ساختمانی حداکثر

 .باشدمی...  ي تجاري در مقیاس شهريها کاربريتراکم ساختمانی  حداکثر

 .باشدمی...  تجاريهاي  پاساژها و مجتمع براي تراکم ساختمانی حداکثر : رهتبص

 پارکینگ، انبـار، تأسیسـات سـاختمان بالمـانع اسـت و      تجاري به منظور استفادههاي  زیرزمین در مجتمع احداث

 رکینـگ واحد تجاري در زیرزمین مشروط به تـأمین پا  احداث .گردد مساحت آن جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی

 .موردنیاز بالمانع است

  ساختمان ارتفاع -10

  .باشدطبقه می ي تجاري در مقیاس محلی، یکها کاربريتعداد طبقات  حداکثر

 .باشدطبقه می ي تجاري در مقیاس شهري دوها کاربريتعداد طبقات  حداکثر

 .اشدبطبقه می تجاري چهارهاي  تعداد طبقات براي پاساژها و مجتمع حداکثر : تبصره

 .باشد می متر...  و حداکثر ارتفاع متر...  در هر طبقه تجاري ارتفاع واحدهاي حداقل
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 واحدهاي مسکونی پارکینگ -11

  .مقیاس شهري الزامی است واحد تجاري هر مربع به ازاي متر...  با ابعاد یک واحد پارکینگ تأمین

 أمین پارکینگ به هیچ وجه مجاز نیست و در ایـن عدم ت تجاري پرداخت جریمه در قبالهاي  پاساژها و مجتمع در

 .تأمین شود پارکینگ مورد نیاز در طبقات زیرزمین به طور کامل بایستمیها  مجتمع

 و آسانسور پلهراه -12

 .باشد می سانتیمتر...  و پاگردهاها  عرض پله حداقل

 .باشدمی متر...  حداقلعمومی هاي  تجاري، حداقل عرض راه پلههاي  پاساژها و مجتمع در : تبصره

 .باشد می متر...  فاصله هر واحد تجاري از راه پله حداکثر

 ضوابط سایر -13

  .واحد تجاري بالمانع است مساحت...  در واحدهاي تجاري تا حد تراس احداث

 )توالت و دستشـویی  شامل( یک واحد سرویس بهداشتی تجاري به ازاء هر ده واحد تجاري احداثهاي  مجتمع در

 .هر طبقه الزامی است براي

  آموزشی با کاربري اراضی: سوم 

 استفاده از زمین موارد -1

مهـدکودك،   کودکسـتان،  بـوده و شـامل   نفـر  5 آمـوزش یکجـا و همزمـان بـیش از     براي اصلی این اراضی عملکرد

حـوزه  و )هاو دانشگاه هادانشکده( آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه اي، مراکز هنرستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان،

  .گرددمی علمیه و همچنین مؤسسات آموزشی بخش خصوصی هاي

 مجازهاي  استفاده -2

 :مجاز است که مرتبط با نهادهاي آموزشی هستند، دیگري استقرار عملکردهاي ، آموزشی اراضی با کاربري در

 نرانی و نمایش، غذاخوري و بوفه، خوابگاهسالنهاي سخ تأسیسات رفاهی صرفاً براي مراکز آموزشی از قبیل احداث

  .است مجاز دانشجویان و اساتید

واحـدهاي کوچـک تجـاري در حـد رفـع نیـاز        ي ورزشـی، مراکـز فرهنگـی،   ها زمیناداري، سالن و  بناهاي احداث

ي و آموزشی، واحدهاي مسـکونی بـراي کـادر ادار    فضاهاي سبز و تأسیسات زیربنایی در حد نیاز مجموعه دانشجویان،

 .است صرفاً براي مراکز آموزشی و بدون اجازه تفکیک مجاز تدریس
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که بـه موجـب    عملکردهایی .در اراضی مذکور است کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت اصلی آموزشی احداث

 این اسـاس نقشـه طـرح تفصـیلی     بر .گرددنمی به منزله تغییر کاربري زمین محسوب  شود، می شمرده مجاز فوق بند

 .باشد ادعایی مبنی بر تغییر کاربري زمین داشته گونههیچ تواندو مالک نمی باشدمی مالك تعیین کاربري زمین

 ممنوعهاي  استفاده -3

 .ممنوع است که به عنوان استفاده مجاز معرفی شد، بجز مواردي غیر آموزشی فعالیت و استفاده هرگونه

 و حد نصاب تفکیک اندازه قطعات حداقل -4

  مترمربع...  مساحت قطعه تفکیکی براي کودکستان اقلحد

  مترمربع...  مساحت قطعه تفکیکی براي دبستان حداقل

  مترمربع...  مساحت قطعه تفکیکی براي مدرسه راهنمایی حداقل

  مترمربع...  دانشگاهی مساحت قطعه تفکیکی براي مدارس متوسطه نظري و پیش حداقل

  مترمربع...  فه اي و کار و دانشمساحت مدارس فنی و حر حداقل

 .باشند آموزشی منظورشده در طرح تفصیلی مجاز به تفکیک نمی فضاهاي

 اشغال سطح -5

 .باشد می ... قطعه و باالتر از آن سطح...  سطح اشغال فضاهاي آموزشی تا مقطع متوسطه حداکثر

شود، به ترتیـب   استفاده شکل Lا حیاطی و شکل Uحیاط در ساخت مدارس از الگوي حیاط مرکزي یا اگر : تبصره

 .گرددمی افزوده...  به سطح اشغال

 ساختمانی تراکم -6

  .باشدمی...  مدارس دیگر در و...  متوسطه و درمدارس راهنمایی ،...  تراکم ساختمانی درمدارس ابتدایی حداکثر

و مدارس متوسطه و فنـی و حرفـه اي و    طبقه...  مدارس راهنمایی طبقه،...  طبقات مدارس ابتدایی تعداد حداکثر

 طبقه...  کار و دانش

  بهزیستی، بهداشتی درمانی، با کاربري اراضی: چهارم

 استفاده از زمین موارد -1

 و درمان آنها و حفظ بهداشت محـیط  سالمت بازگرداندن به منظور افراد به خدمات ارائه اصلی این اراضی، عملکرد

درمانگاه، آزمایشـگاه، رادیولـوژي، تزریقـات،     ی در مقیاس محله، ناحیه و شهر از قبیلدرمان واحدهاي و شامل باشدمی
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 بهزیستی از قبیل خانـه سـالمندان، مراکـز نگهـداري     واحدهاي درمانی، تخصصی، بیمارستان در کاربريهاي  کلینیک

کـاربري   ن بهزیسـتی در تخصصی، و سـایر مراکـز وابسـته بـه سـازما      ناتوانان و کم توانان جسمی و ذهنی، کلینیکهاي

  .گرددمی عمومی بهداشتی از قبیل حمام عمومی، رختشویخانه، توالت واحدهاي و بهزیستی

 مجازهاي  استفاده -2

مجـاز   باشـند،   آنهـا  کـه مـرتبط بـا    دیگري ، استقرار عملکردهاي بهزیستی، بهداشتی درمانی، اراضی با کاربري در

 :است

  بعنوان فعالیت درمانی مانی و بهزیستی صرفاًمراکز آموزشی در کاربري در احداث

ي درمـانی  ها کاربريو سایر موارد کمک درمانی در  داروخانه، مراکز فروش لوازم طبی، قطعات کمک درمانی احداث

این حالت مجوز تجـاري صـادر    در .بهزیستی باشند مجاز است بهزیستی مشروط به اینکه وابسته به مراکز درمانی یا و

  .شوند می برچیده نیز منتقل یا ها کاربريمرکز درمانی و بهزیستی این  با انتقال نمی گردد و

کادر پزشکی از قبیـل خوابگـاه، کالسـهاي درس،     تأسیسات آموزشی و خدماتی و رفاهی براي دانشجویان و احداث

منابع  وردنیاز ماننددیگر، تأسیسات و تجهیزات شهري م ي ورزشی و سبز و فضاهاي جنبیها زمینسازمانی، هاي  خانه

 . . . آب، پست، برق و گاز و

 .در اراضـی مـذکور اسـت    بهزیسـتی، بهداشـتی   درمـانی،  کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیـت اصـلی   احداث

ایـن   بـر  .گـردد نمـی  به منزله تغییر کاربري زمین محسوب  شود، می شمرده مجاز فوق که به موجب بند عملکردهایی

ادعـایی مبنـی بـر تغییـر      گونـه هـیچ  تواندو مالک نمی باشدمی لی مالك تعیین کاربري زمیناساس نقشه طرح تفصی

 .باشد کاربري زمین داشته

 ممنوعهاي  استفاده -3

 .ممنوع است که به عنوان استفاده مجاز معرفی شد، مواردي بجز دیگري فعالیت و استفاده هرگونه

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل -4

 توجه به ضـوابط و مقـررات وزارت بهداشـت، درمـان و     درمانی واقع در مراکز محالت، نواحی و کل شهرها با اراضی

اندازه قطعات با  حداقل .گیرند می حداقل تفکیک، مالك عمل قرار آموزش پزشکی و سایر سازمانهاي ذیربط در تعیین

 :درمانی به شرح زیر است براي مراکز مختلفبهداشتی معاونت امور بهداشتی  استفاده از استانداردهاي درمانی

  مترمربع...  بهداشتی درمانی مرکز
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  مترمربع...  اصلی بهداشت شهرستان مرکز

  مترمربع...  بهداشت شهرستان مرکز

  مترمربع...  و حداقل مترمربع...  به ازاي هر تخت بیمارستان

  مترمربع...  آموزشی و پژوهشی شهرستان مرکز

 مترمربع...  استان در مرکز استانآموزشی  مرکز

 اشغال سطح -5

  زمین سطح...  سطح اشغال زمین مرکز بهداشتی درمانی حداکثر

  زمین سطح...  ها بیمارستانسطح اشغال زمین  حداکثر

  زمین سطح...  سطح اشغال زمین مراکز آموزشی حداکثر

  زمین سطح...  ي بهداشتیها کاربريسطح اشغال زمین در  حداکثر

 ساختمانی و ارتفاع ساختمان تراکم -6

مراکـز   در چنانچـه  .گـردد  مـی  تعیـین ...  بهداشتی بهزیستی و درمانی، يها کاربريبراي  تراکم ساختمانی حداکثر

عقـب نشـینی    رعایـت  مربوطـه باشـد،   پهنـه  ارتفاع ساختمان بیش از ارتفاع مجاز مسکونی محالت و نواحی مسکونی،

  .الزامی است متر...  ه میزان حداقلساختمان از بر گذر مجاور ب

  پارکینگ تأمین -7

بـراي توقفهـاي    متـر  5 طول بر قطعه و با عـرض حـداقل   ي داراي کاربري درمانی باید زمینی بهها زمینبرگذر  در

 .شود کوتاه مدت مراجعان درنظر گرفته

  ورزشی با کاربري اراضی :پنجم 

 استفاده از زمین موارد -1

 شـامل  و بـوده  محلـه  و شـهر  مقیـاس  در ورزش تجهیـزات الزم بـراي   و تأسیسات ارائه اراضی، اصلی این عملکرد

  .گرددمی استخرهاي سرپوشیده و روباز ورزشی، سالنها و باشگاههاي ورزشی، زورخانه و استادیومهاي

 مجازهاي  استفاده  -2

 :مجاز است باشند،  اکه مرتبط با آنه دیگري استقرار عملکردهاي ورزشی، اراضی با کاربري در

 سـطح  %10 تفکیـک آن حـداکثر بـه انـدازه     واحدهاي تجاري مشروط به عدم صدور مجوز تجاري و عدم احداث
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  فنی در ارتباط با کاربري اصلی زیربنا به تشخیص سازمانهاي ذیربط و تأیید کمیته

  اصلی ارتباط با کاربري واحدهاي فرهنگی شامل کتابخانه، سالن نمایش فیلم در احداث

...  در حد نیاز با تشخیص سازمانهاي زیربط حـداکثر تـا   امکانات رفاهی، پذیرایی، خوابگاهی غیرقابل تفکیک ایجاد

 زیربنا با تأیید کمیته فنی سطح

کـه بـه موجـب     عملکردهایی .در اراضی مذکور است ورزشی کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت اصلی احداث

این اسـاس نقشـه طـرح تفصـیلی      بر .گرددمنزله تغییر کاربري زمین محسوب نمی به  شود، می بند فوق مجاز شمرده

 .باشد ادعایی مبنی بر تغییر کاربري زمین داشته گونههیچ تواندو مالک نمی باشدمی مالك تعیین کاربري زمین

 ممنوعهاي  استفاده -3

 .ممنوع است استفاده مجاز معرفی شد، که به عنوان بجز مواردي غیر ورزشی فعالیت و استفاده هرگونه

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل -4

ضـوابط و دسـتورالعملهاي سـازمان تربیـت بـدنی و       زمین و احداث بناهاي مرتبط با کاربري ورزشی تـابع  تفکیک

 .باشـند  یورزشی تعیین شده در طرح تفصیلی مجاز به تفکیک نمـ  فضاهاي .باشد می و مقررات طرح تفصیلی ضوابط

سـازمان تربیـت بـدنی ارجحیـت      ضـوابط  .تدوین شـده انـد   زیر به منظور توسعه یا جایگزینی فضاهاي ورزشی ضوابط

 .خواهند داشت

  .باشدمی مترمربع 400 اندازه براي سالن ورزشی و زمین ورزش برابر حداقل

  .باشدمی مترمربع...  اندازه ورزشگاه حداقل

 .باشدمی مترمربع...  یاندازه استادیوم ورزش حداقل

 .از بر قطعه صورت گیرد متر...   بنا باید با رعایت حریمی به اندازه حداقل احداث

 اشغال سطح -5

  .باشدمی زمین سطح...  سطح اشغال در سالنهاي ورزشی حداکثر

  .باشدمی زمین سطح...  سطح اشغال در سایر فضاهاي ورزشی حداکثر

 .شوند می استخر غیرمسقف جزء زیربنا محسوب و ...) ل، پیست دو و میدانی، وفوتبا زمین( بازي يها زمین

 ساختمانی تراکم -6

  .باشدمی زمین سطح...  تراکم ساختمانی در سالنهاي ورزشی حداکثر
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  .باشدمی زمین سطح...  تراکم ساختمانی در سایر فضاهاي ورزشی حداکثر

در مـوارد   چنانچـه  .گـردد  مـی  تعیـین  طبقـه ...  یر فضاهاي ورزشیطبقات در سالنهاي ورزشی و سا تعداد حداکثر

است رعایت حقوق همسـایگی و تـأمین    بدیهی .کمیته فنی الزامی خواهد بود خاص نیاز به افزایش طبقات باشد تأیید

  .اشراف و سایر موارد ضرورت خواهد داشت نور و جلوگیري از

  و فضاي سبز پارك با کاربري اراضی :ششم 

 استفاده از زمین اردمو -1

  .گردد می تجهیزشده و فضاهاي سبز عادي و یا ها پاركشامل انواع  ها زمین این

 مجازهاي  استفاده -2

مجـاز   آنهـا  که مرتبط با آنها باشند، در داخل دیگري استقرار عملکردهاي و فضاي سبز، پارك اراضی با کاربري در

 :است

 کودکان و نوجوانان، محل نمایش روباز یـا سرپوشـیده،   پرورشهاي  کانون مراکز فرهنگی از قبیل کتابخانه، احداث

  نمایشگاههاي روباز و سرپوشیده

  مراکز آموزش هنري احداث

  ها پاركي ورزشی در ها زمین احداث

  ها پاركتولید و تکثیر گل و درختچه در  مراکز

  ها پاركي بهداشتی در ها سرویس احداث

  ها پاركنات در مراکز نگهداري حیوا احداث

  و فضاهاي سبز ها پاركتأسیسات آبرسانی در  احداث

  ها پاركبخش اداري و نگهبانی در  احداث

 سطح...  و صدور مجوز تجاري به میزان حداکثر مشروط به عدم تفکیک ها پاركتجاري در داخل هاي  غرفه احداث

  کاربري

خوراکی مشـروط بـه عـدم صـدور مجـوز تجـاري در        وادفروش مهاي  واحدهاي پذیرایی در حد ایجاد غرفه احداث

 کاربري سطح...  میزان حداکثر به میزان به ها پارك

کـه   عملکردهایی .در اراضی مذکور است و فضاي سبز پارك کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت اصلی احداث
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این اسـاس نقشـه طـرح     بر .گرددنمیمنزله تغییر کاربري زمین محسوب  به  شود، می به موجب بند فوق مجاز شمرده

 ادعایی مبنی بر تغییر کـاربري زمـین داشـته    گونههیچ تواندو مالک نمی باشدمی تفصیلی مالك تعیین کاربري زمین

 .باشد

 ممنوعهاي  استفاده -3

ممنـوع   که به عنوان استفاده مجاز معرفی شـد،  مواردي بجز و فضاهاي سبز ها پاركغیر  فعالیت و استفاده هرگونه

 .است

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل -4

زیر در راستاي توسعه  ضوابط .تفکیک نمی باشند و فضاهاي سبزعمومی منظورشده در طرح تفصیلی قابل ها پارك

  .اند یا جایگزینی آنها تدوین شده

  مترمربع...  اندازه پارك محله اي حداقل

  مترمربع...  در مقیاس ناحیهاندازه پارك و فضاي سبز تجهیزشده  حداقل

 مترمربع...  اندازه پارك وفضاي سبز تجهیزشده در مقیاس منطقه حداقل

 اشغال سطح -5

  کل زمین سطح...  سطح اشغال بناهاي موردنیاز و مجاز حداکثر

توانـد تـا    مـی  در فضاهاي سبزعمومی سـطح اشـغال   صورت احداث فضاهاي پذیرایی و تفریحی غیرقابل تفکیک در

  .یابد افزایش...  یزانم

 .از خیابان مجاور فاصله داشته باشند متر...  حداقل باید )ساختمانها( فضاها این

 ساختمانی تراکم -6

  کل زمین سطح...  تراکم ساختمانی بناهاي مجاز و موردنیاز حداکثر

  کل زمین سطح...  تفریحی تراکم ساختمانی در صورت احداث فضاهاي پذیرایی و حداکثر

 طبقات تعداد -7

 .باشدمی روي زمین طبقه 2تعداد طبقات بناهاي مجاز  حداکثر

  اداري با کاربري اراضی :هفتم 

 استفاده از زمین موارد -1
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ي اداري ارگانهـاي مختلـف،   هـا  بخـش دولتـی و   ادارات اصلی این اراضی، ارائه خدمات اداري بوده و شـامل  عملکرد

  .گرددمی بانکها شعب

 مجازهاي  استفاده -2

 :است باشند، مجاز  که مرتبط با آنها اراضی با کاربري اداري ، استقرار عملکردهاي دیگري در

 دفاتر مهندسی، دفاتر ثبت اسناد، دفاتر وکالت در بناهاي اداري مربوط به بخش خصوصی شامل دفاتر کار، احداث

  کاربري اداري

 درنظرگـرفتن ضـوابط کـاربري اداري و معیارهـاي     بـا  )نیروهـاي انتظـامی و سـپاه    ارتـش، ( مراکز سـتادي  احداث

 .گیرد می سازمانهاي مربوطه صورت

کـه بـه موجـب     عملکردهـایی  .اراضی مذکور است کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت اصلی اداري در احداث

شـه طـرح تفصـیلی    این اسـاس نق  بر .گرددمنزله تغییر کاربري زمین محسوب نمی به  شود، می بند فوق مجاز شمرده

 .باشد ادعایی مبنی بر تغییر کاربري زمین داشته گونههیچ تواندو مالک نمی باشدمی مالك تعیین کاربري زمین

 ممنوعهاي  استفاده -3

 .است عنوان استفاده مجاز معرفی شد، ممنوع فعالیت و استفاده غیر اداري بجز مواردي که به هرگونه

 تفکیک صاباندازه قطعات و حد ن حداقل -4

زیـر بـه منظـور     ضـوابط  .اداري مجاز نمـی باشـد   اراضی اداري تعیین شده در طرح تفصیلی بجز سایتهاي تفکیک

 .تدوین شده اند توسعه یا جایگزینی فضاهاي اداري

  .باشد می مترمربع...  مساحت قطعه تفکیکی براي احداث بناي اداري  حداقل

 .باشد می مترمربع ...  ی ادارات برابرمساحت تفکیکی براي احداث شعب فرع حداقل

 اشغال سطح -5

 .باشدمناطق مسکونی می اشغال سطح مطابق سطح اشغال حداکثر

 تعداد طبقات و ساختمانی تراکم -6

 .باشدساختمانی مناطق مسکونی می مطابق تراکم تعداد طبقات حداکثر و تراکم ساختمانی حداکثر

 دسترسی ها نحوه -7

  .الزامی است متر...  حداقل ساختمان از بر گذر دسترسی اصلی با فاصله عقب نشینی رعایت
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 .باشد می متر...  و شعب اصلی متر...  گذر دسترسی بناهاي اداري در مقیاس شعب فرعی عرض

  پارکینگ -8

ي سـبز  پارکینگ در فضـا  تأمین .شود زیربناي اداري حداقل یک واحد پارکینگ باید تأمین مترمربع...  ازاي هر به

بایـد بـه همـان نسـبت از سـطح       صورت تأمین بخشی از پارکینگ اداري در فضاي باز در .باشد بناي اداري مجاز نمی

  .باشد می مترمربع...  نسبت براي هر پارکینگ معادل این .گردد اشغال ساختمان کسر

  ـ مذهبی فرهنگی با کاربري اراضی :هشتم 

 استفاده از زمین موارد -1

 بـوده و شـامل مسـجد، حسـینیه،      مذهبی و فرهنگـی،  این اراضی ارائه فضاي الزم براي فعالیتهاي اصلی عملکرد

 نوجوانـان،  انجمنهاي فرهنگی، مراکـز پـرورش کودکـان و    موزه، سینما، تئاتر، سالنهاي نمایش و سخنرانی، کتابخانه،

  .گرددمی و نمایشگاههاي صنایع دستی ها کارگاهآثار هنري،  نمایشگاه

 مجازهاي  استفاده -2

 :مجاز است باشند،  عملکردهاي دیگري که مرتبط با آنها استقرار ، ـ مذهبی فرهنگی اراضی با کاربري در

 ارتباط با موارد منـدرج در بنـد قبلـی اسـت نظیـر      فروشگاهها، نمایشگاه کاال ومحصوالتی که به نحوي در احداث

  .مجاز است فروشگاه کتاب، صنایع دستی بدون صدور مجوز تفکیک

سطح زمین به کـاربري تجـاري    از...  اختصاص حداکثر مترمربع...  اراضی با کاربري فرهنگی با مساحت بیش از در

 .بینی شود بر آنکه پارکینگ براي واحدهاي تجاري و مراجعان پیش مشروط .است مرتبط مجاز

کـه   عملکردهـایی  .اراضی مذکور استدر  ـ مذهبی فرهنگی کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت اصلی احداث

این اسـاس نقشـه طـرح     بر .گرددمنزله تغییر کاربري زمین محسوب نمی به  شود، می به موجب بند فوق مجاز شمرده

 ادعایی مبنی بر تغییر کـاربري زمـین داشـته    گونههیچ تواندو مالک نمی باشدمی تفصیلی مالك تعیین کاربري زمین

 .باشد

 منوعمهاي  استفاده -3

  .استفاده مجاز معرفی شد، ممنوع است فعالیت و استفاده دیگري بجز مواردي که به عنوان هرگونه

بـا   صرفاً از نظر کالبدي ممنوع است و هرگونه درخواست هر گونه تغییر در این بناها چه از نظر کاربري و چه ایجاد

  .درسیدگی خواهد بو کسب نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگري قابل
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تصـویب   آثـار، پـس از تهیـه و   هاي  تمام یا بخشی از عرصه گونه فعالیت عمرانی از مرمت، ساماندهی، احیاء، در هر

  .بود بشرط اجراي دقیق مفاد آن قابل اجرا خواهد طرح نهایی از طرف سازمان میراث فرهنگی و

و  رعایت ضوابط سـازمان میـراث فرهنگـی    باستانی باید با بنا و هر گونه فعالیت ساختمانی در محدوده آثار احداث

معمـاري و   طـرح  .گیـرد  اطالع و نظر سازمان میراث فرهنگی صورت و باها  گردشگري و رعایت ضوابط و مقررات حریم

 .باشد باید متناسب با بافت فرهنگی وتاریخی آثار باستانی مصالح مورد استفاده در این گونه بناها

 تفکیک باندازه قطعات و حد نصا حداقل -4

صورتیکه عالوه بـر فضـاهاي تعیـین     در .باشند فرهنگی معین شده در طرح تفصیلی مجاز به تفکیک نمی قطعات

اداره فرهنگ و ارشاد اسـالمی و   ضوابط .بایست رعایت شود می زیر ضوابط .جایگزینی آنها اقدام گردد شده یا به منظور

 .ذیربط ارجحیت دارد سایر سازمانهاي

  .باشدمی مترمربع...  کتابخانه عمومیاندازه  حداقل

  .باشدمی مترمربع...  تئاتر و سینما اندازه سالنهاي حداقل

  .باشدمی مترمربع...  اندازه هنرکده و فرهنگسرا حداقل

  .باشدمی مترمربع...  اندازه نمایشگاه آثار هنري حداقل

 .دباشمی مترمربع...  هامساجد و حسینیه اندازه قطعات حداقل

  اشغال سطح -5

  .باشدمی کل زمین سطح...  سطح اشغال کتابخانه عمومی حداکثر

  .باشدمی کل زمین سطح...  سطح اشغال سالنهاي تئاتر و سینما حداکثر

  .باشدمی کل زمین سطح...  سطح اشغال هنرکده و فرهنگسرا حداکثر

  .باشدمی کل زمین سطح... سطح اشغال نمایشگاه آثار هنري  حداکثر

 .باشدمی کل زمین سطح...  هاو حسینیه مساجد سطح اشغال حداکثر

 ساختمانی تراکم -6

  .باشدمی کل زمین سطح...  تراکم ساختمانی کتابخانه حداکثر

  .باشدمی کل زمین سطح...  تراکم ساختمانی سالنهاي تئاتر و سینما حداکثر

  .باشدمی کل زمین سطح...  تراکم ساختمانی هنرکده و فرهنگسرا حداکثر
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  .باشدمی کل زمین سطح...  تراکم ساختمانی نمایشگاه آثار هنري حداکثر

 .باشدمی کل زمین سطح...  هامساجد و حسینیه تراکم ساختمانی حداکثر

 طبقات تعداد -7

  .باشدمی روي زمین طبقه...  تعداد طبقات کتابخانه عمومی حداکثر

  .باشدمی روي زمین طبقه...  ي تئاتر و سینماتعداد طبقات سالنها حداکثر

  .باشدمی روي زمین طبقه...  تعداد طبقات هنرکده و فرهنگسرا حداکثر

  .باشدمی روي زمین طبقه...  تعداد طبقات نمایشگاه آثار هنري حداکثر

 .ندارد بناهاي مذهبی محدودیت ارتفاع وجود در

  ییو پذیرا جهانگردي با کاربري اراضی: نهم 

 استفاده از زمین موارد -1

 هـا، مسـافرخانه  هتلهـا،  بـوده و شـامل   مسـافران  تسهیالت اقامتی و پـذیرایی بـراي   ارائه اصلی این اراضی عملکرد

  .گرددمی فروشیهارستورانها و اغذیه

 ممنوعهاي  استفاده -2

 .شد، ممنوع استاستفاده مجاز معرفی  فعالیت و استفاده دیگر بجز مواردي که به عنوان هرگونه

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل -3

زیر در راستاي توسعه و یا  ضوابط .مجاز نمی باشد اراضی با کاربري جهانگردي و پذیرایی در طرح تفصیلی تفکیک

گردشـگري   است ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و بدیهی .تعیین شده اند جایگزینی فضاهاي توریستی

 .باشد می رت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اولویتو وزا

  .باشدمی مترمربع...  اندازه مهمانپذیر و مسافرخانه حداقل

  .باشدمی مترمربع...  اندازه هتل حداقل

 .باشدمی مترمربع...  پذیراییهاي  سالن

 اشغال سطح -4

  .باشدمی سطح زمین کل...  سطح اشغال مهمانپذیر ومسافرخانه حداکثر

  .باشدمی سطح زمین کل...  سطح اشغال هتل اکثرحد



  61/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 

 .باشدمی سطح زمین کل...  پذیراییهاي  سطح اشغال سالن حداکثر

 ساختمانی تراکم -5

 حداکثر تراکم مسکونی منطقه همجوار و حداکثر برابر تراکم ساختمانی کاربري پذیرایی و جهانگردي برابر حداقل

صـورت   درهـر  .باشد می ... تأیید کمیته فنی و کمیسیون ماده ی و گردشگري وطرح مورد تأیید سازمان میراث فرهنگ

گیـري   اشـرافیت، رعایـت ویژگیهـاي اقلیمـی، تـأمین کـوران، جهـت        رعایت ضوابط شهرسازي مانند تأمین نور، عـدم 

نی هـم جـوار   در کاربري مسکو صورت استفاده از تراکم و طبقات بیش از میزان مجاز در .است الزامی . . . ساختمان و

  .باشد می پارکینگ مورد نیاز الزامی کاهش سطح اشغال و تأمین

 مسکونی همجـوار و حـداکثر آن برابـر طـرح مـورد تأییـد       ارتفاع و تعداد طبقات برابر حداکثر ارتفاع مجاز حداقل

  .باشد می 5 کمیسیون ماده سازمان ایرانگردي و جهانگردي و تأیید کمیته فنی و

 .الزامی است متر 3 ان از بر قطعه به اندازه حداقلنشینی ساختم عقب

  .مساحت زمین باید تأمین گردد درصد 40 سبز و فضاي باز به میزان حداقل فضاي

سـه طبقـه نیـز     گـردد در سـاختمانهاي   مـی  به باال اجباري است توصـیه  طبقه 4 آسانسور در ساختمانهاي احداث

 .آسانسور احداث گردد

  و تجهیزات شهري تأسیسات با کاربري اراضی :دهم 

 استفاده از زمین موارد -1

تصـفیه و  هـاي   مربوط بـه شـبکه   تأسیسات بوده و شامل اراضی براي استقرار تأسیسات و تجهیزات زیرساختی این

شـبکه بـرق رسـانی و مخـابراتی،      تأسیسات مربوط به شـبکه فاضـالب، تأسیسـات مربـوط بـه      توزیع آب، مخازن آب،

 ایستگاههاي تبدیل فشار، تأسیسات مربوط بـه انتقـال   اتور، تأسیسات مربوط به شبکه گازرسانی،ترانسفورمهاي  پست

آتـش نشـانی،    جمع آوري و دفع زبالـه، بـرزن شـهرداري، جایگاههـاي     تأسیسات بنزین و گازوئیل،هاي  سوخت، پمپ

  .گرددمی گورستان و غسالخانه

 ممنوعهاي  استفاده -2

 .استفاده مجاز معرفی شد، ممنوع است یگر بجز مواردي که به عنوانفعالیت و استفاده د هرگونه

  و کارگاهی با کاربري صنعتی اراضی :یازدهم 

 استفاده از زمین موارد -1
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ماشـین آالت، سـرویس و شستشـوي ماشـین،      تعمیرگـاه  بوده و شـامل  ها کارگاهو  اراضی براي استقرار صنایع این

 سازي، بلوك سازي، و کلیه صـنایع کوچـک   ي، ساخت منبع، کارگاه موزائیکآمیزي ماشین، آهنگر صافکاري و رنگ

  .گرددمی

 مجازهاي  استفاده -2

 :مجاز است باشند،  عملکردهاي دیگري که مرتبط با آنها استقرار ، صنعتی و کارگاهی اراضی با کاربري در

 بهداشتی عمومی، سرایداري حـداکثر  يها سرویسپذیرایی،  فعالیتهاي تجاري به منظور فروش لوازم یدکی، ایجاد

مجموعه باید به تصویب  نقشه .تفکیک زمین بالمانع است زمین در ارتباط با نوع فعالیت اصلی بدون امکان سطح...  تا

  .برسد 5 کمیسیون ماده

 تجهیزات شهري ماننـد منبـع آب، پسـت ترانسـفورماتور،     توزیع موادسوختی مانند پمپ بنزین، تأسیسات و مراکز

  تأسیسات گاز، فضاي سبز

به تناسب نیاز، سطوحی به منظور خـدمات تجـاري،    صورتیکه اراضی کارگاهی به صورت مجموعه طراحی شوند در

 این سطوح و نحوه جانمایی بایـد بـه تأییـد کمیتـه فنـی      میزان .گردد تواند درآن احداث می فنی و بهداشتی آموزش

سـواره   دسترسـی  .تواند دربر قطعه احداث گردد می قه کارگاهی مربوطهتجاري مرتبط با فعالیت منط واحدهاي .برسد

  .بود ساخت و ساز مشابه ضوابط کاربري تجاري خواهد ضوابط .به واحدها باید تأمین گردد

 حفاظت محیط زیست و سازمانها و ادارات مربوطه انجـام  و توسعه واحدهاي صنعتی باید با موافقت سازمان احداث

  .گیرد

 ممنوعهاي  ادهاستف -3

 .استفاده مجاز معرفی شد، ممنوع است فعالیت و استفاده دیگر بجز مواردي که به عنوان هرگونه

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل -4

  .گردد می تعیین مترمربع 300 کاربري مربوطه برابر مساحت قطعه تفکیکی به منظور احداث کارگاه در حداقل

  .گردد می تعیین متر 15 برابر نظور احداث کارگاه در برگذر اصلیعرض تفکیکی به م حداقل

  .گردد می و بیشتر تعیین متر 20 کارگاه، عرض گذر دسترسی به قطعات تفکیکی به منظور احداث حداقل

  .قانونی الزامی استهاي  کلیه حریم احداث یا توسعه عملکردهاي مختلف این کاربري، رعایت درهنگام

موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سـازمانها   واحدهاي کارگاهی باید با رعایت ضوابط و و توسعه احداث
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 .ادارات مربوطه انجام گیرد و

 اشغال سطح -5

  .باشدمی درصد...  ساختمان در زمین سطح اشغال حداکثر

  .یابد مساحت زمین باید به فضاي باز اختصاص درصد...  حداقل

  .یابد زمین باید به فضاي سبز اختصاصمساحت  درصد...  حداقل

  .است از بر قطعه و قطعات مجاور و محدوده زمین الزامی متر 5 حریم به میزان حداقل رعایت

 متمرکز در داخل زمـین چهـار طـرف بسـته فعالیـت      فعالیتهاي بند قبل بشرطی مجاز هستند که به صورت کلیه

 .نگردد یا صوتی در خارج از زمین مذکور منعکس چه به صورت بصريطوریکه هیچ گونه آثار فعالیت آنان  به .نمایند

 ساختمانی تراکم -6

 .روي زمین خواهد بود طبقه...  ارتفاع ساختمانهاي اداري حداکثر

  پارکینگ -7

 .زیربناي کارگاهی الزامی است مترمربع...  یک واحد پارکینگ به ازاي هر تأمین

  ل و انبار و پایانهو نق حمل با کاربري اراضی :دوازدهم 

 استفاده از زمین موارد -1

 نقلیه عمومی و خصوصی، بارگیري و جابجایی کاالهـا و  اصلی این اراضی براي ذخیره کاالها، توقف وسایط عملکرد

سردخانه و  سرپوشیده و روباز به منظورنگهداري مواد بی خطر، انبارهاي ، مسافر و بارهاي  پایانه مسافران بوده و شامل

  .گرددمی مقیاس شهري و فراشهري، در یلوس

 مجازهاي  استفاده -2

فعالیتهـا هسـتند،    ، استقرار عملکردهاي دیگري که مرتبط بـا ایـن   حمل و نقل و انبار و پایانه اراضی با کاربري در

 :مجاز است

کـه کلیـه   صـورت مجموعـه حیـاط دار مرکـزي      بـه ( واحدهاي پذیرایی، تعمیرگاه و سرویس ماشین آالت، احداث

سـوخت، واحـدهاي تجـاري،     پمـپ،  (.گـردد  حول حیاط مرکزي سازماندهی کرده و سیماي شهري حفـظ  فعالیتها را

تجهیـزات شـهري ماننـد منبـع آب،      مسافري و بـاري، تأسیسـات و  هاي  مربوط به پایانه انبارهاي موقت و بخش اداري

عمـومی، مشـروط بـه عـدم تفکیـک فضـاهاي        ، پارکینگتوزیع عمده کاال، میدان میوه وتره بار پست برق و گاز، مراکز
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 .در اراضی مذکور است انبار و پایانه و نقل، حمل اصلی کلیه موارد فوق مشروط به حفظ فعالیت احداث.فوق

این  بر .گرددمنزله تغییر کاربري زمین محسوب نمی به  شود، می که به موجب بند فوق مجاز شمرده عملکردهایی

ادعـایی مبنـی بـر تغییـر      گونـه هـیچ  تواندو مالک نمی باشدمی یلی مالك تعیین کاربري زمیناساس نقشه طرح تفص

 .باشد کاربري زمین داشته

 ممنوعهاي  استفاده -3

  .استفاده مجاز معرفی شد، ممنوع است فعالیت و استفاده دیگري بجز مواردي که به عنوان هرگونه

 .است ممنوع شهر مضر یا آتش زا در داخل محدوده قانونی اد شیمیاییانبار نگهداري مواد قابل انفجار و مو احداث

 تفکیک اندازه قطعات و حد نصاب حداقل

زیـر بـه منظـور     ضـوابط  .انبار غیرقابل تفکیک هستند معین شده در طرح تفصیلی با کاربري حمل و نقل و اراضی

 :شده است جایگزینی یا توسعه این کاربري تعیین

  .گردد می تعیین مترمربع...  براي احداث انباراندازه قطعه  حداقل

نیاز و عملکـرد آن توسـط سـازمانهاي مربوطـه تعیـین       ي مجاز متناسب باها کاربرياندازه قطعه براي سایر  حداقل

  .گردد می

است ضوابط مربوط بـه   بدیهی .گردد می تعیین متر...  عرض گذر دسترسی به قطعات تفکیکی در این پهنه حداقل

  .شود دسترسی مناسب و کافی واحدها به شبکه ارتباطی رعایت معابر باید به منظور احداث

این کاربري با توجه به ضـوابط   احداث .باشند می مسافري تعیین شده در طرح تفصیلی غیرقابل تفکیکهاي  پایانه

 .گیرد می نظر شوراي ترافیک استان صورت وها  سازمان پایانه

 اشغال سطح -4

  کل زمین سطح...  اشغالسطح  حداکثر

  .باشد بیشتر...  سطح زمین و تراکم ساختمانی از کل...  مسافري نباید ازهاي  اشغال پایانه سطح

  .است از بر قطعه و قطعات مجاور و محدوده زمین الزامی متر...  حریم به میزان رعایت

در احـداث بنـا بـراي فعالیتهـاي     بهداشـت محـیط    کلیه ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیسـت و  رعایت

  .مجاز در این پهنه الزامی است گوناگون

 .است زمین به منظور جلوگیري از آلودگی هوا ضروري مساحت...  فضاي سبز به میزان حداقل تأمین
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 ساختمانی تراکم -5

  .باشدمی...  تراکم ساختمانی حداکثر

 .باشدمی روي زمین طبقه...  تعداد طبقات حداکثر

 و ضوابط مربوطهها  دسترسی و ها راهحمل و نقل شهري و طبقه بندي هاي  شبکه :دهم سیز

 ها راهطبقه بندي  -1

ایـن   در .و شهرسازي مورد نظر قـرار گرفتـه اسـت    ي شهري الگوي پیشنهادي وزارت مسکنها راهشبکه  درطراحی

 :تقسیم شده است ي شهري به سه گروه کلی و متمایزها راهالگو 

  1شریانی درجه  يها راه -

  2ي شریانی درجه ها راه -

 ي محلیها خیابان -

بـه یـک پیکـره منسـجم کـه       دسـتیابی  .خرد گـردد  تواند در اجزا خود به شکلهاي متفاوتی می بندي فوق تقسیم

  .دارد باشد، ارتباط مستقیم با ویژگیهاي آن طرح پاسخگوي نیازهاي موجود طرح

گرفتـه شـده    بشکل زیر درنظر  پیشنهادي طرح تفصیلی شهر بکه معابرطور کلی سلسله مراتب دسترسی در ش به

 :است

  هادي مراتب دسترسی درشبکه معابر پیشنهادي طرح سلسله

 شبکه عرض راه نوع ردیف
 متر...  از بیش 1شریانی درجه  يها راه 1

 متر...  تا...  شریانی اصلی يها خیابان  2شریانی درجه  يها راه 2
 متر...  تا...  فرعی ریانیش يها خیابان

 محلی يها خیابان 3
 متر...  تا...  محلی اصلی يها خیابان
 متر...  تا...  محلی فرعی يها خیابان

 متر...  تا...  محلی يها دسترسی 4
مخصـوص   کـه  1 درجـه  ي شـریانی هـا  راه اول .است ي فوق در سه سطح قابل بررسیها راهبندي عملکردي  طبقه

جابجـایی   جریان ترافیک نسبتاً پیوسـته اسـت کـه داراي نقـش اصـلی      ه موتوري با عملکرد برون شهري ووسایل نقلی

 )جدا از هم درمسیرهاي( مورد استفاده وسایل نقلیه موتوري و پیاده و دوچرخه که 2 ي شریانی درجهها راه دوم .است

ي محلی ها راه سوم .شود می نظر گرفتهاصلی آن جابجایی ودسترسی در نقش .وداراي عملکرد درون شهري است است
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بـر جابجـایی، و دسترسـی،     موتوري، پیاده و دوچرخه است و نقش اصلی آن عالوه است که مورد استفاده وسایل نقلیه

 .باشد می نقش اجتماعی نیز

 دوربرگردان ـ2

توانند بـه   می ربرگردانهادو .گردد می دوربرگردان احداث ي بن بست براي دورزدن وسایل نقلیه،ها خیابانانتهاي  در

محـل   توانند عالوه بر تأمین عملکرد اصـلی یعنـی   می شوند و طراحی . . . مربع و شکلهاي متفاوت مانند دایره، بیضی،

 شود که در انتهاي معبـر یـک فضـاي    می این موضوع باعث باشند، نیز مانور اتومبیل و دورزدن، واجد المانهاي دیگري

 بـا  .باشـد  مـی  . . . کودکان، محل نشستن بزرگسـاالن و  شامل فضاي سبز، محل بازيشهري مطلوب شکل بگیرد که 

بـه   سبز در این محلها در تناسب بـا محـیط اطـراف بـوده و     توجه به ویژگیهاي اقلیمی ، کاشت درخت واحداث فضاي

نیاز براي دورزدن  دبه هر شکلی که اجرا شوند باید حداقل فضاي مور دوربرگردانها .نماید می تلطیف فضا کمک موثري

 :مطابق جدول زیر است حداقل فضاي الزم براي دورزدن وسایل نقلیه مختلف اندازه .گردد وسیله نقلیه حفظ

 وسیله نقلیه نوع همجوار کاربري شبکه دسترسی نوع
شعاع  حداقل

 موردنیاز

 متر...  سواري اتومبیل مسکونی محلی به واحدهاي مسکونی دسترسی

 محلی خیابان
تجاري،  ونی،مسک

 خدماتی
  سواري اتومبیل
 بوس مینی

 متر... 

 جمع کننده خیابان
تجاري،  مسکونی،

خدماتی،اداري، 
 صنعتی

  سواري اتومبیل
 بوس اتوبوس مینی

 متر...  الی... 

در ادامـه ایـن بخـش     باشـد  می متر...  دوربرگردان در بافتهاي مسکونی حداقل شعاع موردنیاز براي احداث بنابراین

 .بافتهاي مسکونی ارائه شده است د نمونه از دوربرگردان درچن

 ها تقاطع -3

شـبکه شـهري    حـداقل فاصـله بـین تقـاطع تـابعی اسـت از سلسـله مراتـب         تعیـین  :فاصله بین تقاطع ها حداقل

ي هـا  کـاربري به مشخصـات   بستگیها  محلی، تعیین فاصله بین تقاطعهاي  و شبکه فرعی2 هاي شریانی درجه درشبکه

 فاصله دقیق براي آن بسادگی میسر نمی تعیین نوع قطعه بندي پالکهاي مجاور است و جوار، سلسله مراتب بافت وهم

هـاي   درشـبکه  .توصـیه شـده اسـت    متـر ...  حـداقل هـا   تقـاطع  فاصله بین اصلی 2 محورهاي شریانی درجه در .باشد

 .باشد می متر... ها  بزرگراهی حداقل فاصله بین تقاطع
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 ی مجاز در گذرهاپیشامدگ -4

 .هر گونه پیشامدگی در معابر ممنوع است ـ

 .عمود بر نماي ساختمان مجاز نیست نصب تابلو فقط در داخل حریم مالکیت بنا مجاز است و ـ

 عرض پیاده رو -5

 اداري، مدارس، خدمات عمومی، صنعتی، حمل و نقـل و  ي تجاري،ها کاربريدر مجاورت  ها دسترسیدر شبکه و  ـ

 .یافت خواهد براي آن شبکه به دو برابر افزایش ي ازدحام زا عرض پیاده رو طراحی شدهها اربريکسایر 

 دسترسی قطعات -6

 .راه به هیچوجه مجاز نیست ي درون شهري براي قطعات زمین مجاور تندها راهتند به دسترسی مستقیم ـ

، هـا  پـارك و نیز  متر...  در فواصل حداقلقطعات زمین  ي شریانی درجه یک و بیشتر برايها خیاباندسترسی به  ـ

مجـاز   ها بیمارستاناي و  ایستگاههاي حمل و نقل، استادیوم ورزشی، مدارس حرفه مراکز آموزش عالی، فضاهاي مشابه

 .است

هـاي   و نیـز محوطـه   متـري ...  قطعات زمـین در فواصـل حـداقل    براي...  ي شریانی درجهها خیاباندسترسی به  ـ

ي هـا  زمـین ي تعمیـر اتومبیـل و   ها کارگاه دبیرستانها، واحدهاي تجاري مراکز محله و ناحیه، هتلها،پارکینگ گروهی، 

 .مصارف عمومی و شهري مجاز است ورزشی و سایر

 گذربندي -7

 .شود می عرض معابر بن باز و بن بست مطابق جدول زیر تعیین ـ

 طول متر...  عرض گذرها در معابر کمتر از حداقل

 عرض معبر حداقل رمعب طول ردیف
 متر...  متر...  تا 1
 متر...  متر...  تا متر...  از 2
 متر...  متر...  تا متر...  از 3
 متر...  متر...  تا متر...  از 4

و با ارائـه دالیـل و مسـتندات اجرایـی و      تواند با توجه به مقتضیات وضع موجود می اجرائی طرح دستگاه: 1 تبصره

 .دهد ذکرشده در جدول را یک درجه افزایشهاي  عرض فنی، تأیید کمیته

 .اجرا شود متر...  تواند باعرض میمتر...  کمتر از مرکزي شهرگذرهاي باطول دربافتهاي متراکم و پرهسته: 2 تبصره
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 .گذر هم عرض یا با عرض بیشتر هر گذر عبارت از فاصله شروع گذر تا محل تقاطع با طول: 3 تبصره

 پارکینگ -8

 قبلـی، رعایـت مـوارد زیـر الزامـی     هـاي   مقررات بخش داث بناهاي مسکونی و غیرمسکونی عالوه بر ضوابط واح در

 :است

 ـ قطعات مسکونی الف

استفاده از فضاي باز جهت تأمین پارکینگ  گیرد می ساختمانهایی که حیاط در مجاور معبر عمومی قرار در :تبصره

فضـا بـراي توقـف اتومبیـل      متر ... ×...  براي هر واحد پارکینگ حداقل براینکه مشروط .باشد می واحد مجاز براي یک

 .شود ساختمان کم شده و به فضاي باز اضافه این صورت برابر این مقدار باید از سطح اشغال در .باشد وجود داشته

 .باشد می متر... ×... مترمربع ...  سطح مورد نیاز پارك هر خودرو سواري ـ

 تا...  عرض، از متر...  باید داراي حداقل واحد...  تاهاي  مجتمع به پارکینگ واحد مسکونی در راه ورودي اتومبیل ـ

عـرض داشـته    متر...  عرض یا دو ورودي هر یک حداقل متر...  حداقل واحد...  عرض و بیش از متر...  حداقل واحد... 

 .باشد

 نقشـه  .باشـد  ي گـردش اتومبیـل وجـود داشـته    کافی بـرا  طراحی پارکینگ باید به نحوي انجام گیرد که فضاي ـ

سـاختمان   و مـدارك طـرح  هـا   در پارکینـگ بهمـراه سـایر نقشـه     استقرار خودروها و نحوه گردش و ورود و خروج آنها

هر طبقه از پارکینـگ فقـط یـک پـارك مـزاحم       در .تأیید شهرداري برسد مسکونی در هنگام اخذ پروانه ساختمانی به

 .باشد می مورد قبول

 .گیرد می انجام )شیبدار سطح( رامپ از طریق ها زمیني واقع در زیرها پارکینگسترسی به د ـ

...  و حـداکثر شـیب رامـپ    متـر  ...  ي عمـومی ها پارکینگو در  متر...  عرض رامپ در واحدهاي مسکونی حداقل ـ

 .است

 ها کاربريـ سایر  ب

 :دول زیر استشرح ج به ها کاربريمیزان حداقل پارکینگ موردنیاز سایر  ـ
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 فعالیت حداقل پارکینگ موردنیاز برحسب نوع کاربري و میزان جدول

 حداقل پارکینگ موردنیاز تعداد   فعالیت نوع
 واحد واحد پارکینگ به ازاي هر یک مسکونی

 تجاري
 تجاري واحد پارکینگ به ازاي هر واحد یک مقیاس خرد و مقیاس کالن تجاري

 صنفی واحد پارکینگ به ازاي هر واحد یک رروز و میدان تره با بازار

و  پذیرایی
 جهانگردي

 زیربناي خالص مترمربع 52واحد پارکینگ به ازاي هر  یک رستوران
 تخت 5واحد پارکینگ به ازاي هر یک و مهمانخانه هتل

 پذیرایی واحد پارکینگ به ازاي هر واحد یک جهانگردي اردوگاه

 آموزشی

 هرکالس و یک سوم واحد به ازاي پارکینگ 1 اقلحد و راهنمایی ابتدایی
هنرستان، آموزشگاه فنی وحرفه  دبیرستان،

 اي
 هرکالس و یک سوم واحد به ازاي پارکینگ 1حداقل 

 به ازاي هر مدرس پارکینگ2 عالی و دانشگاه مدارس
 زیربنا مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ1 حداقل خصوصی و دولتی بخش اداري

 هنگیفر
 زیربنا مترمربع ... به ازاي هر واحدپارکینگ 1 حداقل و مراکز اجتماعات کتابخانه

 صندلی...  به ازاي هر واحدپارکینگ 1 حداقل و تئاتر سینما

 درمانی
 خانه بهداشت و بهزیستی درمانگاه،

زیربناي  مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ 1  حداقل
 ناخالص

 بیمارستانی تخت...  به ازاي هر واحدپارکینگ 1 حداقل بیمارستان

 ورزشی

 تفریحی

 اراضی مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ 1 حداقل ورزشی و استادیوم يها زمین

 ورزشی در سطح محله وناحیه سالنهاي
زیربناي  مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ 1 حداقل

 ناخالص
 اراضی مترمربع... ه ازاي هرب واحدپارکینگ1  حداقل شهربازي

 ورزشی ـ تفریحی باشگاه
زیربناي  مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ1  حداقل

 ناخالص
 تخت...  به ازاي هر  واحدپارکینگ1 حداقل و پانسیون خوابگاه

 مسافر و بار پایانه
 مترمربع... تا ...    به ازاي هر واحدپارکینگ 1 حداقل

 طرح توجه به نوع زیربناي ناخالص با

 انتظامی
زیربناي  مترمربع... به ازاي هر  واحدپارکینگ1  حداقل

 ناخالص

 انبارداري، خدمات فنی صنایع،
 هر گردد ولی حداقل براي می توجه به نوع کاربري تعیین با

 یک واحد ضروري است مترمربع ... 

سـاختمانی پزشـکان،    ماننـد ( فوق نیامده انـد  لجاذب ترافیک سواره که درجدوهاي  مورد سایر کاربري در :تبصره

سـواره، بـه محـل پـارك      است درصدي از زمین به تناسـب میـزان مراجعـه اتومبیـل     الزم ...)و  ها پاركمراکزخدماتی، 

کمیته فنـی یـا کمیتـه بررسـی طـرح       یابد، این میزان با توجه به نوع کاربري وتوسط مراجعان اختصاصهاي  اتومبیل
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 .شد تعیین خواهد

زمـان   مراکزدرمـانی، مراکـز اداري و یـا سـاختمانهایی کـه در      ساختمانهاي عمومی پرتردد مانند مراکز آموزشی، ـ

کلـی کلیـه    نمایند و بـه طـور   می ویژه جابجاهاي  را توسط سرویس شوند یا مراکزي که کارکنان خود می معین تخلیه

زیربنا یک پارکینگ  مترمربع...  تا...  بایست به ازاء هر می ذکر نشده اند، ي جاذب ترافیک که در جدول فوقها کاربري

به آن  عقب نشینی از بر قطعه یا در داخل قطع زمین مربوط با توانند می ي انتظارها پارکینگ این .بگیرند انتظار درنظر

طـرح تعیـین    درنظـر کمیتـه بررسـی    دقیق پارکینگ موردنیاز با توجه به نوع کاربري و با میزان .کاربري ایجاد گردند

 .گردد

 :ي عمومی به شرح زیر استها پارکینگ ضوابط

 .است زیر به منظور توسعه این فضاها تعیین شده ضوابط .باشند می ي عمومی غیرقابل تفکیکها پارکینگ ـ

 قطعات اندازه :الف

 مترمربع...  و مسقف مترمربع...  ي عمومی غیرمسقفها پارکینگحداقل اندازه  ـ

 اشغال سطح :ب

 کل زمین سطح...  غیرمسقف ي عمومیها پارکینگحداکثر سطح اشغال بناهاي مجاز  ـ

 کل زمین سطح... مسقف ي عمومیها پارکینگحداکثر سطح اشغال بناهاي مجاز  ـ

 ساختمانی تراکم :ج

 کل زمین سطح...  عمومی غیرمسقف يها پارکینگحداکثر تراکم ساختمانی  ـ

 طبقات تعداد :د

 طبقه...  ي عمومی غیرمسقفها پارکینگقات حداکثر تعداد طب ـ

 همجوار حداکثر تعداد طبقات ساختمانهاي مسکونی ي عمومی مسقف برابرها پارکینگحداکثر تعداد طبقات  ـ

 .محدودیتی وجود ندارد ي مسقفها پارکینگاز نظر احداث طبقات در زیرزمین  ـ

 .ته فنی برسدکمی ي عمومی مسقف باید به تأییدها پارکینگطرح معماري  ـ

توانـد   مـی  کمیته فنی ارتفاع پارکینگ طبقـاتی  صورت رعایت حقوق همسایگی و سایر ضوابط و تأیید در :1تبصره

 .یابد افزایش
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توانـد بـه احـداث کننـدگان پارکینـگ       مـی  طبقاتی، شـهرداري هاي  منظور تشویق به احداث پارکینگ به :2تبصره

ایـن صـورت تـأمین     در .پارکینـگ طبقـاتی را بدهـد    رت یا درترکیب بـا احداث کاربري تجاري در مجاو طبقاتی اجازه

هـاي   میـزان مسـاحت کـاربري تجـاري در پارکینـگ      حـداکثر  .الزامی خواهد بـود  پارکینگ موردنیاز واحدهاي تجاري

اسـت رعایـت ضـوابط و     بدیهی .باشد می پارکینگ طبقاتی مساحت...  بشرط تأمین پارکینگ موردنیاز تجاري طبقاتی

 .الزامی باشد ررات کاربري تجاري و پارکینگمق

 .کمیته فنی برسد طبقاتی باید به تأییدهاي  طرح معماري پارکینگ ـ

 قانونی و ضوابط آنهاهاي  حریم -چهاردهم 

 توسعه شهر و براساس ضوابط ارگانهاي مربوطه در طـرح  قانونی به منظور رعایت مسائل ایمنی و کنترلهاي  حریم

نهرها، خطوط تأسیسات زیربنایی  ، رودخانه ها،ها راهشبکه هاي  شامل حریمها  حریم این .شده اند تفصیلی پیش بینی

مستقیم ارگان مربوطه بر آنها درنظر  باید به صورت فضاي باز و با امکان نظارتها  حریم کلیه .باشند می و انتقال انرژي

و یا ایجاد تأسیساتی که در طـرح   ها کاربري مگر .استدر این محدوده ممنوع  مستحدثات هر گونه ایجاد .شوند گرفته

اینکه موقعیـت   با .احداث آنها ضروري تشخیص داده شود یا کمیسیون ماده پنج محل آنها تثبیت شده و یا تفصیلی و

 نیز در نقشه ارائه شـده در ایـن بخـش مشـخص شـده      و...  پیشنهادي در مقیاس کاربري اراضیهاي  درنقشهها  حریم

 ارگانها و سازمانهاي مربوطه تعیـین شـده و قطعیـت    و تعبیر و تفسیر آنها توسطها  تعیین حد نهایی حریم یول .است

 .یابند می

و  بـرق  و همچنـین خطـوط انتقـال نیـروي     ها باغي کشاورزي وها زمینالزم براي بهره برداري از  تأسیسات :تبصره

ایجاد مستحدثات در  رسانی، سیل بندها و سیل گیرها از محدودیتآبهاي  ، لولهها راهمخابراتی، پلها، تونلها، هاي  شبکه

 .قوانین و مقررات مربوط به خود هستند مستثنی بوده و تابعها  حریم

 :تعاریف

 ي فصلیها مسیلو ها  حریم رودخانه ـ1

قـرار   آب شود که در حداکثر طغیان معمولی زیر می اطالق بستر به آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی و یا مسیل ـ

 .گیرد

 از طریق محاسبات آماري و احتماالت هیـدرولوژیکی  ساله … حداکثر طغیان معمولی میزانی است که با تناوب ـ

 .گردد می توسط وزارت نیرو و ادارات تابعه محاسبه و تعیین
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فاصـله  نهر طبیعی است کـه حفاظـت آن الزم اسـت و بال    حریم، آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل و یا ـ

 .از بستر قرار دارد پس

توسط  از اینکه آب دائم و فصلی داشته باشند برحسب مورد اعم ها مسیلو یا ها  حریم نهرهاي طبیعی یا رودخانه ـ

 .شد رودخانه یا مسیل و یا نهر طبیعی تعیین خواهد وزارت نیرو و یا ادارات تابعه براي طرفین

 :و مقررات ضوابط

 :زیر است ي فصلی به شرحها مسیلو ها  ودخانهو مقررات حریم ر ضوابط

 هـا  مسـیل خاك رس بستر و حـریم رودخانـه هـا، نهرهـا و      صدور مجوز بهره برداري با واگذاري از شن و ماسه و ـ

 .است منوط به کسب موافقت قبلی از وزارت نیرو

رودخانـه   داکثر طغیان معمولی آبنحوي انجام شود که در ح باید به ها مسیلیا ها  دیواره سازي در کنار رودخانه ـ

تصـویب   مربوط به دیواره سازي بایـد قـبالً بـه   هاي  و نقشه طرح .آب باشد یا نهر طبیعی یا مسیل قادر به عبور جریان

 .وزارت نیرو رسیده باشد

زان می شود و باید در سرتاسر آن به می احداث شده محاسبه در صورت دیواره سازي، حریم بالفاصله پس از دیوار ـ

 حداقل داراي جان پناه ایمن و مناسب در داخل محدوده خدماتی شهر باید سرپوشیده و یا ها مسیل .الزم رعایت شود

 .باشند

 بکلـی ممنـوع اسـت و تخطـی از ایـن امـر      ها  و رودخانه و نهرها ها مسیلاحداث هرگونه بنا و تأسیسات درحریم  ـ

 .موجب تخریب بناي احداث شده خواهد شد

 وزارت نیرو تعیین خواهد گردید تا قبل از اعالم موجود در شهر توسطهاي  بستر و حریم مسیل و رودخانه میزان ـ

 .مالك عمل خواهد بود حریم مذکور، حریم اعالم شده در طرح تفصیلی سابق

 یـرو و بـا نظـر مثبـت وزارت ن   ها  در حریم رودخانه ي کشاورزي و مانند آنها زمینیی مانند باغ، ها کاربري وجود ـ

 .ادارات تابعه آن بالمانع است

 و نهرهاي طبیعی بشرطی که دسترسی به رودخانه ها مسیل ها، کاشت چمن و گل و درختچه در حریم رودخانه ـ

 .را با دشواري مواجه نسازد بالمانع است

 نفتهاي  حریم لوله ـ2

شـوند بایـد    مـی  و شهرسـتانها تعیـین   تابعه در سطح استانها نفت که توسط وزارت نفت و اداراتهاي  حریم لوله ـ
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مذکور به طورکلی ممنوع هاي  ریمت به استثناي تأسیسات مجاز نفت در حهرگونه تأسیسا احداث .کامالً رعایت گردند

 :نفتی به شرح زیر استهاي  جرایم لوله میزان .است

 متر... اینچ ...  حریم لوله ـ

 متر...  :اینچ...  حریم لوله ـ

 متر... اینچ...  و ... حریم لوله ـ

 گازهاي  حریم لوله -3

 )متر( از هر طرف محور لوله حریم )سانتیمتر(اسمی لوله ها قطر
 ... ... از کمتر

 ... ... تا...  از
 ... ... از بیش

خطوط لوله گاز ضروري است در فاصله اعالم شـده   از هرگونه بنا و ساختمان جز آنچه که براي بهره برداري احداث

تعـداد   همچنـین  .شـرکت گـاز ایجـاد خطـر ننمایـد      انتقال گاز ممنوع است مگر اینکه به تشـخیص  طرف محور راز ه

 .گردد می استاندارد لوله گذاري از طرف شرکت گاز تعیین واحدهاي مسکونی قابل احداث براساس نوع

 حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق -4

ارتفاع ممنـوع اسـت و فقـط بـراي ایجـاد       ث بنا یا باغ و درختکاري تا هربه هر گونه احدا اقدام 1 در حریم درجه ـ

مشـروط بـه اینکـه سـبب ایجـاد خسـارت بـر         عمومی و حفر چاه و قنات و راه سازي و شبکه آبیاري فضاي باز و سبز

 .شرکت برق منطقه اي امکان پذیر است انتقال نگردد با کسب مجوز کتبی از وزارت نیرو و یا تأسیسات خطوط

 .سوخت با هر ارتفاع ممنوع است احداث ساختمان اعم از مسکونی یا صنعتی و مخازن تنها 2 در حریم درجه ـ

 نیروي برق انتقال 2 و 1 درجههاي  حریم

 )متر( درجه دو حریم )متر( درجه یک حریم )کیلوولت( ولتاژ ردیف
 5 3  20تا  1

33 5 15 
63 13 20 
132  15 30 
23 17 40 

 50 20 500تا  400
750 25 60 

 اجازه و استعالم سازمانهاي ذیـربط تعیـین شـده و    حرایم نهایی و تعبیر و تفسیر آنها در هر حال با تعیین :تبصره
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 .یابد می قطعیت

 حریم معابر -5

 .است مذکور احداث هر گونه بنا ممنوعهاي  حریم در .است طرح منعکس گردیدههاي  حریم معابر در نقشه ـ

از بـر   متـر ...  محـدوده طـرح قـانونی بـه میـزان      ورودي شهر در محدوده و حریم استحفاظی تاهاي  هشبک حریم ـ

 .باشد می قانونی راه از هر طرفهاي  حریم

 .جزئیات هندسی تقاطعها ممنوع است در حریم تقاطعها مجوز احداث بنا تا تهیه طرح ـ

است و از نقطه نظر مقررات قـوانین مربـوط    مجاز )و چمن کاري درخت( در حریم معابر صرفاً احداث فضاي سبز ـ

 .شوند می جزء فضاي سبز تلقی ها کاربري به

 حریم آثار تاریخی -6

استان تعیین شده و هرگونه دخل و تصرف و فعـالیتی   حریم مناطق حفاظت شده با نظر سازمان میراث فرهنگی ـ

 .است ابط سازمان میراث فرهنگی الزامیرعایت ضو گیرد و می آن صرفاً با نظر سازمان مذکور انجام در

 حریم خطوط راه آهن -7

حـریم از هـر طـرف از محـور مسـیر و در داخـل        متـر ...  حریم به صورت فضاي سبز یا فضاي باز بوده و داراي این

 .استحفاظی شهر است محدوده

 مقررات مربوط به پست برق -8

اداره  جاوز نماید احداث پست برق کـه محـل آن بـه تأییـد    ت مترمربع...  ساختمانهایی که مساحت کل آنها از براي

 .است رسیده باشد الزامی  برق

  حریم رودخانه -9

شده است و حاشیه آن به فضاي سـبز   از هر طرف نسبت به خط القعر رودخانه درنظر گرفته متر...  رودخانه حریم

 .است اختصاص داده شده

 ـ حریم شهر الف

 .است ذکر شدهها  و حریمها  قانون تعاریف محدوده مطابق )تعاریف( این گزارش...  حریم شهر در بند تعریف

 موارد استفاده از زمین ـ1ـ الف

 مجازهاي  استفاده ـ1ـ1ـ الف
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 ها نهالستان ي مشجر،ها زمین، ها باغي کشاورزي، ها زمین ـ

 زش عـالی، بهداشـتی،  مانند تأسیسـات آموزشـی، آمـو    احداث واحدهاي مسکونی و تأسیسات خدماتی روستائی ـ

 روستاها براساس طرح هادي مصوب هر روستا ي حرفه اي روستایی در محدودهها کارگاهتجاري، 

 مربـوط بـه  هـاي   مربوط به آب، تأسیسـات و شـبکه  هاي  ي ویژه شهري مانند تأسیسات منابع و شبکهها کاربري ـ

 مربـوط بـه گـاز، تأسیسـات بـرق، و     اي هـ  تأسیسات و شـبکه  تصفیه فاضالب شهر، تأسیسات سوخت رسانی به شهر،

 .الزمهاي  انتقال با حفظ حریمهاي  شبکه

طـرح   انبارهاي سیلو و سـردخانه درمحلهـاي تعیـین شـده در     احداث صنایع و انبار شامل صنایع مزاحم شهري، ـ

  جامع

 ارتبـاطی بـرون  هـاي   احداث فرودگاه، راه آهـن، جـاده   و تأسیسات مربوط به حمل و نقل شهري مانند ها کاربري ـ

خـدمت رسـانی    ي انتظامی، پمپ بنزین و مراکزها پاسگاهپارکینگ،  شهري و روستائی، پایانه مسافر و بار برون شهري،

تعیـین شـده از طریـق     مشابه آن در محلهاي تعیـین شـده در طـرح جـامع و یـا      به وسایل نقلیه، سالنهاي پذیرایی و

  .استان کمیسیون ماده پنج

 مشروطهاي  استفاده ـ2ـ1ـ الف

 استقرار در نـواحی صـنعتی و بـا دارابـودن طـرح و      بشرط 3 احداث و ایجاد فعالیتهاي مندرج در ضمیمه شماره ـ

محلهـاي مسـکونی    وزش باد غالب، جهات توسعه شهر و فاصله تا شـهر و  جهت برنامه قبلی که با رعایت شیب منطقه،

مجـوز از طـرف    ت و تصویب کمیسیون ماده پـنج و صـدور  حفاظت محیط زیس ایجاد شده باشند، بشرط تأیید سازمان

  شهرداري

 ممنوعهاي  استفاده -3ـ1ـ الف

توسـعه   محیط زیست صدمه و آسیب برساند و یـا بطریقـی از   هر گونه فعالیتی که سبب ایجاد آلودگی گردد و به ـ

محـیط   سـازمان حفاظـت  و یا لطمه اي وارد نمایـد بـه تشـخیص     پیش بینی شده جلوگیري نمایدهاي  شهر در جهت

 شـوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران مورخـه       مصـوبه  4 توجـه بـه بنـد    بـا  .زیست در این منطقه ممنوع است

افـراد، شـرکتهاي تعـاونی یـا نهادهـاي دولتـی        گونه تفکیک زمین و واگذاري آن براي امر مسکن بـه  هر 10/8/1378

 .است وعدر داخل حریم محدوده استحفاظی شهرها ممن وغیردولتی
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 ي کشاورزيها زمینـ باغ و  ب

 ها باغ ـ1ـ ب

مصوب کمیسیون مـاده پـنج اسـتان     ،ها باغبراساس طرح بررسی   ي واقع در داخل محدوده قانونی شهرها باغ کلیه

دوره تهیـه طـرح ضـوابطی     در طـول  هـا  بـاغ این طرح به منظور کنترل تغییر کاربري  مطابق .اند تعیین تکلیف گریده

بوده اند و در وضع موجـود بـه صـورت     سبز شهر چه آن دسته اراضی که داراي کاربري باغ و اراضی ها باغو تدوین شد 

غیرباغ بوده اند و در وضع موجـود بشـکل بـاغ از     یاغیره درآمده بودند و چه آن دسته که داراي کاربري بایر یا مسکونی

 .گردیـد  وه حفظ و نگهداري یا تغییر کاربري آنها مشخصنح شد، مرد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و می استفاده آنها

 :به شرح زیر تقسیم گردیدند و فضاهاي سبز به سه دسته یا الویت ها باغاین طرح  مطابق

داشـته   مترمربـع ... بوده و مساحتی بیش از  هایی که در زمان تهیه طرح داراي کاربري غالب باغ زمین :اول اولویت

خـدماتی   يهـا  کـاربري در طـرح تفصـیلی مصـوب داراي     ها باغاز این  برخی .باشند می رخورداراند و از کیفیت باالیی ب

دسـته از   این .اند کاربري باغ یا مسکونی بوده  نیز داراي برخی .گردیده است بودند و کاربري آنها در صورت نیاز حفظ

 )بـازنگري ( طـرح تفصـیلی   در .یري گرددکاربري آنها به هر شکل جلوگ باید به هر صورت حفظ شده و از تغییر ها باغ

 ممنوع بوده و احداث ساختمان در ها باغاراضی این  تفکیک .است با عالمت باغ و با رنگ سبز مشخص شده ها باغ این

 صـاحب بـاغ مجـاز    و صرفاً براي سکونت ها باغدر مورد احداث بنا در  موجودهاي  آنها صرفاً با رعایت قوانین و بخشنامه

 .باشد می

داشـته انـد    مترمربـع ...  مساحتی بـیش از  هایی که در زمان تهیه طرح داراي کاربري باغ بوده و زمین :دوم ولویتا

عمده این اراضی داراي کاربري باغ و برخـی   درصد .متوسط پایین بوده است ولی کیفیت و ارزش باغ در حد متوسط و

از آنها که نگهداري آنهـا فاقـد توجیـه     برخی )بازنگري( طرح تفصیلی جدید در .کاربري خدماتی یا مسکونی دارند نیز

 ساخت و ساز قرار گرفته و امکان استفاده از آنها خدماتی تبدیل شده و تعدادي که موردهاي  به کاربري اقتصادي بوده

کـاربري ایـن    تغییـر  .شـده انـد   تبـدیل  )مشروط( کاربري مسکونی ي عمومی و خدماتی وجود ندارد بهها کاربريبراي 

 .بـود  با تأیید کمیسیون ماده پـنج اسـتان مقـدور خواهـد     صرفاً )بازنگري( اراضی تا قبل از تصویب نهایی طرح جدید

 .باشد می مقررات طرح الزامی است دارابودن سند مالکیت رسمی و رعایت ضوابط و بدیهی

 کمتر از طعه داراي مساحتباشند و کل ق می داراي کاربري باغ قبلی هایی که در طرح تفصیلی زمین :سوم اولویت

 و کاربري غالـب آنهـا مسـکونی    هستند ، مسکونی و داراي ساختمان قدیمیها زمینعمده این  درصد .است مترمربع... 
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صـدور   اراضی با رنگ زرد و دور آن با خط قرمز مشـخص شـده و   این .باغداري در آنها جریان ندارد باشد و فعالیت می

حسـاب جداگانـه بـه     با شهرداري و اخذ ارزش افزوده و نگهـداري آن در  به انجام توافق پروانه ساختمانی در آنها منوط

 .باشد می ي اولویت اولها باغمنظور تملک 

 اراضی کشاورزي ـ2ـ ب

 کشـاورزي مشـخص شـده انـد تـابع ضـوابط و مقـررات و        که در داخل محدوده قانونی شهر بعنوان اراضـی  اراضی

اراضـی   تفکیک و احـداث بنـا در آنهـا مطـابق ضـوابط مربـوط بـه        کشاورزي بوده و يها زمینمربوط به هاي  بخشنامه

ماده پنج استان امکـان پـذیر خواهـد     کاربري اینگونه اراضی صرفاً با رأي مثبت کمیسیون تغییر .کشاورزي خواهد بود

 .بود

 مقررات مشترك -4

 ي ناهماهنگها کاربريقطعات و  -4-1

 بت رسیده قبلیقطعات تفکیک شده و به ث -4-1-1

تصـویب و ابـالغ ضـوابط و مقـررات طـرح تفصـیلی        در صورتی که مساحت قطعات مسکونی تفکیک شده قبل از ـ

مجاور و افزایش مسـاحت آنهـا وجـود نداشـته باشـد       تراکمی باشد و امکان تجمیع با پالکهايهاي  حد نصاب کمتر از

 :زیر عمل خواهد شد بشکل

  طبقه دو واحد مسکونی در دو ترمربعم...  تا...  قطعات با مساحت ـ

 یک واحد مسکونی در یک طبقه مترمربع...  تا...  قطعات با مساحت ـ

 قطعه مزبور باید توسط شـهرداري یـا مـالکین پالکهـاي     مترمربع،...  مورد قطعات مسکونی با مساحت کمتر از در

گـردد و   ور تبدیل به فضاهاي سبز یا خدماتیشود و قطعه مزب می همجوار خریداري شده و یا معوض آن به مالک داده

 .یا با پالکهاي مجاور تجمیع شود

طـرح تفصـیلی بـیش از     تفکیک شده قبل از تصویب و ابـالغ ضـوابط و مقـررات    مسکونی مساحت قطعات چنانچه

سـائل  باشند درصـورتیکه م  تراکم و طبقات آنها کمتر از حدود تعیین شده جدید حداقل نصاب تفکیک باشند و میزان

 .مجاز بنمایند توانند درخواست افزایش تراکم و طبقات را تا حد می فنی ساختمان اجازه دهد

 تراکم بیشتر از میزان مجاز طبق ضوابط جدیـد باشـند   ساختمانهایی که قبل از آنها آغاز شده اند و داراي ـ2ـ1ـ4

 از ضـوابط  ر هنگام نوسازي و تجدیـد بنـا بایـد   بنا نمایند ولی د توانند بر مبناي پروانه ساختمانی اخذ شده احداث می
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 .مخصوص به خود تبعیت نمایند پهنه

 احداث باشد، اتمام ساختمان مزبوربراساس پروانه بنایی با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در دست چنانچه

 .باشد می فوذن پهنه بهنگام تجدید بنا تابع ضوابط مربوط به اما .ساختمان اخذشده قبلی مجاز خواهد بود

 ي ناهماهنگها کاربريادامه کار  -4-1-3

 و مشـروط آن منطقـه ناسـازگار اسـت موظـف بـه رعایـت        ي مجازها کاربريمالکین بناهایی که فعالیت آنان با  ـ

 .بود به محلهاي مجاز طبق نظر شهرداري خواهند دستورات شهرداري و رفع مزاحمت و آلودگی و انتقال

مـالکین   هماهنگ مستلزم تخریب کامل بناي موجود نباشد، يها کاربريربري این اماکن به در صورتیکه تغییر کا ـ

افـراد ذیـربط    نسبت به تغییر کاربري یا واگـذاري آن بـه سـازمانها و    بایستی می پس از درخواست متولی کاربري مجاز

 .اقدام نمایند

نـوع   نا و تأسیسات موجود میسر باشد بستگی بهراه تخریب ب در صورتیکه تغییر کاربري اماکن ناهماهنگ تنها از ـ

بـه تغییـر    کاربري مجاز در پی اعالم برنامه زمانبندي شده نسـبت  متولیان آلودگی و ایجاد مزاحمت، شهرداري و سایر

 .توافق با مالک اقدام خواهند نمود کاربري از طریق خرید یا دادن معوض و یا

 .ممنوع است ها کاربريتوسعه این نوع  ـ

بـه اسـتفاده    بیفتند یا خراب و فرسوده شوند، به کار انداختن یا چنانچه این ساختمانها و یا تأسیسات آنها از کار ـ

 .است درآوردن مجدد آنها ممنوع

 .ناهماهنگ دیگر ممنوع است تغییر کاربري یک استفاده ناهماهنگ به استفاده ـ

 .دیدگی ممنوع است تجدید بنا یا تعمیرات اساسی در موقع خرابی یا آسیب ـ

 ارتباطیهاي  ي واقع در تقاطع شبکهها زمینشرایط ساختمان در  -4-2

شهرسـازي و   شورایعالی... ي شهري مصوبها راهطراحی  ارتباطی مطابق آئین نامههاي  حریم تقاطع شبکه مقدار ـ

مسـتلزم توجـه بیشـتر     ذکورمـ هـاي   به احداث هرگونه بنا و تأسیسات در حریم اقدام .شد معماري ایران تعیین خواهد

 .جزئیات شهري است شهرداري در جهت تطبیق با طرحهاي

باشـد از   احـداث شـده  هـا   مقررات طرح تفصیلی در حرایم تقـاطع  در صورتیکه بنایی قبل از تاریخ ابالغ ضوابط و ـ

ان عقب نشـینی و تخریـب   میز اولویت اول قرار دارد، با توجه به طرح تقاطع، درها  آنجایی که رعایت بر اصالحی تقاطع

 .گردید بنا تعیین خواهد
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هماهنگی  رعایت معماري ساختمانهاي نبش شده باشد و از بایست می در طراحی ساختمانهاي مشرف به مقاطع، ـ

 .باشند کافی با یکدیگر برخوردار

 .ارتباطی ممنوع استهاي  استقرار ساختمان در محدوده مثلث دید شبکه ـ

 ارتباطی ممنـوع هاي  در محدوده مثلث دید تقاطع متر...  کاري مجتمع با ارتفاع بیش ازپوشش گیاهی و درخت  ـ

 .است

 ي مختلفها کاربريشرایط در  مجاز و سایرهاي  مقررات مربوط به همجواري و دسترسی -4-3

 .گردد بایست مستقالً تأمین می ، دسترسیها کاربري با توجه به موارد استفاده مجاز در هر یک از ـ

 .ي متناسب ضروري استها کاربريهمجواري  در طراحی و جانمایی مراکز محله و ناحیه رعایت ـ

 گردنـد، همجـوار   مـی  آمـد و ایجـاد سـر و صـدا     و فعالیتهـایی کـه موجـب رفـت و     هـا  کاربريو استقرار  احداث ـ

بهزیسـتی   ي درمـانی و هـا  يکـاربر نظایر آن که بیشـتر در گـروه    ، خوابگاهها، مراکز نگهداري سالمندان وها بیمارستان

 .گردند ممنوع است می طبقه بندي

 اسـتقرار  .گـردد  مـی  فضاهاي ورزشی و فرهنگی توصـیه  استقرار فضاهاي آموزشی همجوار پارك و فضاي سبز و ـ

 .توصیه نمی شود شهري 2و 1شریانی درجه هاي  شبکه فضاهاي آموزشی درحد ابتدایی و راهنمایی در کنار

 .میگردد و فضاي فرهنگی توصیه ها پاركسبز و  پذیرایی و جهانگردي همجوار با فضاياستقرار فضاهاي  ـ

 .گردد می بهزیستی و پارك توصیه ي درمانی همجوار با فضاهايها کاربرياستقرار  ـ

 .ممنوع است ها راهسر چهار  یی نظیر پمپ بنزین و پارکینگ درها کاربرياستقرار  ـ

بـه   نباید منجر به عدم دسترسی مستقیم واحدهاي مسـکونی  کونی، نوع استفادهي مختلط مسها کاربريدر مورد  ـ

 .معابر عمومی گردد

 .شبکه مناسب ضروري است احداث ها بیمارستاني عمومی نظیر ها کاربريدر اطراف  ـ

 .قطعات مسکونی ممنوع است یی نظیر صنایع و انبارداري همجوارها کاربرياحداث  ـ

 تأمین )اي محله محلی و جمع کننده يها خیابان( ي محلیها خیابانی فقط از طریق دسترسی واحدهاي مسکون ـ

داشته باشند بـه غیـر از    دسترسی 2 شریانی درجه يها خیاباناز واحدهاي مسکونی منفرد نباید به  هیچیک .گردد می

 .دارند کنترل شدههاي  صورت مجموعه طراحی شده اند و دسترسی مسکونی که بههاي  مجموعه

رعایـت   معلوالن الزم است ضوابط معلوالن جسـمی و حرکتـی   درکلیه ساختمانهاي عمومی به منظور رعایت حل ـ
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 .گردد می ي مختلف ارائهها کاربريدر  ادامه جدول شعاع عملکرد و همجواري مناسب و دسترسی در .گردد

 ريي مختلف شهها کاربري شعاع عملکرد مفید و هم جواري و دسترسی مناسب در جدول

 کاربري نوع
عملکرد  شعاع

 مفید
 جواري مناسب هم

 هاي  محدودیت
 جواري هم

 شبکه دسترسی نوع

 متر...  کودکستان

مسکونی،  واحدهاي
مراکزتجاري، 

واحدهمسایگی، فضاهاي 
در مقیاس  سبزعمومی

 واحدهمسایگی

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
صنعتی و مشاغل مزاحم و 

 آوري زباله محل جمع

از معبر جمع  دسترسی یک
  و پخش کننده

اي و بقیه از طریق  محله
شبکه پیاده، 

 محله واحدهمسایگی یا

 متر...  دبستان

مسکونی،  واحدهاي
مراکزفرهنگی مقیاس محله، 

 مراکزمحله فضاهاي

سبزعمومی، محل بازي 
 کودکان

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
صنعتی و مشاغل مزاحم و 

...  جمع آوري زبالههاي  محل
فاصله از  حداقل .ترم

 متر...  مراکزدرمانی

اصلی از جمع و  دسترسی
  پخش کننده

اي و در مسیرشبکه  محله
 پیاده محله

 مدرسه

 راهنمایی
 متر... 

مقیاس محله  مراکزفرهنگی
و ناحیه، مراکزمحله و ناحیه، 

سبزعمومی و بازي  فضاهاي
  کودکان،

 ورزشیهاي  زمین

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
...   ی و مشاغل مزاحمصنعت

حداقل فاصله از  متر،
 متر...  مراکزدرمانی

اصلی از جمع و  دسترسی
  پخش کننده

اي و در مسیرشبکه  محله
 پیاده محله

 دبیرستان
 در( مرکزناحیه

موارد خاص 
 )مرکزمنطقه

پارك ناحیه  مراکزفرهنگی،
ورزشی هاي  اي، زمین

چندواحد  شود می توصیه
  درکنار هم

 .ودبینی ش پیش

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
صنعتی و مشاغل مزاحم و 

 ،...   جمع آوري زبالههاي  محل
  حداقل فاصله از مراکزدرمانی

داشتن فاصله مناسب از  متر،... 
 مراکزتجاري

اصلی از  دسترسی
  معبرجمع و پخش کننده

اي و نزدیکی به  ناحیه
ایستگاههاي وسایل حمل و 

 عمومی نقل

 مراکز

 درمانی

در  ستقرارا
 مرکزناحیه

ناحیه هاي  پارك درمجاورت
 اي و فضاهاي سبز و

 بازعمومی

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
...  صنعتی و مشاغل مزاحم

فاصله مناسب از  متر،
مراکزآموزشی فاصله کافی از 

 ورزشی مراکز

اصلی از  دسترسی
  معابرجمع و پخش کننده

 اي ناحیه

 استقراردرمرکز

 منطقه وشهر
 سبزشهري ايفضاه

ي ها کارگاهفاصله از  حداقل
...  صنعتی و مشاغل مزاحم

مناسب ازمراکز  فاصله .متر
از حریم  فاصله .آموزشی

خیابان توسط ایجاد فضاي 
از مراکز  دوربودن .سبز

 تأسیسات و تجهیزات شهر

اصلی از  دسترسی
 با2یا1معابرشریانی درجه

 دسترسی کنترل
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 ي مختلف شهريها کاربري اري ودسترسی مناسب درشعاع عملکرد مفید و هم جو جدول

 مناسب همجواري عملکردمفید شعاع کاربري نوع
هم هاي  محدودیت

 جواري
 شبکه دسترسی نوع

سبز  فضاي
 عمومی

بازي  زمین
 کودکان

در  استقرار( متر... 
مراکز واحد 

 )همسایگی

 درمجاورت

مراکزتجاري و فضاي 
 بازواحدهمسایگی

جمع آوري  ازمراکز
له فاصله داشته زبا

 باشد

از  دسترسی
معبرمحلی و شبکه 

 پیاده

 محله اي پارك
استقرار در ( متر... 

 )مراکز محالت

 درمجاورت

مراکزآموزشی و 
 فرهنگی و مراکز

 اي محله

مناسب  فاصله
ازمشاغل مزاحم 
 ومراکز جمع آوري

 زباله

 دسترسی

شبکه  ازمعبرمحلی
 پیاده

 یهاستقراردرمراکزناح ناحیه اي پارك

جواري  هم
بامراکزآموزشی و 
فرهنگی به تناسب 

پارك و  موقعیت
توان  می وضعیت ناحیه

 تأسیسات خدماتی و

تفریحی در پارك 
 ایجاد نمود

مناسب از  فاصله
مشاغل مزاحم ومراکز 

 .زباله جمع آوري

بینی شبکه  پیش
سواره درپارك صرفاً 

  اضطراري براي موارد
 30 و باسرعت حداکثر

 تدرساع کیلومتر

از  دسترسی
 و 2معبرشریانی درجه
جمع و پخش 

ناحیه اي هاي  کننده
 محلی و

  پارك
اي و  منطقه

 شهري

درمرکزمنطقه  استقرار
 یا شهر

جواري  هم
بامراکزآموزشی، 
فرهنگی، درمانی، 

 تجاري اداري،

بینی حرکت  پیش
سواره درپارك صرفاً 
 براي موارداضطراري و

... با سرعت حداکثر 
 تدرساع کیلومتر

اصلی  دسترسی
 ازمعبرشریانی درجه

 2و 1

 متر...  )ناحیه( مراکزورزشی

و ها  با پارك همجواري
فضاهاي سبزعمومی، 

 مراکزآموزشی و

 فرهنگی

مناسب از  فاصله
تأسیسات صنعتی و 

مشاغل مزاحم، 
جمع آوري هاي  محل

زباله، تجهیزات 
 شهري

جمع و هاي  شبکه
پخش کننده محله 

 اي اي و ناحیه

 تجاري و خدماتی مراکز
مقیاس ناحیه  در

 منطقه وشهر

 مراکزخدماتی،

فضاهاي سبز عمومی 
و ورزشی، 

ایستگاههاي وسایل 
عمومی،  نقلیه
عمومی، هاي  پارکینگ

دارابودن فضاهاي 
براي باراندازي و  کافی

 بارگیري

 مراکز مراکز درمانی،
 تولیدي

ازمعابر  دسترسی
جمع و پخش کننده 

 محله اي و ناحیه اي

یاس ناحیه و درمق
معابرشریانی درجه 

 دوم با کنترل

دسترسی در مقیاس 
 منطقه وشهر
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 شهريهاي  پارکینگ -4-4

 مورد ساختمانهاي عمومی پرتردد ضوابط مربوط به پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در -4-4-1

  و اداري ، مراکـز تجـاري  هـا  بیمارسـتان  پرتـردد از قبیـل مراکزآموزشـی، درمـانی و     عمــومی کلیـه بناهـاي   ــ 

 .باشند دسترسی جداگانه و سرویس و پارکینگ انتظار باید عالوه بر دسترسی مستقیم واحدها، داراي راه می

 ي مراجعـه هـا  اتومبیـل عمومی پرتردد متناسب با میزان  احداث پارکینگ انتظار در نزدیکی ورودي ساختمانهاي ـ

 .کننده الزامی است

رفـت و   نشینی از بر قطعه و طراحی نحوه ورودو خروج، مانع د به وسیله عقببای می نحوه احداث پارکینگ انتظار ـ

 .نگردد آمد و کندي حرکت سایر وسایل نقلیه

 عمومی ي مشترك وها پارکینگضوابط مربوط به احداث  -4-4-2

 .است متر ... فضاي الزم براي پارك اتومبیل  حداقل ـ

 .گردد می تأمین متري...  شبکه طریقي عمومی و مشترك حداقل از ها پارکینگدسترسی  ـ

 .زیربنا مجاز است مترمربع...  حداکثر ي عمومی روباز تنها احداث نگهبانی باها پارکینگ ـ

 .پارکینگ ضروري است ي مشترك امکان دسترسی کلیه واحدها بهها پارکینگ ـ

 .باشد می متر...  ها راهي عمومی تا چهار ها پارکینگحداقل فاصله ورودي  ـ

بایـد   آلودگی هوا، آلودگی صوتی و بصري در محوطه پارکینگ ي عمومی به منظور جلوگیري از ایجادها پارکینگ ـ

 .درختکاري و فضاي سبز ایجاد گردد

عبـور مطـابق    اندازه هر یک از محلهـاي پـارك اتومبیـل و عـرض راه     با توجه به نحوه استقرار و زاویه آن، ابعاد و ـ

 .درنظر گرفته شود بایست می ینگاستانداردهاي طراحی پارک

دسترسـی   موردنیاز است بعالوه فضـاي حرکـت در پشـت آن و راه    متر...  براي پارك هر اتومبیل فضایی به اندازه ـ

 .شود هر اتومبیل بتواند مستقالً وارد و خارج مستقل به محلهاي پارك باید پیش بینی شود و

 دطبقهچن ي عمومیها پارکینگضوابط مربوط به   4-4-3

به دلیل احتراز از ایجاد ترافیک در  ولی .تراکمی وجود ندارد ي عمومی چندطبقه، محدودیتها پارکینگدر احداث  ـ
 .گردد می پیشنهاد طبقه 6 وخروج حداکثر تعداد طبقات ورودهاي  رامپ

 مترمربع...  حداکثر وموتورخانه و نگهبانی به مساحت ي عمومی چندطبقه تنها پارك وتوقف اتومبیلها پارکینگ در ـ

 .باشد می مجاز
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 .باشد می ... حداقل شعاع گردش برابر و...  و حداکثر شیب آن متر...  عرض رامپ حرکتی در طبقات ـ

 .استانداردها و ضوابط جاري ضروري است ایجاد تهویه و سازه مناسب با درنظرگرفتن ـ

الزامـی   مطابق استانداردهاي طراحـی  ها اتومبیلآمد  رفت و رعایت حداقل ابعاد پارك اتومبیل و سطوح مربوط به ـ

 .است

 .برسد طرح معماري باید به تأیید کمیته فنی ـ

 ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگانی 4-5

 مجازهاي  استفاده 4-5-1

 احداث کیوسک پست، روزنامه فروشی و تلفن ـ

 ایجاد فضاي سبز ـ

 و ورزشی محله اي و استخرشنا ل تفریحیي بازي کودکان و استقرار وسایها زمینایجاد  ـ

 روباز احداث تأسیسات بهداشتی و گلخانه و پارکینگ ـ

 احداث استخر و آب نما به صورت روباز ـ

 احداث دکه یا کیوسکهاي تجاري کوچک ـ

 احداث تأسیسات فرهنگی، اجتماعی ـ

 میزان محدودیت احداث ساختمان  4-5-2

 باز تا حداکثر سطح فضاي باز و بـا ارتفـاع حـداکثر یـک     ساختمان در فضاي حداکثر زیربناي مجاز براي احداث ـ

 .طبقه مجاز است

 تأسیسات و تجهیزات الزم 4-5-3

سـپتیک و فاضـالب، احـداث پسـت بـرق و تلفـن در        احداث تأسیسات و تجهیزات مربوط به چـاه و تصـفیه آب   ـ

 مومی لطمـه نزنـد و از نظـر انتخـاب مصـالح وفـرم      ع باز مناسب، مجاز است مشروط برآنکه به زیبایی فضاي فضاهاي

 .معماري در تناسب با محیط اطراف باشد

 بهداشتی و محیط زیست باید در مکـان مناسـب دور از   احداث تأسیسات بهداشتی عمومی ضمن رعایت مقررات ـ

 .چشم انداز عمومی احداث گردد

 موقتهاي  ضوابط مربوط به سازه 4-5-4
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 .و افراد غیر داشته باشد اید ایمنی کامل براي کارکنانموقت بهاي  کلیه سازه ـ

اشـراف بـه    مغایرتی با ضوابط محـیط زیسـت داشـته باشـد و سـبب      نباید )کیوسک( احداث هرگونه سازه موقت ـ

 .ایجاد نماید ي مجاور مزاحمتها کاربريدرختان گردد و نباید براي  واحدهاي مسکونی گردد و نباید باعث قطع

 رعاملپدافند غی 4-6

بینی حفاظـت   پیش به موظف...) هتل و  سینما،( بناهاي عمومی کلیه ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به آن و ـ

 .باشند می و بمباران و سوانح طبیعی براساس دستورالعملها بنا و ساکنین آن از خطرات احتمالی جنگ

 یکی از ضروري ترین ارکان طراحی اسـت کـه  غیرعامل  بزرگ مسکونی توجه به پدافندهاي  در طراحی مجموعه ـ

 .باشد می حلهاي اجرایی سازمان تهیه کننده طرح موظف به مطالعه و ارائه راه

 ضوابط مربوط به پله فرار و آسانسور 4-7

 و )احتسـاب همکـف   بـا ( بباال و یا داراي پنج طبقه متر...  ي مجاورها خیابانساختمانهائیکه ارتفاع آنها از سطح  ـ

 .باشند می هستند موظف به تجهیز ساختمان به آسانسور بیشتر

 و )احتسـاب همکـف   بـا ( بباال و یا داراي پنج طبقه متر...  ي مجاورها خیابانساختمانهائیکه ارتفاع آنها از سطح  ـ

 .باشند می نشانی بیشتر باشند موظف به احداث پله فرار و تجهیزات آتش

 )گکمپین( ضوابط مربوط به اقامت موقت 4-8

 ضوابط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت در هرحـال      نحوه احداث کمپنیگ و اردوگاههاي جهانگردي تابع ـ

 .ابنیه مجاز آن قابل تفکیک نباشند بایستی به گونه اي طراحی شود که عناصر و اجزاء و

ردشـگران، الزم  مراکـز مناسـب بـراي اسـکان موقـت گ      به منظور رونق صنعت گردشگري و با توجه به عدم وجود ـ

 داراي پتانسیل الزم در داخل یا خارج محدوده قـانونی  ي مناسبها مکاننهادهاي محلی مرتبط نسبت به تجهیز  است

مناسـب، آب   باید نیازهـاي زیسـتی اعـم از دسترسـی     ها مکاناین  در .نمایند به منظور اسکان موقت گردشگران اقدام

تجهیـزات موردنیـاز ارائـه     کنترل و نگهبانی مجموعه و سایر تأسیسات و بهداشتی، آشامیدنی، لوازم تهیه غذا، سرویس

 .گردد

 قانونی و ضوابط آنهاهاي  حریم 4-9

 عهده ایجادکنندگان ساختمان و تأسیسات و حریم هـایی  اعم از حریم هایی که رعایت آن بهها  کلیه حریم رعایت

 .است است براساس ضوابط زیر الزامیساختمان  که رعایت آن به عهده استفاده کنندگان از زمین و
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 ي فصلیها مسیلو ها  حریم رودخانه 4-9-1

 تعاریف

قـرار   شود که در حداکثر طغیان معمولی زیـرآب  می اطالق بستر به آن قسمت از رودخانه، نهر طبیعی و یا مسیل ـ

 .گیرد

آماري و احتماالت هیـدرولوژیک   از طریق محاسبات ساله...  حداکثر طغیان معمولی آن میزانی است که با تناوب ـ

 .گردد می وزارت نیرو و ادارات تابعه محاسبه و تعیین توسط

نهر طبیعی است کـه حفاظـت آن الزم اسـت و بالفاصـله      حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، و یا ـ

 .از بستر قرار دارد پس

مـورد   اینکه آب دائم و یا فصـلی داشـته باشـند برحسـب    از  اعم ها مسیلو یا ها  حریم نهرهاي طبیعی یا رودخانه ـ

 .شد طرفین رودخانه یا مسیل و یا نهر طبیعی تعیین خواهد توسط وزارت نیرو و یا ادارات تابعه براي

 ضوابط

 .گردید وزارت نیرو و سازمانهاي تابعه آن تعیین خواهد موجود در شهر توسطهاي  میزان حریم مسیل و رودخانه ـ

 .تفصیلی سابق مالك عمل خواهد بود اعالم حریم مذکور، حریم اعالم شده در طرحقبل از  تا

 هـا  مسـیل خاك رس بستر و حریم رودخانـه هـا، نهرهـا و     صدور مجوز بهره برداري یا واگذاري از شن و ماسه و ـ

 .است منوط به کسب موافقت قبلی از وزارت نیرو

رودخانـه   نحوي انجام شود که درحداکثر طغیان معمـولی آب  باید به ها مسیلیا ها  دیواره سازي در کنار رودخانه ـ

سازي بایـد قـبالً بـه تصـویب      دیواره مربوط بههاي  و نقشه طرح .آب باشد یا نهر طبیعی یا مسیل قادر به عبور جریان

 .باشد وزارت نیرو رسیده

 میـزان  شود و باید در سراسر آن به می احداث شده محاسبه در صورت دیواره سازي، حریم بالفاصله پس از دیوار ـ

 .پناه مناسب باشند جان داراي در داخل محدوده خدماتی شهر باید سرپوشیده و یا ها مسیل .رعایت شود الزم

 بکلـی ممنـوع اسـت و تخطـی از ایـن امـر      ها  و رودخانه و نهرها ها مسیلاحداث هرگونه بنا و تأسیسات درحریم  ـ

 .هد بودموجب تخریب بناي احداث شده خوا

نیـرو   با نظر مثبـت وزارت ها  امثال آن در حریم رودخانه وجود عناصري چون باغات، مزارع فضاهاي سبزعمومی و ـ

 .یا ادارات تابعه آن بالمانع است
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 نهرهاي طبیعی بشرطی که دسترسی به رودخانه را با و ها مسیلو ها  کاشت چمن و گل کاري در حریم رودخانه ـ

 .بالمانع است دشواري مواجه نسازد

 حریم معابر 4-10

 .است مذکور احداث هرگونه بنا ممنوعهاي  حریم در .است معابر درنقشه طرح منعکس شدههاي  حریم ـ

از بر حـریم قـانونی    متر...  محدوده طرح جامع بمیزان ورودي به شهر در محدوده استحفاظی تاهاي  حریم شبکه ـ

 .باشد می راه از هر طرف

 .ممنوع استها  جزئیات شهري براي تقاطع صدور جواز احداث بنا تا تهیه طرحها  درحریم تقاطع ـ

 هـا  کـاربري و از نقطه نظر مقررات و قوانین مربـوط بـه    در حریم معابر صرفاً درختکاري و چمن کاري مجاز است ـ

 .شوند می ي فضاي سبز تلقیها کاربريجزء 

 حریم آثار تاریخی 4-10-1

استان تعیین شده و هرگونه دخل و تصرف و فعـالیتی   ه توسط سازمان میراث فرهنگیحریم مناطق حفاظت شد ـ

 .انجام گیرد تواند سازمان میراث فرهنگی می حریم مذکور فقط در

 حریم چاههاي آب شهر 4-10-2

 .است بوده و ساخت و ساز در این حریم ممنوع متر...  حریم چاههاي آب شرب شهر به شعاع ـ

 یمقررات عموم 4-11

 خصوصی و خیریه و نهادهاي انقالبـی جهـت تفکیـک زمـین و     و کلیه افراد حقیقی و حقوقی و موسسات دولتی ـ

 .دریافت نمایند بایست از شهرداري مجوز می توسعه و احداث بنا

 مصوبات قبلی از طرف شهرداري تا قبل از ابالغ ضوابط کلیه مجوزهاي تفکیک و توسعه و احداث بنا که براساس ـ

حاضـر   شهرداري موظف به رعایت کلیه مفـاد ضـوابط و مقـررات    قررات صادرشده است معتبر بوده و از تاریخ مزبورو م

 .خواهد بود

مقررات ملی ساختمان علی الخصوص رعایـت مـوارد    احداث کلیه بناهاي عمومی و خصوصی رعایت در طراحی و ـ

 .هرسازي الزامی استمسکن و ش وزارت بنادر مقابل زلزله و دستورالعملهاي ایمنی

 ضوابط و مقررات شهرسـازي و معمـاري بـراي معلـولین     در طراحی و احداث کلیه بناهاي عمومی و معابر رعایت ـ

 )سایت شهرداري خلیل شهر( .است الزامی )شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مصوبه(
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 شهرسازي و معماريهاي  معرفی انواع طرح

  ملی منطقه ايهاي  طرح

  مع سرزمین طرح جا

و خط مشیهاي ملـی و اقتصـادي    ها هدفاست که شامل استفاده از سرزمین در قالب  طرح جامع سرزمین، طرحی

شـهرها و   بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شـهري و روسـتایی کشـور و حـدود و توسـعه و گسـترش       از طریق

بـوده و در اجـراي برنامـه هـاي      نگردي و خدماتیشهرکهاي فعلی و آینده و قطبهاي صنعتی و کشاورزي و مراکز جها

  نماید  ي عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگیها بخشعمرانی 

  ملی طرح کالبدي

پیشنهاد شـبکه شـهري    هاي جدید، گسترش آینده شهرهاي موجود و ایجاد شهرها و شهرك با هدف مکانیابی براي

شهرها به منظور تسـهیل و   ا در پهنه کشور و سلسله مراتب میانکشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنه آینده

هـاي مجـاز    مقـررات سـاخت و سـاز در کـاربري     مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مـردم و پیشـنهاد چـارچوب   

  هاي سراسر کشور زمین

  اي منطقه طرح کالبدي

شـبکه شـهري    پیشنهاد هاي جدید، مکانیابی براي گسترش آینده شهرهاي موجود و ایجاد شهرها و شهرك با هدف

مراتب میان شهرها به منظور تسـهیل و   آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله

هـاي مجـاز    پیشـنهاد چـارچوب مقـررات سـاخت و سـاز در کـاربري       مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مـردم و 

   هاي سراسر کشور زمین

  ه ايطرح ناحی

  اي ناحیه) جامع( طرح توسعه و عمران

محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسـکن و شهرسـازي و    این طرح در اجراي وظایف

بـه   هیـات وزیـران،   5/11/1373ه مـورخ   407ت/70971و تصـویبنامه شـماره     -1353مصوي   -وظایف آن  تعیین

مطلـوب مراکـز فعالیـت، منـاطق      ه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و اسـتقرار ها و ارائ منظور تدوین سیاست

روستاها در یـک یـا چنـد شهرسـتان کـه از نظـر        خدمات براي ساکنان شهرها و حفاظتی و همچنین توزیع متناسب

ت فعـال متقابـل   از نظـر اقتصـادي، اجتمـاعی و کالبـدي داراي ارتباطـا      هاي طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و ویژگی
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  شود باشند، تهیه می

  شهري طرح مجموعه

هیـات وزیـران بـراي شـهرهاي بـزرگ و       13/8/1374ه مورخ /15311ت /9860شماره  این طرح بر اساس مصوبه

  شود آنها تهیه می شهرهاي اطراف

  شهريهاي  طرح

  شهر طرح جامع

بنـدي مربـوط بـه     از اراضـی و منطقـه  طرح بلند مدتی اسـت کـه در آن نحـوه اسـتفاده      طرح جامع شهر عبارت از

نیازمنـدیهاي   مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري و کشاورزي و تأسیسات و تجهیزات و تسـهیالت شـهري و   هاي حوزه

و بنـادر و سـطح الزم بـراي     هـا  فرودگـاه  و) ترمینـال (عمومی شهري، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط 

شـود و   نوسازي، بهسازي و اولویتهاي مربوط به آنها تعیین مـی  سهیالت عمومی مناطقایجاد تأسیسات و تجهیزات و ت

 کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعـی،  ضوابط و مقررات مربوط به

   .طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. گردد تهیه و تنظیم می

  فصیلیت طرح

معیارهـا و ضـوابط کلـی طـرح جـامع شـهر نحـوه اسـتفاده از          طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بـر اسـاس  

مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یک از آنها و وضـع دقیـق و    هاي شهري در سطح محالت زمین

مربـوط بـه    احـدهاي شـهري و اولویتهـاي   عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم سـاختمانی در و  تفصیلی شبکه

مختلـف شـهري در آن تعیـین     مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشـکالت شـهري و موقعیـت کلیـه عوامـل     

  .گردد ثبتی تهیه و تنظیم می ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارك شود و نقشه می

  ها طرحهاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت

هایی هستند کـه بـراي بهسـازي، نوسـازي و بازسـازي       ها طرح اي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافتطرحه

   . شوند دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود شهر تهیه می محالت شهر اعم از قدیم، جدید و یا مساله

  هاي جدید در شهرها سازي توسعه طرح آماده

ها شامل مجموعه عملیـات الزم بـراي مهیـا نمـودن زمـین       جدید در شهرها این طرحهاي  سازي توسعه طرح آماده

هاي اجرایی آن اسـت و بـه عنـوان     جهت احداث ممکن و تأسیسات الزم مربوط مطابق قانون زمین شهري و آیین نامه
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    .گردد هاي جدید شهري تهیه می طرح تفصیلی توسعه

  طراحی شهري

ي کیفیـت محـیط را بـر اسـاس ادراك و رفتـار مـردم کارشناسـان و مـدیران         طراحی شهري دانشی است که ارتقا

  .ملحوظ دارد

  طرح تفصیلی موضوعی

طرح موضوعی نیز طرحی است که براي احیاء برخی از مکانهاي متـروك و بـا عملکردهـاي قبلـی خـاص و ناحیـه       

و سواحل و یـا بـراي فعالیتهـاي    ا ه یا حفاظت چند ناحیه با ارزش معماري در محورها حومه) مثل معادن(هایی وسیع 

تفریحی و گردش و نیز فضاي سبز یا کمربند سبز تهیه می شود و همانطوریکه از معناي لغوي آن برمی آیـد معطـوف   

به موضوعات خاص برنامه ریزي و در واقع براي تکمیـل طرحهـاي تفصـیلی پایـه و موضـعی مـی باشـد و مشخصـات         

محدود تغییر در موضوع خاص محدوده هایی خاص در بخشـی از شـهر یـا    عمومی چنین طرحی عبارت است از زمان 

در سطح تمام شهر و همراه با ویژگیهاي قابل تغییر یا اصالح بودن از نظر مشخصات اجرایی نیز ایـن طـرح مـی توانـد     

اجـرا   صورت گرفته و با همکاري نهادهاي مرتبط با موضوع توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوي آنها

جنبه هاي خاص تقویت سایر طرحهاي شهري و تعیین وظـایف نهادهـاي ذیـربط     وظایف خاص طرح ساماندهی. شود

 و سیاسـتهاي اجرایـی و سـایر مطالـب     هـا  ضـرورت نیز شامل نقشه پیشنهادات گزارش مکتوب براي  بوده و اسناد آن

  .توضیحی و تشریحی می باشد

  طرح تفصیلی موضعی

که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکـانی بـا محـدودیت همـراه بـوده و شـامل طراحـی        طرح موضعی طرحی است 

توسعه جدید شهر با تجدید نظر در طرحهاي توسعه قبلی و یا بهسازي مناطقی از شهر و یا ترکیبـی از اینهـا خواهـد    

عمیق در محـدوده نسـبتا   از نظر مشخصات عمومی این طرح برا یحداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت تغییرات . بود

   .کوچکتر تهیه شده و قابل تغییر و اصالح می باشد

دوي آنهـا صـورت گرفتـه و بـا همکـاري نهادهـاي        اجراي آنها توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبـی از هـر  

وظایف خاص چنین طرح ساماندهی مراکـز  . جدید انجام خواهد شد ي مرکزي یا نواحی بزرگها بخشمختلف به ویژه 

 مسکونی قدیم و یا جدید و ساماندهی نواحی صنعتی تجاري تفریحی گردشگري و غیره بوده شهري ساماندهی نواحی

توضیحی و تشریحی همـراه   اسناد آن نیز شامل نقشه پیشنهادات سند پیشنهادات و سیاستهاي اجرایی و سایر مطالب
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  .با برآوردهاي مالی می باشد

  طرح هادي شهري

هـاي شـهري    رت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینطرح هادي شهري عبا

هـاي کوتـاه مـدت و مناسـب بـراي       حـل  براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوري شهر و ارایه راه

  باشند، تهیه می شود شهرهایی که داراي طرح جامع نمی

  طرح شهرهاي جدید

  تصــویب نامــه شــماره  )1(ی کــه بـراي ایجــاد شــهرهاي جدیــد طبــق تعریـف مــاده   هــای عبـارت اســت از طــرح 

اي ضرورت و مکـان   در قالب طرح هاي کالبدي ملی و منطقه اي و جامع ناحیه  25/6/1371  مورخ  هـ276ت/2340

سـید و  راي عالی شهرسازي و معمـاري ایـران خواهـد ر   ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معین به تصویب شو

  .متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی براي آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود

  هاي مسکونی طرح شهرك

هاي مسکونی طرحی که براي ایجاد یک مرکز جمعیتی جدید در خـارج از محـدوده قـانونی و حـریم      طرح شهرك

    .ـ تهیه می شود 1355شهرها ـ مصوب 

  ها طرح سایر شهرك

ها طرحهایی که براي ایجاد شهرك غیرمسـکونی بـا عملکـرد خـاص نظیـر صـنعتی، توریسـتی،         طرح سایر شهرك

  )معاونت شهرسازي و معماري شهرداري شیراز( .شوند تهیه می مربوط به آنها  طبق مقررات و قوانین …تفریحی و 

  کلیات محتوي طرح جامع

ي طـرح جـامع شـهرها، فلـذا ذیـالً قسـمتی از       با محتوا ها شهرداريبا توجه به اهمیت آشنایی کارشناسان محترم 

  .گردد جهت آگاهی درج می ها ضرورت

 توسعه جمعیت و افزایشهاي  وبرنامه ها ضرورت -1

توسعه ناشی از انها مثل کمبود هاي  ومحدودیت سرزمین ملی واقتصادي وزیست محیطی بهره وريهاي  اولویت -2

  بهره وري اب به عنوان مهمترین عامل تعیین نوع

جهانگردي مختلت و غیـره و اهمیـت ان    صنعتی کشاورزي خدماتی-در حال واینده-نقش و عملکرد اصلی شهر -3
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  در منطقه و کشور

  عمومی وخصوصیهاي  عمرانی بخش هماهنگهاي  برنامه -4

  دیگر و مبانیها  ضرورت -5

 محتواي اصلی طرح جامع

  ساخت شهر و توسعه -1

 ناپیوسته و غیره. پیوسته. خطی. شعاعی. متمرکز ساختی وکالبدي مثل مشخصات -1/1

  عمده و موثر شهرهاي  کاربرد–عملکردهاي اصلی  تعیین حوزه -1/2

 فرودگاه و غیره.و تهسیالت شهري عمده مثل خط اهن شهري  خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی -1/3

 شهري مثل مناطق و محالت نظام تقسیمات واحدهاي -1/4

 اقلیمی و مناطق نوسازي و بهسازي . صنعتی. وبافتهاي خاص مثل تاریخی تعیین عناصر -1/5

 شهر جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت -2

 احتماالت جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیري -2/1

 زیربناهاي شهري منابع و محاسبات ظرفیت -2/2

  حدود کلی تراکم جمعیت شهر -2/3

 حریم شهر محدوده استحفاظی شهر یا -2/4

  بري مسکونیکار

  استفاده مجاز ازاراضی

  مقررات تفکیک ضوابط و

  ضوابط سطح اشغال تراکم و تعداد طبقات ساختمانی

  پارکینگ ضوابط پیلوت و

محدودیت ارتفاع ساختمان نسـبت بـه    مصوبه کلی کمسیون ماده پنج بعنوان متمم ضوابط طرح تفصیلی به منظور

   عرض گذر

  کاربري تجاري

   مجاز.مشروط.زمجا انواع فعالیتهاي
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   ضوابط و مقررات تفکیک وساخت و ساز در منطقه تجاري شهري

  ضوابط پارکینگ

  کاربري مسکونی

  ممنوع انواع فعالیتهاي مجاز مشروط

  فعالیتهاي مجاز

مسکونی با تراکم پیشبینی شده درطرح تفصیلی تعریف شـده   با کاربري مسکونی احداث ساختمانهايهاي  در فضا

مسکونی نیازمند فضـاهاي خـدماتی و عمـومی جهـت سـرویس رسـانی بـه        هاي  ساختمان ه این کهولی باتوجه ب.است

مجاز یـاد  هاي  کاربري توانند در این مناطق ایجاد شوند کهاز انها بعنوان می دیگري نیزهاي  میباشند کاربري شهروندان

  .کنیم و عبارتند از یم

  . شامل احداث فضاهاي اموزشی در سطح محله اي

  .هنرستان.ییراهنما.دبستان.دكمهد کو

اموزشی تا مقطـع متوسـطه و نیـز احـداث مـدارس غیـر انتفـاعی و فنـی          در سطح ناحیه اي سایر مراکز واحدهاي

  هنرستان اي وحرفه

  هنر و مذهبی.مراکز فرهنگی 

  ...تزریقات و مراکز بهداشت و.درمانگاه.حمام.در سطح محله مانند درمانی.احداث واحدهاي بهداشتی

  سالمندان و مراکز نگهداري از کودکان معلول اث سراياحد

  بازي کودکان و خدمات مشابههاي  احداث جاده فضاي سبز و پارك و زمین

  .ناحیه اي مانند احداث تاسیسات و تجهیزات شهري در مقیاس محله اي و

  ربطضوابط دستگاههاي ذی تاسیسات گاز رسانی شهري با رعایت.منابع ابی .مخابرات .پست برق 

  عمومی در مقیاس ناحیههاي  احداث پارکینگ

  اداري درمقیاس ناحیه احداث مراکز

   کاربري ورزشی احداث واحدهاي ورزشی درصورت دارا بودن ضوابط مربوط به

  .اخذ مصوبه قابل اقدام خواهد بود و 5موارد فوق االشاره بعد از درخواست از کمیسیون ماده .تبصره

  مشروطهاي  فعالیت
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مجاز خانگی در منطقه مسکونی درصورتی مجاز است که ضمن کسـب مجـوز از محـیط زیسـت     هاي  ارگاهاحداث ک

همچنـین مکـان چنـین    .نکند متر مربع تجاوز 20متر مربع و حداکثر از  15محل فعالیت مورد نظر حداقل از  مساحت

از بـراي فعالیتهـاي فـوق نیـز     پارکینگ مورد نی فعالیتی با فضاي مسکونی در یک فضاي محصور مشترك قرار نگیرد و

  .تامین شود

   ممنوع فعالیتهاي

  .مشروط کال ممنوع است مجاز وهاي  در اراضی باکاربري مسکونی هرگونه استفاده دیگر غیر از استفاده

  .مجاز میباشد صدور پروانه ساختمانی تنها در قبال ارائه سند مالکیت.تبصره

  ضوابط و مقررات تفکیک

  .تراکم کم

  .مترمربع است 150تفکیکی در محدوده تراکم کم  حت قطعاتحداقل مسا

  .تراکم متوسط

  .متر مربع است 200تفکیک در محدوده تراکم متوسط  حداقل مساحت قطعات

  .تراکم زیاد

سایت انجمن تخصصـی شهرسـازي   ( .است متر مربع 300قطعات تفکیکی در محدوده تراکم زیاد  حداقل مساحت

  )ایران

 صدور پروانه ساختمان و چگونگی انجام عملیات ساختمانی گزیده اي از مقررات

برداران محترم باید ضـوابط و مقـررات ضـوابط طـرح      بدیهی است بهره. مقررات ذیل بعنوان نمونه قید گردیده است

  .جامع و هادي شهر خود را نیز رعایت نماید

سازمان نقشه برداري کـه توسـط    1:2000بر مبناي محل مشخص شده در نقشه و با کروکی  ساختمانی پروانه -1

و فقط براي ساختمان در محل مذکور معتبر است و هر آینه معلـوم گـردد    می شودمالک تسلیم و تایید گردیده صادر 

که محل مورد ساخت غیر از محل مشخص شده به شرح مذکور در این پروانه میباشد این پروانه از شخصی کـه از هـر   

 .ی این پروانه می گردد نیز جاري استطریق قانونی قائم مقام متقاض

این پروانه صرفا از لحاظ شهرسازي صادر شده و از نظراحراز مالکیت و هرنوع دعـوي حقـوقی و سـایر مراحـل       -2
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دیگر هیچگونه سندیتی نخواهد داشت و در صورتی که محل مورد تقاضا قبل از ساختمان در اجاره باشد صدور پروانـه  

  .بود مجوز تخلیه ملک نخواهد

هر گاه مشخصات تعیین شده در نقشه هاي مصوبه با مندرجات این پروانه از نقطه نظر جزئیات فنی و اجرایـی    -3

  .تفاوت داشته باشد فقط مندرجات این پروانه معتبر خواهد بود

  .باشد این پروانه و نقشه ارائه شده به شهرداري و یا فتوکپی آنها باید همیشه در محل کارگاه در دسترس  -4

در مدت عملیات سـاختمانی بایـد پـیش بینـی هـاي الزم از نظـر ایمنـی کـارگران و عـابران و سـاختمانها و             -5

  .تاسیسات مجاور توسط مالک بعمل آمده و مهندس ناظر مکلف بر نظارت بر حسن انجام عملیات است

ف نمـوده و بـر مبنـاي گـواهی     مالک مکلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی کتبا تقاضاي تعیین بـرو کـ    -6

  .صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد

  .مالک مکلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطالع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید  -7

مانی چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قدیمی قبل از انجام عملیات سـاخت   -8

  .، تخریب بنا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است

کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر مهندس ناظر قید شده در پروانه که از طرف مالک به شهرداري   -9

معرفی شده انجام گیرد و چنانچه ادامه نظارت بر اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شده بهر دلیلی مقـدور  

لک ملزم به اخذ گواهی از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحکام بنـا  نباشد ما

تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداري و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بـدیهی اسـت تـا رسـیدگی بـه      

ید ادامه کار به هیچ عنـوان مجـاز نمـی باشـد و     عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد الزم توسط مهندس ناظر جد

صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداري منوط به ارائه تایید به مهندس نـاظر و یـا مهندسـین نـاظر در صـورت      

تغییر مهندس ناظر مبنی براجراي ساختمان بر اساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحکام بنا در زمان نظارت هـر  

  .ناظر به شهرداري می باشد یک از مهندسین

اگر مالک عملیات اجرایی را بر طبق نقشه هاي مصوب شهرداري و پروانه صادره اجـرا ننمایـد پـس از اعـالن       -10

  .موارد خالف توسط مهندس ناظر هر گونه تصمیم گیري در مورد تخلفات به عهده شهرداري می باشد

ري کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر مهندس نـاظر بعمـل آورد   مالک مکلف است در هنگام پی کنی و گود بردا  -11

و اگر در اثر سهل انگاري خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه اي رخ دهد کلیـه مسـئولیتها متوجـه مالـک     

  .خواهد بود
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اتمـام   ن ،مهندس ناظر مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را در مراحل شروع عملیات ، اتمام فونداسـیو   -12

سقف هر طبقه ، اتمام سفتکاري و اتمام ساختمان به شهرداري برابر فرم تحویلی گـزارش نمایـد و مالـک نیـز مکلـف      

  ..است تکمیل هر یک از مراحل فوق را به تایید شهرداري رسانده و سپس مرحله بعد را شروع نماید

. بیش از یک سوم گذرگاه عمومی را اشـغال نمایـد   مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کار ساختمانی نباید   -13

در مواردیکه اجراي عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش ار یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نمایـد مالـک   

  .مکلف است قبال اجازه نامه الزم را از شهرداري دریافت دارد

با ارائـه گـزارش عملیـات صـورت گرفتـه توسـط       صدور برگ عدم خالف و پایان کار بدرخواست مالک همراه   -14

  .مهندس ناظر مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام الزم معمول می گردد

مالک و ناظر هر دو موظفند به منظور دریافت یک نسخه از پروانـه سـاختمان در شـهرداري حضـور یافتـه و        -15

  .ذیل نسخ رونوشت پروانه را جهت ضبط در پرونده امضا نمایند

چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه براي اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تکمیل سـاختمان خـود     -16

ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصـورت پروانـه قبلـی فاقـد     

  )سایت شهرداري الر( .اعتبار قانونی می باشد

   وابط ساخت و سازض

برداران محترم باید ضـوابط طـرح جـامع و     بدیهی است بهره. گردد ذیل بعنوان نمونه درج می خت و سازضوابط سا 

  .تفصیلی شهر خود را نیز رعایت نماید

       : محل استقرار ساختمان در زمین 

ایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشـد، در مـوارد اسـتنثنایی ماننـد وجـود      محل استقرار ساختمان در شر

هـاي مجـاور در   درختان قطور و یا شرقی غربی بودن زمین و نظایر آن موضوع با توجه به وضعیت اسـتقرار سـاختمان  

  . گرددشوراي معماري مطرح و تصمیم الزم اتخاذ می
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  : لکنحوه احداث بنا درشرق، غرب و یا جنوب م

چنانچه تراکم مجاز در ساختمانی به عللی به مقدار صددرصد پـر نشـود یـا مالـک نخواهـد تمـام تـراکم مجـاز را         

تواند مابقی تراکم را در ضلع جنوبی، شرقی یا غربـی و بـه صـورت یـک یـا چنـد       درقسمت شمالی زمین بنا نماید، می

  : واحد مستقل یک طبقه احداث نماید، مشروط بر این که

  .درصد کل زمین نباشد ....ضاي حیاط باقیمانده کمتر از ف  -1

تـا زیـر    ارتفـاع از کـف  (متر تجاوز ننماید  ....وجه از انداز بام به هیچارتفاع واحد مذکور از پاي کار تا لبه دست  -2

  )نباشد ....سقف بیشتر از 

ن بـه حیـاط یـا پارکینـگ مربوطـه      چنانچه واحد موردنظر در برگذر قرار گیرد باعث جلـوگیري از ورود ماشـی    -3

  .نگردد

از واحد موردنظر هرگونه استفاده تجاري به استثناء مواردي نظیر دفتر مهندسـی و مطـب و غیـره کـه قـانون        -4

  . باشدشهرداري صریحاً ذکر نموده است، ممنوع می

  مترمربع ....هاي بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین امالك کمتر از بینی سرویسپیش

  .مترمربع ....هاي بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین در زمین امالك کمتر از بینی سرویس یشپ

مترمربع مسـاحت، بـه شـرطی     ....هاي کمتر از هاي بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین، در زمینبینی سرویسپیش

  . بالمانع است )باشد جمع کل بنا یک واحد مسکونی(که حالت تفکیکی نداشته باشد 

  : هاي اجرایی شهرداريمانده امالك واقع در طرح نحوه اقدام درخصوص باقی

گردیده، بـه علـت    کل امالك ابالغهاي اجرایی شهرداري که به ادارهچون از باقیمانده بعضی از امالك واقع در طرح

گونـه   ، لـذا بـراي ایـن   باشـد زیربنا به منظور ایجاد واحد مسکونی، مناسب نمـی  ....ضابطه کمی متراژ در صورت رعایت 

امالك و همچنین باقیمانده امالکی که مقـدار جـزء گـذر را در قبـال تسـهیالت طبـق ضـوابط بـه شـهرداري واگـذار           

مترمربع بیشتر نباشد، با توجه به موقعیت ملک از جهت وضـعیت سـاختمانی و بناهـاي     ....نماید، در صورتی که از  می

پروانـه   .... ....ل و با رعایت کامل قاعده الضرر و مراعـات حقـوق مجـاورین از    مجاور و ابعاد موجود زمین و موقعیت مح

  . گرددساحتمانی صادر می
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  : مترمربع 100نحوه احداث بنا در امالك زیر 

ي هـا  زمـین صد مترمربع در مواردي نافذ اسـت کـه   ي کمتر از یکها زمینممانعت از صدور پروانه ساختمانی براي 

طعات بزرگ تفکیک شده و احداث ساختمان در قطعات کوچـک بـه زیبـایی منطقـه لطمـه وارد      یک منطقه اکثراً به ق

هایی از شهر به قطعات کوچک تفکیک شده صدور پروانه براي ایـن قبیـل    آورد، ولی اگر به علت عرف، تفکیک، قسمت

  . باشد ها بالمانع می پالك

هـا بـه   ث ساختمان در قطعات کوچـک همجـوار آن  در مناطقی از شهر که قطعات قالب تفکیک، بزرگ بوده و احدا

زیبایی و بافت کالبدي شهر لطمه وارد خواهد نمود، لذا در این مناطق صدور پروانه ساختمانی بـراي قطعـات کمتـر از    

  . گرددممنوع اعالم می» مانده ملک پس از رعایت برهاي اصالحی باقی«صد مترمربع  یک

هایی از منطقه به قطعات کوچک تفکیک شده صـدور پروانـه   یک، محدودهدر مناطقی که به علت عرف تفک: تبصره

  . براي این قبیل امالك با نظر شوراي معماري منطقه بالمانع است

  : نحوه احداث بنا در امالك داراي اصالحی

حی طول و مساحت سند قبل از اصـال  ....هاي تعریضی برخوردارند با رعایت احداث ساختمان در امالکی که با طرح

درجـه، بـا رعایـت     45طول تحت زاویه  ....آمدگی بیش باشد و پیشراکم مجاز بالمانع میدر باقیمانده زمین و درحد ت

مقدار جزء گذر به شهرداري برابر ضوابط و مقررات مربوطـه    به شرط واگذاري) قبل از اصالحی(مساحت سند  ....طول 

  . است بالمانع

  : آمدگی مجازحداکثر پیش

متـر   سـانتی  ....اند، به میزان هایی که در تقاطع معابر قرار گرفتهآمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمانر پیشحداکث

  . باشدعمود بر پخ می

  : درجه در مجاورت گذر 45متر و عدم رعایت پخ  2درصد به عالوه  60نحوه احداث بنا در حد 

طـول و   .... اثی معـابر شـبکه برخوردارنـد، بـا رعایـت     هاي تعریضی و یا احداحداث ساختمان در امالکی که با طرح

طـول   .... آمـدگی بـیش از  در حد تراکم مجاز بالمانع بوده و پـیش  مساحت سند، قبل از اصالحی در باقیمانده زمین و

مـالکین امالکـی کـه بـه ازاء      بدیهی اسـت . باشدمجاز می) قبل از اصالحی(مساحت  ....درجه با رعایت  45زاویه  تحت

بایست پس از اصالح سند، با رعایت ابعاد سند جدیـد عمـل   اند، میحت اصالحی از شهرداري غرامت دریافت نمودهمسا

  . نمایند
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  .شوند، الزامی نیستدرجه در امالکی که مجاور گذر واقع می ....رعایت پخ 

ید بدون پخ و یا ارائه بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و طراحی ساختمان ترجیحاً با

  . هاي ابتکاري انجام گیردحل راه

  : ها در نماهاي شهريحذف تدریجی پخ

باشـد الزامـی بـه     رویه در کلیه مواردي که ساختمان موجود همسایه مجاور صرفاً یـک طبقـه مـی    به منظور وحدت

هـاي داراي درخواسـت    تماندر پیشروي طولی مجاز، در قسمت مجـاور سـاختمان یـک طبقـه در سـاخ      ....رعایت پخ 

  . باشد نوسازي مجاور نمی

  : مساحت ....لزوم رعایت 

ملک مشکالتی از نظر ممانعت دید و نـور و   نسبت به تعداد بر... و ....و  ....نظر به این که احداث ساختمان به میزان 

کایات متعـددي مطـرح   آورد و بـه همـین دلیـل درگذشـته شـ     هاي دیگر براي همسایگان مجاور به وجود میمزاحمت

درصد احـداث   ....بایستی درحد ) بر 3هاي به استثناي حوزه تجارتی و پالك(گردیده است مقرر گردید در کلیه موارد 

  . بنا گردد

  : نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع

تـر از   استفاده مطلـوب  ها و همچنین ایجاد فضاي باز بیشتر وبه منظور ایجاد تسهیالت بیشتر در طراحی ساختمان

هاي تفصیلی در ارتفـاع، بـدون   هاي ساختمانی مجاز در صورت کاهش سطح اشغال، استفاده از تراکم مجاز طرحتراکم

ضمناً احـداث زیـرزمین بـا حـداکثر     . متر و بیشتر بالمانع است ....ي ها خیابانناشی از ازدیاد ارتفاع بر  پرداخت عوارض

به منظور تامین پارکینگ تاسیسات انباري و فضاهاي مشاع و عمومی بالمـانع خواهـد   ) مالك عمل فعلی(سطح مجاز 

  .بود

گیرنـد، چنانچـه   متر قرار می ....اعمال تسهیالت فوق در مورد امالکی که در معرض تعریض معابر با عرض بیشتر از 

  . کل ملک باشد نیز بالمانع است مساحت .... از ها کمتر مانده آن مساحت باقی

  : لیل سطح اشغال با افزایش ارتفاعتق

نماینـد،  در مواردي که مالکین براي استفاده از طبقات بیشتر ساختمان را در سطحی کمتر از حد مجاز احداث می

چون با افزایش تعداد طبقات الزاماً باید فضاي آزاد بیشتري براي استفاده ساکنین منظور نماینـد و اساسـاً موافقـت بـا     

هـاي غیـر   توان از فضاي باز مازاد بر حد مجاز استفادهبینی فضاي باز بیشتر بوده، نمیقات بعلت پیشافزایش تعداد طب
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  . مجاز مانند اختصاص به محل پارکینگ و غیره نمود

  : درصد 120ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم 

پیلـوت و زیـرزمین ضـمن    دوطبقـه روي   احداث سه طبقه بناي مسکونی روي زیرزمین و یـا  ....در اراضی با تراکم 

  . باشدرعایت سایر ضوابط و مقررات بالمانع می

   :تر از تراکم طرح تفصیلی بناي موجود بیش  نوسازي امالك

در مواردي که بناي موجود طبق ضوابط و مقررات جاري احداث گردیده در این گونه موارد درصـورتی کـه مـالکین    

بـا سـطح   ) منطبق با پروانه یـا پایـان کـار   (براساس تراکم بناي موجود  قصد تخریب و نوسازي دارند، پروانه ساختمانی

عـالی   مصوبه شوراي 9براساس بند . و رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر گردد) زمان صدور پروانه جدید(اشغال مجاز 

پروانه عملیات  هایی که در مدت اعتبارشهرسازي و معماري در هنگام تمدید و یا تجدید پروانه ساختمانی جهت پالك

  .مالك عمل خواهد بودشوراي عالی شهرسازي و معماري صرفاً ضوابط مصوبه . ها شروع نشده باشدساختمانی در آن

تجدید ساختمان موجود اعم از این که در قسمتی و یا تمام آن استفاده تجارتی به عمـل آیـد تـا حـد تـراکم        -1

باشد ولی اگر تراکم ساختمان موجود کمتـر از تـراکم   پذیر میکانبینی شده در طرح تفصیلی امساختمانی مجاز پیش

  .ساختمانی پیشنهادي طرح تفصیلی باشد، صدور اجازه تجدید بنا در همان حد ساختمان موجود مقدور است

پذیر نیست و درصـورت وجـود   مانده ملک ساختمانی موجود نباشد، احداث ساختمان جدید امکان اگر در باقی  -2

قدیمی، تجدیدبنا در حد تراکم و وضعیت حالیه ساختمان و حداکثر تا تراکم مجاز طـرح تفصـیلی مربوطـه    ساختمان 

  . بالمانع است

هاي موجود آن درخواست شده، به جز آنچه موجود است، اعم از تجـارتی  در پالکی که تجدید ساختمان مغازه  -3

هـا را  باشد مگر آن که مالک مغـازه چه در ارتفاع مجاز نمیو غیر آن، صدور اجازه ایجاد هرگونه اضافات چه در سطح و 

  . تخریب و مطابق ضوابط نقشه تفصیلی مربوطه اقدام به احداث ساختمان نماید

  : دار و نحوه احداث بناي شیبها زمین

  .درصد، قرارداد، باید به یکی از دو ترتیب زیر عمل شود ....یی که در شیب زیاد، حدود ها زمینبراي 

با درنظر گرفتن شیب طبیعی زمین تراس بندي و واحدهاي مسکونی درحد مجاز به همـین ترتیـب احـداث      -الف

  .شود

مالک طرح قابل قبولی ارائه نماید کـه بـه شـیب طبیعـی زمـین لطمـه وارد نیایـد و ضـمن حفـظ زیبـایی و             -ب
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  . هماهنگی، تراکم مجاز نیز رعایت شود

  : دارتعریف زیرزمین، در اراضی شیب

تـر از   اي از ساختمان است که بیشتر از نیمی از ارتفـاع آن پـایین  زیرزمین از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي طبقه

  .متر از کف گذر، یا گذر اصلی باالتر نباشد ....حداکثر ) کف طبقه همکف(طراز کف گذر و ارتفاع باالي سقف آن 

ی به علت شیب طبیعی زمین از حیاط و یا نسبت به گـذر  یی که داراي شرایط فوق بوده ولها زمینبدین ترتیب زیر

  . گرددفرعی مشرف به حیاط نورگیري بیشتر از حد مجاز داشته و نوع استفاده آن مجاز باشد خالف محسوب نمی

  : هاي مجزاعدم احداث ساختمان

کیـک شـده اجـازه    مجدداً بـه قطعـات تف   ها زمینهدف از تعیین حداقل مساحت قطعات تفکیکی این بوده که این 

  .هاي مجزا صادر نگردد، مگر به صورت آپارتمان که بعداً زمین آن قابل تفکیک نباشداحداث ساختمان

  . باشدهمین ضوابط در مورد قطعاتی که طبق مقررات قابل تفکیک هستند نیز مرعی می

  : نحوه احداث بنا در امالك داراي واحد تجاري

اي موجـود و مالـک تقاضـاي    وزه استفاده از اراضی مسکونی قـرار گرفتـه مغـازه   اگر در پالکی که در ح: مقرر گردید

هـاي موجـود داشـته باشـد، انجـام درخواسـت وي در       احداث ساختمان مسکونی در فضاي باز ساختمان با حفظ مغازه

محاسبه شـود،   مغازه جزء درصد تراکم ....صورتی که هیچگونه تغییري در مغازه ایجاد نشود و بعالوه مساحت زیربناي 

  . بالمانع است

   :سرسراي انتظار و اطالعات ساختمان در تراکم  عدم احتساب

سرسراي انتظـار و اطالعـات سـاختمان، سـطح      ي مسکونی آپارتمانی به ورودي مناسب وها مجتمعباتوجه به نیاز  

ه و صـرفاً جـزء زیربنـاي    گـردد، در تـراکم منظـور نگردیـد    الذکر که در طبقه همکف منظور مـی زیربناي فضاهاي فوق

  . تفکیک خواهد بود ساختمان بوده و غیرقابل بدیهی است موارد مذکور جزء مشاعات. گرددساختمان محاسبه می

  : سطوح جزء تراکم

اختصـاص  ) مسکونی، تجارتی و غیره(تمام سطوح ساختمان اعم از زیرزمین و روي آن اگر به استفاده مجاز منطقه 

-تر اسـت نمـی  شود به غیر آن که نیمی از زیرزمین از کف معبر و یا شیب طبیعی زمین پایینیابد جز تراکم محسوب 

توان آن را جز تراکم محسوب ننمود مگر آن که در پروانه زیرزمین براي استفاده انبار طبقات، پارکینگ و یا تاسیسـات  
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  . منظور شود

  : ارائه تسهیالت به شهروندان و بهبود فضاهاي عمومی

،اطـاق نگهبـانی   هـا   بـازي بچـه  ) البـی (اث پیلوت جهت استفاده وتامین پارکینگ مورد نیاز، هـال ورودي  احد  -1

بـه  (و محلی براي جلسات هیئت مـدیره در مجتمـع هـاي شـش واحـدي و بیشـتر       ) متر مربع  ....حداکثر بمساحت (

حـداکثر  (ث موتورخانه و تاسیسـات  بالمانع است و در صورت عدم احداث زیرزمین احدا) متر مربع ....مساحت حداکثر 

مجـاز  ) متـر مربـع   6ثر هر یـک بـه مسـاحت حـداک     به تعداد واحدهاي مسکونی(و انباري ) به مساحت سی متر مربع 

  .  باشد می

ها، جهت استفاده پارکینگ، موتورخانه و تاسیسـات، انبـاري، سـرویس بهداشـتی،      احداث زیرزمین یا زیرزمین  -2

  . متر مربع بالمانع است  ....ي شش واحدي و بیشتر حداکثر به مساحت ها مجتمعسرایداري جهت 

با ابعـاد و مسـاحت منطبـق بـر     (و نورگیرها ) البی(ر، هال ورودي از قبیل راهرو، راه پله، آسانسو کلیه مشاعات  -3

درصـد تـراکم    ....حداکثر در حد (، ضخامت دیوارها و ستونها )منحصرأ جهت استفاده ساکنین(فضاي ورزشی، ) ضوابط

  .جزء زیربناي مفید و تراکم مبنا محسوب نمی گردد ) مالك عمل

حداکثر سه طبقه روي زیرزمین و ) و کمتر ....(جهت امکان استفاده از تسهیالت فوق احداث بنا در تراکم پایه   -4

عـالی  یگزین شـوراي صـرفاً امـالك مشـمول مصـوبه اصـالحی جـا      ( ....یا سه طبقه روي پیلوت و زیرزمین، و در تراکم 

  . چهار طبقه روي زیرزمین و یا چهار طبقه روي پیلوت و زیرزمین بالمانع است ) شهرسازي و معماري

سـاختمان کـه طـی     رعایت ابعاد راه پله،راهرو و آسانسـور بـر اسـاس مبحـث سـوم و پـانزدهم مقـررات ملـی          -5

گردیده است الزامی  ابالغ  21/12/76مورخ  76020165/80و   11/6/81مورخ  81009501/80هاي شماره  مهبخشنا

  . است 

  .الزامی است  مساحت قطعه طبق سند در کلیه طبقات مسکونی ....رعایت سطح اشغال ، حداکثر   -6

  : هاوضعیت داخلی ساختمان

کـم   ي قابل سکونت باید داراي نور مستقیم کافی و هواي آزاد بوده و سطح هر اتاق مسکونی دستها اتاقکلیه   -1

  مترمکعب نباشد ....مترمربع باشد، مشروط بر این که حجم اتاق در هیچ حال کمتر از  ....

  .هاي هر اتاق مسکونی باید دست کم مساوي یک هشتم سطح آن باشدسطح پنجره  -2

هاي دیگر از کـف تـا زیـر سـقف     ارتفاع اشکوب اول از کف تا زیر سقف دست کم سه متر بوده و ارتفاع اشکوب  -3
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  .متر کمتر باشد ....نباید از 

  .ارتفاع گاراژ شامل این ماده نخواهد بود –تبصره 

  .سازي شده باشدهاي مسکونی ساختمان و زیرزمین باید به طور کلی در مقابل رطوبت عایققسمت  -4

وسـائل  گرمابه و سرویس بهداشتی در داخل ساختمان باید مسـتقیماً از خـارج نـور و هـوا گرفتـه و از لحـاظ         -5

بهداشت از قبیل سیفون و هواکش کامل باشد به عالوه هواکش هر سرویس بهداشتی یا هواکش گرمابـه بایـد هرکـدام    

  .مستقل باشد

  .حداقل ابعاد سرویس بهداشتی و گرمابه و دوش به طریق زیر خواهد بود  -6

  .متر ....متر ارتفاع  ....سطح سرویس بهداشتی   -الف

  .متر ....تر ارتفاع م ....سطح گرمابه   -ب

  .متر ....متر ارتفاع  ....سطح دوش   -ج

  .شد و جداگانه منظور خواهد  اندازه سربینه جزء گرمابه نبوده –تبصره 

وشـو بـوده و آب در کـف     سقف گرمابه و سرویس بهداشتی باید طوري فرش و عایق شده باشد که قابل شست  -7

  .ها باقی نماندآن

شـویی  وشو باشد پاشیر و محل ظـرف  اي نور و هواي کافی بوده و کف آن عایق و قابل شستآشپزخانه باید دار  -8

  .هاي فاضالب باید داراي سیفون باشندو کلیه لوله

عـالوه بایـد چـاه سـرویس     هاي سرویس بهداشتی و گرمابه و آشپزخانه باید داراي هـواکش مسـتقل و بـه   چاه  -9

  .قل باشدبهداشتی و گرمابه از چاه آشپزخانه مست

هـاي  سانتیمتر از روي بام باالتر باشد و در مورد بـام  ....دودکش باید با مصالح بنایی ساخته شده و دست کم   -10

تر باشد فاصله دودکش نیز نباید از نماي سـاختمان کمتـر از   شیروانی سر دودکش نباید از تیغه فوقانی شیروانی پایین

  .یکمتر باشد

  .اي یک ساختمان نباید به یکدیگر مربوط باشندهکدام از دودکش هیچ  -11

درجـه   ....سانتیمتر بوده و زاویه آن نیز با سطح افـق دسـت کـم     ....مقطع داخل هر دودکش باید دست کم   -12

  .باشد

  .سانتیمتر فاصله داشته باشد ....هر دودکش باید دست کم از تیرهاي چوبی ساختمان   -13
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  .روها باید به حد کفایت روشن و داراي هواي مستقیم باشدسرسرا و محل پلکان و راه  -14

سانتیمتر تجاوز نماید و عرض هر پله باید دست کم بیست و هفت  ....هاي اصلی ساختمان نباید از ارتفاع پله  -15

  .سانتیمتر و طول آن دست کم یک متر باشد

  .متر کمتر باشد ....ارتفاع کف هر پله تا زیر سقف نباید از   -16

  .هاي اصلی هر ساختمان باید دست کم یک متر باشدعرض پاگرد پله  -17

دهند باید به وسیله جان پنـاه یـا نـرده محافظـت گردنـد،      هاي ساختمان که تشکیل پرتگاه میکلیه قسمت  -18

  .سانتیمتر کمتر باشد 80ارتفاع جان پناه یا نرده نامبرده نباید از 

خواربار فاسد شدنی است باید طوري ساخته شود که همیشـه هـواي آزاد در   هایی که مخصوص فروش مغازه  -19

  .ها گردش نمایدآن

وشـو بـوده و آب در    سازي شده باشد که قابل شسـت هاي خواربار فروشی باید طوري فرش و عایقکف مغازه  -20

  .کف آن باقی نماند و به وسیله سیفون به چاهی مربوط باشد

  .خواهد بود 19هاي خواربارفروشی نیز مشمول شرایط شماره کلیه انبارهاي مغازه  -21

گفتـه شـده    20و  19هـاي  فروشی بایـد عـالوه بـر آنچـه کـه در شـماره      هاي گوشتدیوارهاي داخلی مغازه  -22

. متـر از کـف زمـین پوشـیده باشـد      ....هاي چسب بهم تا ارتفـاع  ها به وسیله کاشیهمچنین دیوارهاي انبار این مغازه

هر اتاق مسکونی تا دیوار مقابل الاقل مساوي باشد با ارتفاع ساختمان و پهناي دو متـر مشـروط براینکـه طـول      فاصله

  .نماي دیگر ساختمان تا دیوار مقابل الاقل دو متر خواهد بود دید نامبرده در هیچ حال از ده متر کمتر نباشد فاصله

براي هر ده باب مغازه یک سرویس بهداشتی براي اسـتفاده   مالکین موظف هستند که از دو باب مغازه به باال  -23

  .مستأجرین بسازند

هر ده بـاب مغـازه یـک سـرویس بهداشـتی       توانند مشترکاً برايمالکین هر چند باب مغازه مجاور هم می –تبصره 

  .بسازند

  : تسهیالت مربوط به حیاط خلوت و راه پله

وري بیشـتر از   و قابل استفاده بناي احداثی در امـالك و بهـره   جهت تسهیل در امور مراجعین و افزایش سطح مفید

  .باشد مقررات ذیل مالك عمل استهاي احداثی که صرفاً به صورت مسکونی میساختمان

در (مسـاحت دیوارهـا    ....مبنی بر عدم محاسبه سـطوح راه پلـه و سـطوح حیـاط خلـوت و همچنـین        ....بندهاي (
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  .گرددهاي مسکونی لغو و کان لم یکن اعالم میدر ساختمان) مترمربع 330مساحت کمتر از  هاي با پالك

متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بالمانع است و درصورتی کـه زیـرزمین    ....ارتفاع تمام شده پیلوت تا   -3بند 

از گـذر باشـد، بالمـانع    تـر  متر پـایین  سانتی 60متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا  ....احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 

  .است

در صورتی که پروانه ساختمانی، جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواماً صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلـوت    -4بند 

هاي مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براسـاس  کشیمتر بالمانع بوده و در این حالت به جهت لوله ....تا 

  .متر بالمانع است ....تر و ارتفاع تمام شده م ....پروانه تا 

  : تبصره

  .متر بالمانع است ....ارتفاع تمام شده اتاق تاسیسات در زیرزمین تا 

محور تا محـور  (متر  ....متر با مانوراصلی  ....ها جهت پارك دو اتومبیل حداقل فاصله داخل به داخل ستون  -5بند 

  .بالمانع است) ستون

مترمربـع در صـورت دارا    ....بـه مسـاحت   ) به صورت مشاع و غیرقابل تفکیـک (نا جهت سرایداري احداث ب  -6بند 

هائی که تعداد واحدهاي مسـکونی آن  بودن شرایط بهداشتی فقط در زیرزمین و بدون احتساب در تراکم در ساختمان

  .باشد بالمانع استواحد بیشتر می 6

هائی که پیلوت و زیرزمین توامـاً احـداث خواهـد شـد ایجـاد شـیب       كبه منظور تعبیه نور زیرزمین در پال  -7بند 

  . باشدبالمانع می) سانتیمتر ....(معکوس جهت نورگیري زیرزمین تا حد مجاز 

  : هاضوابط حیاط خلوت

ي اصـلی سـاختمان، ماننـد نشـیمن، نهـارخوري، خـواب و غیـره        ها اتاقهایی که براي تأمین نور حیاط خلوت  -1

هاي کمتـر   متر عرض بوده و براي زمین ....مترمربع با حداقل  ....بایستی داراي حداقل مساحت  گردد، می یبینی م پیش

  .مساحت زمین کافی است ....مترمربع  ....از 

شـود   بینی مـی  مترمربع پیش ....هایی که براي تامین نور آشپزخانه و یا انبار، به مساحت بیشتر از  حیاط خلوت  -2

  .مساحت زمین کافی است ....مترمربع  ....هاي کمتر از  متر بوده و براي زمین .... با حداقل عرض

  .باشد طبقه می ....هاي معمولی با ارتفاع  هایی که در فوق آمده، براي ساختمان مساحت و ابعاد حیاط خلوت  -3
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تـر خواهـد بـود، بـراي     م ....هاي شمالی، حداقل عرض الزم  بینی حیاط خلوت در شمال پالك در صورت پیش  -4

  .باشد متر می ....مترمربع، حداقل عرض  ....هاي کمتر از  زمین

گیرنـد، فاصـله پنجـره     مستقل، از یک حیاط خلوت نور مـی  ي اصلی از دو واحد مسکونیها اتاقدر مواردي که   -5

  .متر باشد ....ها از هم، نباید کمتر از  آن

هـا از یـک حیـاط خلـوت نـور       مستقل و یا آشـپزخانه آن  واحد مسکونی در مواردي که آشپزخانه و اتاق از دو  -6

  .متر باشد ....ها از هم نبایستی کمتر از  هاي مقابل آن گیرند، فاصله پنجره می

 6هـاي بـیش از    مالك عمل بـوده و جهـت سـاختمان    طبقه از کف 6هاي تا  جهت ساختمان ....و  ....مفاد بند   -7

بینی شده، به نحوي که مـورد قبـول شـوراي معمـاري منطقـه       ، به صورت منطقی پیشها اتاقطبقه بایستی نورگیري 

  . باشد

  : محاسبه زیربناي نورگیرها

و رعایـت سـایر ضـوابط و      ....بخشـنامه   ....نورگیرهایی که شرایط ذیل را دارا باشند، در صورت رعایـت مفـاد بنـد    

  .گردند ، جزء زیربنا محسوب نمیمقررات مربوط به تعبیه نورگیرها در واحدهاي مسکونی

  .متر ....مترمربع، با حداقل عرض  ....رایی با مساحت ي اصلی مانند اتاق خواب و پذیها اتاق نورگیر  -1

  .متر ....مترمربع، با حداقل عرض  ....آشپزخانه با مساحت  نورگیر  -2 -1

  .متر ....مترمربع، با حداقل عرض  ....هاي شمالی با مساحت کمتر از  سراسري در پالك نورگیر  -3 -1

مین و همچنـین نـورگیر آشـپزخانه کـه     مساحت ز ....ي اصلی که مساحت آن بیشتر از ها اتاق بدیهی است نورگیر

  . گردد مساحت زمین بیشتر باشد نیز کماکان جزء زیربنا محسوب نمی ....مساحت آن از 

  : وحدت رویه در پیشروي طولی ساختمان

  لیپیشروي طو: الف

درصد طول زمین قبل از اصـالحی،   ....میزان پیشروي طولی ساختمان، در امالك واقع در محدوده شهر تهران   -1

  .باشد مجاز می

هاي مجاور و ارتقاء کیفی طراحی پیشروي طولی ساختمان حداکثر به میـزان   به منظور هماهنگی با ساختمان  -2
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  .اشدب طول مجاز، بالمانع می ....متر مازاد بر  2

درجه رعایت شده باشد، اجراي پخ در ملک مورد تقاضـا نیـز    ....در صورتی که در ساختمان مجاور، پخ   -1تبصره 

هاي موجـود امـالك مجـاور هـم، مشـروط بـه        در ضمن حذف پخ. باشد الزامی و در سایر موارد رعایت پخ ضروري نمی

  .باشد یت مسائل فنی بالمانع میتوافق مالکین و اخذ مجوزهاي الزم به صورت همزمان، با رعا

باتوجه به حقوق همسایگی و رعایت منظر شهري و اصول معماري و شهرسازي، در مـواردي کـه زمـین      -2تبصره 

  .باشد، موضوع در شوراي معماري منطقه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد از شکل منظمی برخوردار نمی

درصد مساحت زمین قبل از اصـالحی   ....شرطی مقدور است که  هاي آن به و تبصره ....احداث بنا براساس بند   -3

  .رعایت شود

مترمربـع و کمتـر    ....ها پـس از رعایـت بـر اصـالحی      براي اراضی و امالکی که مساحت آن ....رعایت مفاد بند   -4

  .باشد، الزامی نیست

 ....احت حاصـل از تجیمـع، بـیش از    مترمربع با یکدیگر تجمیع شده و مس ....اگر اراضی و امالك کمتر از  –تبصره 

  .باشد برخوردار می ....مترمربع باشد، از مزایاي مندرج در بند 

  .باشند الذکر، مستثنی می داراي مصوبات موردي از شمول بندهاي فوق هاي مسکونی ها و مجموعه شهرك  -5

  نورگیرها: ب

، حـداقل مسـاحت قابـل قبـول     )یـت اصـالحی  پـس از رعا (مترمربـع   ....بیشـتر از   در امالك با مساحت عرصه  -1

متـر   ....مترمربع با حداقل عرض  ....آشپزخانه متر و جهت  ....مترمربع با حداقل عرض  ....ي اصلی ها اتاقجهت  نورگیر

  .گردد تعیین می

حـداقل مسـاحت قابـل قبـول     ) پـس از رعایـت اصـالحی   (مترمربـع   ....کمتـر از   در امالك با مسـاحت عرصـه    -2

پس از رعایـت  (مساحت عرصه  ....و جهت آشپزخانه ) پس از رعایت اصالحی(مساحت عرصه  ....ي اصلی ها اتاق نورگیر

  .گردد متر از پالك مجاور تعیین می ....فاصله  با حداقل )اصالحی

و از  ها در اجـراء الزامـی   بهداشتی بوده که رعایت آن الذکر، حداقل نورگیر ابعاد و مساحت نورگیرهاي فوق –تبصره 

  .گردد اصول اساسی شهرسازي تلقی می

گیرنـد فاصـله پنجـره     یمستقل، از یک حیاط خلوت نور مـ  ي اصلی از دو واحد مسکونیها اتاقدر مواردي که   -3

متر باشد و در مواردي که آشپزخانه و اتاق از دو واحد مسکونی مسـتقل و یـا آشـپزخانه     ....ها از هم، نباید کمتر از  آن
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  .متر باشد ....ها از هم نبایستی کمتر از  هاي مقابل آن گیرند، فاصله پنجره ک حیاط خلوت نور میها از ی آن

  ضوابط و مقررات ساختمان سازي

  .باشد مالك می طبقه مسکونی ....هاي حداکثر تا  این دستورالعمل صرفاً جهت ساختمان  -4

ها، ملغی اعـالم   در ساختمان ي طولی و احداث نورگیرهاي مربوط به پیشرو این دستورالعمل سایر بخشنامه با ابالغ

  . گردد می

  : ها ضوابط بالکن

  .باشد متر مقدور نمی ....آمدگی و بالکن در گذرهاي کمتر از  احداث پیش  -1

 متـر بـه بـاال بـه     .... متر و براي خیابـان  سانتی ....متر به عمق  ....متر تا  ....هاي  آمدگی در خیابان احداث پیش  -2

  .باشد متر مجاز می سانتی 120عرض 

متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضـوابط مربوطـه جـزء     ....رو، نباید از  پیاده آمدگی نسبت به کف ارتفاع پیش  -3

  .تراکم محسوب خواهد شد

ـ    ....طول مجاز و در داخل زاویه  ....آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از  پیش  -4 ه درجـه، حـداکثر ب

  .)مساحت الزامی است ....رعایت (متر بالمانع است  2میزان 

متر عمود بر پخ و به شـرط رعایـت    ....آمدگی روي پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر  پیش  -5

  .رو بالمانع است پیاده متر ارتفاع از کف 5/3

  :ي باز به قرار زیر استها در داخل فضا آمدگی طریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش  -6

  .گردد آمدگی آخرین سقف ساختمان، به عنوان باران گیر، جزء زیربنا محسوب نمی پیش  -الف

متر، چنانچه سه طرف آن باز باشد، یک دوم مساحت آن جزء زیربنـا   ....هاي مسقف، تا عمق  ها و تراس بالکن  -ب

  .گردد ماً زیربنا محسوب میمتر تما ....گردد، بدیهی است مازاد بر عمق  محسوب می

  .گردد آمدگی سه طرف بسته باشد، دوسوم مساحت آن جزء زیربنا محاسبه می در صورتی که پیش  -ج

در داخل پالك مشروط بر این که از حدود پالك و بـه معبـر   ) اعم از بسته و باز(بینی بالکن در حد مجاز  پیش  -7

  تجاوز نشود بالمانع است 
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  :هاي مسکونی تراکم

به شرح ذیل تجدیـدنظر بـه عمـل آمـده اسـت و       ....هاي ساختمانی مسکونی طرح جامع و تفصیلی شهر در تراکم

  .نسبت به آن تحصیل شده است ....موافقت وزارت مسکن و شهرسازي به شماره 

ساله خـدمات   ....به سمت شمال در داخل محدوده  ....ي ها خیابانگانه از محور گذربندي سه .... ....در مناطق   -1

مـالك   ....بینی شـده تـراکم سـاختمانی    درصد به باال که در طرح جامع و تفصیلی پیش ....هاي شهري، به جاي تراکم

باشـد، بـه علـت تـراکم     درصد و به باال مـی  ....ساله که داراي تراکم  ....هاي محدوده عمل خواهد بود و در سایر قسمت

  .درصد مالك عمل است ....ي، تراکم ساختمانی جمعیت و عدم کفایت شبکه و خدمات شهر

درصـد   ....باشـد، تـراکم سـاختمانی    درصد مـی  ....ساله که داراي تراکم ساختمانی  ....هایی از محدوده قسمت  -2

  .جایگزین آن شده است

-یاد مـی هاي کم، متوسط، زیاد و بسیار زدر مناطق مسکونی محدوده آزاد شده که در طرح جامع داراي تراکم  -3

  . درصد مالك عمل خواهد بود ....باشد تراکم 

  :تراکم جایگزین تجاري منتفی شده

ي تجــاري منتفـی شـده    هـا  کـاربري کمیسیون ماده پنج، در مورد تراکم سـاختمانی   ....جلسه  صورت ....پیرو بند 

  :است شده هاي تفصـیلی، مراتب ذیل ابالغطـرح

درصد باشـد،   ....کالً مسکونی با تراکم  ي تجاري منتفی شده،ها کاربريور در صورتی که اراضی و امالك مجا –الف 

  .گردددرصد تعیین می ....هاي واقع در کاربري ذون تجاري مورد بحث پالك) ساختمانی(تراکم مسکونی 

  . درصد خواهد بود ....منتفی شده  واقع در کاربري ذون تجاري) ساختمانی(در سایر موارد تراکم مسکونی  –ب 

  )پس از اصالحی(مساحت عرصه ....ي اصلی ها اتاقحداقل مساحت قابل قبول نورگیر جهت   -

  )پس از اصالحی(مساحت عرصه ....حداقل مساحت قابل قبول نورگیر جهت آشپزخانه   -

  )متر از پالك مجاور ....حداقل .(متر باشد ....در هر دو حالت فوق حداقل عرض نورگیر باید : تذکر

  :کف طبقه از 6و حداکثر تا ) داراي بیش از دو واحد مسکونی(ي مسکونیها عمجتمدر 

مقابـل  هـاي   گیرند، فاصـله پنجـره   می ي اصلی از دو واحد مسکونی مستقل، از یک حیاط خلوت نورها اتاقچنانچه 

 .متر باشد ....آنها از یکدیگر، حداقل باید 

 ی مسـتقل و یـا آشـپزخانه آنهـا از یـک حیـاط خلـوت نـور        ي اصلی از دو واحد مسکونها اتاقآشپزخانه و چنانچه 

  .متر باشد ....مقابل آنها از یکدیگر، حداقل هاي  گیرند، فاصله پنجره می
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  :نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا 

منظور از سطح زیربناي هر طبقه، کل مساحت بناي آن طبقه با احتساب سطح اشـغال شـده توسـط دیوارهـا، راه     

  .گردد می به عبارت دیگر مترکشی پشت تا پشت دیوارها انجام. باشد می و داکتهاها  پله

و به جهت تشویق مردم جهـت احـداث بـالکن و ارتقـاء کیفیـت سـاختمانهاي مسـکونی        ها  فقط در خصوص بالکن

  : گردد می متر به شرح ذیل جزء زیربنا و تراکم طبقه محسوب 3مسقف تا عمق هاي  مساحت بالکن

  :بالکن

 رف بازبالکن سه ط

  )شود می مساحت آن جزء زیربنا محسوب ....(

 بالکن سه طرف بسته

  )شود می مساحت آن جزء زیربنا محسوب ....(

 .گردد می متر باشد، کل مساحت بالکن جزو زیربنا محسوب ....چنانچه عمق بالکن بیش از 

و ثبـت در هـر صـورت کـل     ت اسـت  وتوسط اداره ثبت با نحوه محاسـبات شـهرداري متفـا   ها  نحوه محاسبه بالکن

  .نماید می مساحت بالکن را جزء زیر بنا محسوب

  :باشد می نحوه محاسبه مساحت راه پله بصورت ذیل

  .شود می مساحت راه پله آکس به آکس دیوارها محاسبه

  .گردد می مساحت راه پله از پشت دیوار جانبی تا آکس دیوارهاي داخلی محاسبه

 :ضـــوابـــط پارکینـــگ

  فضاي باز  ....مین پارکینگ در تا. 1

  %100تامین پارکینگ در فضاي باز مازاد . 2

  .است که با شکل همراه است ....آخرین بخشنامه مالك عمل در خصوص پارکینگ، بخشنامه مرداد ماه . 3

 بحث پارکینگها در اینجا صرفاً پارکینگهاي معمولی است مبحث پارکینگهاي طبقاتی بحث متفـاوتی اسـت کـه   . 4

  شود اقدام میمجدداً ضوابط آنرا تهیه و جهت تصویب به کمیسون ماده پنج 
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  .پیش بینی در ورودي پارکینگ از داخل پخ تقاطع دو گذر ممنوع است. 5

متـر مـی باشـد، لکـن در      ....واحـد   ....حداقل عرض درب ورودي قابل قبول براي پارکینگهاي با تعداد کمتـر از  . 6

  .متر نیز پذیرفته ایم ....هت ایجاد تسهیالت تامین پارکینگ تا ساختمانهاي قدیمی و به ج

متـر مربـع کـه داراي یـک رمـپ ورودي       ....واحد یا مساحت  ....حداقل عرض درب ورودي پارکینگهاي بیش از . 7

  .متر قابل قبول است ....هستند 

متر و  ....واحد حداقل  ....ر از حداقل عرض مفید شیب رامپ دسترسی اتومبیل به پارکینگ در پارکینگهاي کمت. 8

  .متر پیش بینی شود ....متر است مگر اینکه دو راه ورود و خروج هر یک به عرض  ....واحد،  ....در پارکنیگهاي بیش از 

متـر کـه دو    ....از هر گذر ماشین رو فقط یک در ورودي پارکینگ مجاز است بجز در زمین هاي بـا بـر بـیش از    . 9

  .درب بالمانع است

براي امالك داراي چند بر از هر گذر ماشین رو یک راه مجاز است ولی در صورتیکه از یک گـذر قصـد تـامین    . 10

  .را پیشنهاد می کنیم) کم عرض تر(پارکینگ داشته باشد گذر کم ترددتر 

  .متر ....حداقل ارتفاع ورودي پارکینگ معمولی جهت عدم سرگیري . 11

  .متر ....متر و در زیرزمین  ....پیلوت  حداکثر ارتفاع پارکینگ در. 12

  :تعریف شیب. می باشد ....حداکثر درصد شیب رامپ جهت تردد اتومبیل، . 13

به عبـارت دیگـر درهـر    (عبارتست از نسبت اختالف ارتفاع میان دو نقطه ابتدایی و انتهایی به فاصله افقی دو نقطه 

  ).یک متر طول چقدر تغییر ارتفاع داریم

مرکز قوس داخـل  )(آکس رامپ(متر مالك عمل می باشد  ....بهاي قوس دار، شعاع گردش رامپ حداقل در شی. 14

  ).حدود ملک باید قرار گیرد

  .متر مربع است ....بشرط امکان مانور،  ....فضاي الزم جهت یک واحد پارکینگ در فضاي باز مازاد . 15

  .ر قوي نباشد تامین پارکینگ مقدور استمشروط بر اینکه این فضا در حریم خطوط انتقال برق فشا

از مجموع کل پارکینگهاي مورد نیاز، فقط یـک واحـد بـه صـورت مـزاحم یـک واحـد دیگـر، آنهـم صـرفاً در           . 16

  %). ....پیلوت یا مازاد فضاي باز  –در زیرزمین (ساختمانهاي مسکونی قابل پذیرش است 

  .قابل قبول است) 3به  5(ا ی) 5به  3(مانور اتومبیل از دهنه آکس به آکس . 17

  مترمربع می باشد ....در   ....فضاي قابل قبول جهت ایست یک واحد پارکینگ عادي داخل به داخل . 18
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دقت شود طول و عرض الزم جهت ایست اتومبیلها را همواره داخل به داخـل دیوارهـا یـا سـتونها مترکشـی و      . 19

  .محاسبه می کنیم

  .متر است ....احد پارکینگ ویژه معلولین عرض الزم جهت ایست یک و. 20

  متر به علت وجود ویلچر ....سه تا کنار هم ، متر ....دو تا کنار هم 

 )به علت مانور ویلچر(متر است  ....حداقل ارتفاع الزم جهت ایست پارکینگ معلول . 21

جهـت نـورگیري   ) عکـوس م(در پالکهایی که پیلوت و زیر زمین تواماً احداث می شـود احـداث شـیب مثبـت     . 22

  سانتی متر بالمانع است  ....زیرزمین تا حد مجاز 

شیب هایی که جهت دسترسی معلولین به طبقات و یا پارکینگ، طراحی می شوند داراي شرایط و ویژگیهـاي  . 23

 ....ایـد بـه   متـر بـه بعـد شـیب ب     ....متر از  ....و حداکثر طول آن  ....متفاوتی است از جمله اینکه حداکثر درصد شیب 

  .متر بالمانع است ....تقلیل یابد و تا طول 

متر بایـد ایسـتگاه اسـتراحت داشـته      ....در طول بعد از . متر است ....متر و در شیبهاي قوسی  ....حداقل عرض آن 

  .که در مبحث ضوابط معلولین مفصالً صحبت خواهد شد. . . باشد و 

  .پارکینگها به پارکینگ معلولین اختصاص یابد ....د، باید واح ....در مجتمع هاي مسکونی بیش از . 24

با توجه به اهمیت حفظ فضاي سبز و درختان موجود، گزارش کلیـه درختـان موجـود در حاشـیه معـابر و یـا       . 25

داخل ملک با تعیین محل دقیق آنها، ضروري است تا مهندس کنترل نقشه هنگام تصویب نقشه ساختانی آنرا مـدنظر  

  تا ورود اتومبیل و یا احداث شیب، مستلزم قطع درختان نشود  قرار دهد

  .شیب پیش بینی شده در فضاي باز جهت دسترسی به پارکینگ جزء زیربنا و تراکم منظور نمی گردد. 26

زیرزمین و پیلوتی که جهت تامین پارکینگ احداث می گردند، جزء زیربنا محاسبه ولـی جـزء تـراکم منظـور     . 27

  .نمی گردند

چنانچه در محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاري بدست آید جهت تامین پارکینگ به عـدد صـحیح   . 28

بعدي گرد می شود، ولی اگر قابلیت تامین پارکینگ وجود نداشته باشد در محاسبه عوارض کسـري پارکینـگ، همـان    

  .عدد اعشاري بدست آمده مالك عمل می باشد

و به جهت تشویق سازندگان بنا به تامین پارکینگ هر چـه بیشـتر در ملـک،     ...شماره ه از آنجا که طبق مصوب. 29

تامین پارکینگ هاي اضافی مورد قبول قرار گرفته و مشمول عوارض زیربنا نمی شوند بنـابراین مـامور بازدیـد موظـف     
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  .است کلیه پارکینگ هایی را که طبق استاندارد، تامین می باشند اعالم نماید

 :عدم امکان تامین پارکینگ از نظر فنی و نحوه برخورد شهرداريموارد 

توانـد بـه منظـور     مـی  چنانچه یکی از شرایط شش گانه ذیل مانع تامین پارکینگ به لحاظ فنی باشـد، شـهرداري  

  :عمومی، عوارض پارکینگ مورد نیاز را اخذ نمایدهاي  احداث پارکینگ

متري و یا بیشتر قـرار گرفتـه و بـه هـیچ گـذر ماشـین روي        ....رض اگر ملک در بر گذرهاي سریع السیر به ع  -1

  .دیگري دسترسی نداشته باشد

  .متري و باالتر قرار گرفته باشد ....ي ها خیاباناگر ملک در فاصله یکصد متري تقاطع   -2

  .شودمتر  ....اگر ملک در گذري قرار گرفته باشد که حتی پس از رعایت اصالحی، عرض گذر کمتر از   -3

مثـل  .(گذر امکان تامین پارکینـگ نباشـد   اگر ملک در بر گذري قرار گرفته باشد که به علت شیب بسیار زیاد   -4

  ) گذرهاي پله اي

قطع آنها را نمی دهـد، در مسـیر تـامین     چنانچه درختان کهنسال، قطور و یا ارزشمندي که شهرداري اجازه   -5

  ).چه داخل ملکچه در گذر و (پارکینگ قرار گرفته باشند

طبقه اي اعـم از پیلـوت و یـا زیـرزمین      وضع و شکل زمین طوري باشد که قابلیت تامین پارکینگ را در هیچ   -6

  )وب سایت عمران(  )متر باشد 3مثل زمین هایی که بر آنها کمتر از (نداشته باشد

 ضوابط وآئین نامه هاي ویژه

برداران محتـرم بـراي اسـتفاده از ضـوابط سـاخت و سـاز در شـهر         بهره. ضوابط ذیل بعنوان نمونه قید گردیده است

  .بایستی ضوابط طرح جامع و هادي شهر خود را لحاظ نمایند

  مسکونیحوزه   -1

  )واقع در محدوده طرح تفصیلی(در مورد حوزها مسکونی کلیات  – 1 -1

ه و بسـته بـه شـرایط ،    شهر هستند که به احداث مسـکن اختصـاص یافتـ    حوزه هاي مسکونی آن قسمت از اراضی

یادآورمی گـردد بـا   . تراکم جمعیتی متفاوتی براي آنها پیش بینی شده است که به طور کلی شامل مواردزیر می باشد 

بندي شهر که براي هر یک از آنها به طور جداگانـه شناسـنامه اطالعـاتی تهیـه شـده ، جمعیـت هـاي        توجه به محله 
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در حد ضـوابط و مقـررات اعـالم شـده     ها  استفاده غیرمسکونی دراین حوزه. پیشنهادي دقیق تر مشخص گردیده است 

  .مجاز می باشد 

  نفر... الی ... ه با جمعیتی حدود ژتراکـــم ویـــ  -

  نفر...  الی... م خیلی کم با جمعیتی حدود تراک  -

  نفر... الی ... تراکـم متوســط با جمعیتی حدود   -

  نفر... الی ...  حدود تراکـــم زیــــاد با جمعیتی  -

ضوابط مطرح شده، شامل باغات واقع در حوزه هاي مسکونی مذکور نبوده، با توجه به اهمیـت حفـظ     -1تبصره  -

  .و نگهداري آن ، ضوابط جداگانه اي تدوین گردیده است که تحت عنوان ضوابط حوزه اراضی باغات ذکر خواهد شد 

قطعات زمین مسکونی و احداث بنا در بخش تعاونی و مجتمع مسـکونی و  ضوابط و آئین نامه هاي مربوط به سرانه 

از آنجائیکه هدف طرح در جهت کمتر تفکیک شـدن اراضـی یـا    . واحدهاي مسکونی تک واحدي تدوین گردیده است 

ي خانـه سـازي سـازمان هـاي     هـا  بخشمجتمع سازي و تشکیل تعاونی هاي مسکن می باشد لذا ضمن ملزم ساختن 

وصی به قبول ضوابط و آئین نامه هاي تعاونی و احداث واحدهاي مسـکونی بـه صـورت مجتمـع ، امتیـاز      دولتی و خص

  .هائی نیز جهت تشویق شهروندان به تجمیع قطعات تفکیکی و ساخت مشاعی در نظر گرفته شده است 

س ضـریبی  در مجتمع هاي مسکونی و تعاونی هاي مسکن تعداد واحدهاي مسکونی مطلوب در هر مجتمع بـر اسـا  

  .می باشد ) واحد 12تا  81(از واحدهاي مسکونی سازنده یک بلوك مسکونی

تفکیک عرصه با رعایت ضوابط طرح تفصیلی با یک درجه تعدیل تراکم در کلیه مناطق مصوبه به شرح ذیـل عمـل   

  : گردد 

  مترمربع ...       تراکم زیاد حداقل سطح قطعه           -

  مترمربع ...   داقل سطح قطعه تراکم متوسط ح          -

  متر مربع ...        تراکم کم حداقل سطح قطعه           -

  مترمربع ... تراکم خیلی کم و ویژه حداقل سطح قطعه           -

ضوابط مطرح شده شامل باغات واقع در حوزه هاي مسکونی مذکور نبوده با توجـه بـه اهمیـت حفـظ و       -1تبصره 

  .بط جداگانه اي تدوین گردیده است که تحت عنوان ضوابط حوزه اراضی باغات ذکر خواهد شد نگهداري آن ، ضوا

ضوابط و آئین نامه هاي مربوط به سرانه قطعات زمین مسکونی و احداث بنا در بخش تعاونی و مجتمع مسـکونی و  
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فکیک شـدن اراضـی یـا    از آنجائیکه هدف طرح در جهت کمتر ت. واحدهاي مسکونی تک واحدي تدوین گردیده است 

ي خانـه سـاززي سـازمان هـاي     ها بخشمجتمع سازي و تشکیل تعاونی هاي مسکن می باشد لذا ضمن ملزم ساختن 

دولتی و خصوصی به قبول ضوابط و آئین نامه هاي تعاونی و احداث واحدهاي مسـکونی بـه صـورت مجتمـع ، امتیـاز      

  .و ساخت مشاعی در نظر گرفته شده است  هائی نیز جهت تشویق شهروندان به تجمیع قطعات تفکیکی

در مجتمع هاي مسکونی و تعاونی هاي مسکن تعداد واحدهاي مسـکونی مطلـوب در هـر مجتمـع بـر اسـاس             -

  واحد می باشد 12تا  81ضریبی از واحدهاي مسکونی سازنده یک بلوك مسکونی 

  مسکونی با تراکم زیاد هاي  ضوابط حوزه  -1 -2

ه شورا مبنی بر اعمال تراکم زیاد در کلیه مناطق، با توجه به ضوابط تراکم زیاد طـرح تفصـیلی بـه    با توجه به مصوب

  : شرح ذیل مالك عمل براي کلیه منطق قرار گیرد 

  .باشد می مترمربع... حداقل سطح قطعه تفکیکی و افزار در این حوزه   -

  صد سطح قطعه در موارد زیر تجاوز نماید در... حداکثر سطح زیر بناي مجاز در طبقه همکف نباید از   -

  .پیش بینی یک محل پارك به ازاء هر واحد مسکونی الزامی است  -

  :تک واحدي و دو واحدي  -1 -2 -1

  .باشد می درصد... تراکم ساختمانی مجاز   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف   -

  .باشد می طبقه... بقات مجاز به استثناي زیر زمین حداکثر تعداد ط  -

  متر منظور گردد ... متر مربع،فضاي باز حداقل ... براي صدور مجوز دو واحدي با حد اقل سطح   -

در مجوزهاي تک واحد ، چند خانواري و آپارتمانی تنها یک مسـیر دسترسـی از معبـر بـه پارکینـگ بـا عـرض          -

  .هت دسترسی به پارکینگ استفاده شود جزء فضاي باز محسوب گرددمتر که صرفاً ج... حداکثر 

  آپارتمان و مجتمع مسکونی  -1 -2 -2

واحـد  (باشـد و بـه ازاي افـزایش هـر خـانوار       مـی  مترمربـع ... واحد و بیشتر، ... حداقل سطح قطعه براي احداث   -

  )مترمربع زمین الزامی است... انوار به ازاي هر خ. (مترمربع به سطح قطعه باید افزوده شود... ) آپارتمان

  .باشد می درصد سطح قطعه... تراکم ساختمانی حداکثر   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه... واحدي ... و ... مسکونی هاي  حداقل فضاي باز یا آزاد در مجتمع  -
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  .باشد می ل قطعهدرصد سطح ک... واحد و بیشتر ...  مسکونیهاي  حداقل فضاي باز یا آزاد در مجتمع  -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز   -

فاصله بلوکهاي آپارتمانی در یک مجتمع آپارتمانی چند بلوکی بر اساس ضوابط شوراي عالی شهرسازي به شرح  -

  .ذیل می باشد

ورت نداشـتن پیلـوت از   در صـ (برابر ارتفاع بلوك ، که از روي پیلوت یا زیـرزمین  ... در جهت مطلوب نورگیري       -

  .محاسبه می گردد)روي زیر زمین 

در (در سایر جهات در صورت نورگیري ، فاصله یک برابر ارتفاع بلـوك بلنـدتر کـه از روي پیلـوت یـا زیـرزمین            -

  .محاسبه می گردد)صورت نداشتن پیلوت از روي زیر زمین 

  متر مربع منظور گردد به استثناء مشاعات ... ی مقرر گردید حداقل مساحت خالص هر واحد مسکونی آپارتمان -

سطح پیلوت به عنوان سـالن  ... پارکینگ ، انباري و تأسیسات و در صورت نیاز می تواند حداکثر : کاربري پیلوت  -

  .منظور گرددها  اجتماعات یا البی یا سرایداري یا محل بازي بچه

  .وان فضاهاي رفاهی ، ورزشی در زیرزمین تأمین گردددر صورت تأمین نور و تهویه و تأسیسات مناسب می ت -

متر مربع منظور گردد که به عنوان سـطح اشـغال محاسـبه ولـی جـزء      ... ساختمان نگهبانی با حدکثر زیر بناي  -

  .تراکم محسوب نمی شود 

متـر  ...  مقرر گردید ارتفاع طبقات از کف تا کف طبقه بعدي در واحـدهاي آپارتمـانی و چنـد خـانواري حـداکثر      -

  متر منظور شود... لحاظ گردد و در خصوص پیلوت تراز صفر صفر تاکف تمام شده حداکثر 

براي ساختمانهاي باالي سه طبقه تعبیه آسانسور الزامی می باشد که ظرفیت آن بر اساس تعداد واحد و مقررات  -

  .ساختمان تعیین می گردد

  .از سند خارج نمی شود پارکینگ میهمان جزء فضاي باز محسوب می شود و  -

مترمربع به ازاي هر واحد در نظر گرفته شود و طبق مصـوبه  ... مقرر گردید در خصوص فضاي باز مبناي توافقات  -

... قید و مالك عمل جهـت صـدور پروانـه رأي کمیسـون مـاده      ... شورادر متن توافق و نامه ارسالی به کمیسیون ماده 

  .باشد می

  :حوزه اراضی باغات -1 -3
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  :تصمیمات مربوط به تسهیالت   -1 -4

  .توانند تقلیل یابند می درصد... ذکر شده در بندهاي فوق در هر صورت فقط هاي  حداقل  -

بـه   از تاریخ تصویب طـرح درشـوراي شهرسـازي فقـط     در مورد حوزه تراکم ویژه مشروط به مشاع بودن ملک قبل

  .مترمربع تقلیل یابد... تواند به  می حداقل سطح تفکیک قطعه) سهم االرث(منظور افراز 

  .ساختارهاي مسکونی وضع موجود زیر حد نصاب در کمیته فنی بررسی گردد: تبصره

با توجه به مشکالت واگذاري زمین و از طرف سازمان اوقاف و اداره کـل زمـین شـهري جهـت احـداث مسـکن،         -

تراکمـی از مقـررات ایـن بنـد     هـاي   در هـر یـک از حـوزه    واقـع ) بایر و موات و دایـر (مقرر گردید اراضی دولتی و وقفی 

  .مترمربع قابل تفکیک باشد... مستثنی و با حداقل سطح 

... همچنین حداقل عرض در قطعات تفکیکی نبایـد از  . کمتر باشدمتر ... نسبت عرض قطعه به طول آن نباید از   -

  .موارد استثنایی در کمیته فنی بررسی گردد. متر کمتر باشد

  .رعایت جهت مطلوب در تفکیک قطعات الزامی است  -

 درجـه ... قطعاتی که طول آن به موازات جهت شمال به جنوب میل آن به طرف شرق حـداکثر تـا   : جهت مطلوب(

  ).باشد می

حلـو  ... راضی که درخواست تفکیک و تعدیل تراکم در مناطق چهارگانه که میبایست از طریق کمیسـیون مـاده     -

  .یت ضوابط طرح تفصیلی الزامی میباشدفصل گردد رعا

با هرگونـه   توسط اداره ثبت اسناد و امالك تا تارخ صدور سند در مورخه 148و  147اسنادي که از طریق مواد   -

  .شوراي شهر میباشد  لعرصهاي در هر تراکمی صادر گردیده باشد مورد مالك دستورالعم

  .زیر حد نصاب تفکیکی قرار گیرد قابل پذیرش است... در صورتیکه یکی از قطعات تفکیکی در حد  -

  تفکیک باغ و باغ و خانه 1 -5

  مسکونیهاي  ضوابط عمومی احداث بنا در حوزه  -1 -6

مشروط بـه رعایـت   (احداث ساختمان در یک، دو، سه و چهار جبهه از زمین و یا در وسط آن در طبقه همکف   -1

  .باشد می ازمتر مج 5تا ارتفاع ) درصد مجاز سطح اشغال

احداث زیرزمین براي کلیه واحدهاي مسکونی مجاز است و سطح آن بـه هـیچ وجـه نبایـد از سـطح زیربنـاي         -2

  .طبقه همکف تجاوز نماید مگر راه پله و یا شیب ارتباطی طبقه همکف به زیرزمین که جز زیربنا محسوب نخواهد شد
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باشـد، درصـورت داشـتن شـرایط سـه گانـه        می مین مجازطول ز... احداث ساختمان در طبقه اول حداکثر در   -3

  . درصد میتواند تغییر کند... حداکثر زیربنا تا     مورخ       مصوبه شوراي شهر به شماره

پیش آمدگی و احداث ساختمان در داخل قطعه و در طبقه اول و طبقات باالتر مازاد بر طول مجـاز در ارتفـاع     -4

شود کـه میـزان    می و با رعایت حداکثر سطح زیربناي مجاز محسوب) قطعه مجاور(ر همسایه باالتر از ارتفاع مجاز دیوا

  .باشد می متر و با رعایت حقوق اشرافیت و همجواري بالمانع... پیش آمدگی در داخل میزان 

مربـوط بـه بـرق فشـار قـوي در صـورتی       هاي  پیش آمدگی بنا در داخل معابر عمومی مشروط به رعایت حریم  -5

. متـر باشـد   5/1شود که میزان پیش آمدگی در داخل معبر عمومی از بر دیوار خارجی بنا حداکثر  می جاز کمحسوبم

  .رعایت اصول ایمنی، بدون احداث پایه نگهدارنده در معبر الزامی است

ه اسـت  احداث پیش آمدگی در داخل معیر عمومی در گذر و معابري که مسیر عبور پیاده از سواره جدا نگردید  -6

  .مجاز نمی باشد

متـر عمـود بـر پخـی      5/1پیش آمدگی روي قسمت پخی گذر مشروط به رعایت سایر موارد به میزان حداکثر   -7

  .باشد می گذر بالمانع

باشـد و   می متر مجاز... پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان آفتاب گیر و سایه بان به عمق حداکثر   -8

  .آن به عنوان بالکن استفاده نگردد، جز زیربنا محسوب نمی گرددمشروط به اینکه از زیر 

متـر  ... حداقل ارتفاع کوتاه ترین قسمت زیر سقف پیش آمدگی در معابر تا کف پیاده رو به هیچوجه نبایـد از    -9

  .کمتر باشد

عـرض داخلـی   در مورد پیش آمدگی پاگرد فقط در باالي درب ورودي به میزان حداکثر یک متر عمـق و بـا     -10

متـر جـدا   ... مشروط به اینکه در این قسمت معبر مسیر پیاده از سواره با حداقل عرض . متر از داخل راه پله... حداکثر 

  .گردیده باشد، مجاز است

سـطح آن جـز زیـر    . متـر کمتـر باشـد   ... حداقل ارتفاع زیر سقف این قسمت تا کف پیاده رو به هیچ وجه نبایـد از  

  .شدبنامحاسبه خواهد 

  .سطوح پیش آمدگی مطابق ضوابط با درصدهاي تعیین شده، جز سطوح زیر بنا محاسبه خواهد شد  -11

  .مساحت آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد... پیش آمدگی دو و سه طرف باز،   -

  .پیش آمدگی یک طرف باز، مساحت آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد  -
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  .باید داراي مستراح دستشویی حمام و آشپزخانه باشد) اتاق(هاي زیست هر واحد مسکونی عالوه بر فضا  -12

  .رعایت اصول بهداشت ساختمان از نظر نور، تهویه و عایق بندي الزامی است  -13

  .رعایت اصول ایمنی در ساختمان و تاسیسات فنی آن الزامی است  -14

این مورد احداث حداقل یک پنجره با سطح حداکثر  در. اصلی باید داراي نور و تهویه مستقیم باشنهاي  اتاق  -15

  .مترمربع الزامی است... متر سطح و ... سطح اتاق با حداقل عرض  4/1

بایست جهـت تـامین نـور و تهویـه خـود از       می و آشپزخانه) حمام  -دستشویی  -مستراح (عناصر بهداشتی   -16

  .حیاط خلوت و یا نورگیري و روزنه مستقل استفاده نمایند

  :در صورت استفاده از حیاط خلوت مشروط به رعایت موارد زیر سطح آن جز زیر بنا محاسبه نخواهد شد  -17

  .متر... متر مربه و به عرض حداقل ... یک طبقه با حداقل سطح هاي  در ساختمان  -

  .متر... مترمربع و عرض حداقل ... دو طبقه با حداقل سطح هاي  در ساختمان  -

  .متر... مترمربع و عرض حداقل ... سه طبقه و بیشتر با حداقل سطخ هاي  ندر ساختما  -

نورگیر و فضاهاي باز داخلی ساختمان در صورتی جز جز فضاي باز محسـوب خواهـد شـد کـه مسـاحت آن        -18

  .شد در این صورت سطح آن جز تراکم ساختمان محاسبه نخواهد. متر باشد... سطح زیر بنا با عرض حداقل ... حداقل 

  در خصوص کرسی کلیه ساختمانها بدون درنظر گرفتن کرسی ساختمانهاي مجاور مقرر گردیـد بـر اسـاس     -19

  .متر اجراء گردد... به ارتفاع ... کمیسیون ماده ... مصوبه 

متـر  ... در صورتی که ارتفاع نورگیر و فاصله زیر سقف زیرزمین از شیب متوسط سطح معبر مجـاور بـیش از     -20

در غیـر اینصـورت سـطح زیـرزمین جـز زیـر بنـا        . مساحت ان جز زیربناي کل طبقات محاسبه خواهد گردید... ، باشد

  .محاسبه نخواهد شد

احداث پاسیو با سـقف شیشـه اي بـه کلـی     . توصیه نمی شود احداث پاسیو در داخل ساختمانها به هیچ وجه  -21

  .ممنوع است

  .باشد می متر... متر و مشروط به رعایت مسائل ایستایی ... حداقل  ارتفاع دیوار حیاط مجاور معبر عمومی  -22

... مـورخ   10بنـد ... متر بر اساس مصوبه کمیسـیون مـاده    5/3 – 5/2ارتفاع دیوار حیاط مجاور همسایه   -22 -1

  .اقدام شد

  .مبناي ارتفاع دیوار مجاور همسایه از کف معبر اصلی مجاور پالك عمل شود   -22 -2
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  .رعایت اشرافیت در قسمت تراس الزامی است   -22 -3

  .دیوار سمت حیاط مجاور معبر عمومی طبق ضوابط طرح تفصیلی اقدام شود  -22 -4

متـر بالمـانع   ... تـا ارتفـاع    2800و آئین نامـه   ارتفاع دیوار مجاور حیاط خلوت با رعایت مسا ئل ایستائی  -22 -5

  .میباشد

متـر و احـداث جـان پنـاه بـا       5یک طبقه حـداکثر  هاي  کف معبر در ساختمانارتفاع مجاز کف پشت بام از   -23

  .باشد می حداقل یک متر و حداکثر دو متر ارتفاعاز کف بام مجاز

متـر   5/8طبقه مسکونی اسـکلت فلـزي حـداکثر     2هاي  ارتفاع مجاز کف پشت بام از کف معبر در ساختمان  -25

باشـد حـداکثر ارتفـاع بـا      مـی  ث جان پناه با حداقل یک متر ارتفـاع مجـاز  متر و احدا 8وساختمانهاي با مصالح بنایی 

  .باشد می متر 9و   5/9 طبقه به تر تیب فوق الذکر  2هاي  محاسبه جان پناه در ساختمان

  .به ازا افزایش طبقه دیگر، سه متربه حداکثرهاي فوق افزوده خواهد شد -26

متر تجاوز نماید در صورتی که در بر آن حیـاط اصـلی    9ع آن از مسکونی که حداکثر ارتفاهاي  در ساختمان  -27

قطعه مجاور قرار داشته باشد، به منظور تامین حداقل نور طبیعی براي ساکنین، عقب نشینی به انـدازه دو  ) فضاي باز(

. الزامـی اسـت  ) فقط در قسمت طول مشترك بـا دیـوار حیـاط   (متر ارتفاع از ضلع مجاور  9برابر افزایش ارتفاع مازاد بر 

  .مبناي محاسبه ارتفاع در این قسمت تراز متوسط کف حیاط اصلی مجاور خواهد بود

و عملکردهـاي مشـابه در طبقـه همکـف و یـا زیـرزمین       هـا   احداث محلی جهت پارك اتومبیل و بـازي بچـه    -28

  .باشد می مشروط به رعایت موارد و مقررات زیر، مجاز

 آن باید بصورت بسته طراحی شود کـه در صـورت تمایـل فقـط از طـرف حیـاط      با توجه به شرایط اقلیمی، اطراف 

  .تواند بصورت باز در نظر گرفته شود می

در صورت احداث آن در زیرزمین که به هیچ عنوان نبایـد شـیب ورودي آن از پیـاده رو و معبـر مجـاور تـامین         -

و ارتفاع کف آن از سطح کف معبر مجاور حـداقل  متر % 90گردد، چنانچه ارتفاع زیر سقف از کف معبر مجاور حداکثر 

یک متر باشد در محاسبات تراکم ساختمانی، سطح ان جز زیربنا محاسبه نخواهد شد، مشروط به اینکه ارتفاع کف تـا  

  .متر تجاوز ننماید 20/2زیر سقف مفید از 

 50متـر تجـاوز ننمایـد،     20/2در صورت احداث آن در طبقه همکف مشروط به اینکه ارتفاع کف تا سقف ان از   -

  .درصد سطح آن جز زیر بنا محاسبه خواهد شد
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متـر مربـع سـطح مجـاز آن از      15احداث راه پله بهمنظور دسترسی سطح پشت بام آخرین طبقه با حداکثر   -29

  .در غیر اینصورت سطح آن جز تراکم ساختمانی محاسبه خواهد گردید. باشد می متر 5/2کف پشت بام 

  :بنا در قطعات موجود زیر حد نصاب احداث  -30

هـاي   کـاربري مسـکونی در تـراکم   هاي  قطعات موجود داراي سند شش دانگ با سطح زیر حد نصاب واقع در حوزه

تواند نسبت به صدور مجوز احـداث سـاختمان عمـل     می مشروط به رعایت نکات زیر، شهرداري) به جز باغات(مختلف 

  .ه موارد پس از تجمیع و تبدیل به یک سند شش دانگ اقدام خواهد شدمشاعی در این گونهاي  پالك. نماید

مربوطه کمتر هاي  حداقل سطوح تعیین شده براي تفکیک قطعه در تراکم% 75حداقل سطح قطعه مورد نظر از   -

  .متر نباشد 6بنوده و حداقل عرض قطعه کمتر از 

  .در شهر یزد بوده است) تجدید نظر( تاریخ تفکیک پالك فوق مربوط به قبل از تصویب طرح جامع  -

و بـا مجـوز قـانونی     تفصـیلی مصـوب و ابـالغ طـرح     با توجه به ضوابط و مقررات فاصله زمانی ابالغ طرح جـامع   -

  .تفکیک شده باشد

در مورد پالك هایی که به علت احداث و یا تعریض خیابان و معبر سطوح آن به حداقل تفکیک قطعـات نرسـد،     -

  .سه گانه را باید دارا باشدهاي  سطح تعیین شده در تراکم ... حداقل ح اینگونه قطعات بدیهی است سط

در موارد استثنایی صدور مجوز موکول به ارائـه گـزارش تـوجیهی در کمیتـه فنـی رسـیدگی بـه مسـائل طـرح            -

و یـا در اختیـار    تفصیلی قابل بررسی بوده، در غیر این صورت طبق ضوابط طرح، پالك فوق با پـالك مجـاور تجمیـع   

  .شهرداري باید قرار بگیرد

براي احتراز ازموارد مربوط به احداث مغازه به صورت بی رویه و غیر اصـولی در باقیمانـده پـالك هـایی کـه      : تبصره

هـاي   پالكها  باشد، مقرر شد در موقع طراحی خیابان می سطح آن کمتر از حد نصاب مجاز براي احداث واحد مسکونی

مسـکونی کـال در طـرح احـداث     هاي  تر از حد نصاب تعیین شده طبق حداقل تفکیک قطعات براي حوزهباقیمانده کم

  .خیابان در نظر گرفته شوند

  :متفرقه  -1 -7

  :مسکونی وضع موجودهاي  ضوابط تکمیل و یا اضافه اشکوب در ساختمان

در . طح شهر احـداث گردیـده انـد   مسکونی که تا زمان ابالغ طرح تفصیلی با مجوزهاي قانونی در سهاي  ساختمان

صورت تمایل به تکمیل و یا احداث ساختمان جدید بر روي آن مشـروط بـه رعایـت مـوارد زیـر و اخـذ مجـوز الزم از        
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  .توانند اقدام نمایند می شهرداري

ی بدیهی است در اینگونه موارد، تایید مهندس ذیصالح در مورد امکان افزایش ساختمان بر روي وضع موجود الزامـ 

  .است

و یـا  هـا   مشـخص شـده بـر روي نقشـه    هـاي   مسـکونی بـا تـراکم   هـاي   در انطباق با ضوابط اعالم شـده در حـوه    -

  .ها محله هایی که موقعیت پالك مذکور بر روي آن قرار دارد شناسنامه

  .مجاور پالكهاي  رعایت حقوق عدم اشراف به همسایه  -

رعایت درصدهاي ذکر شده مربـوط بـه حـداقل    . در طبقه همکف رعایت حداکثر سطوح مجاز اعالم شده زیر بنا  -

  .قطعه کمتر باشد درصد سطح... سطوح فضاي باز یا آزاد که به هیچ وجه نباید از 

پیش بینی یک محل پارك اتومبیل به ازا هر واحد مسـکونی موجـود و یـک پارکینـگ اضـافه بـه ازا هـر واحـد           -

  .شود، الزامی است می مسکونی که اضافه

از سطح کل مساحت زمین مـی  ... در صورتی که زیر تراس فضاي زیرزمین باشد مشروط به رعایت زیربناي مجاز  -

  .تواند تراس باشد 

براي ساختمانهاي باالي سه طبقه تعبیه آسانسور الزامی می باشد که ظرفیت آن بر اساس تعداد واحد و مقررات  -

  .ساختمان تعیین می گردد

  :نهاي مشاع پروانه زمی1 -7 -1

هاي مشاعی پس از ارائه مدارك مورد نیاز بـه شـرح ذیـل تصـمیم گیـري       روانه بر روي زمینپدر خصوص صدور   -

  : شد

در خصوص زمینهایی که داراي تقسیم نامه رسمی می باشند با رعایـت ضـوابط طـرح تفصـیلی و تعـدیلهاي      ) الف

  .روانه صادر گرددمصوبه شورا در مورد حدنصاب تفکیکی و اخذ تعهد مشاعی پ

در خصوص زمینهاي داراي تقسیم نامه عادي که در برگذرهاي مرجود و یا گذرهاي تثبیت شده در محل قـرار  ) ب

  .دارند و با اخذ تعهد مشاعی و رعایت سایر ضوابط پروانه صادر گردد

  :نماسازي بافت جدید   -1 -7 -2

و طـرح تفصـیلی لحـاظ    ... اي شهر و کمیسیون ماده مقرر گردید در خصوص نماي ساختمانها رعایت مصوبات شور

  .گردد
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رعایـت اصـول فنـی     بـا  نمـا   سـطح کـل  ...  ضمناً عالوه بر ضوابط طرح تفصیلی استفاده از مصالح سنگی به میزان

و پیشنهاد گردید استفاده از نماهاي سنگی غیر صـیقلی روشـن و سـایر انـدودهاي جدیدکـه صـیقلی        .بالمانع میباشد

  .نباشند مجاز گردد جاذب حرارت

نماهاي ساختمانهایی که مشرف به حیاط مجاور و هرگونه جداره یا نمایی کـه از فضـاي شـهري دیـد داشـته            -

  .باشند با مصالح مناسب توسط مالک نماسازي شوند و از صدور پایان کار قبل از تکمیل کلیه نماها خودداري گردد

  : ها  پارکینگ  -1 -7 -3

ص پارکینگهاي بر معبر مقرر گردید با توجه به اینکه موضوع بیشتر در کمیسـیون توافقـات منـاطق و    در خصو      -

  .نواحی تصمیم گیري می شود جداگانه جمع بندي و رویه مناسبی ارائه گردد

  .نحوه تأمین پارکینگ ، محاسبه تعداد و میزان پارکینگ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی اقدام گردد          -

پـس از رعایـت گذربنـدي و    (مترمربـع بـراي هـر واحـد     ... مالك محاسبه تعداد پارکینگ تأمین شده بر معبر       -

ضمناً در صورتیکه فضاي مانور وگردش پارکینگ از خود ملک باشد چیدمان استاندارد قابل قبول می .می باشد  )پخی

  .باشد

ت براساس ضـوابط پارکینـگ مغـازه عمـل گـردد و در      جهت محاسبه پارکینگ ، کاربري هاي تجاري در طبقا      -

  صورتیکه کاربري دفاتر تجاري و غیره قید گردد بر اساس ضابطه مربوطه عمل شود 

پیشنهاد گردید در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ انبارهاي تجاري در صورتی که انبارها هـم تـراز بـا تجـاري       -

پارکینگ بر اساس کاربري تجـاري انجـام شـود و در صـورتی کـه      باشند به عنوان توسعه تجاري محسوب و محاسبات 

ضوابط انبارهـا انجـام گـرددو لـذا در خصـوص       انباري مستقل در زیرزمین پیش بینی گردد محاسبه پارکینگ براساس

  .کاربري انبار به طور کامل از ضوابط انبارها استفاده می شود

... مشمول کاربري نوار سبز یا طبق مصـوبه کمیسـیون مـاده     در مورد پالکهایی که: نوار سبز حاشیه اي  1 -7 -4

مساحت پس از رعایـت ضـوابط   ... مشمول فضاي سبز و پارکینگ می گردند مقرر گردید به استناد مصوبه شوراي شهر 

  گذربندي و پخی به عنوان پارکینگ بر معبر لحاظ گردد

ساخت منظور شود و حریم حفاظتی کارگاه و  مقرر گردید در خصوص پارکینگ کارگاهها در فضاي سطح اشغال -

  .اقدام گردد... باقیمانده منظور شود و سایر کاربریها بر اساس طرح تفصیلی شهر ... فضاي سبز در 

  : گذربندي   -1 -7 -5.
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درخصوص تعیین و تشخیص عرض گذرهاي وضع موجود طبق ضوابط طرح تفصیلی اقدام شـود توضـیح اینکـه      -

... از یک طرف عقب نشینی می شود وطرف مقابل حق استفاده نداشته باشد طبق مصوبه شـواري   ي احداثی که کوچه

  اقدام شود

  : گذرهاي بافت توسعه آینده

موجود نبوده وپس از آن احـداث شـده یـا خواهـد شـد تلقـی       ... که در زمان تصویب طرح تفصیلی شهر  گذرهایی

  .گردد می

  . هستند درخصوص گذرهایی که فاقد طرح اجرایی  -

مشخص شده می بایسـت  ... متري که پوسته آنها در طرح تفصیلی شهر ... مقرر گردید کلیه گذرها با عرضی باالي 

متـر و کمتـر توسـط منطقـه اعمـال      ... از حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرهاي مرکز استعالم شود و گـذرهاي  

  .. شود

ارد خـاص مـی بایسـت توسـط منطقـه تشـخیص و از حـوزه        متري در مو... توضیح اینکه درخصوص گذرهاي زیر 

  .معاونت شهرسازي و معماري استعالم شود 

درخصوص عرض گذرهایی که طول آنها بواسطه تفکیک و غیره افزایش می یابد مقرر شد عرض کوچه در طـول    -

  . محاسبه گردد) طول کل کوچه مجموع طول قبلی وافزایش یافته(ضوابط توسعه آینده  توسعه یافته، براساس

نیز براساس طول کـل  ) که تعریض آنها براساس عرض و طول اولیه صورت گرفته(توضیح اینکه قسمت بافت موجود

  کوچه محاسبه خواهد شد ودر مراجعه بازسازي بعدي باید تعریض گردد

  فضاي باز  -1 -7 -6

  پارکینگ میهمان جزء فضاي باز محسوب می شود و از سند خارج نمی شود

مترمربع به ازاي هر واحد در نظر گرفته شـود و طبـق مصـوبه    ... گردید در خصوص فضاي باز مبناي توافقات  مقرر

... قید و مالك عمل جهـت صـدور پروانـه رأي کمیسـون مـاده      ... شورادر متن توافق و نامه ارسالی به کمیسیون ماده 

  .باشد می

  .درصد سطح کل قطعه می باشد ... واحدي ...  و... حداقل فضاي باز یا آزاد در مجتمع هاي مسکونی  -

  سطح کل قطعه می باشد... واحد بیشتر ... حداقل فضاي باز یا آزاد در مجتمع هاي مسکونی  -

  دور برگردان 1 -7 -7
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درخصوص تعریض دور برگردان پیشـنهادي در طـرح تفصـیلی مقـرر گردیـد براسـاس مصـوبه شـوراي شـهر            -1

  .ردداقدام گ) تعریض از طرفین(

  .مقررگردید درخصوص ابعاد دور برگردان به شرح ذیل اقدام گردد  -2

  .متر تعبیه دور برگردان الزامی می باشد... براي گذرهاي بن بست کمتر از 

  )متناسب با طرح تفکیکی ارائه شده(برابر عرض گذر ... طول دور برگردان 

  )کی ارائه شدهمتناسب با طرح تفکی(برابر عرض گذر ... عرض دور برگردان 

  تخلفات ساختمانی  -1 -7 -8

در خصوص محاسبه زیربناي زائد بر تراکم و در حد تراکم ساخت و سازهاي غیرمجاز جهـت اعـالم بـه کمیسـیون     

مقرر شد در صورتیکه در کاربري مجاز ساخت و ساز شود بر مبناي سـاخت زمـین در تصـرف و ضـوابط طـرح      ... ماده 

  د و مازاد بر آن زائد بر تراکم لحاظ گرددتفصیلی تراکم آن محاسبه شو

  آموزشیهاي  حوزه  -2

مطلـوب  هـاي   مربوط بر مبناي مقیـاس هاي  ضوابط و مقررات تدوین شده براي کلیه عملکردهاي آموزشی در حوزه

  .گردد می در تقسیمات کالبدي شهر ارائه

منجـر بـه تغییراتـی در کمیـت و     هـا   در صورتی که شرایط ویژه اي در تقسیمات شهري حاصل گردد و این ویژگی

معیارهـاي کمـی و ضـوابط توزیـع     «منـدرج در  هـاي   مطلوب گردد، رعایـت ضـوابط و آئـین نامـه    هاي  کیفیت مقیاس

  .الزامی است» مسکونی شهريهاي  و تاسیسات و تجهیزات آموزشی در مجتمعها  ساختمان

  ):کودك 100کالس،  4(کودکستان 

  .مربع باید پیش بینی گرددمتر... مساحت قطعه تفکیکی   -

  .باشد می مترمربع... زمین مورد درخواست آموزش و پرورش 

  .باشد می درصد مساحت کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بنا   -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

  .سنل و خدمات کودکستان الزامی استکودك جهت پر... پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر   -

  .درصورت احداث زیرزمین، سطح زیر بناي آن از سطح زیربناي طبقه همکف نباید تجاوز نماید  -

  ):دانش آموز... کالس، ... (دبستان 
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  .مترمربع باید پیش بینی گردد... مساحت قطعه تفکیکی باید حداقل   -

  .باشد می ربعمترم... زمین مورد درخواست آموزش و پرورش 

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

  .پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر کالس جهت پرسنل و خدمات دبستان الزامی است  -

  ):دانش آموز... کالس، ... (دوره راهنمایی 

مترمربـع  ... طبقـه  ... هـاي   ع و بـراي سـاختمان  مترمرب... یک طبقه هاي  مساحت قطعه تفکیکی براي ساختمان  -

  .است

  .باشد می مترمربع... زمین مورد درخواست آموزش و پرورش 

  .باشد می درصد کل مساحت قطعه زمین... یک طبقه هاي  حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان  -

  .باشد می حت قطعه زمیندرصد کل مسا... طبقه در طبقه همکف ... هاي  حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان  -

  .باشد می درصد کل مساحت قطعه زمین... طبقه ... هاي  حداکثر سطح زیر بنا در طبقات در ساختمان  -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

موزشـی و رفـت و   پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر کالس جهت پرسنل و خدمات رسانی به واحـد آ   -

  .آمد دانش آموزان الزامی است

  .درصورت احداث زیرزمین، سطح زیر بناي آن از سطح زیربناي طبقه همکف نباید تجاوز نماید  -

  ):دانش آموز... کالس، ... (دوره دبیرستان 

  .رمربع استمت... طبقه ... مترمربع و براي ساختمان ... یک طبقه هاي  مساحت قطعه تفکیکی براي ساختمان  -

  .باشد می مترمربع ... زمین مورد درخواست آموزش و پرورش 

  .باشد می درصد کل مساحت قطعه زمین... یک طبقه هاي  حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان  -

  .باشد می درصد کل مساحت قطعه زمین... طبقه ... هاي  حداکثر سطح زیر بنا در ساختمان  -

  .باشد می درصد کل مساحت قطعه زمین... طبقه ... هاي  بقات در ساختمانحداکثر سطح زیر بنا در ط  -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر کالس جهت پرسنل و خدمات رسانی به واحـد آموزشـی و رفـت و      -

  .آمد دانش آموزان الزامی است
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  .ورت احداث زیرزمین، سطح زیر بناي آن از سطح زیربناي طبقه همکف نباید تجاوز نمایددرص  -

  :هنرستان

نفـر  ... باشد در صورتی که تعداد هنرجـو بـیش از    می مترمربع... نفر هنرجو ... مساحت قطعه تفکیکی به ازا هر   -

  .گردد می باشد، سطح سرانه به همین نسبت حفظ

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... در طبقه همکف حداکثر سطح زیر بنا   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بنا در طبقات   -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

  .پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر هنرجو الزامی است  -

جهـت احـداث مجتمـع    ... هـزار مترمربـع بـین    ... واست ادارات ذیربط، قطعه زمینـی حـدود   با توجه به درخ: تذکر

فصیلی تثبیت گردیده اند که تموجود در طرح هاي  محل بقیه هنرستان. جدید در نظر گرفته شده استهاي  هنرستان

طوح آموزشی، بـه اینگونـه   در صورت تغییر مکان و جابجائی با توجه به شناسنامه تقسیمات کالبدي و نیاز و کمبود س

  .کاربري اختصاص خواهند یافت

  :دانشگاه

  .باشد می هکتار... مساحت قطعه زمین تفکیکی حداقل   -

  .گردد می مخصات احداث بنا با توجه به نوع رشته تحصیلی و میزان نیازمندي هر رشته به زمین و بنا تعیین  -

چنـد سـال   هـاي   با توجه به واگـذاري : تذکر.نشجو الزامی استدا... پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازا هر   -

هکتـار کـه سـطوح آن    30هکتـار و همچنـین احـداث دانشـگاه حـدود     ... ، متجاوز از ... اخیر به منظور احداث دانشگاه 

  .دباش می سال آینده کافی... اراضی واگذار شده حداقل براي توسعه . باشد می پیش بینی شدههاي  چندین برابر سرانه

  :پیشگیري و درمانهاي  حوزه  -3

مربوطـه بـر مبنـاي    هـاي   ضوابط و مقررات تـدوین شـده بـراي کلیـه عملکردهـاي پیشـگیري و درمـان در حـوزه        

  .گردد می مطلوب در تقسیمات کالبدي شهر ارائههاي  مقیاس

مطلـوب رعایـت   هـاي   در صورت شرایط ویژه در تقسیمات کالبدي شهر و ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت مقیـاس 

  .باشد می پیش بینی شده الزامیهاي  عام و سرانههاي  ضوابط و آئین نامه

  ):در برزن(مراکز بهداشت و پیشگیري 
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  .باشد می مترمربع... حداقل قطعه تفکیکی   -

  .باشد می درصد کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بناي ساختمان   -

  .باشد می یرزمین یک طبقهحداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي ز  -

  .مترمربع سطح زیر بنا پیش بینی یک محل پارك الزامی است... به ازاي هر   -

  .درصورت احداث زیرزمین، سطح آن از سطح زیربناي طبقه همکف نباید تجاوز نماید  -

  ):در ناحیه(درمانگاه 

  .باشد می مترمربع... حداقل قطعه تفکیکی   -

  .باشد می درصد کل قطعه زمین 60ساختمان  حداکثر سطح زیر بناي  -

  .باشد می حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین یک طبقه  -

  .مترمربع سطح زیر بنا پیش بینی یک محل پارك الزامی است... به ازاي هر   -

  .درصورت احداث زیرزمین، سطح آن از سطح زیربناي طبقه همکف نباید تجاوز نماید  -

  ):در منطقه(ان بیمارست

  .باشد می مترمربع... حداقل قطعه تفکیکی براي بیمارستان   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بناي ساختمان   -

  .درصد از سطح کل قطعه زمین باید به فضاي سبز مخصوص بیمارستان اختصاص یابد... حداقل   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین...  حداکثر سطح زیر بناي در کل طبقات  -

  .باشد می طبقه... حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

  .باشد می طبقه... حداقل تعداد طبقات مجاز به استثناي زیرزمین   -

  .تعبیه آسانسور در طرح ساختمانی بیمارستان الزامی است  -

  .ورژانس جدا از ورودي مراجعین عادي الزامی استپیش بینی ورودي مستقل براي پرسنل و ا  -

  .تخت بیمارستانی الزامی است 10پیش بینی حداقل یک محل پارك به ازاي هر   -

  .رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداري در احداث بیمارستان الزامی است  -

  .موجود در سطح شهر در طرح تفصیلی تثبیت گردیده اندهاي  بیمارستان: تذکر

بـدیهی اسـت تخصـیص و تجمیـع     . توسعه و بازسازي و تکمیل آنها طبق ضوابط اعالم شده امکان پذیر خواهد بود
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باشد که مسئولین ذیربط در تحقق  می موجود تا رسیدن به سطح حداقل قطعه، مجازهاي  مجاور بیمارستانهاي  پالك

  .الزم و مقتضی را مبذول خواهند فرمودهاي  آن مساعدت

  ):کلیات(تجاري و بازرگانی هاي  ط حوزهضواب  -4

هـاي   تجاري بر مبناي مقیاسهاي  ضوابط و مقررات تدوین شده براي کلیه عملکردهاي تجاري و بازرگانی در حوزه

  .گردد می مطلوب در تقسیمات کالبدي شهر ارائه

مطلـوب، رعایـت   هـاي   در صورت شرایط ویژه در تقسیمات کالبدي شهر و ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت مقیـاس 

  .باشد می پیش بینی شده الزامیهاي  عام و سرانههاي  ضوابط و آئین نامه

تنهـا بـر طبـق دسـته     . احداث واحدهاي خرده فروشی در مراکـز واحـدهاي همسـایگی، محلـه، بـرزن ، ناحیـه        -

  .باشد می مجاز» مشخصات تقسیمات کالبدي شهر«مندرج در جدول هاي  بندي

هـاي   بزرك تنها در مناطق و مرکز شـهر بـر طبـق دسـته بنـدي     هاي  عمده فروشی و فروشگاه احداث واحدهاي  -

  .باشد می مجاز» مشخصات تقسیمات کالبدي شهر«مندرج در جدول 

درصـد در مراکـز   ... درصد در مراکز واحدهاي همسـایگی،  ... کل سطح واحدهاي تجاري خرده فروشی به نسبت   -

کل سطح مورد نیاز با مراجعه به جـدول  . گردد می درصد در مراکز نواحی توزیع... و ها  زندرصد در مراکز بر... محالت، 

  .قابل محاسبه استها  سرانه

  .نفر یک واحد تجاري محاسبه گردیده است... میانگین تعداد واحدهاي تجاري در کل شهر به ازاي هر   -

  ضوابط تجاریها

ي هر واحد بدون منظور نمودن مشاعات، حداقل عرض دهانـه واحـد   متر مربع برا...  حداقل مساحتها  مجتمع  -1

  .متر منظور شود...  تجاري

  .متر مربع در نظر گرفته شود...  درصورتیکه واحد تحت عنوان دفتر تجاري تفکیک شود حداقل مساحت خالص  -

  .شود متر منظور... متر مربع و حداقل عرض دهانه ...  حداقل مساحتها  درخصوص تک واحدي -2

متر باشد به شـرط رعایـت قـوانین    ... احداث بالکن در معابر عمومی که داراي پیاده رو مجزا یا عرض نهایی حداقل 

  . شهرسازي و سازه طبق ضوابط احداث بالکن در حوزه مسکونی عمل گردد

مانع و صـرفاً جـزء   وطبق ضوابط فوق بال) به غیر از پارکینگهاي بر معبر( احداث بالکن در محدودة مالکیت پالك  -

  . زیربنا محسوب گردد ونیاز به گزارش آن تحت عنوان بالکن نیست
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واحد یا کمتـر پـیش بینـی رعایـت یـک واحـد سـرویس        ... و مجتمع هاي تجاري به ازاي هر ها  در تک واحدي  -

  .بهداشتی و دوش الزامی است

قـه پذیرفتـه شـود محاسـبات پارکینـگ      واحدهاي تجاري که کل زیر بنا به صورت یک واحد تجاري و یـک طب   -

انجام ودر خصوص نصاب تفکیک همین مالك در نظر گرفتـه  ) با احتساب مشاعات و غیره(براساس زیر بناي غیر مفید

شود در صورتیکه بیش از یک واحد پذیرفته شود مشاعات مورد استفاده واحدها از محاسبه پارکینگ معاف و جزء حـد  

   .نصاب تفکیک نیز لحاظ نشود

متـر وبـه ازاي هـر طبقـه     ... معبر اصلی تا روي سـقف از معبـر اصـلی     ارتفاع واحدهاي تجاري یک طبقه از کف  -

  . متر به آن افزوده گردد...  حداکثر

  رعایت ضوابط طرح تفصیلی در ساختمانهاي باالي دوطبقه به خصوص لحاظ نمودن آسانسور الزامی است   -

  . رفته دسترسی وسرویس ویژه معلولین الزامی استدر مجتمع هاي تجاري در نظر گ  -

در کلیه واحدهاي تجاري، درهاي جداگانه اي جهت بارگیري و باراندازي و مراجعه کنندگان بایـد پـیش بینـی      -

  .گردد

ورود و خـروج  ...) واحـدهاي تجـاري ارزاق و   (باشـد   مـی  در واحدهاي تجاري که تعداد مراجعات روزانه آنها زیاد  -

  .ه کنندگان از درهاي جداگانه باید صورت پذیرد و حداقل فاصله درها از یکدیگر یک متر باید پیش بینی گرددمراجع

  .توانند همجوار باشند می در صورتی که عرض واحدهاي تجاري پاسخگو نباشد، درهاي ورودي خروجی

  .نشانی الزامی است پیش بینی تجهیزات ایمنی، بهداشتی و همچنین رعایت فاصله الزم تا شیر آتش  -

احداث زیرزمین براي واحدهاي تجاري در صورت نیاز مجاز بوده و سطح آن از سطح زیربناي طبقـه همکـف آن     -

  .نباید تجاوز کند

  .دسترسی به واحدهاي تجاري از دو طریق شبکه سواره و شبکه پیاده باید ممکن باشد  -

تواننـد از سـطوح بیشـتري     مـی  ع فعالیت و سطوح مورد نیـاز واحدهاي تجاري خاص و تعمیراتی، با توجه به نو  -

  .نسبت به سطح مجاز استفاده نمایند

  .مترمربع مجاز نمی باشد... احداث واحدهاي تجاري در سراسر شهر با سطح کمتر از   -

و حـداکثر آن در نحـوه توزیـع    ) مترمربـع ... (سطح هر یک از واحدهاي تجاري در حد فاصل سطح حـداقل آن    -

  .تواند متغیر باشد می واحدهاي در همین بخش تعیین شده
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در واحدهاي تجاري توزیعی، پیش بینی انبار و محل عرضه با تفکیک فضائی به صـورتی کـه انبـار بـا بارانـداز و        -

  .باشد می محل عرضه با راسته پیاده در ارتباط قرار گیرد، الزامی

صورت داشتن دسترسی مناسب بـا سـایر فضـاهاي واحـد تجـاري      احداث انبار واحدهاي تجاري در زیرزمین در   -

  .دسترسی مذکور با پله و یا باالبر مناسب در داخل واحد تجاري باید پیش بینی گردد. باشد می مجاز

  :صنعتی و کارگاهیهاي  حوزه  -5

ر در رابطـه بـا   رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صـنایع و اداره کـا    -

  .صنعتی الزامی استهاي  آلودگی هوا، آب، دفع فضوالت صنعتی و معیار و ضوابط ساخت و ساز و غیره براي حوزه

سـریع السـیر و   هاي  شهري و خیابانهاي  درجه یک و بزرگراههاي  دسترسی مستقیم واحدهاي صنعتی به جاده  -

  .فرعی باید صورت پذیردهاي  شریانی درجه یک مجاز نبوده و ارتباط از طریق شبکه

  .باشد می مترمربع... صنعتی هاي  حداقل مساحت قطعات تفکیکی درحوزه  -

  .باشد می مترمربع... کارگاهی هاي  حداقل مساحت قطعات تفکیکی درحوزه  -

  .باشد درصد سطح کل قطعه زمین می... ) در داخل محدوده استحفاظی(حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... ) در داخل محدوده شهر(حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین... حداکثر سطح زیر بنا در کل طبقات   -

درصد از سطح کل هر قطعه زمین به درختکاري و فضاي سـبز  ... در داخل محدوده استحفاظی، اختصاص دادن   -

  .الزامی است

درصد از سطح کل هر قطعه زمین به درختکاري و فضاي سبز الزامـی  ... در داخل محدوده شهر، اختصاص دادن   -

  .است

نفر پرسنل، یک دوش، یـک دستشـوئی و یـک مسـتراح الزامـی      ... بهداشتی در ازاي هر هاي  پیش بنی سرویس  -

  .است

ا نوع تولید الزامی بوده و حداقل فضاي الزم بـدین منظـور یـک    پیش بینی محل بارگیري و باراندازي متناسب ب  -

  .باشد می مترمربع سطح زیر بنا در کل طبقات... محل توقف به ازاي هر 

رعایـت ضـوابط و مقـررات وزارت نفـت     . چنانچه در داخل منطقه صنعتی، محل سوخت گیري پیش بینی گردد  -

  .الزامی است
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  .متر از حریم معابر اصلی و درجه یک مجاز نمی باشد... احداث صنایع حداقل تا عمق   -

  ).داخل محدوده صنعتی. (مشجر نمودن اطراف منطقه به صورت نوار سبز دور تا دوري الزامی است  -

گـردد، ملـزم بـه اسـتفاده از      مـی  کلیه صنایع کوچک متمرکز در منطقه که فعالیت آنها منجر به تولید فاضـالب   -

  .باشند می بتصفیه فاضالهاي  سیستم

، مخمر )در صورت شستشوي گندم(صنایع کمپوت و کنسروسازي، آرد سازي : نمونه هایی از این صنایع عبارتند از

  .آب جو، حالجی پشم، پشم شوئی، رنگرزي و غیره

نیاز به گرما باشد و این گرما از طریق احتـراق سـوخت تـامین گـردد،     » تولید«در صورتی که در مراحل مختلف   -

گـاز،  : مجاز عبارتند ازهاي  سوخت. کند، باید استفاده گردد می االمکان از سوخت هائی که آلودگی کمتري ایجادحتی 

  ).در صورت استفاده از نفت کوره استفاده از فیلتر الزامی است. (نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره

امل سوخت کوره باید مجهـز بـه مشـعل    در صورتی که صنایع این منطقه داراي کوره باشند، به منظور احتراق ک  -

  .باشد

  .متر از کف آن باالتر قرار گیرند... روي بام حداقل باید هاي  ارتفاع کوره  -

  :تولیدي کوچک درون شهرهاي  کارگاه

 تولیدي که نقش و هویت در اقتصاد و صنایع کوچک شـهر دارا هاي  کلیه کارگاه» ایده کلی طرح«از آنجائی که در 

 مربوط به آنها به طور مشروح در این بخـش تشـریح  هاي  لذا ضوابط و آئین نامه. ر راسته مرکزي متمرکزندباشند، د می

  گردد می

مقرر گردید در خصوص پارکینگ کارگاهها در فضاي سطح اشغال ساخت منظور شود و حریم حفاظتی کارگاه و  -

  .طرح تفصیلی شهر یزد اقدام گرددباقیمانده منظور شود و سایر کاربریها بر اساس ... فضاي سبز در 

  :فضاي سبزهاي  حوزه  -6

که در ایده کلی طرح جهت احـداث فضـاهاي   ها  ضوابط و مقرراتتدوین شده در این بخش بر مبناي ارزشهاو ویژگی

  .باشد می تعیین گردیده، استوار) فضاهاي سبز شهري و باغات(سبز 

  ها پارك  -الف

نمایـد کـه از توزیـع پراکنـدگی فضـاهاي سـبز در تمـامی         می در شهر ایجاب شرایط اقلیمی و نحوه کاربري زمین

شهري جلوگیري به عمل آید و فضاهاي سبز به طور متمرکز تنها در مقیاس محله، شـهر بـه کـار گرفتـه     هاي  مقیاس
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  .شود

  پارك محله  -الف -1

  .باشد می ...حداقل سطح پارك محله، یک   -

  .باشد می درصد سطح کل قطعه زمین...  ها پاركان در حداکثر سطح کل زیربناي ساختم  -

اجتماعـات چنـد عملکـردي در    هاي  فرهنگی و اجتماعی مانند کتابخانه، موزه و سالنهاي  احداث اماکن و سالن  -

مـدون مربوطـه در داخـل    هاي  مجاز بوده و مشخصات فنی احداث آنها باید منطبق با ضوابط و آئین نامهها پاركداخل 

  .صورت پذیرد ها پاركدرصد ساختمان مجاز در داخل .. .همان 

  .باشد می به استثناي زیرزمین یک طبقهها  حداکثر تعداد طبقات مجاز بنا در پارك  -

  .مترمربع الزامی است... پیش بینی یک محل پارك به ازاي هر   -

  .الزامی استمترمربع ... به ازا هر ) مستراح و دستشوئی(پیش بینی یک سرویس بهداشتی   -

  .در صورت احداث زیرزمین، سطح آن نباید از سطح زیربناي طبقه همکف تجاوز نماید  -

  پارك شهر  -الف  -2

  .هکتار است... حداقل سطح پارك شهر   -

  .باشد می سطح کل قطعه زمین...  ها پاركحداکثر سطح کل زیربناي ساختمان در   -

تماعی مانند کتابخانه، نمایشگاه، موزه، سالن اجتماعات چند عملکـردي  فرهنگی و اجهاي  احداث اماکن و سالن  -

مـدون مربوطـه در داخـل    هاي  نامه ضوابط و آئین مجاز بوده و مشخصات فنی احداث آنها منطبق با  ها پاركدر داخل 

  .باید صورت پذیرد ها پاركساختمان مجاز در داخل ... همان 

  .باشد می طبقه... به استثناي زیرزمین ها  اركحداکثر تعداد طبقات مجاز بنا در پ  -

  .مترمربع الزامی است... پیش بینی یک محل پارك به ازاي هر   -

  .به ازا هر یک هکتار الزامی است) مستراح و دستشوئی(پیش بینی یک سرویس بهداشتی   -

  مزروعیهاي  زمین  -ب

اجرائی کـه نسـبت   هاي  طرح تنها تا زمان ارائه طرحادامه کاربري مزروعی در اراضی طرح جامع در مدت اجراي   -

  .مختلف شهر به ترتیب ارائه خواهد شد، بالمانع خواهد بودهاي  در بخشها  به اولویت

کـاربري طراحـی شـده در شـهر     هاي  مزروعی با توجه به همنواختی آن با حوزههاي  کاربري جدید براي کاربري  -
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  .گردد می تعیین

، ... شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در ارتباط با تصویب طرح جـامع  ... ت جلسه مورخ با توجه به مذاکرا  -

 بـایر محسـوب  هـاي   مزروعی داخل محدوده شهر از نظر ارزش حفظ و نگهداري و کاربري، معادل زمینهاي  کلیه زمین

این امر مستثنی بـوده بـه دلیـل     گردد در حال حاضر اراضی مزروعی داخل محدوده استحفاظی از می یادآور. گردند می

گـردد تمهیـدات و اقـدامات     می توصیه. باشد می ددر منطقه که میزان تصرف آب زیا) غرقابی(مرسوم آبیاري هاي  روش

آبیـاري پیشـرفته صـنعتی از قبیـل آبیـاري قطـره اي       هـاي   تشویقی به منظور تبدیل ایـن اراضـی بـه بـاغ و بـا روش     

  .مسئول ذیربط انجام گرددهائی از طرف دستگاههاي  مساعدت

  مربوط به راسته مرکزي شهرهاي  ضوابط و آئین نامه  -7

  ضوابط حوزه استحفاظی  -8

آینده شهر در نظر گرفته شده باید مـورد حفاظـت   هاي  اراضی داخل محدوده استحفاظی شهر که به منظور توسعه

  .قرار گیرند

رك سازي در داخل محدوده اسـتحفاظی مطلقـا ممنـوع    گردد، احداث هر گونه مجتمع مسکونی و یا شه می تاکید

  .است

  .احداث ساختمان به جز مواردي که ذکر خواهد شد، مجاز نمی باشد

نـده مشـکالت جبـران ناپـذیري را بوجـود      یگردد براي جلوگیري از ساخت و سازهاي بی رویـه کـه در آ   می توصیه

  .اعمال گرددخواهد آورد، کنترل بیشتري توسط مسئولین و نهادهاي ذیربط 

  تفکیک اراضی در حوزه استحفاظی  -الف

  :کلیه اراضی واقع در حوزه استحفاظی غیر قابل تفکیک بوده مگر موارد ذیل

اراضی کشاورزي و باغات واقع در حوزه استحفاظی قابل تفکیک نمـی باشـند هنگـام انتقـال و خریـد و فـروش         -

ذکـر فعالیـت مجـاز بـر روي آن کـه زراعـت و       . ین آن تغییـر نیابـد  گردد، تعداد حداکثر مالک می اینگونه اراضی توصیه

اینگونه اراضی با نظر اداره کشاورزي استان و منطبق با بخشـنامه و آئـین   . باشد الزامی است می کشاورزي و یا باغداري

  )سایت شهرداري یزد( .مربوط قابل تفکیک خواهد بودهاي  نامه
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 ساختمانی کشور ي از مجموعه ضوابط و مقرراتجویی در مصرف انرژ تعیین مقررات صرفه

 19/12/1369مصوب 

بـا توجـه بـه     19/12/1369 اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیربنایی و صـنعت هیـأت دولـت در جلسـه مـورخ      

بنـا بـه پیشـنهاد    ) 23/10/1368مـورخ   911ت  93648 نامه شـماره  تصویب موضوع (اختیارات تفویضی هیأت وزیران 

 :تصویب نمودند 1352مصوب  قانون نظام معماري و ساختمانی) 13(ماده  و شهرسازي و به استناد وزارت مسکن

شـرح پیوسـت تعیـین     از مجموعه ضوابط و مقررات سـاختمانی کشـور بـه    "جویی در مصرف انرژي صرفه "مقررات  

 .گردد می

پیوست در طراحی و اجراي  مقررات )2 -1  - 19(موضوع بند ) 1(مقررات مربوط به ساختمانهاي گروه  -1تبصره  

 .االجرا است الزم مناطق کشور کلیه ساختمانهاي عمومی و دولتی، در کلیه

پیوسـت در طراحـی و    مقـررات ) 2 -1  - 19(موضـوع بنـد   ) 2(مقررات مربوط به ساختمانهاي گـروه    -2تبصره  

متر مربـع  ) 2000(وصی که داراي حداقل خص تجاري متعلق به بخش ي مسکونی یاها مجتمعاجراي کلیه ساختمانها و 

اصـالحی  ) 6(ماده ) 2(تبصره  باشند، در محدوده شهرهاي مشمول واحد می )12(طبقه یا حداقل ) 5(زیر بنا یا حداقل 

 .االجرا است معماري و ساختمانی الزم قانون نظام

ساختمانها در خـارج از محـدوده    ثکننده بر احدا در محدوده قانون شهرها و مراجع نظارت ها شهرداري  -3تبصره  

بنـدي سـاختمانهاي مشـمول مقـررات موضـوع ایـن        گـروه  1/4/1370تاریخ قانونی شهرها و حریم شهرها موظفند از 

نماینـد، درج کننـد و    مـی  هاي ساختمانی کـه صـادر   مشخصات فنی ساختمان در پروانه نامه را به عنوان یکی از تصویب

موظف است ظـرف   وزارت مسکن و شهرسازي. به رعایت مقررات مربوط، مکلف نمایندطراح و مهندس ناظر را  سازنده،

 هـا  شـهرداري نماید تا از طریق وزارت کشور بـه   جویی در مصرف این را تهیه هاي مربوط به کنترل صرفه فهرست دو ماه

 .ابالغ گردد

مسکن و شهرسازي و کشـور   هاي هنامه با نظر مشترك وزارتخان حوزه شمول مقررات موضوع این تصویب  -4تبصره  

 .یابد توسعه می در مورد سایر ساختمانها و سایر نقاط کشور،

نامـه در   ایـن تصـویب   وزارت صنایع موظف است افزایش تولید مصالحی را که در اجراي مقررات موضوع  -5تبصره  

 .نماید هاي خود منظور برنامه طراحی، احداث ساختمانها کاربرد دارند، در
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مقـررات موضـوع ایـن     )اعـم از مسـکونی و غیـر آن    (بهاي برق مصـرف مشـترکینی کـه در ابنیـه آنهـا        -6 تبصره 

هـاي   هاي منـدرج در تعرفـه   است، مشمول تحفیف مربوط ثبت نامه رعایت شده و در پروانه ساختمانی یا مدارك تصویب

 .مصوب وزارت نیرو خواهد شد

  .د مقام محترم ریاست جمهوري رسیده استبه تأیی 1/2/1370نامه در تاریخ  این تصویب 

 مقررات ساختمانی ایران 

 جویی در مصرف انرژي صرفه: مبحث نوزدهم 

شوند که مصرف ایـن در آنهـا    ساختمانها باید در عین اقتصادي بودن ساخت، به صورتی طراحی: مقدمه -19-0-0

شـوند اگـر چـه عمومـاً در زمـان اجـرا        گرفته میبه کار  این در ساختمانها تدابیري که براي کاهش مصرف. کاهش یابد

دهند، بـه نحـوي    کاهش می اي هزینه مصرف انرژي را اما به میزان قابل مالحظه گردند موجب افزایش هزینه ساخت می

نمـوده و از آن پـس    برداري از ساختمان، هزینه اضافی مصرفی بـراي سـاخت را جبـران    چند سال اولیه بهره که ظرف

مصرف انرژي در کل کشور به عنـوان یـک هـدف مـورد      جویی در عالوه بر این صرفه. خواهد بود بردار بهرهمطلقاً به نفع 

 .باشد هدف فوق می از وضع این مقررات تحقق ریزان ملی بوده و منظور توجه برنامه

 :گیرد یمورد استفاده قرار م انواع انرژي مصرفی در ساختمان به طور عمده براي مقاصد ذیل: کلیات -19-0-1

 گرمایش و سرمایش هوا -1

 گرم کردن و یا سردکردن مواد  -2

 روشنایی، وسائل صوتی و تصویري و ماشینهاي خانگی  -3

 تهویه  -4

 :جویی در انرژي مصرفی در ساختمان بر دو پایه استوار است صرفه 

تـر و طراحـی    بـازده  و پـر  تـر  هـاي کـم مصـرف    استفاده حداکثر از انرژي مصرف شده از طریق انتخاب سیستم: اول 

 .در آنها به حداقل برسد و سرماي تولیدي اي که اتالق انرژي و گرما تأسیسات مکانیکی و برقی

به گرمـایش و سـرمایش را    رعایت قواعدي در طراحی و اجراي ساختمان و انتخاب مصالح مصرفی که اوالً نیاز: دوم 

 .جلوگیري به عمل آورد لیدي شدهسرمایش تو کاهش دهد و ثانیاً از هدر رفتن گرما و

ارائه خواهـد شـد و ایـن     ضوابط مربوط به مورد اول در خالل سایر مباحث مجموعه مقررات ساختمانی حسب مورد 

 .دوم خواهد پرداخت ضوابط مربوط به مورد منحصراً به ارائه) مبحث نوزدهم (مبحث 
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سـرمایش و جلـوگیري    میزان نیاز به گرمایش ودر طراحی بر روي یک قطعه زمین مشخص، عوامل ذیل بر کاهش  

 :باشند ذیل می این عوامل به شرح .از هدر رفتن گرما و سرماي تولیدي شده موثرند

مربـوط بـه میـزان مقاومـت      در این مورد بیشترین اثـر  (مواد و مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان  -1

 ،)حرارتی این پوسته است ب انتقالضری هاي تشکیل دهنده پوسته خارجی و حرارتی الیه

 ،)دفعات تعویض هوا در ساعت (میزان نشت هوا از درزها و بازشوهاي پوسته خارجی   -2

 ،)فرم کالبدي ساختمان (نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به حجم فضاي مفید   -3

 نسبت سطح بام به سطح مفید ساختمان،  -4

بـه  ) یا فضاي کنترل شده هاي بازشو به هواي آزاد مانند درها و پنجره ( نسبت سطح بازشوها در پوسته خارجی  -5

 سطح مفید ساختمان،

 ، )دهد اجازه می در حدودي که طرح شهرسازي (جهت استقرار ساختمان نسبت به چهار جهت جغرافیایی   -6

 خصوصیات جذب تشعشع سطوح خارجی ساختمان،  -7

 :رشیدي شاملهاي غیر فعال خو استفاده از سیستم  -8

 پنجره آفتابی  -

 دیوار آفتابی  -

 گلخانه  -

 سقفهاي آفتابی  -

 سایبانهاي افقی و عمودي  -

 سایه درختان  -

 بادگیرها  -

 گرماي زمین  -

 حیاط  -

 زیرزمین  -

 غیره  -

ده از عوامل تدابیري که طراحان با استفا  ،)هاي خورشیدي آورنده جمع (هاي عالی خورشیدي  استفاده از سیستم -9
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 .برند بایستی متناسب با شرایط ذیل باشد می جویی در مصرف انرژي به کار فوق جهت صرفه

شـدت و جهـت ورزش    دما، رطوبت، میزان نزوالت جوي،: خصوصیات اقلیم منطقه استقرار ساختمان شامل  -الف  

گرمایش و سرمایش در سال، پوشـش  ساعات  جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، باد، شدت و مدت تابش خورشید، عرض

 گیاهی منطقه، میزان آلودگی هوا

 بافت شهري محیط بر ساختمان  -ب 

 وضعیت توپوگرافیک  -پ 

تشکیل دهنده پوسته خـارجی   یعنی مواد و مصالح 2و  1ضوابط مندرج در این مبحث تنها ناظر بر دو عامل ردیف  

بوده که جنبه اجباري دارد و اسـتفاده از بقیـه عوامـل     وسته خارجیبازشوهاي پ ساختمان و میزان نشت هوا از درزها و

امکانات تکنیکـی و صـرفه اقتصـادي     شود تا جایی که خواهد داشت اما اکیداً توصیه می در طراحی بستگی به نظر طراح

کـه هیچگونـه   تـدابیري اسـت    گیرند، به ویژه این توصیه ناظر بـر  دهد طراحان از سایر عوامل نیز بهره اجازه می ساخت

کالبدي مناسب، سطح بام به سطح مفید سـاختمان، جهـت    نماید، نظیر انتخاب فرم به سازنده تحمیل نمی اي را هزینه

 .هاي اقلیمی و توپوگرافی محل ساختمان و بافت شهري ویژگی آنها با توجه به مناسب استقرار ساختمان و نظایر

 :تعاریف -19-0-2

دیوارها، سقفها، کفها، بازشوها و  کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از  -ان پوسته خارجی ساختم -19-0-2-1

 .دیگر آنها فضاهاي گرم ساختمان قرار داشته باشد خارج و در طرف نظایر آنها که در یک طرف آنها فضاي

گیـرد و   یانسانها قرار م یی از فضاي داخلی ساختمان که مورد استفادهها بخش  -فضاي کنترل شده  -19-0-2-2

شرایط حرارتی این فضاها در سـاختمان بایـد   . شود می اوقات گرم سال خنک در طول اوقات سرد سال گرم شده و طی

 .در محدوده آسایش باشد

گرم یا سرد سـال ضـروري    یی از فضاي داخلی ساختمان که در اوقاتها بخش  -فضاي کنترل نشده  -19-0-2-3

 .طرف با دیوار محصورند، داالنها و نظایر آنها یی که از سهها پارکینگ ا،نیست خنک یا گرم شوند، نظیر انباره

بر طبق استانداردهاي . کنند می انسانها در آن احساس آسایش% 80شرایطی که   -محدوده آسایش  -19-0-2-4

جیـوه و  میلیمتـر   5  -14درجه دماي مـؤثر، فشـار بخـار آب     C25.5-  22المللی این محدوده بین پذیرفته شده بین

 .باشد می cm/sec22 سرعت جریان هواي

ساختمان در واحـد زمـان    مقدار انرژي الزم جهت گرمایش یک متر مکعب  -گرماي ویژه ساختمان  -19-0-2-5
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 .درجه یا سانتیگراد باشد K1 با خارج ساختمان برابر است مشروط بر اینکه اختالف دماي داخل و

19-0-2-6- Ti  ،دلتاTiا دلت-  )c  وk (درجه  

 .، بر حسب مترi ضخامت هر الیه، و یا ضخامت الیه -19-0-2-7

 [w/mk]، )ضریب هدایت حرارتی (قابلیت هدایت حرارتی   -الندا  -19-0-2-8

عبـور کنـد و اخـتالف     به ضخامت یک متـر  مقدار حرارتی که در یک ثانیه از متر مربع عنصري همگن: عبارتست از

قابلیـت هـدایت حرارتـی از خصوصـیات هـر       وي سطح دیگـر آن عنصـر ایجـاد نمایـد،    در ر 1k) درجه( C دمایی برابر

ایـن خاصـیت عنصـر تـابع دمـا و رطوبـت نسـبی اسـت کـه در          . گیرد می بوده و در آزمایشگاه مورد سنجش قرار عنصر

 و رطوبـت به مقدار عددي یافتـه شـده در آزمایشـگاه تـأثیر دمـا       %10ساختمانی با افزودن  محاسبات مربوط به مصالح

قابلیـت هـدایت    شـود تـا   مـی  ي حرارتی، سعیها عایقدر تولید . شود نسبی، در قابلیت هدایت حرارتی عنصر منظور می

عددي ضریب هدایت حرارتی یـک عنصـر کمتـر باشـد، آن      بنابر این، هر چه مقدار. حرارتی هر چه بیشتر کاهش یابد

 .عنصر عایق بهتري است

حرارتی آن عنصر بـه ایـن    و قابلیت هدایت (di) یک عنصر همگن به ضخامت (k) رابطه بین ضریب انتقال حرارت 

  النداK.di = :صورت است

19-0-2-9- )D  بعضی منابع یادر R حرارتی قابلیـت عـایق بـودن یـک      مقاومت هدایت  -) شود نمایش داده می

ه با قابلیت هدایت حرارتـی، ضـخامت الیـه را    بنابراین در تعیین آن همرا. دهد می الیه ساختمانی را در برابر گرما نشان

 گیرند، و رابطه آن به این صورت است می نیز در نظر

مقاومت هـدایت حرارتـی    کیفیت عایق بودن هر عنصر ساختمانی از نظر حرارتی با ذکر مقدار عددي /D = diالندا 

گن، یا تا همگن براي بیان کیفیت عـایق  ساختمانی هم تولیدکننده عناصر اي از کارخانجات شود پاره آن عنصر بیان می

ضخامت هر عنصر سـاختمانی را در   تولیدي، مقدار عددي مقاومت هدایت حرارتی و بودن تولیدات خود و معرفی عنصر

هـاي تشـکیل    مقاومت هدایت حرارتی یک عنصر سـاختمانی نـاهمگن از جمـع مقاومـت الیـه       .کنند ذکر می بروشورها

 .یابد آن به دست می دهنده

  ضریب انتقال حرارتی از جسم به هوا یا بالعکس  -19-0-2-10

در یک ثانیه از سطح جسمی معادل یک متر مربع به هواي مجـاور و   که) حسب ژول بر (مقدار حرارتی : عبارتست از

  ) سـانتیگراد ( معـادل یـک درجـه کلـوین     اي کـه اختالفـی   کند، به گونه سطح جسم انتقال پیدا می یا از هواي مجاور به
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1k 1c درجه بین سطح جسم و هوا و یا هوا و سطح جسم به وجود آید. 

نسـبت شـدت تـابش     ضریب انتقال حرارتی تابعی از جهت جریان حرارت، سرعت جریان هوا در مجاورت جسـم و  

 .باشد می

 .معکوس ضریب انتقال حرارتی است مقاومت انتقال حرارتی از جسم به هوا و از هوا به جسم  -19-0-2-11

کننـده   خارج نقش تکمیل مقاومت انتقال حرارتی مربوط به فضاي داخل، و مقاومت انتقال حرارتی مربوط به فضاي 

 .را دارد) مثالً دیوار، سقف و نظایر آن (ساختمانی  تشکیل دهند یک عنصر هاي مختلف مقاومتهاي هدایت حرارتی الیه

19-0-2-12- K در بعضی از منابع با U ضریب انتقال حرارتـی یـک    :حرارتی ضریب انتقال .)شود نمایش داده می

بین دو الیه  1Kدرجه  (C1) اختالف دمایی معادل یک درجه کلوین حرارتی کند و عنصر ساختمانی نشاندهنده مقدار

 .آن عنصر ساختمانی ایجاد کند هواي مجاور در دو طرف

عنصـر سـاختمانی در    ی از خصوصـیات حرارتـی  ، به عنوان یکD یا R همانند مقاومت هدایت حرارتی K یا u عدد 

  .رود می بندي حرارتی ساختمان به کار روشهاي عایق

19-0-2-13-  )km  بعضی از منابع بادر um حرارتی متوسط  ضریب انتقال  .)شود نمایش داده می 

از یـک الیـه    7حرارت عبارت است از ضریب انتقال حرارتی دیوار یا سقفی فرضی که تمام سطح آن در جهت عبور 

 الیـه و  n دیوار یا سقفی است که متشکل از همان ضریب انتقال حرارتی و یک ساختار تشکیل شده باشد و این ضریب

n ساختار با سطحی برابر A حرارتی برابر و ضریب انتقال Ki باشد. 

افته از واحد حجـم  عبور ی) به وات( عبارتست از مقدار جریان حرارت  -ضریب انتقال حرارتی جمی  -19-0-2-14

پوسته ساختمان وقتی که اخـتالف دمـاي هـواي داخـل و خـارج       از طریق اجزاء) مکعب به متر (کنترل شده ساختمان 

 .باشد )k) درجه کلوین 1ساختمان 

19-0-2-15- P مقدار انرژي است بر حسب ژول : توان حرارتی (J)  1که در واحد زمان، الزم است تاm2 از سطح 

  .درجه یا سانتیگراد گرم کند 1Kبه مقدار ساختمانی را 

19-0-2-16- PL مقدار حرارتـی اسـت کـه از      :توان حرارتی داخل ساختمان ناشی از دفعات تعویض هواي داخل

خارجی سـاختمان، توسـط هـوا از داخـل سـاختمان بـه        ها و درها و بازو و بسته شدن درهاي پوسته طریق درز پنجره

اتالف حرارت از این طریـق عـاملی     .شود باعث تعویض هواي فضاهاي داخلی می کند و می نشت بیرون آن و یا بر عکس

 .باشد بسیار مؤثر در مصرف انرژي می
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 مقررات طراحی و اجراء -19-1

ساکنین فضاهاي انسـانی   آوردن شرائط آسایش جهت طراحان سازندگان ساختمان موظفند براي فراهم -19-1-1

و داخل بنا را بر حسب نوع ساختمان و به میزانی  بالعکس بین محیط خارج و محیط خارج وتبادل گرما بین داخل بنا 

بندي  استفاده از تدابیر نظیر عایق شده از طریق طرح پوسته خارجی مناسب و با که سراي هر گروه از ساختمانها معین

 .نموده و به حداقل مندرج در این مقررات محدوده نمایند کنترل

 :سرمایشی جویی در مصرف انرژي گرمایشی و بندي ساختمانها از حیث صرفه هگرو  -19-1-2

 :شوند می بندي حرارتی پوسته خارجی به چهار گروه زیر تقسیم ساختمانها از حیث میزان عایق 

 جویی انرژي زیاد ساختمانهاي با صرفه): 1(گروه  

 جویی انرژي متوسط ساختمانهاي با صرفه): 2(گروه  

 جویی انرژي قابل قبول ساختمانهاي با صرفه): 3(گروه  

 جویی در مصرف انرژي ساختمانهاي بدون نیاز به صرفه): 4(گروه  

عملکرد سـاختمانها شـمول    مرجع یا مراجع تدوین مقررات ساختمانی با توجه به شرایط عمومی کشور و: 1تبصره  

 .ین و اعالم خواهند نمودتعی به طور ادواري هاي فوق را بر انواع ساختمان هر یک از گروه

بایـد توسـط    جـویی در مصـرف انـرژي گرمایشـی و سرمایشـی      بنـدي سـاختمانها از حیـث صـرفه     گـروه : 2تبصره  

 .پروانه ساختمانی درج گردد به عنوان یکی از مشخصات ساختمان در ها شهرداري

نحوي طراحـی و اجـراء شـوند     هباید ب) 3(و ) 2(، 9(1هاي  عناصر ساختمانی مربوط به هر یک از گروه  -19-1-3

مندرج در جدول مربوط به همان گـروه تجـاوز ننمایـد و     هر قدر از میزان(K) که مقدار حداکثر ضریب انتقال حرارتی

 هـر  (جداول مربوط بیشتر نشود  ها و دربهاي پوسته خارجی نیز از مقدار مندرج در پنجره میزان ضریب نشت هوا از درز

 .)جا که محدود شده است

دهنـده پوسـته خـارجی و     چنانچه بنا به دالئلی طراح نتواند در انتخاب مصالح عناصر ساختمانی تشکیل: 1تبصره  

در جداول مربوطه نظیـر بـه نظیـر رعایـت نمایـد       مقادیر حداکثر وضع شده هاي و سطح و محیط بازشوها ضخامت الیه

نماید مشروط به اینکه گرمـاي   ارجی از این مقادیر عدولعناصر ساختمانی پوسته خ اي از مجاز خواهد بود در مورد پاره

 .کل ساختمان از مقادیر حداکثر که براي هر گروه وضع شده کمتر باشد ویژه

 (k) انتقـالی حرارتـی   که مبنـاي تعیـین ضـریب   ) الندا (مادام که ضرایب هدایت حرارتی مصالح مختلف : 2تبصره  
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طراحان مجاز خواهند بـود از منـابع معتبـر     ح ملی اعالم نشده استذیصال توسط یک مرجع  -عناصر ساختمانی است 

 .پیشنهاد شده استفاده نمایند المللی یا جداولی که در بخش ضمائم بین

محیطی مختلف متفـاوت   هر یک از عناصر و اجزاء ساختمان در شرایط (K) مقدار ضریب انتقال حرارتی: 3تبصره  

سـنگینی و سـبکی آن بـر روي میـزان آن مـؤثر       دماي داخل و خارج الیـه و  فباشد و دما و رطوبت محیط و اختال می

المقـدور در تعیـین    شـود حتـی   مـی  پوشی شده ولی به طراحان توصیه چشم باشد که در این مبحث از تغییرات فوق می

 .به تغییرات فوق توجه داشته باشند (k) حرارتی مقادیر ضریب انتقال

دهنـده پوسـته خـارجی     رارت و ضریب نشت هواي عناصر ساختمانی تشـکیل حداکثر ضریب انتقال ح  -19-1-4

  .ذیل تجاوز نماید نباید از مقادیر مندرج در جدول) 1(گروه 

 :)1(جدول گروه  

 >662صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

... مقادیر باال نبایستی از  در صورت عدم رعایت جزء به جزء) 1(حداکثر گرماي ویژه ساختمانهاي گروه  -19-1-5

 .تجاوز نماید

) 2(پوسته خـارجی گـروه    جدول مقادیر حداکثر ضریب انتقال حرارت عناصر ساختمانی تشکیل دهنده -19-1-6

 .نماید نباید از مقادیر مندرج در جدول ذیل تجاوز

 :)2(جدول گروه  

 >663صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

 ...مقادیر باال نبایستی از  در صورت عدم رعایت جزء به جزء) 2(ثر گرماي ویژه ساختمانهاي گروه حداک -19-1-7

 .تجاوز نماید

نبایـد از مقـادیر   ) 3(گروه  حداکثر ضریب انتقال حرارت عناصر ساختمانی تشکیل دهند پوسته خارجی -19-1-8

 مندرج در جدول ذیل تجاوز نماید

 :)3(جدول گروه  

 >664صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه یبتصو: جدول <

 ...مقادیر باال نبایستی از  در صورت عدم رعایت جزء به جزء) 3(حداکثر گرماي ویژه ساختمانهاي گروه  -19-1-9

 .تجاوز نماید
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 )4(بندي حرارتی گروه  ضوابط عایق -19-1-10

اینسـت کـه دمـاي فضـاي      ضابطه الزامـی  جزء به جزء محدودیتی ندارد و تنها) 4(طراحی عناصر ساختمانی گروه  

 .سانتیگراد کمتر شود درجه 4نبایستی از  داخلی این گروه از ساختمانها در فصول سرد

 قابلیت هدایت حرارتی الندا براي مصالح مختلف ساختمانی  -) 1(جدول  

 >667الی  666صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

 )جسم به هوا و بالعکس (سطوح  مقاومت حرارتی): 2(جدول  

 >668صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

 براي سطوح با کیفیت انتشار زیاد  -

 = m/s 3 V سرعت جریان باد  -

 .اند شده ها فاقد پرده فرض ها و نورگیرها پنجه ضریب انتقال حرارت براي پنجره): 3(جدول  

 >669صفحه   -2د جل  - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

 ضریب انتقال حرارت براي درهاي چوبی و فلزي): 4(جدول  

 >672الی  670صفحه   -2جلد   - 1369ها  نامه تصویب: جدول <

ضرایب تبـدیل مربـوط ضـرب     المللی، باید یکاهاي قدیم را در براي تبدیل یکاهاي قدیم به یکاهاي سیستم بین  -

المللـی را بـر آن    یکاهاي قدیم، بایـد یکاهـاي سیسـتم بـین     المللی به بین یستمکرد و به عکس، براي تبدیل یکاهاي س

 .ضرایب تبدیل تقسیم کرد

 .استفاده کرد[] المللی باید از این نشانه  براي تأمین یکاهاي سنجش سیستم بین  -

مصـوب   هاي فرسوده و ناکارآمـد شـهري   قانون حمایت از احیاء ، بهسازي و نوسازي بافت

12/10/1389 

ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسـازي و نوسـازي بافتهـاي فرسـوده و ناکارآمـد شـهري و       1ماده

 .پذیرد هاي مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می تعیین محدوده

 :ـ اصطالحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته داراي معانی ذیل است2ماده

تهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشـکله آن اعـم   الف ـ باف 
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، دچـار فرسـودگی و ناکارآمـدي شـده و     هـا  دسترسـی و  هـا  خیابـان از تأسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، 

 .برند  ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کالبدي رنج می

عـالی   اي است که براساس شاخصهاي مصوب شـوراي   ب ـ نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، نقشه 

 هـا  شهرداريو یا ) سازمان عمران و بهسازي شهري ایران(شهرسازي و معماري ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازي 

عالی شهرسـازي و معمـاري ایـران رسـیده یـا        شوراي قانون تأسیس) 5(تهیه و به تصویب کمیسیونهاي موضوع ماده 

 .رسد می

اعم از جـامع  (ج ـ طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهاي توسعه شهري  

هاي احیاء، بهسازي و نوسازي شهري با رعایـت اصـول شهرسـازي، فنـی و معمـاري       به منظور اجراء برنامه) و تفصیلی

ي جدید و موردنیاز محـدوده معینـی از بافتهـاي فرسـوده و ناکارآمـد      ها کاربرياین طرحها دربرگیرنده . ودش تهیه می

هاي دسترسـی، معـابر و    ي شهري از قبیل شبکهها ساختشهري بوده و اجراء آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیر

متکی بر ضوابط شهرسازي و معماري ایرانـی   هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غیره است که بدنه آنها، پروژه

 .باشد ـ اسالمی و بومی هر منطقه می

 .کند السهمی از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص می د ـ سهـام پـروژه، حـق

سازمان عمران و بهسازي شـهري  (توسط وزارت مسکن و شهرسازي ) 2(ماده ) ج(ـ طرحهاي یادشده در بند 3ماده

عـالی   قـانون تأسـیس شـوراي    ) 5(تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهاي موضـوع مـاده   ها شهرداريو یا ) ایران

 .رسد شهرسازي و معماري ایران می

تواننـد قسـمتی    می) ها شهرداريوزارت مسکن و شهرسازي و (ـ مجریان طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي، 4ماده

ا سازمانهاي وابسـته بـه خـود و یـا اشـخاص حقیقـی و حقـوقی غیردولتـی صـاحب          از اختیارات خود را به شرکتها و ی

صـالحیت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی را وزارت مسـکن و شهرسـازي       . صالحیت فنی، مالی و اجرائی واگـذار نماینـد  

 .نماید تعیین می) سازمان عمران و بهسازي شهري ایران(

لف اسـت بـراي جلـوگیري از خسـارات ناشـی از حـوادث       مک) سازمان مدیریت بحران کشور(ـ وزارت کشور   5ماده

 .عمل آورد غیرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد پیشگیري الزم را با اولویت بافتهاي مذکور به

ـ به منظور جلب مشارکت حداکثري مالکان و ساکنان محدوده طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسـازي، حسـب     6ماده

ده اجرائـی طرحهـاي مصـوب بـه نحـو مطلـوب و مناسـب بـه سـاکنان و مالکـان           مورد از سوي مجـري طـرح، محـدو   
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شود و با همکاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمـت روز اراضـی، ابنیـه و دیگـر      رسانی می اطالع

ن رسـمی  از طریـق هیـأت سـه نفـره کارشناسـا     %) 15(حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به عالوه پـانزده درصـد   

اقـدام  ) الطـرفین  یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجري طرح و یک نفر مرضـی (دادگستري 

 .هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است هاي ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه هزینه. گردد می

هاي اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشـند   پروژهـ در صورتی که تعدادي از مالکان امالك واقع در 7ماده

شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملـزم   و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم

بـا   برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت. شود شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می

در صورت استنکاف مالکان امالك مـذکور از مشـارکت و یـا عـدم واگـذاري      . گردد مجري طرح جایگزین مالک اول می

گـذاران متقاضـی    هـاي سـرمایه   سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجري طرح باید رأسـاً یـا از طریـق جلـب سـرمایه     

بـودن بعضـی از امـالك واقـع در      المالک صورت مجهول در. مشارکت، نسبت به خرید یا تملک امالك مزبور اقدام نماید

گیرد تـا   فقیه قرار می شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می هاي اجرائی فوق با اذن ولی پروژه

 .مطابق نظر ایشان عمل شود

و وفـق احکـام ایـن قـانون و      ـ اقدامات مربوط به تملک امالك موضوع این ماده صرفاً از طریق مجري طرح1تبصره

هاي عمومی، عمرانی و نظـامی   همچنین احکام غیر مغایر در الیحه قانونی نحوه خرید امالك و اراضی براي اجراء برنامه

مصـوب   هـا  شـهرداري شوراي انقالب و قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیـاز   17/11/1358دولت مصوب 

نفع حـداکثر ظـرف بیسـت روز از ابـالغ      این اقدام مانع از مراجعه ذي. پذیرد صورت می و اصالحات بعدي 28/8/1370

 .واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود

انـدازي نهادهـاي تـأمین     ـ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این مـاده و سـایر مفـاد قـانون اعـم از راه     2تبصره

گـذاري   هاي توسعه سرمایه گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق ق مشارکت، جلب مشارکت سرمایهسرمایه، انتشار اورا

هـاي   اي است که توسط وزارتخانه نامه اندازي شرکتهاي سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئین غیردولتی و راه

س از تصـویب ایـن قـانون در چهـارچوب     مسکن و شهرسازي، کشور و امور اقتصادي و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پـ 

ایجـاد صـندوقهاي توسـعه    . رسـد  وزیـران مـی   تصـویب هیـأت   شـود و بـه   قوانین بودجه و برنامـه توسـعه، تنظـیم مـی    

 .اندازي شرکتهاي سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شوراي اسالمی است گذاري دولتی و راه سرمایه

گـذاران و سـازندگان و تسـریع در فرآینـد احیـاء، بهسـازي و نوسـازي         هـ به منظور تشویق مالکـان، سـرمای    8ماده
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هـاي اجرائـی طرحهـاي یـاد شـده و همچنـین        طرحهاي مصوب موضوع این قانون، کلیه امالك و اراضی واقع در پروژه

عـوارض   سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري با کاربري مسکونی از حیث

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسـکن مصـوب سـال    ) 16(صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده 

هـا، بـه ازاء    مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشـارکت در پـروژه   ها شهرداري، ها کاربريشود و درخصوص سایر  می 1387

به پایان عملیات ساخت و سـاز و دریافـت آن براسـاس بهـاي     بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض 

تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت بـه واگـذاري بخشـی     مجري طرح می. روز، حسب مورد اقدام نمایند

 .از فضاهاي احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداري تهاتر نماید

فصل اختالفات و مشکالت مربوط بـه امـالك و اراضـی واقـع در طرحهـاي مصـوب احیـاء،         ـ به منظور حل و9ماده

گونـه   المالک و سایر اختالفات و تعیـین تکلیـف وضـعیت ایـن     بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بالصاحب و مجهول

انتخـاب رئـیس قـوه     امالك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربـه دادگسـتري بـه   

قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و امالك محل یـا نماینـده وي و یـک نفـر بـه نماینـدگی از سـوي سـازمان مسـکن و          

شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسـبت بـه    شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و امالك محل تشکیل می

 .تصمیم خواهد نمود موضوع رسیدگی و با رأي قاضی عضو هیأت اتخاذ

رأي صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابـالغ در محـاکم دادگســتري قابـل تجدیـدنظر و رأي دادگـاه       

 .تجدیدنظر قطعی است

ـ ادارات ثبت اسناد و امالك مکلفند در محدوده طرحهـاي احیـاء، بهسـازي و نوسـازي بـا رعایـت حقـوق        10ماده

را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و امالك و مسـتحدثات   مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی الزم

واقع در طرحهاي احیاء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري بـه انجـام   

 .رسانند

کین نسـبت بـه صـدور پروانـه     هاي تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافـق مـال   توانند در پروژه می ها شهرداريتبصره ـ  

 .ارائه سند ثبتی است  ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به 

االمتیـاز   ي الزم در طرحهاي مصوب احیاء، بهسازي و نوسازي حقها ساختها و زیر ـ به منظور تأمین سرانه11ماده

ربط موظفند نسـبت   ازي، محفوظ است و دستگاههاي ذيها پس از نوس آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده

 .به برقراري و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند
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و فضـاهاي عمـومی، فرهــنگی،     ي غیردولتی به منظور تأمین خـدمات ها بخشهاي  تواند هزینه ـ دولت می12ماده

قابـل قبـول مالیـاتی مؤدیـان محسـوب      هاي  گردشگري، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یادشده را جـزء هزینه

 .نماید

هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسـوده شـهري در    ـ دولت مجاز است ساالنه ده13ماده

 .بینی و درج نماید بودجه سنواتی کل کشور پیش

ایـن قـانون   ) 13(مـاده  ریزي و توسـعه اسـتانها موظفنـد در چهـارچوب اعتبـارات موضـوع        ـ شوراي برنامه14ماده

هـاي فرسـوده از    هاي عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافـت  اعتبارات مورد نیاز را براي ساخت فضاها و ساختمان

 .ربط با اولویت تأمین نمایند هاي ذي محل اعتبار دستگاه

ت بـانکی  تسـهیال %) 25(ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است حداقل بیسـت و پـنج درصـد    15ماده

ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازي مسکن و احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسـوده  

 .شهري اختصاص دهد

مکلف است با همکاري وزارت کشـور،  ) سازمان عمران و بهسازي شهري ایران(ـ وزارت مسکن و شهرسازي 16ماده

عـالی اسـتانها بـه منظـور جلـب همکـاري و مشـارکت کلیـه          شـوراي   سازمان میراث فرهنگـی و گردشـگري کشـور و   

ربط در فرآیند احیاء، بهسازي و نوسازي بافتهـاي فرسـوده و ناکارآمـد و در جهـت راهبـري و       دستگاههاي اجرائی ذي

ی و محلی و استفاده از امکانات و منـابع مو  جـود  مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّ

حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردي احیاء، بهسازي و نوسـازي  

و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري با رویکرد ضوابط شهرسازي معماري ایرانی ـ اسالمی اقـدام و بـراي    

 .وزیران ارائه نماید تصویب به هیأت

قـانون اساسـی و مـوازین شـرعی مربـوط بـه وقـف        ) 83(راء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل ـ در اج17ماده

 .الزامی است

  ها اصول طراحی ساختمانی اداري و بانک

ها رعایت گردد بصورت نمونـه جهـت آگـاهی     قسمتی از ضوابط ساخت و ساز که باید در احداث بناي اداري و بانک

  .رددگ برداران ذیالً درج می بهره



  147/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 

  اداري اصول معماري فضاهاي

  :ي مختلف و متعددي استها مکاناداره بزرگ شامل  ساختمان یک

یی بـراي کـار آمـوزان و دفـاتر گروهـی بـراي       ها کارگاههمراه  اداري دفاتر مجزا براي یک تا سه نفر بههاي  بخش  -

باز به جز یک  در اداره اي با پالن. کنند می گروهی یکیهاي  ي مجزا را با بخشها کارگاهادارات  نفر، بعضی 20داکثر ح

  .یابد می اختصاص براي کار فردي و گروهی چند منظوره ها مکانبخش منشی گري مجزا، بقیه 

الکترونیکی، لوازم بایگـانی و ثبـت    وسایل انبار اسناد براي نگهداري پرونده ها، طرح ها، میکروفیلم وهاي  قسمت  -

  .کردن ، ثبت اسناد باز سازي و خرد

  اصلی اداري، داراي تجهیزات نوشتاري، تکثیر ، چاپ، فتوکپی و کامپیوترهاي شخصی خدماتهاي  بخش -

   پستی،کنترل ورود و خروج اجناسهاي  و محمولهها  قسمت پست خانه، نامه

کنفـرانس  هاي  نمایشگاه، تاالرهاي  دیوارهاي متحرك و بخش ي گردهمایی باها قاتابخش نمایش گروهی شامل   -

  و گردهمایی

 شامل رختکن، آشپزخانه، توالت براي هر طبقه یـا بخـش، بخـش اسـتراحت کارکنـان، محـل       امکانات اجتماعی -

 .آشپزخانه خوردن و آشامیدن، امکانات ورزشی، سالن غذا خوري با

وجـود   امکان نیاز بـه  بصري مه، احتماالً براي تعلیم در زمینه استفاده از وسایل سمعی واضافی و ضمی يها مکان -

 .تحویلهاي  و بخش )به صورت زیر زمین(یک قسمت براي ورود اتومبیل ، جاي پارك 

 خروجی و اضـطراري بـه صـورت داخلـی و    هاي  ورودي –آسانسورها  –پلکان  –شامل راهروها  فضاهاي گروهی -

  .خارجی

سیسـتم   شامل وجود مسائل خدمات فنی ، تهویه مطبوع، دستگاه تهویـه، سیسـتم حرارتـی ، بـرق،     ات اصلیخدم

  مراقبت آرمانی ، پردازش اطالعات، مرکز کامپیوتري، مخابرات و نظافت و

  .دهند می افزایش 18تا متر مربع 15متر مربع به حدود 3تا  2الزم در ادارات را تقریباً از  سطح زیر بناي

  :دکاررون

در زمینه ي تکنولوژي اطالعـات و ارتباطـات    تاثیرات تکنولوژي اطالعات کامپیوتري کردن سیستم اداري پیشرفت

و نقشـه   هـا  کارگـاه تاثیر کامپیوتري کردن سیستم اداري بر . شایانی کرده است کمکها  به تغییر شرایط کاري در اداره

طراحـی مناسـب ،   . بـرآورده نماینـد   وجود دیگر نمی تواننـد آنهـا را  فع کرده که ساختمانهاي اداري مرنیازهایی را  ها،
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  .رساند می موانع روند کار را به حداقل

  :قرارگیري فضاهاي اداري شرایط

ساختمان باید تا حـد امکـان در محلـی سـاخته      .ساخت ساختمان اداري جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد

 از% 90در ایـاالت متحـده،   . از تابش شدید نور و گرماي خورشید دور باشد و شود که از روشنایی مفید روز بهره برده

. و بعدازظهر ناخوشایند است حبساختمانهاي اداري در جهت شرق و غرب ساخته شده اند زیرا نفوذ نور خورشید در ص

جهت اولیـه، شـمالی    با این وجود اگر. باشد می سمت جنوب آسان استفاده از سایه بان براي ممانعت از نور خورشید از

  .رسد می ها اتاقخورشید به همه ي  جنوبی باشد نور –

  :سیستم ها

ي انتهـایی اداره کـه نـور خورشـید یـک      هـا  بخش ساخت یک ردیف اتاق معموالً مقرون به صرفه نبوده و تنها براي

  .است و مرتفعي سه ردیفه و منظم مخصوص ساختمانهاي اداري ها اتاق طراحی. باشد می معضل است قابل قبول

هسـته   در اطراف یک )با نور طبیعی و مصنوعی ( ها اتاقهمه ي . شوند می بدون راهرو ساخته در ساختمانهایی که

ي خدماتی ها بخشدر ساختمانهاي دیگر  ولی. شوند می جمع... ي تهویه و ها کانالپلکان  –ها  ارتباطی شامل آسانسور

  .گیرند می در حاشیه قرار

جدیـد تکنولـوژي   هـاي   بـا اسـتفاده از سیسـتم   . متري از پنجره اسـتفاده کـرد   7خورشید تا فاصله  نور می توان از

توان از روشنایی روز حداکثر  می )و باز تابنده هاها  منشور(. دهند می روشنایی روز که مسیر نور را هدایت کرده و تغییر

  .کرد استفاده و بهره برداري

 "ادارات شناخت انواع"

  اصول کلی

مراکـز تاسیسـاتی مثـل    . متحرك داخلی هسـتند  تمانهاي اداري بزرگ معموالً بناهاي چند طبقه با دیوارهايساخ

 ل تعیین شده از طرف مقررات ساختمان سـازي قـرار  حمعموالً در حداکثر مرا آسانسورها و غیره –پلکان  –لوله کشی 

تاسیسـاتی را در جلـوي   هـاي   تـوان هسـته   مـی  اداري،هـاي   براي صرف حداکثر زمان و تداوم کار در محیط .گیرند می

انتهاي یک گذر گاه ، پایین راهروها نزدیک منبـع   داخلی درهاي  ساختمان در یک طرف از داخل ساختمان، در گوشه

  .دارند نور قرار

تـایی   ساخت یک ردیـف دو . شود می ث ایجاد راهرو در یک سمت یا سمت دیگرعساده مرکزي با یک ردیف ستون
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هاي مرتفـع   راهروها باید مستقیماً توسط پنجره در چنین شرایطی. کنند می دفاتري با ارتفاع یکسان را ایجاداز ستون، 

تـوان راهروهـا را از طریـق نـور گیرهـاي سـقفی در        مـی  .دیـوار روشـن شـوند    و یا از طریق درهاي شیشـه اي داخـل  

به صورت مقـرون   شکل U شکل و T ساختمانهايپهلو دار و ساختمانهاي کوتاه، ساختمانهاي زاویه دار،  ساختمانهاي

  .به صرفه با روشنایی روز روشن کرد

  :اداري مبلمان فضاهاي

فضـاي نگهـداري،    اداري با دفاتر، تحت تاثیر عواملی چون قابلیت تطبیـق ، تنظـیم، دوام، سـازگاري،    تناسب لوازم

  .باشد می وري، زیبایی و چگونگی سیم کشی بهره

بـین میزهـا و    ي حداقل فاصـله  کارمندان در حالت نشسته یا ایستاده ، مبنایی براي محاسبهبراي  فضاي مورد نیاز

تنظیم چرخدار و مبله و مجهز بـه پشـتی تکیـه     صندلیها باید قابل )متر 10حداقل فاصله مطلوب (میز تحریرها است 

 توان در کمدهاي بدون پهلو کـه  می را.. .کارتهاي اطالعات مربوط به دانشگاهها و  دفاتر بایگانی ، آرشیو و. دادن باشند

 )IRAN ENG( .داد شوند قرار می معموالً از جنس استیل و در ابعاد استاندارد ساخته

   متر مربع 1000پروانه براي قطعات تفکیکی بیش  ضوابط صدور

ـ . این ضوابط فقط جهت آگاهی بعنوان نمونه قید گردیده است: یادآوري راي ضـوابط  بدیهی است در هر شهرداري ب

  .تفکیک در شهر باید به ضوابط و مقررات طرح تفضیلی همان شهر رجوع شود

  هدف از تشکیل پرونده -1

آنهـا و بررسـی مـدارك الزم ، جهـت صـدور       و یا وکیل قانونی )مالک ـ مالکین (تشکیل پرونده، شناسایی  هدف از

   .باشد مجوز می

   ا درج مورد درخواستتقاضانامه مالک یا وکیل قانونی ب ارائه   -1 -1

 انجـام پـذیرد، اعـزام نماینـده رسـمی شـرکت و       خاصـی  درصـورتیکه تقاضـا از طـرف شـرکت یاسـازمان       -1 -2

   شهرداري ضروري است نامه معتبربه بامعرفی مربوطه یاسازمان

  شد دمالکیت که در قسمت تشکیل پرونده برابر اصل خواه ارائه یک سري فتوکپی از تمامی اوراق سند   -1 -3

   ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالک یا مالکین   -1 -4

   تشکیل پرونده ارائه خواهد شد سند مالکیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت اصل  -1 -5
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رونوشت برابر با اصـل شـده آن بـه     وکیل قانونی مالک یا مالکین تسلیم اصل وکالتنامه و درصورت مراجعه  -1 -6

   دارد تقسمت تشکیل پرونده ضرور

  تشکیل پرونده ارائه برگ مفاصا حساب نوسازي در زمان  -1 -7

رسـمی   وراثت ، تسویه حساب مالیات بر ارث به انضمام وکالـت نامـه   درصورت فوت مالک ، گواهی انحصار  -1 -8

  متقاضی از کلیه ورثه ضروري است

  . ددها باید ارائه گر ورثه صغیر، قیم نامه و اصل شناسنامه ضمناً در مورد

   یابد نامه سازمان اوقاف ضرورت می درصورتیکه زمین موقوفه باشد ارائه برگ اجاره  -1 -9

بر روي آن مشخص و به  هوائی که موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستري1/2000 ارائه نقشه  -1 -10

  . تأیید رسیده باشد

از محل ملک مورد  WGS84 مبناي ا بیضويب U T M نقشه برداري شده در سیستم 500/1نقشه  ارائه  -1 -11

امـور  (رسـمی دادگسـتري    متر همراه با دیسکت مربوطه که به تأیید کارشـناس  40شعاع  تقاضا و اطراف آن حداقل تا

   .رسیده باشد )ثبتی

   تعهدنامه عدم جابجایی زمین توسط مالک ضروري است ارائه  -1 -12

شـده توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتري       که توسط مالک تهیه اسناد ملک و یا ابعاد و مساحت ملک  -1 -13

  تأیید شده باشد

  )رونوشت برابر با اصل( 12رأي کمیسیون ماده   -1 -14

  ارائه نقشه ثبتی و یا تفکیکی مصوب شهرداري  -1 -15

  خصوص تعاونیها در مدیره هیئت تغییرات آخرین اساس بر شرکتها ثبت تأییدیه  -1 -16

  تعاونی ساسنامه شرکتارائه ا  -1 -17

 .تغییرات باشد ارائه روزنامه رسمی شرکت که داراي آخرین  -1 -18

  ندارد از مدارك فوق در سوابق نیازي به ارائه مجدد در صورت وجود قسمتی : توضیح یک

سـایر  ثبـت اسـناد و یـا     استعالم از اداره حقوقی منطقه ، سازمان زمین شهري ، اداره درصورت نیاز به : توضیح دو

 . پرونده انجام خواهد پذیرفت سازمانها این اقدامات توسط قسمت تشکیل

 GPS واحد  -2
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  GIS واحد  -3

 و در صورت انطباق مختصات برداشت شده زمـین بـا حـدود    GPS بعد از کنترل نقشه برداشت شده توسط واحد

می دادگسـتري ، پرونـده جهـت    توسـط کارشـناس رسـ    تائید شده 500/1و  2000/1هاي  اربعه زمین بر اساس نقشه

واقع ملک در محل تعیین شده و مـورد   ارسال میگردد در GIS طرح تفصیلی منطقه به واحدهاي  نقشه انطباق بر روي

  . تثبیت و داراي شناسنامه و موجودیت خواهد شد )مالک(ادعاي متقاضی 

  بازدید  -4

و ثبـت  هـا   نقشـه   سـند و  وضـع موجـود بـا    از ملک جهت ثبت وضـعیت ملـک و برداشـت و کنتـرل     انجام بازدید

اطالعات در قسمتهاي طرح  باشد که این می ... و )درصورت وجود(آب ، قنات ودرخت  مستحدثات از قبیل ابنیه ، چاه

 .استفاده قرار میگیرد تفصیلی و بروکف و صدور پروانه مورد

  طرح تفصیلی و بروکف  -5

  : تفصیلی طرح )الف 

پایـه و وضـعیت گـذر و مـوارد مشـابه بـه ایـن         ملک جهت اعالم کاربري ملک ، میزان تراکمبازدید از محل  پس از

  . میگردد قسمت ارجاع

   کف و بر )ب

باقیمانده و درج میزان اصـالحی ، ارائـه پروفیـل     این قسمت بررسی ابعاد وضع موجود ملک نسبت به ابعاد عملکرد

 .باشد می پروژه تعیین تراز بناي احداثی با توجه به خط طولی گذر و

استعالمهاي مورد نیـاز از مراجـع ذیـربط در ایـن      صورت وجود چاه آب ، قنات و درخت در ملک ، دریافت در :توضیح

  . باشد می استعالمهاي مذکور بدیهی است انجام سایر امور منوط به پاسخ. خواهد گرفت قسمت صورت

به قسـمت صـدور    ونی سوابق جهت صدور دستور نقشهو بروکف و انجام مراحل قان پس از اظهار نظر طرح تفصیلی

 . پروانه ارسال میگردد

   کمیسیون تعیین وضعیت امالك  -6

شـوراي اسـالمی مـورخ     قانون تعیین وضعیت امالك مصـوب مجلـس   4تبصره (تعیین وضعیت ملک براساس مفاد 

  .گیرد می منطقه با تنظیم توافقنامه انجام در کمیسیون تعیین وضعیت امالك )29/8/67

قدرالسـهم جهـت اجـرا بـه مالـک و یـک        مبادله توافقنامه ، یک نسخه از توافقنامه به همراه نقشه پس از تنظیم و
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 حوزه شهرسازي ارسـال  جهت اخذ وکالت قطعی مشاعی و نسخه دیگر به همراه سوابق به نسخه به اداره امالك منطقه

  .گردد می

 صدور دستور نقشه  -7

تفصیلی و بروکف ، صدور دستور نقشه  تناد گزارش مامور بازدید و توجیهات قسمت طرحاین قسمت به اس عملکرد

  .باشد می جهت کل پالك

 : صدور دستور نقشه منوط به

  . کاربري مسکونی باشد... داراي حداقل  ملک )الف

  . ملک در کاربریهاي خدماتی واقع نگردد ) ب

حـدود  (حق السهم مالک   قانونی، ردد پس از اعمال مفادمتقاضی مشمول بند الف گ درصورتیکه ملک :یک توضیح

طبـق توافقنامـه اي کـه    ( تعلـق خواهـد گرفـت    22تأمین و مابقی ملک به شهرداري منطقه  در محل ملک )ملک  ... 

  ).متعاقباً تنظیم و مبادله خواهد شد

اولویـت دار   حهـاي متقاضی مشمول بنـد ب باشـد و در صـورت وقـوع ملـک در طر      در صورتیکه ملک : توضیح دو

 )ملـک ...  حـدود (با تنظیم توافقنامه الزم به میزان حق السهم مالـک   خدماتی منطقه ، منوط به امکان اعطاء معوض ،

شـد   مصوب مسـکونی لحـاظ و تـأمین خواهـد    هاي  کاربري  محدوده بصورت معوض معادل در سایر نقاط منطقه و در

 ).شد له خواهدطبق توافقنامه اي که متعاقباً تنظیم و مباد(

ارایه نقشه سایت پالن به کمیسیون طراحی شهري و محیط زیست توسط مالک پس از صـدور دسـتور نقشـه،     -8

  .مالک با انتخاب مشاور طرح نسبت به ارایه موارد ذیل اقدام نماید

کـه بـر    هـا  سطوح سـرانه  به همراه جداول و A4 فرآیند طراحی مجتمع مسکونی در آلبوم دفترچه مطالعات ـ الف

  .باشد می اساس ضوابط و مقررات خاص منطقه

بـه  ... پـالن نهـائی و معمـاري و     سـایت هـاي   از کل سایت پالن نهایی و نماها و نقشه (max) فایل سه بعدي ـ ج

و محـیط زیسـت ارائـه     بایستی کلیه مدارك فوق را به کمیسیون طراحی شـهري ، معمـاري   می که مالک. CD صورت

دو  کمیسیون طراحی شهري و محیط زیست سوابق مورد نیاز همزمـان در  وتصویب سایت پالن درپس از طرح . نماید 

  . گردد کمیسیون جهت بررسی به شرح ذیل اقدام می

  سازي معابر داخل بلوك شهري جهت تصویب طرح آماده ها پروفیلکمیسیون  -1
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  خل بلوك شهريي مشترك و تأسیسات داها کانالجهت تصویب طرح  ها ساختکمیسیون زیر -2

  .باشد سازي می انجام بندهاي فوق جهت صدور پروانه آماده: توضیح

 سازي صدور پروانه آماده -9

 و معرفی مهندس مجري پروانـه آمـاده سـازي بـر اسـاس      ها ساختزیر و ها پروفیلپس از ارسال نظریه کمیسیون 

  .گردد می و رعایت سایر موارد صادر 6توافقنامه قید شده در بند 

، جانمـایی  هـا  سـاخت سازي شامل عملیات خاکی، بسترسازي معابر داخلی، اجراي تمام یا بخشی از زیر انه آمادهپرو

احـداث بناهـاي موقـت ومـورد نیـاز      (، تجهیز کارگاه )برابر سایت پالن مصوب(السهم مالک  هاي ساختمانی، حق بلوك

... هـاي سـاختمانی، بـر و کـف و      و بلـوك  )لـک حق السهم ما(، تعیین و تثبیت مختصات حدود اربعه زمین )کارگاهی

  .باشد می

طـرح و ارائـه تعهـد     از تنظیم وکالت جامع و بالعزل از طرف مالک و معرفی مجري صدور مجوز فوق پس : توضیح

 ماه صـادر میگـردد کـه در صـورت     4مسئولیت مستقیم مجري براي مدت محضري مشترك از سوي مالک و مجري با

   .و تحویل زمین مجوز فوق داراي اعتبار خواهد بود )... شهرداري(عی حق السهم ارگان اجرائی نقل و انتقال قطعی مشا

  معماري فاز اجرائی و نما و طرح محوطه سازي به کمیسیون طراحی معماريهاي  ارائه نقشه  -10

منتخـب   مشـاور  معماري فاز اجرائی ، نما و طرح محوطه سازي توسطهاي  پس از صدور پروانه آماده سازي ، نقشه

همراه معرفی مهندس معماري و دیکست معماري جهـت   تهیه و به )طبق سایت پالن مصوب حق السهم مالک(مالک 

  .ارائه میگردد تصویب به کمیسیون طراحی شهري، معماري و محیط زیست منطقه بررسی و

  کسري مدارك به مالک اعالم  -11

زیسـت منطقـه ـ     سـیون طراحـی شـهري ، معمـاري و محـیط     معماري و نما توسط کمیهاي  پس از تصویب نقشه

 مطابقت با ضوابط شهرسازي و معماري به قسمت صـدور پروانـه   هاي مذکور جهت بررسی نهائی جزئیات طرح و نقشه

مورد نیاز جهت صدور پروانه اصلی بـه شـرح ذیـل     حوزه شهرسازي ارسال که قسمت مذکور پس ازتأیید نقشه، مدارك

 : نماید می  اعالم را به مالک

اعـالم   کـه قـبالً بـه مالـک    (مورد نیاز جهت تهیه پیش نویس پروانـه   پس از پرداخت عوارض متعلقه و ارائه مدارك

  . گردد می تهیه در سیستم ، اعالم وصول و پیش نویس پروانه )گردیده

و شـهردار   اريپیش نویس توسط رئیس صدور پروانه ، معـاون شهرسـازي و معمـ    پس از تهیه پیش نویس پروانه ،



    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها/  154

 
کردن سایت پـالن مصـوب و توضـیحات بـر روي پروانـه سـوابق        منطقه در سیستم تائید و پرینت پروانه پس از اسکن

و معمـاري بـه حـوزه شهرسـازي ارسـال و       امضاء پرینت پروانه توسط رئیس صدور پروانـه ، معـاون شهرسـازي    جهت

  . گردد دبیرخانه منطقه ارسال می ندس ناظر و مالک بهشهردار منطقه رسیده و جهت امضاء مه متعاقب آن به امضاء

 صدور گواهی ساختمانی : بخش دوم

تمدید پایانکار باشد مراحـل    و یا تقاضاي مالک یا مالکین صدور گواهی عدم خالف، پایانکار ساختمانی  درصورتیکه

  . خواهد شد ذیل طی

  : تشکیل پرونده  -1

  . گردد می درخواست مالک انجام جه بهپرونده جهت صدور گواهی با تو تشکیل 

  . باشد می )بخش اول(در قسمت صدور پروانه  مدارك مورد نیاز همان مدارك اشاره شده : توضیح یک

  . باشد سوابق نیازي به ارائه مجدد نمی درصورت وجود قسمتی از مدارك فوق در : توضیح دو

  : بازدید  -2

اجرا شده، تعداد طبقـات و درج تعـداد    یشرفت فیزیکی و برداشت بنايمنظور ثبت وضعیت ملک از نظر پ بازدید به

  . گیرد می مکانیزه صورت تنظیم گزارش از ملک توسط مامور بازدید و درج در سیستم پارکینگها و نهایتاً

  : طرح تفصیلی و برو کف  -3

وجـه بـه گـزارش مـامور     بـا ت  درخصوص ابعاد وضع موجود ، وضعیت گذر ، بروکف انجام شده ، بررسی مجدد ملک

 .گیرد می بازدید توسط این قسمت صورت

   : نظارت فنی  -4 

و  موجود ملک با توجه به گزارش بازدید و اظهار نظر طرح تفصـیلی  عملکرد این قسمت در حقیقت رسیدگی بناي

گـردد و   می جاعداخلی ، یا کمسیون ماده صد ارهاي  کمیسیون ها به باشد به نحوي که پس از بررسی خالف می بروکف

   . گردد می محاسبات ارسال صورت مشخص شدن نحوه عمل جهت تعیین عوارض متعلقه به قسمت در

مسـئولین منطقـه و    متعلقه نسبت به تنظیم گواهی ، دریافـت تأییدیـه تائیـد    بدیهی است پس از پرداخت عوارض

  . نهایتاً صدور آن اقدام خواهد شد

تا صـدور راي   ل توجه که منتهی به ارسال آن به کمیسیون ماده صد گرددقاب در صورت وجود تخلف : توضیح یک

  . هیچگونه اقدامی از جانب شهرداري میسر نمی باشد مقتضی و بازگشت پرونده از کمیسیون مربوطه
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ارائـه گـزارش    نویس گواهی عدم خالف و یا صدور برگ بالمانع ادامه عملیـات ،  به هنگام تنظیم پیش : توضیح دو

هـا   طریق حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه و سایر استعالم اي مهندس ناظر مربوطه ، پاسخ استعالم ازمرحله 

 اداره درآمد منطقه و تسـویه حسـاب بـا ایـن اداره ضـرورت      ضمناً در صورت بدهکاري ملک ارائه تأییدیه. الزامی است 

  .دارد

اداره فضـاي سـبز    پاسـخ اسـتعالم معاونـت امـور شـهري و     نویس گواهی پایانکار،  در زمان تهیه پیش : توضیح سه

سـایت  ( . سایر استعالمات با توجـه بـه مفـاد پروانـه ضـروري اسـت       منطقه در خصوص محوطه سازي و فضاي سبز و

  )تهران 22شهرداري منطقه 

مصـوب   شـهرها  در محدوده استحفاظی و حـریم  ها راهو اراضی مجاور  ضوابط حفظ حریم

  ی شهرسازي و معماريشوراي عال 1/3/1368

بین شهري و کمربندیها که عموما منجر به توسعه بی رویه بـه  هاي  به منظور کنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده

ضـوابط زیـر را    1/3/68گردد ، شوراي عالی شهرسـازي و معمـاري ایـران در جلسـه مـورخ       می مذکورهاي  سمت جاده

  : تصویب نمود

کمربندي و محدوده قانونی شهرها و همچنین تا عمـق متـر از حـد حـریم     هاي  هـ اراضی واقع در حد فاصل جاد  1

مذکور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظی طرحهاي مصـوب جـامع یـا هـادي     هاي  قانونی راه در بر خارجی جاده

ی فیمابین بـه  گردندمگر اینکه فاصله کمربندي از محدوده و وسعت اراض می مذکور اضافههاي  واقع شده اند به محدوده

حدي باشد که در طول عمر طرح تاثیري در میزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقـررات نظـارت بـر حـریم     

شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري ایـران      5استحفاظی را عمالغیر ممکن بسازد که تشخیص آن بـا کمیسـیون مـاده    

  . تصویب طرحهاي هادي حسب مورد خواهد بود درشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسوول بررسی و

واقع در حریمهـاي  هاي  متر ، از بر حریم راه در طرفین جاده 150ـ ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات تا عمق   2

  . مذکورممنوع است هاي  استحفاظی و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جاده

ي بین شهري واقع در محدوده استحفاظی و حـریم  ها راهر طرفین کلیه ـ احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات د  3

اصـلی  هـاي   ي دسترسی هم سطح به جادهها راهمتر مربع از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد  150شهرها به عمق 

رحهـاي  ي دسترسی الزم عینا در قالب طها راهي خاص که هم محل کاربري و هم ها کاربريممنوع است مگر در مورد 



    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها/  156

 
  . مصوب جامع و تفصیلی و هادي ترسیم شده یا ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشد

ي کشـاورزي وباغـات و همچنـین    ها زمیناز ) کاشت ، داشت و برداشت (تبصره ـ تاسیسات الزم براي بهره برداري  

انتقـال نفـت و   هاي  ، لوله ها راهسیر مخابراتی ، پلها و تونلهاي واقع درمهاي  انتقال نیروي برق و شبکههاي  خطوط پایه

آبرسانی ، سیل بنـدها و سـیل گیرهـا ، از شـمول بنـدهاي فـوق       هاي  آبیاري خطوط و لولههاي  و شبکه ها کانالگاز ، 

  . مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند

هـاي   تواننـد جـاده   مـی  ومیا مراجع تصویب طرحهاي هـادي برحسـب مـورد و در صـورت لـز      5کمیسیونهاي ماده 

شوند مشـمول ایـن مقـررات     می ارتباطی دیگري را نیز که از شهرها به روستاها و یا نقاط دیگري در اطراف شهرمنتهی

متر قابل تقلیل است همچنین در قالـب طرحهـاي بـه سـازي یـا       50بنمایند که در این صورت حریم حفاظتی آنها تا 

  . مترقابل تقلیل است  50تا  هادي روستایی مورد طراحی قرار گیرد

شورایعالی شهرسازي و معماري ایـران بـه شـرح فـوق اصـالح شـده        3/2/69مصوبه به موجب مصوبه مورخ  3بند (

  .) است 

ي موضـوع  ها راهو واحدهاي صنعتی و صنفی و تجاري و خدماتی و نظایر آن موجود در دوطرف  ها کارگاهـ کلیه   4

  . متمرکز جدید منتقل شوندهاي  بایست به مجموعه می این مصوبه

و مراجع مسوول صدور پروانه و نظارت در حدفاصـل حـریم شـهرداري     99در مورد حریم موضوع ماده  ها شهرداري

تا محدوده نهایی طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب برایانتقال این گونـه واحـدها را بـا همکـاري ادارات     

اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري تعیین و تسهیالت الزم را براي انتقال فـراهم  کل مسکن و شهرسازي استانها بر 

نمایند و وزارت مسکن وشهرسازي با استفاده از امکانات سازمان زمین شهري و خصوصا بـا اسـتفاده از اراضـی دولتـی     

  . تحقق امر فوق را تسهیل خواهد کرد

ي عمـومی  هـا  کاربريرد به فضـاهاي سـبز و یـا سـایر    محلهاي قبلی بر اساس تصویب مراجع قانونی مقرر حسب مو

  )سایت سامانه قوانین و مقررات شهرداري. (تبدیل و اعمال هرگونه کاربري خصوصی مغایر با آن ممنوع است

  استحفاظی در محدوده ها راهضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور  3اصالحیه بند 

ي بین شـهري واقـع در محـدوده اسـتحفاظی و     ها راهیه احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات در طرفین کل: 3بند 

ي دسترسی هـم سـطح بـه جـاده اصـلی      ها راهمتر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد  150حریم شهرها به عمق 
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ي دسترسی الزم عینـا طرحهـاي مصـوب    ها راهخاص که هم محل کاربري و هم هاي  ممنوع است مگر در مورد کاربري

  . هادي ترسیم شده یا ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشدجامع و تفصیلی و 

ي کشاورزي و باغـات وهمچنـین   ها زمیناز ) کشت ، داشت و برداشت (تاسیسات الزم براي بهره برداري : 1تبصره 

قال نفـت و  انتهاي  ، لوله ها راهمخابراتی ، پلها ، و تونلهاي واقع درمسیر هاي  انتقال نیروي برق و شبکههاي  خطوط پایه

آبرسانی ، سیل بنـدهاي و سـیل گیرهـا ، از شـمول بنـدهاي فـوق       هاي  آبیاري خطوط لولههاي  و شبکه ها کانالگاز ، 

  . مستثنی و تابع قوانین و مقررات مربوط به خودهستند

ارتبـاطی  هـاي   تواننـدجاده  مـی  مراجع تصویب طرحهاي هادي حسب مورد و در صورت لـزوم  5کمیسیونهاي ماده 

شوند مشمول این مقررات بنمایند کـه   می ري را نیز که از شهر به روستاها و یا نقاط دیگري در اطراف شهر منتهیدیگ

بـین شـهري در   هـاي   متر قابل تقلیل است همچنین حـریم حفـاظتی جـاده    50در این صورت حریم حفاظتی آنها تا 

هسازي یا هادي روستایی مورد طراحی قـرار گیـرد   نمایند نیزچنانچه در قالب طرحهاي ب می مواردي که از روستا عبور

  )سایت سامانه قوانین و مقررات شهرداري( .متر قابل تقلیل است 50تا 

  سازي ایمنی در ساختمان

 ایمنی در ساختمان

  :انواع ساختمان

  :بتونیهاي  ساختمان  -1

  )ت میـل گـرد و آجـدار    سـیمان ، ماسـه، فـوالد بـه صـور     (ساختمان هایی هستندکه اسکلت اصلی از بتون آرمه 

تیرچـه و  هـاي   شود و یـا از سـقف   می بتونی پوشیده به وسیله تاوهها  بتونی سقفهاي  استفاده شده باشد در ساختمان

  .شود می پیش ساخته استفادههاي  بلوك و یا سایر سقف

م در خود نگه میـدارد  چون بتون مقداري ن.بتونی مقاومت در برابر زلزله ارتعاش و آتش دارندهاي  ساختمان: مزیت 

    .خنک ترند و امکان ساخت برجهاي بلند در آن مقدور است ها  این ساختمان

    .هزینه نسبتاً باال و زمان کار بیشتر براي ساخت:معایب

   :فلزياسکلت  – 2

 فلـزي کـار  هـاي   فوندانسیون بتون مسلح است که در داخل فوندانسیون صفحات فوالدي براي قرار گـرفتن سـتون  
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از صـفحه فـوالدي   هـا   و براي زیر سـتون .فوالذي استفاده میشود هاي  و پلها از پروفیلها  براي ساختن ستو. گذارند  می

   .تواند طاق ضربی و تیرچه بلوك باشد میها  شود سقف این ساختمان می استفاده

یق صـوتی و حرارتـی ایـن    عـا  )زلزله ومت در برابرامق( سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به ساختمان بتونی:مزایا 

    .عرض دیوارهاي آن بستگی دارد بهها  ساختمان

  . نسبت به آتش سوزي مقاومت کمتري دارند ها  مخصوصاًدر برج: معایب 

  :مختلط هاي  ساختمان – 3

  به دو صورت 

  اسکلت فلزي و سقف بتون یکپارچه )الف 

   .وندانسیون معموالً بتونی استدیوارها بتونی سقف تیرچه بلوك در هر دو صورت پایه و ف)ب  

   معمولی آجريهاي  ساختمان – 4

شوند از بتون معمولی و یا حتی خـاك و آهـک و سـنگ     می معموالً یک و دو طبقه و در مواردي سه طبقه ساخته

  .شود وزن سقف و طبقات روي دیوارها قرار دارد  می استفادهها  براي پایه

مناسب دیوارها نسبت بـه   عایق بندي(م نیاز به ماشین آالت ساختمانی عد )قیمت مناسب(سهولت ساخت : مزایا 

                               .رابر حریق خطر ریزش ندارد در ب )صدا و گرما

                       زیاد عدم امکان ساخت طبقات ،مقومت نسبتاً پایین به ارتعاش و زلزله: معایب 

  :  چوبی یا سنگیهاي  ساختمان – 5

  .باشد  می ضخیم با استفاده از سنگ و کاهگل و یا گاهی بتو ن شود دیوارها می استفادهها  معموالً در روستا

                        ارزانی سهولت و ،عایق بندي در دیوارها: مزیت 

           سوزي به دلیل سقف چوبی ضعف در برابر آتش ، عدم مقاومت در برابرزلزله: معایب 

  :یات ساختمانی و رعایت نکات ایمنیعمل

احداث بنا انجام خواهد شد که شامل بر پـا نمـودن و نصـب     شروع عملیات ساختمانی صرفا پس از صدور مجوز   

باشد که در مجلد دوازدهم مقررات ملـی سـاختمان بـه     می اقدامات بتنی و سایرهاي  اجراي سازه  ,اعضاي فلزي سازه 

  .تفضیل آمده است 

مالکین و ذینفعان و همچنین پیمانکاران و انبوه سازان موظفند اقدامات ذیـل را بـه منظـور حفـظ و      ,لک ضمنا ما
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  :تامین ایمنی عمومی به عمل آورند 

مسئول اجراي مقررات ایمنی و تامین حفاظت از بروز حادثـه در   , کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صدر الذکر – 1

  ود حین انجام کار یا عملیات خواهند ب

سـالمت و بهداشـت کـارگران در محـل کـار وسـایل و        , مالک یا بهره بردار یا پیمانکار براي تـامین حفاظـت   – 2

  .نماید  می امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده و بر نحوه استفاده از وسایل و رعایت مقررات نظارت

مالک موظف است فورا کـار   ,و یا در حال تخریب  ه احداثیدر صورت احتمال وقوع حادثه و یا فرو ریختن ابنی – 3

  .کارگران را از محل کار دور و نسبت به رفع خطر اقدام نماید  ,را متوقف 

معابر عمومی و سایر فظاهاي عمومی براي انبار کردن مصالح و یا انجـام   ,ها  مسدود یا محدود نمودن پیاده رو – 4

  باشد  می زیر امکان پذیرعملیات ساختمانی با رعایت موارد 

 ,وسایل نقلیه  ,تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی براي عابرین  ,وسایل  )الف 

  .مجاوربوجود نیاوردند هاي  تاسیسات عمومی و ساختمان

  . قرمز احتیاط مشخص شوندهاي  نیز باید بوسیله عالیم درخشان و چراغها  وسایل فوق شب

از وسایل موثر از جا به جـا شـدن    باید با استفاده ,داربست در معابر عمومی قرار گیرد هاي  در مواردي که پایه )ب 

  .آن جلوگیري شود هاي  و حرکت پایه

کـه در حـال   هاي  هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطري متوجه رفت و آمد عابرین یا وسایل نقلیه )ج 

  :باید موارد زیر رعایت گردد  , تردید هستند

  گزارش یک یا چند نفر نگهبان با پرچم اعالم خطر   -1

  نصب چراغهاي چشمک زن یا عالیم شبرنگ  -2

  نصب عالئم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر   -3 

  حفاظتی محصور کننده هاي  ایجاد سازه  -4

موقت عبور عابر پیاده با مقاومت الزم ایجاد شـود و در  باید یک پل  ,حفاري در معابر عمومی هاي  بر روي محل )د 

  .صورتی که حفاري در خیابان باشد باید موقتا پلی با مقاومت کافی جهت عبور و مرور وسایل نقلیه نیز ایجاد شود 

محوطه اطراف آن وفضاهاي عمومی که احتمال خطر سقوط افـراد در آن   , در کارگاه ساختمانیها  کلیه پرتگاه )ه 

هـا   دائم و اصلی به وسیله پوشـش هاي  و نردهها  جود دارد ، باید تا زمان پوشیده و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظو
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  .حفاظتی محکم و مناسب به طور موقت حفاظت گردند هاي  یا نرده

ب پـا  باید نسبت به نص ,همچنین چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد 

  .مناسب اقدام گردد هاي  خوره

سـر   ,مـوقتی  هـاي   پوشش ,نرده  ,حفاظ  ,چوب بست  ,بار گذاري بیش از حد ایمنی بر روي هر گونه اسکلت  )و 

  .و نظایر آنها مجاز نیست ها  و گذرگاهها  پوش دهانه

  :نپلکا  ایمنی

  را داشـته   عـادي   بارهـاي   فشار و سـنگینی   و تحمل  داشته  کافی  و پاگردها باید استحکام ،سکوها ،ها پلکان  کلیه: 1

  باشد 

میلیمتر تجاوز نماید تا  ....نباید از   آن  هاي اند ابعاد چشمه شده  ساخته  مشبک  از مصالح  که  ها و سکوهایی پلکان: 2

  .باشد  از آنرا نداشته  سقوط  امکان  اشیاء متفرقه

  .سانتیمتر کمتر باشد ....مورد از   نباید در هیچ  و یا امدادي  سرویس  يها پلکان  استثناي  ها به پلکان  عرض: 3

  .متر تجاوز کند ....از   دو پاگرد نباید هیچگاه  بین  سطح  اختالف: 4

  یـا بیشـتر بـه     پلکـان   متـر در جهـت   10/1در حـدود    ها قرار دارند باید وسعتی پلکان  در فواصل  که  پاگردهایی: 5

  .باشند  داشته  کانپل  عرض  تناسب

آزاد نباید کمتـر از    فاصله  باید منظور شود این  آزاد در حدود قد انسان  عمودي  فاصله  ها یک پلکان  طول  در تمام: 6

  .باشد  دیوار پله  موازات  به  هر پله  متر از سطح 20/2

سـانتیمتر   .... نبایـد از   آن  یا برآمـدگی   یهحاش  محاسبه  بدون  هر پله  عرض  و یا امدادي  سرویس  غیر از پلکانهاي: 7

  .سانتیمتر خواهد بود ....تا  ....  بین  پله  کمتر باشد و ارتفاع

  . شوند  حفاظت پلکان مخصوص هاي نرده  وسیله به  پرتگاه از طرف  ها بایستی پلکان  کلیه: 8

نیـز مجهـز     میانه  دستی  نرده  با یک  کناري  هاي نرده بر  عالوه  دارند بایستی  متر عرض ....از   بیش  که  هایی پلکان: 9

  .باشند

  هـا بـه   نـرده   از ایـن   کـه   سانتیمتر کمتر باشد و در صـورتی  ....از   نبایستی  هر پله  از لبه  پلکان  هاي نرده  ارتفاع: 10

  .سانتیمتر تجاوز کند ....نباید از   آن  شود بلندي  استفاده  دستی  هاي نرده  عنوان

  سانتیمتر و فاصـله  ....از   آنها بیش  پهناي  که  شود در صورتی باز می  پلکان  در پاگردهاي  که  هایی پنجره  مدخل: 11
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  .شوند  حفاظت  نرده  وسیله به  سانتیمتر باشد بایستی ....پاگرد کمتر از   با سطح

هـا بایـد بـا     رامـپ   ایـن .  است  درجه ....افراد   فادهمورد است  رامپ )دار  شیب  راهروهاي(  مجاز براي  حداکثر شیب: 12

  .باشد  داشته  مطابقت  و غیره  و نرده  و عرض  ساختمان  شود از حیث ها منظور می در مورد پلکان  که  شرائطی  کلیه

  :ایمنی رنگ

  .رود می طبق استاندارد هر رنگ داراي کاربرد ویژه اي بوده و در موارد خاصی بکار

و تجهیـزات پیشـگیري و مبـارزه بـا حریـق ماننـد        )کلیـدهاي توقـف اضـطراري   (قرمز عالمـت توقـف    رنگ: قرمز 

  .دهد می را نشان... هشدار دهنده،سطلهاي شن و هاي  جعبه

توانـد   می مثالبراي نشان دادن قسمتهاي متحرك ماشین که. رود می این رنگ براي نشان دادن خطر بکار: نارنجی 

  .دهند می بکند و نیز اگر حفاظ ماشین برداشته شود با این رنگ نشان...  ایجاد له شدگی،بریدگی و

ي تخلیه،نجات،پستهاي کمکهاي اولیه،اجازه عبور وسـایل نقلیـه و بطـور کلـی معـرف      ها راهبراي نشان دادن : سبز 

  .رنگ سبز یعنی رنگ ایمنی. تاسیست حفاظتی است

کـاربرد آن شـامل   . رود مـی  اشـد بـراي نشـان دادن خطـر بکـار     ب می از آنجاییکه آبی رنگ اصلی هشدار دادن: آبی 

برچسب زدن براي هشدار دادن به منظور جلوگیري از شروع و به راه افتـادن ماشـین هـایی کـه تحـت تعمیـر بـوده و        

  .باشد می کارگر در آنها مشغول بکار

. رود مـی  بکـار ... مـا،پروتون و  براي مشخص کردن خطر تابش اشعه هایی نظیر ایکس،آلفا،بتا،گا: )ارغوانی (زرشکی 

و محلهایی است کـه در آنجـا مـواد     ها اتاقشکسته شده در یک زمینه زرد براي نشان دادن هاي  این رنگ به همراه پره

  .شود می رادیواکتیو ذخیره یا جابجا

  .ار میرودبراي نشان دادن احتیاط،مخاطرات فیزیکی نظیر برخورد،سر خوردن،افتادن و ماندن بین چیزي بک: زرد

  .رود می براي راهروهاي رفت و آمد و خطوط جهت یابی بکار: سیاه و سفید 

   .براي نشان دادن مسیر حرکت وسایل نقلیه مثل لیفتراك بکار میرود: سیاه و زرد 

  ها  در ساختمان ایمنی و آتش نشانیقسمتی از ضوابط 

توجه بـه محـدودیت صـفحات کتـاب ذیـالً قسـمتی از       نشانی با  برداران گرامی با ضوابط آتش به منظور آگاهی بهره

  .گردد ها بعنوان نمونه درج می نشانی در ساختمان ضوابط ایمنی و آتش
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متر مربـع زیـر بنـا و کلیـه سـاختمانهاي       1000واحد و یا تا  10سقف یا تا  5ساختمانهاي تا  قبل از صدور پروانه

   .کنترل و توسط دفاتر مهندسی اجرا گردد شهردارينقشه معماري ساختمان مورد درخواست در  عمومی بایستی

زیر و اعمال آن  مرحله 5دستورالعمل در کمیسیون ایمنی شهر سازي طی  کنترل این: سقف 5ساختمانهاي باالي 

  پذیرد می توسط دفاتر مهندسی صورت

  تایید سایت پالن

   تایید آتش نشانی

   ترافیک تایید

   تایید نما 

   تایید محاسبات سازه

البتـه  . تاسیسـاتی و بـرق ضـروري اسـت    هـاي   نقشه در کلیه ساختمانها ارائه: تاسیساتی و برقهاي  نقشه لزوم ارائه

نقشه مهنـدس   با امضاء و برگ تایید(تاسیسات برقی هاي  طبقه و بیشتر نقشه 3صدور پروانه کلیه ساختمانهاي  جهت

زیـر سـه   هـاي   سـاختمان  وانه صـادره درج گـردد و در  مشخصات مربوطه در پر در یافت و) تاسیسات مکانیکی ذیصالح

تاسیسـات برقـی و مکـانیکی را بعهـده      تواننـد نظـارت   می تاسیساتی مهندس طراح و محاسبهاي  طبقه با ارائه نقشه

   .گیرند

   شرح خدمات نظارت ساختمان -بخش اول

پروانـه   شـده از زمـان صـدور    مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ زیر را در چهار چوبهاي  مهندس ناظر کنترل

   :انجام خواهد داد

   صدور دستورهاي الزم محل اجراي عملیات ساختمانی و کسب اطالعات ضروري و بازدید از -الف

   انطباق آنها با یکدیگر و محل وها  بررسی نقشه -ب

ه کـار و امـور   کـارت مهـارت حرفـه اي از ادار    صالحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجـوز و  کنترل -ج

   اجتماعی

  ها  کنترل ابعاد و اندازه -د

 مصوب مندرج در سند و یا ابعاد زمینـی کـه توسـط   هاي  انطباق ابعاد پیرامون ساختمان، درج شده در نقشه -1-د

صـحت   ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و
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   شهرداري الک بر ملک مشخص شده پس از اعالم بهمالکیت م

   تاسیسات مجاور صدور دستورالعمل کتبی براي حفاظت گود و ابنیه و کنترل ابعاد گودبرداري و -2-د

  .اجراییهاي  پی و انطباق آن با نقشه کنترل ابعاد پی و سازه -3-د

  . اي بازساختمان و فض کنترل رعایت ضوابط شهرداري در مورد استقرار -4-د

  و باالي پی، زیر طبقات، کف طبقات نسبت به یکدیگر کنترل تراز زیر -5-د

و ابعـاد و زاویـه    با امالك مجاورها  درصد اشغال و فاصله تا ساختمان کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت -6-د

  .با رعایت درز انقطاعها  پخی

رعایـت حـریم شـبکه     معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز و باآنها از کف  و ارتفاعها  کنترل طول پیش آمدگی -7-د

  .برق

بـاز، فضـاهاي   هاي  حیاط خلوت ها، فضا ،ها پلکان، راهروها، چال آسانسور، ها پارکینگبناي  کنترل سطح زیر -8-د

  .انباري و سایر سطوح داراي کاربري معین اختصاصی،

  .گردها و پلهها  کنترل شیب و رامپ و پله -9-د

بـدون قطـع اشـجار    (مصوبها  به محوطه و به ساختمان براساس نقشهها  ي دسترسی و وروديها راهکنترل  -10-د

  .)در محل

  .کنترل محل اجراي دیوارهاي خارجی -11-د

  :مشخصات فنی کنترل

دهـد در   مـی  انجامها  براساس مشخصات فنی عمومی و مشخصات مندرج در نقشه ذیل راهاي  مهندس ناظر کنترل

  .امالك کنترل استها  ذکر شده مندرجات نقشه ورت مغایرت بین دو مشخصات فنیص

 با مفروضـات طراحـی و در صـورت لـزوم صـدور دسـتور انجـام        بررسی وضعیت کلی خاك محل و مقایسه آن -1

 صورت لزوم ابالغ تهیه طرح حفاظت گـود و اصـالح پـی    مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در

  .اسالمی شهر میباشد ختمان، به غیر از مواردي که دراي مصوبه شورايسا

  .اجراییهاي  سازه اي با نقشه انطباق مقاطع اعضاي -2

ظـاهري بـا اسـتفاده از مصـالح اسـتاندارد یـا        نهاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشـخیص  کنترل -3

  .است م شدهمشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعال براساس
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اتصـاالت پیچـی، بـتن     عملیات فلزي، مونتاژ ، جوشکاري، آرماتور بنـدیها،  کنترل کیفیت اجراي سازه از جمله -4

و هـا   سقف، زمان و نحوه باز کردن قالب ایستائی قالب، بتن ریزي، مراقبت از بتن، اجراي سازي در محل، قالب بندي و

  .نظایر آن

هـاي   نقشـه  مشـروط بـه داشـتن   (و دیوارهـا  هـا   در سقفها  عبور لوله ایزرها و محلکنترل جاگذاري داکتها و ر -5

کنتـرل و تاییـد    بایسـتی  مـی  که براساس کارتهاي نظـارت مراحـل  ها  لوله و رعایت اصول کلی حفاظت از) تاسیساتی 

  .شوند

  :ساختمانی کنترل جزئیات

  .هم اي ساختمان نسبت بهو زوایاي اجزها  نصب شیروانی کنترل قائم بودن دیوارها، -1

و عایق کاري ها  نماسازي ،ها  ، کف پلهها  و اندودها،سنگ کاريها  بندي کنترل نحوه اجراي فرش کف ها، شیب -2

  ...رطوبتی و نظایر آن

  .پنجره ها وها  کنترل ابعاد و محل قرار گیري درب -3

  :مالک و ابالغ رفع نواقص ایمنی به کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء

، داوري هـا   مقادیر کارها، بررسی صورت وضـعیت  خدمات خارج از این شرح خدمات نظیر بر آورد مصالح و :توضیح

وب سـایت تخصصـی مهندسـی    . (باشـد  می قرارداد خارج اختالفات بین مالک و مجري از شمول شرح خدمات این در

  )عمران و معماري

 ساختمانی کشور از مجموعه ضوابط و مقررات "سازي پی و پی "مقررات مربوط به قسمتی از

بـا توجـه بـه     21/3/1369اکثریت وزراء عضو کمیسیون امـور زیربنـایی و صـنعت هیـأت دولـت در جلسـه مـورخ         

هیأت وزیران، بنا به پیشـنهاد وزارت   23/10/1368مورخ  911ت93648.نامه شماره اختیارات تفویضی موضوع تصویب

تصـویب   1352سـاختمانی مصـوب    قـانون نظـام معمـاري و    )13( و به استناد ماده مسکن و شهرسازي و وزارت کشور

 :نمودند

پیوسـت تعیـین    از مجموع ضوابط و مقررات سـاختمانی کشـور بـه شـرح     "سازي پی و پی "مقررات مربوط به    -1

 .الزامی است مقررات قرار دارند، که در حوزه شمول این گردد و رعایت آن در طراحی و اجراي ساختمانهایی می

فهرسـت تفصـیلی انـواع     نامـه  ماه از تاریخ ابالغ این تصـویب  )3(وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف   -2
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ي هـا  شهرداريرا تهیه و به  "سازي پی و پی "مربوط به  کنترل اجراي مقررات آمیز و فرم ساختمانهاي عمومی و مخاطره

 .سراسر کشور ابالغ نماید

ماه از تاریخ ابالغ این  )3( موظفند بعد از ها شهرداريقانون نظامی معماري و ساختمانی،  )14(در اجراي ماده   -3

در  "سـازي  پـی و پـی   "بـر اسـاس مقـررات مربـوط بـه       ساختمانهاي مشمول آن را هاي نامه مشخصات فنی پی تصویب

هـاي تسـلیمی،    یند همراه بـا نقشـه  نما مالکان و مهندسان طراح و محاسب را مکلف هاي ساختمانی درج نموده و پروانه

 .کنترل اجراي مقررات مزبور را امضا و به ضمیمه آن ارائه نمایند فرم

 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 3/5/1369نامه در تاریخ  این تصویب 

 از مجموعه مباحث مقررات ساختمانی کشور "سازي پی و پی "مبحث 

 :کلیات  -7

 :باشد فصول ذیل می و ها بخش ملمبحث شامل مقررات مربوط به اجراي پی ساختمانها بوده و شا این: مقدمه  -7

 .ها تعاریف کلی و واژه: )0(بخش  

 )0(توضیحات مربوط به بخش  

 بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکها: )1(بخش  

  )1(توضیحات مربوط به بخش  

 ها  شالوده

 )2(توضیحات مربوط به بخش  

هاي ویژه خواهـد بـود    پی هاي نیمه عمیق و هاي عمیق و پی که به ترتیب مربوط به پی 5، 4، 3ي ها بخشمقررات  

در مـتن مقـررات   . موجود ضـمیمه خواهـد گردیـد    يها بخشتصویب به  و توضیحات مربوط به هر یک پس از تدوین و

مـراد مـدارکی اسـت کـه      جاع داده شـده یا دفترچه مشخصات فنی دیگر ار نامه حاضر هر جا که به دستورالعمل یا آیین

 شوند و مادام که چنین مدارکی توسط مراجع مسـئول داخلـی تـدوین    مسئول تدوین شده یا می توسط مراجع داخلی

 .رجوع نمایند توانند به تشخیص و مسئولیت خود به سایر مدارك معتبر می کنندگان اند استفاده نشده

 :حوزه شمول 7 -0 -1

 در طراحی و اجراي ساختمانهاي مشروحه ذیل الزامی 2و  1ي ها بخشت رعایت کلیه، مقررا 

 :است



    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها/  166

 
هـایی   کـه توسـط دسـتگاه    کلیه ساختمانهاي دولتی و متعلق به نهادهاي انقالب اسالمی شامل ساختمانهایی: الف 

مول مقـررات  سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي که شـ  انقالب اسالمی و اجرایی، شرکتهاي و سازمانهاي دولتی، نهادهاي

نهادهـاي انقـالب اسـالمی     توسط بخش خصوصی بـراي واگـذاري بـه دولـت و     عمومی بر آنه مستلزم ذکر نام است و یا

 .شوند ساخته می

 .کلیه، ساختمانهاي غیر دولتی عمومی: ب

گهـداري  زا ن انفجـار یـا تشعشـع    زا یـا قابـل   آمیز که در آنها مواد اشـتغال  کلیه، ساختمانهاي غیر دولتی مخاطره: ج

 .گیرد شود یا مورد استفاده وسیع قرار می می

و شهرسـازي بـر    در طراحی و اجراي سایر ساختمانهاي واقع در محدوده، شهرهایی که از طـرف وزارت مسـکن    -

شـوند صـرفاً رعایـت بخـش دوم      شده یا می معماري و ساختمانی اعالم اصالحی قانون نظام )6(ماده  )2(اساس تبصره 

کشـور بـا اعـالم مشـترك      متناسب با توسعه، امکانات فنی در سـطح  الزامی است و "سازي پی و پی "به  مقررات مربوط

 .گردد شهرسازي و کشور، رعایت بخش اول در شهرهاي موضوع تبصره فوق نیز الزامی می هاي مسکن و وزارتخانه

 :ها تعاریف کلی و واژه 7 -0 -2

. پذیرد طریق آن صورت می ا آن، که انتقال بار بین سازه و زمین، ازیی از سازه و خاك در تماس بها بخشمجموعه  

 .نام دارد "پی "

 :ها را به چهار گروه عمده تقسیم کرد توان پی به طور کلی می 

 :ها هاي سطحی یا شالوده پی 7 -0 -2 -1

 شوند و بارهاي هایی هستند که در عمق کم و نزدیک سطح زمین اجرا می ها پی شالوده 

 .کنند را به زمین منتقل میسازه 

 :اند ها بر سه نوع شالوده 

 .هاي منفرد شالوده  -

 .شالوده ممکن است سنگی، بتنی یا بتن آرمه باشد 

کنـد   به پی عمیق منتقل مـی  شود و بارهاي سازه را هاي عمیق اجرا می آنچه معموالً در زیر ساختمان و بر روي پی 

 .نیز شالوده است

پیوسـته و شـالوده    ده منفرد جایگزین واژه پی تکی یا پاشنه تکی، شالوده نواري جـایگزین پاشـنه  واژه شالو  :تبصره 
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 .گسترده است گسترده جایگزین رادیه ژنرال و پی

 :هاي عمیق پی 7 -0 -2 -2

 .نامند هاي عمیق می پی تجاوز کند، 6ها را که نسبت عمق آنها به کوچکترین بعد افقیشان از  آن دسته از پی 

هاي عمیق معموالً به وسیله یـک   پی .اند عمیق هاي هاي شمعی، دیوارکها و دیوارهاي جداکننده از جمله پی نواع پیا 

 .کنند گیرند و به زمین منتقل می بارهاي سازه را می  شود سازه میانجی که شالوده نامیده می

 :هاي نیمه عمیق پی 7 -0 -2 -3

نحوه محاسـبه  . دهند می هاي شمعی را تشکیل ها و پی حد فاصل شالوده هاي چاهی، هاي نیمه عمیق، مانند پی پی 

 .است ها ها بیشتر شبیه محاسبه شالوده این گونه پی

 :هاي ویژه پی 7 -0 -2 -4

ها تفاوت زیادي دارند و  قبلی پی هاي با صندوقه، مهارها، ستونهاي شنی و غیره، با سه گونه هاي ویژه، مانند پی پی 

تـوان بـه منظـور     می  .گیري از فشار، کشش یا اصطکاك کار کنند بهره است با ارهاي سازه به زمین، ممکنبراي انتقال ب

هـاي ویـژه بـه     پوشهاي تونلهاي را هم از جملـه پـی   عمومیت بخشیدن به مسأله انتقال نیرو بین سازه و خاك اطراف،

 ویـژه بـه حسـاب    هاي جداکننـده و غیـره نیـز پـی    نگهبان، مانند سپرهاي فلزي، دیوار سازهاي دیده با این. حساب آورد

 .آیند می

 :سازي پی 7 -0 -2 -5

بـراي بـه وجـود آوردن تعـادل      اتخاذ تدابیر الزم و اجراي در خور آنها به منظور تأمین پایـدار هـر نـوع سـاختمان     

تواننـد بـه    باشـند، مـی  هاي منفرد که نزدیک به هـم   شالوده  .سازي نام دارد مناسب بین بنا و زمین در تماس با آن پی

هاي نواري ممکن است زیر ستون و یا زیـر دیـوار    شالوده  .کار کنند "شالوده مرکب "صورت  یکدیگر پیوست شوند و به

 .شوند دو صورت، بدون تیر و با تیر طرح و اجرا می هاي گسترده به شالوده. باشند

 :بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاکها 7 -1

 :هدف - 7 -1 -1

خاکهـاي مربـوط بـه     هاي ژئوتکنیکی و شناسـایی  از این کار تعریف آن دسته از شرایط فنی است که بررسی هدف 

 .آید یک طرح ساختمانی باید در محدوده آنها به عمل

 :محدوده یا دامنه کاربرد 7 -1 -2
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ی در آن احـداث  بنـای  هـایی کـه   این مقررات در تمامی حاالت مربوط به بررسیهاي ژئوتکنیکی و شناساییهاي محل 

 .خواهد شد، کاربرد دارد

 :تعاریف 7 -1 -3

 بررسی ژئوتکنیکی 7 -1 -3 -1

پایداري و رفتـار منـابع ابنیـه     هاي زمین و آبهاي زیرزمینی را به عنوان عوامل دخیل در بررسیهاي ژئوتکنیکی الیه 

هاي مربوط به رفتار خاك، که در طراحـی و   این بررسیها به منظور ارائه داده  .دهد موقتی و دائمی مورد مطالعه قرار می

 .کنند بررسیها مشخص می همین همچنین اثرات بنا بر محیط اطراف را نیز. گیرد آید، صورت می بناها الزم می ساخت

 :شناسایی خاکها 7 -1 -3 -2

شناسی احجـام   ینتشکیالت زم ،)...هاي فاضالب و هاي، مسیر قنوات، چاه از قبیل حرفه (براي اینکه عوامل مختلف  

به کار گرفتن وسایل و امکانات الزم، از خاکها شناسـایی   باید با. شناخته شوند و خاك مورد نظر در طرح به حد کفایت

 .به عمل آید

 :مهندس ژئوتکنیک 7 -1 -3 -3

ها تخصـص و   پی مهندس ژئوتکنیک، شخصیت است حقیقی یا حقوقی که در مکانیک خاك و مهندسی و طراحی 

 بـا  )راه و سـاختمان  (به لحاظ اهداف شناسایی، تـرجیح دارد ایـن مهنـدس یـک مهنـدس عمـران         .اشته باشدتبحر د

 :خواهد بود  هاي زیر طرح در زمینه باشد، این مهندس، مشاور فنی تخصص مکانیک خاك و مهندسی پی

 هاي شناسایی، تعریف و تدوین برنامه یا برنامه  -

 ها،نظارت و کنترل اجراي شناسایی  -

 .تفسیر نتایج حاصل از شناساییها  -

 ها و ارائه نحوه اجراي آنها به گونه سازگار با بناي مورد نظر، و نیز طراحی پی  -

 شرایط به کارگیري آن بنا،

 .بررسی اثرات اجراي کارهاي ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف  -

 یر آن ارائه نحوه اجرايطراحی ابنیه خاکی، نظیر خاکریزها، خاکبرداریها و نظا  -

 .مناسب آنها

 :حفار 7 -1 -3 -4



  169/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 
اجراي صحیح عملیـات   کند و مسئولیت هاي شناسایی در محل را اجرا می دستی است که برنامه حفار، مجري چیره 

این کار با اوست تا شناسایی، همان گونـه بـه عمـل     هاي مناسب براي دستگاه مربوط به شناسایی و به کارگیري لوازم و

 .ریزي کرده است برنامه ید که مهندس ژئوتکنیک آن راآ

 :آزمایشگاه 7 -1 -3 -5

مـورد نظـر مهنـدس     آزمایشگاه عبارت است از آزمایشگاه مکانیک خاك واجـد شـرایط و مجهـز، کـه آزمایشـهاي      

 .انجام شود شناسایی محلی در آنجا هاي برداشت شده در ژئوتکنیک بر روي نمونه

 :کنیکی حفاظتیگستره ژئوت 7 -1 -3 -6

 :مورد توجه قرار گیرد اي است که مسایل زیر باید در ارتباط با محدوده آن گستره ژئوتکنیکی حفاظتی، منطقه 

 .پایداري زمین و ابنیه موجود از یک سو  -

 .از سوي دیگر )در طی کار و پس از اتمام آن (پایداري بناهایی که باید احداث شود   -

 .و اشکاالت احتمالی اندکرنش دو ردیف فوق  -

 بررسی مقدماتی 7 -1 -4

 قبل از انجام شناسایی خاکها به طور اخص، الزم است با انجام موارد زیر اطالعاتی 

 :مقدماتی به دست آید

 :بررسی مشخصات اصلی طرح  )1

 :بازدید مفصل از محل طرح )2

محـیط اطـراف و همچنـین     مثالً دربـاره  (کسب اطالع از اشخاص و بررسی مدارکی که ممکن است اطالعاتی را  )3

 .محل به دست دهد در مورد )مجاورت نزدیک آن ساختمانهاي موجود در محل و نوع پی

 .تدوین گزارشی تحلیلی، شامل تعریف یک برنامه شناسایی متناسب با محل و طرح  )4

 شناسایی زمین زیر پی 7 -1 -4 -2

تعـدادي گمانـه، بـه منظـور      کند، باید شامل ژئوتکنیک تدوین میشناسایی زمین زیر پی که برنامه آن را مهندس  

 :شبهه موارد زیر، باشد مشخص شدن بی

هـا، مسـیر قنـوات،     حفـره  از قبیـل  (هاي زمین، و موقعیت فضـایی عوامـل مختلـف     شناسی الیه تشکیالت زمین  -

 )...هاي فاضالب و چاه
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حاصـل از بنـا، در    اي خاك تحـت اثـر میـدان تنشـهاي    ه مکانیکی الیه  -شناسی و فیزیکی  تشخیص نوع زمین  -

 .داخل گستره ژئوتکنیکی تحت حفاظت

تحلیـل در آزمایشـگاه تشـکیل     زنیها از حفاریها، آزمایشهاي در محل و برداشت نمونه به منظور بررسی و این گمانه 

شـکلهاي حاصـل، امکـان     ند و تغییـر گذار ها بر آن اثر می ها باید بیشتر از ژرفایی باشد که پی ژرفاي گمانه  .شده است

حفـره و   (مستقل از خطرات وجود ناهنجاریهاي طبیعـی یـا مصـنوعی      .آورد بروز اختالالتی در پایداري بنا را فراهم می

ژرفـاي   هـا یـاد از   گمانـه  ، ژرفاي)تراکم از دست داده، مناطق ورزشی یا خاکریزهاي دستی و غیره غار، مناطق سست و

در اثر تغییرات مـوقتی یـا    منظور از سطوح لغزش محتمل، سطوح لغزشی است که. یشتر باشدسطوح لغزش محتمل ب

 .امکان فعال شدن داشته باشند طبیعی و شرایط هیدرولیکی منطقه دائمی پستی و بلندهاي

 :بندي بررسی مقدماتی و شناسایی تجزیه و تحلیل و جمع 7 -1 -4 -3

کلی، شامل مراتب زیر  بندي ی و مرحله شناسایی خاکها، به یک جمعتحلیل عوامل حاصل در طول بررسی مقدمات 

 :شود منجر می

آزمایشها، که معرف موقعیـت   زنیها و شناسی و ژئوتکنیکی، مطابق با نتایج گمانه تهیه برشها و نیمرخهاي زمین  )1

 :شناسایی شده باشد فضایی و ابعاد عوامل مختلف و تشکیالت

 :اند الزم ف خاکها، که براي تدوین طرح و انجام محاسبات مربوط به آندستیابی به مشخصات مختل )2

 :هاي آب شناخت جریانهاي مختلف آبهاي زیرزمینی و سفره )3

 :هاي سطحی خاك در برابر یخبندان بررسی حساسیت الیه )4

 :بینی شده در طرح چگونگی خورندگی خاکها و آبها در برخورد با مصالح ساختمانی پیش )5

 :، در صورت لزوم)غیره هاي لرزنده و زلزله، دستگاه (رسی رفتار خاکها در برابر بارهاي دینامیکی بر )6

 :تفسیر نتایج به منظور تدوین طرح و اجراي آن

 :آید تفسیر در ارتباط با موارد زیر به عمل می 

 .اجراي عملیات خاکی )1

 .هبانپایداري شیروانیهاي موقتی یا دائمی و پایداري ابنیه نگ )2

 .زهکشی، پایین آوردن سطح سفر آبهاي زیرزمینی و ناتراوا کردن ابنیه زیرزمینی )3

 هاي ساختمانها، در بردارنده روشهاي اجراي پی )4



  171/ قوانین و مقررات ساخت و ساز   
 
 :هاي ممکن نوع و تراز تکیه پی  -

 :تنشهاي مجاز توصیه شده  -

 .تخمین تقریبی نشستهاي کل و نامساوي  -

 .ه اندرکنش خاك و سازهبه طور کلی، کلیه نکات مربوط ب )5

 )1  -7(توضیحات مربوط به بررسی ژئوتکنیک و شناسایی خاکها  

طرح کلـی بنـا ممکـن     شود، بسته به پیشرفت مطالعات بررسی ژئوتکنیکی که به مهندس ژئوتکنیک واگذار می -1

اطالعـات الزم مربـوط    انتخاب محل آغاز شود تا که این بررسی از مرحله شود است شامل چند مرحله باشد، توصیه می

هـا   بررسی، حداقل تـا اجـراي پـی    شود که این همچنین توصیه می. قرار گیرد به نحوه طراحی در اختیار مهندس طراح

زمـین، مـورد    مطابقت فرضیات به عمل آمده و الگوهاي محاسباتی با نتایج حاصل از رویت شرایط واقعـی  ادامه باید تا

 .گیرد کنترل قرار

اجرا نیز با توجـه   امه بررسی ژئوتکنیک، شناسایی ممکن است شامل چند مرحله باشد و در حینبر حسب برن  -2

 .به نتایج حاصل، دستخوش تغییراتی شود

 توانند در این باره مورد سئوال قرار گیرند هایی که می از جمله دستگاه  -3

 :اند از عبارت

 و دفاتر فنی استانداریها ها شهرداري  -

 ناسیسازمان هواش  -

 ادارات راه و ترابري  -

 شناسی کشور سازمان زمین  -

 آزمایشگاه مکانیک خاك  -

 :تواند به شرح زیر باشد مدارك مورد بررسی هم می 

 هاي ترازبندي محلی و عکسهاي هوایی نقشه  -

 شناسی هاي زمین نقشه  -

 بندي زلزله، یخبندان و غیره هاي ویژه از قبیل منطقه نقشه  -

منظـور ممکـن سـاختن     هاي زیـر آن بـه   زنی، کلیه عملیاتی است که در سطح زمین و در الیه از گمانه منظور  -4
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شناسی محل انجـام   و تشکیالت زمین )...فاضالب و غیره ها قنوات، چاه ها، مسیر از قبیل حفره (شناسایی عوامل مختلف 

 :تابع عوامل زیر است ها گیرد، تعداد ازن گمانه می

 :یط ژئوتکنیکی تحت حفاظت و ناهمگنی زمین در اعماقگستردگی مح  -

 .هاي نامساوي هاي مورد احداث نسبت به نشست حساسیت سازه  -

معـرف، بـه همـراه     تفسیر صحیح نتایج آزمایشهاي در محل، معموالً نیازمنـد بررسـی عمیـق نتـایج یـک حفـاري       

، الزم )شـمعها  (هـا عمیـق    در مورد پـی   .است زمینیمختلف زیر دهنده تشکیالت هاي نشان بررسیهاي الزم درباره نمونه

تـر از تـراز نـوك     متر کمتر باشد، پایین 5که در هر صورت نباید از  برابر قطر شمع، 7است ژرفاي شناسایی، دست کم 

 .کند ها شمع ممکن است ژرفاي شناسایی را باز هم بیشتر در نظر گرفتن اثرات ناشی از گروه ادامه یابد،  ها شمع

 :)هاي سطحی پی (ها  شالوده 7 -2

 :مقررات 7 -2 -1

 :محدوده کاربري و موضوع 7 -2 -1 -1

هـاي   بتن آرمه اعـم از شـالوده   بتنی و یا 9هاي سطحی پی (ها  این مقررات باید در عملیات اجرایی مربوط به شالوده 

 مراعات شود )ها کوتاه چاه (هاي بتنی نیمه عمیق  توده یا هاي گسترده و هاي نواري، شالوده منفرد، شالوده

تجـاوز کنـد، آن پـی را     متـر  3هر گاه نسبت عرض یک پی به ارتفاع آن کمتر از یک ششم باشد و ژرفـاي پـی از    

هاي برخی از بناهاي خاص را، کـه   این مقررات پی  .ایست جداگانه هاي عمیق موضوع بخش بررسی پی. خوانند عمیق می

  .شود نمی ملکنند، شا از قواعد ویژه پیروي می

 .براي سازنده اجباري است کند که به عنوان یک مبناي کمیته رعایت آنها هایی را مشخص می این مقررات ضابطه 

 :ها گودبرداریهاي الزم براي اجراي شالوده 7 -2 -2

 .ضوابط کلی اجراي گودبرداري  -الف  

ي در تمـاس  هـا  بخـش  داث گودهـایی کـه  شود که با هـدف احـ   اي گفته می گودبرداري براي پی به عملیات خاکی 

این گودبرداریها باید بـر اسـاس معیارهـاي مربـوط بـه        .پذیرد می گیرد انجام مستقیم با زمین ساختمانها در آن قرار می

 .خود، موضوع مقررات دیگري است انجام عملیات خاکی صورت گیرند که

 .ضوابط ویژه اجرا  -ب 

معرض اثرات جوي و محیطـی   ه شالوده ساختمانها باید هر چه کمتر درگودهاي مربوط ب حفاظت کف 7 -2 -2 -1
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 .قرار داشته باشد

 )سازي آماده (آمایش  7 -2 -2 -2

بـر اسـاس شـرایط     بینی شده، نامناسـب تشـخیص داده شـود، الزم اسـت     اگر کف گرود، براي اجراي شالوده پیش 

 .آن اقدام شود سازي آماده عملیات تکمیلی مندرج در دستورالعمل مربوط، نسبت به انجام

 گودبرداري در مجاورت آب 7 -2 -2 -3

گـود بـا روشـهاي     سـازي کـف   سـالم   .سازي و خشکانیدن کف گود صـورت گیـرد   ها باید بعد از سالم اجراي شالوده 

ت کشی و تخلیه باید به منظور احتـراز از بـروز مشـکال    در حالت آب   .کشی و زهکشی، عملی است مناسب، از قبیل آب

 :الزم به عمل آید زیر، پیشگیریهاي

 تهدید پایداري شیروانیهاي گود و ابنیه مجاور،  -

 .زنی باال آمدن کف گود در اثر فشار آب، به ویژه بعد از توقف تلمبه  -

 :پیشگیریهاي مربوط به یخبندان 7 -2 -2 -4

قطعـات یخزدگـی وجـود     ه و کنـار گـود  زده باشد، و یا اگر در گوشـ  یخ بشده باشد و این غرقا باگر کف گود غرقا 

کامل آنها و روبرداري و پاکیزه کـردن جاهـایی کـه در     و یا تخریب یخها، ریزي شالوده بعد از ذوب داشته باشد، باید بتن

 .انجام شود اند، معرض یخبندان قرار داشته

مهیـدات الزم بـراي اجتنـاب    باید ت  پیشگیریهاي مربوط به ورود آب به گود و دیگر عوامل تخریب گود 7 -2 -2 -5

ها به عمل آید تـا پایـداري بـه هـیچ عنـوان دسـتخوش        شالوده شکستگی و تخریب ناشی از آن به هنگام اجراي از آب

 .نقصان نشود

 احتیاطات مربوط به پایداري بناهاي موجود 7 -2 -2 -6

بناهـا را، چـه در مرحلـه     داري ایـن شوند نباید به هیچ عنوان پایـ  گودهایی که در مجاورت بناهاي موجود ایجاد می 

 .اشکال کنند موقت اجرا و چه در مرحله نهایی، دچار نقصان یا

 :ها نکات مربوط به اجراي شالوده 7 -2 -3

مربـوط بـه اجـراي     "فنـی  دفترچـه مشخصـات   "هاي ساختمانها باید با توجه به معیارها و دسـتورالعملهاي   شالوده 

 .احداث شوند کارهاي بتنی و همچنین مقررات زیر

 بتن پاکیزگی 7 -2 -3 -1
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زیرین خـود آرمـاتور دارنـد،     آرمه که در مجاورت سطح هاي بتن اجراي یک الیه بتن پاکیزگی در زیر تمامی شالوده 

ضـخامت    .نماید ریزي مرتفع می به هنگام انجام عملیات بتن اي را سازه بتن پاکیزگی خطر آلوده شدن بتن. الزامی است

 .سانتیمتر باشد 5کیزگی به هیچ عنوان نباید کمتر از الیه بتن پا

 ها عیارهاي کمیته بتن شالوده 7 -2 -3 -2

  :شوند عیارهاي مندرج در زیر به سیمانهاي متداول مربوط می 

 .بتن است کیلوگرم سیمان در متر مکعب 150براي بتن پاکیزگی و بتن درشت، عیار کمیته،   -الف  

باربر یا سـتونها، عیـار کمیتـه،     ها با بتن غیر مسلح در زیر دیوارهاي باري شالوده: ر مسلحهاي غی بتن شالوده  -ب 

 300اجراي بـتن داخـل آب، بایـد عیـار کمیتـه سـیمان بـه         حالت در. کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن است 200

 .داده شود کیلوگرم در متر مکعب بتن افزایش

کیلـوگرم سـیمان در متـر     250ط آرماتور کالف دارند، باید عیـار کمیتـه،   هاي نوازي که فق براي بتن شالوده  -ج 

ریـزي در داخـل آب    متر مکعـب در شـرایط بـتن    کیلوگرم سیمان در 350ریزي در خشکی و  مکعب بتن در حالت بتن

 .حفاظت کافی آرماتورها در برابر خوردگی الزم است عیارهاي کمیته یاد شده براي تأمین. باشد

ریـزي در   در حالت بـتن  کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 300هاي بتن آرمه، عیار کمیته،  شالوده نبتبراي   -د  

 .در داخل آب است ریزي در شرایط بتن کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 400خشکی و 

 ها ریزي شالوده بتن 7 -2 -3 -3

بندي و با رعایت سایر  بدون قالب هاي گود دیواره تواند در صورت وجود شرایط پایداري براي ها می ریزي شالوده بتن 

الزم اسـت روشـی    7ریـزي در آب  در حالت خـاص بـتن    .شود خاك انجام ریزي در مجاورت مقررات فنی مربوط به بتن

 .زمان گیرش باشد انتخاب شود که مانع شسته شدن بتن تا

 هاي خورنده حالت محیط 7 -2 -3 -4

آزمایش بـر روي آب و   برداري و دت خورندگی محیط، در زمان مناسب نمونهالزم است به منظور مشخص شدن ش 

 .در دفترچـه مشخصـات ویـژه منظـور شـود      بینـی شـده   شـرایط پـیش   نتیجه این کار باید در. خاك محل به عمل آید

 ها  ها از مبحث پی توضیحات مربوط به بخش مقررات شالوده 

هـاي گسـترده، در مبحـث     شـالوده  زیر سفره بناها، و از آن جمله الزم به یادآوري است که اثر آب بر قسمتهاي -1

 .شود عملیات گودبرداري و زیربندي مطرح می
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 :عرض، ارتقاع و ژرفاي پی در حاالت مختلف در اشکال زیر نمایانده شده است  -2

 .باشد خود میمربوط به  ها، منابع آب و نظایر آنها تابع مقررات ویژه به عنوان مثال، طراحی پی دودکش  -3

هنگـام راحـی سـاختمان     ها را باید، در صورت لـزوم، بـه   نحوه و روش اجراي عملیات گودبرداري مربوط به پی  -4

 .مورد بررسی قرارداد و مشخص کرد

اي از خاکهـا،   پـاره . گیـرد  گی با تن شالوده باید به مجرد اتمام عملیات گـودبرداري صـورت   ریختن بتن پاکیزه  -5

مقاومتی کافی و مناسب دارند، نسبت به عوامـل جـوي حساسـیت     گودبرداري ا، که در زمان پایان عملیاتماننده مارنه

خاکهـاي   برخـی . شـوند  مـی  در اثر ریزش آب باران بر آنها بعد از چند ساعت گل شده و کامالً سسـت  دهند و نشان می

بـه  . شوند از جدارهاي گود جدا می ه شده وها، خاصیت تورقی دارند و در مجاورت هوا پوسته پوست دیگر، مانند شیست

توان روي قسـمتهاي   ي قابل تورم، میها زمینهوا قرار گرفتن  پیشگیري از مشکل فوق و جلوگیري از در معرض منظور

 اتیلن متناسب بـا شـرایط سـطح زمـین،     کرد و یا با ورق کلفتی از پلی ماسه و سیمان اندود گودبرداري شده را با مالت

 .پوشاندروي آن را 

و به طور کلی هر گونـه   هاي قدیمی شود مانند سنگها، شالوده تمامی عواملی که در کف گود به آن برخورد می  -6

هـاي نـواري پدیـد     هـا گسـترده و شـالوده    شالوده سخت موضعی را در زیر عدسی زمین مقاوم که احتمال تشکیل نقاط

حلهاي مناسب دیگري هـم   راه .اهمگنی در زیر شالوده اجتناب شودشوند تا از ن آورند باید تا عمیقی مناسب برداشته می

 .به کار گرفته شوند توانند می

شرایط یکسـان بهسـازي یـا     و عدسیهاي با قابلیت تراکم بیشتر از زمین طبیعی مجموعه را باید در ها بخشتمامی  

صورت لزوم و با توجه به نـوع آن، بایـد    جایگزین را، در خاك. شود جایگزین کرد تا زمین پی از همگنی کافی برخوردار

شـده بـا تـن کـم عیـار       ي برداشـته ها بخشحل دیگر، جایگزینی  راه. برابري نقصان نیابد متراکم کرد تا معیارهاي کلی

 .شرایط کار را باید مهندس صاحبنظر مشخص کند .است

 .گیرد ریزي در زیر آب به وسیله لوله انجام می معموالً بتن  -7

 :است، به ویژه در موارد زیر، شرایط و نحوه کاربرد مشخص باشدالزم   -8

 :انتخاب نوع سیمان  -

 :عیار کمیته سیمان و دیگر عوامل تشکیل دهنده بتن  -

 :مواد افزودنی احتمالی در بتن  -

 بینی شده و شرایط به کارگیري آن حفاظتهاي پیش  -
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مصـوب   توزیـع نیـروي بـرق   حریم خطـوط هـوائی انتقـال و     29052تصویب نامه شماره 

8/10/1347  

  :تعریف اصطالحات بکار برده شده در این تصویبنامه بشرح زیر می باشد: تعاریف :  1ماده 

  . در طول خطوط هوائی نیروي برقها  خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه: محور خط. الف 

زیع حاصل از تصـویر هـادي هـاي جـانبی     نواري است از زمین در طول خطوط هوائی انتقال و تو: مسیر خط . ب  

  .خط بر روي زمین

که عرض هریـک از ایـن دو نـوار در سـطح     . دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن: حریم درجه یک )1

  .افقی در این تصویبنامه تعیین شده است

حد خارجی حریم درجه  فواصل افقی. دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن: حریم درجه دو  )2

  .دو از محور خط در هر طرف در این تصویبنامه تعیین شده است

  .ولتاژ اسمی خطوط نیروي برق است: ردیف ولتاژ. ت 

حدودیست که از طرف انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن با تأیید مراجع مندرج در قانون قبـل  : محدوده شهر. ث 

  .نیروي برق براي آن شهر تعیین گردیده است از تاریخ طرح نهائی هریک از خطوط 

  .تاریخ طرح نهائی خطوط نیروي برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهاي اجرائی آن اعالم می شود:  تبصره 

  .خطوطی است که داراي ولتاژ یکهزار ولت و باالتر می باشد: خطوط هوائی فشار قوي. ج 

  .که داراي ولتاژ کمتر از یکهزار ولت می باشدخطوطی است . خطوط هوایی فشار ضعیف . چ 

حریم خطوط هوائی فشار قوي نیروي برق در خارج محدوده شهرها بدو درجـه تقسـیم و نسـبت بـه بـه      :   2ماده 

  .ولتاژهاي مختلف بشرح زیر تعیین می شود

سه متـر در هـر طـرف    حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ یکهزار تا بیست هزار ولت برابر . الف 

  .مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنج متر از محور خط می باشد

حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هـر طـرف مسـیر    . ب 

  .  از محور خط می باشدخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پانزده متر 

حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت برابر سـیزده متـر در هـر طـرف     . پ 
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  .مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله بیست متر از محور خط می باشد

و دو هـزار ولـت برابـر پـانزده متـر در هـر        حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ یکصد و سی. ت 

  .   طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله سی متر از محور خط می باشد

حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفـده متـر در هـر طـرف     . ث 

  .در هر طرف بفاصله چهل متر از محور خط می باشد مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو

حریم درجه یک خطوط هوائی نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متر در هر طرف . ج 

  .    مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پنجاه متر از محور خط می باشد

ائی نیروي برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه  هزار ولت برابر بیست و پنج متر در هـر  حریم درجه یک خطوط هو. چ 

  .     طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله شصت متر از محور خط می باشد

د حـریم درجـه   در صورتیکه ردیفهاي ولتاژي در آینده بین ردیفهاي ولتاژ مذکور در این ماده بوجود آیـ : 1تبصره  

  .یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد

  .تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت آب و برق می باشد: 2تبصره 

و در صورتیکه عبور خطوط هوائی فشار قوي نیروي برق در داخل محدوده شـهرها بتشـخیص وزارت آب   :   3ماده 

برق الزم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل الزم و سایر جهات فنی و ایمنی بشرح انـدازه هـاي   

این تصویبنامه در معابر عمومی و حریم امـاکن ممکـن نباشـد و ایجـاد خـط عرفـاً        2حریم درجه یک مذکور در ماده 

قانون برق ایـران   16آب و برق و مؤسسات تابع طبق ماده موجب سلب استفاده متعارف از امالك اشخاص شود وزارت 

  .اقدام خواهد کرد

در داخل محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنـی و سـایر جهـات فنـی خطـوط انتقـال و توزیـع        : 1تبصره 

اي حـریم  تا سی درصد کمتر از مقـدار مقـرر بـر   ها  نیروي برق در نظر گرفته می شود می تواند متناسب با فواصل پایه

  :این تصویبنامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد 2درجه یک مذکور در ماده 

در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالك واقع در خارج از محـدوده اي کـه قـبالً خطـوط نیـروي      : 2تبصره 

ان از حـق حـریم   برق باستفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و مؤسسات و شـرکتهاي تابعـه کماکـ   

  .می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می شود درجه یک استفاده

مفاد این ماده و تبصره هاي آن با تشخیص وزارت نیـرو بـه منـاطق واجـد شـرایط درخـارج از محـدوده        : 3تبصره 
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  . شهرها نیز تسري داده می شود

یک اقدام بهرگونه عملیات سـاختمانی و ایجـاد تأسیسـات مسـکونی و تاسیسـات      در مسیر و حریم درجه :  4ماده 

دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفـر چـاه   

قـال نگـردد بـا    مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت براي تأسیسـات خطـوط انت  . و قنات و راهسازي و شبکه آبیاري

  .این تصویبنامه بالمانع خواهد بود 8رعایت ماده 

ایجاد شبکه آبیاري و حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پایه هاي خطوط نباید در فاصـله اي کمتـر   . 1تبصره 

  .انجام گیردها  از سه متر از پی پایه

مسکونی و صـنعتی و مخـازن سـوخت تـا هـر      در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از :   5ماده 

  .ارتفاع ممنوع می باشد

تحدثات سـ در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروي برق خسارتی به اعیـان و م :   6ماده  

  .موجود در ملکی وارد آید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود

در صورتیکه اشخاص برخالف مقررات این آئین نامه عملیات و تصرفاتی در حریم درجـه یـک و درجـه دو    :  7ماده 

خطوط انتقال و توزیع بنماند مکلفند بمحض اعالم ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شـرکتهاي تـابع عملیـات و    

  .قدام نمایندتصرفات را متوقف و بهزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات ا

براي کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور راهسازي، کارهاي کشاورزي، حفر چاه :   8ماده 

و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آالت و نظائر آن در مسیر و حریم خطوط نیروي برق انجام می گیـرد بایـد اصـول    

و ورود خسارات مالی رعایت شـده و در مـورد حفـر چـاه و قنـات و      حفاظتی بمنظور جلوگیري از بروز خطرات جانبی 

راهسازي قبالً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروي برق راهنمائی الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هـر  

  .حال نظر وزارت آب و برق باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعالم شود

ذارده می شود در هر طـرف نـیم متـر از محـور کابـل و تـا       گها  مینی که در معابر و راهکابلهاي زیرز حریم:  9ماده 

ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود و در موردي که کابـل بـا سـایر تاسیسـات شـهري از قبیـل لولـه کشـی آب و         

  .و نیروي برق رعایت شود فاضالب و کابل و تلفن و نظائر آن تقاطع نماید استاندارهاي متداول شبکه انتقال و توزیع

رعایت حریم و استاندارهاي مصوب خطوط نیروي برق از طرف کلیـه سـازمانهاي دولتـی و غیـر دولتـی      :  10ماده 

الزامی است و در هر مورد که سازمانهاي دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدیدي نمایند که با خطوط نیـروي  
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ع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یـا مؤسسـات و شـرکتهاي تـابع     برق تقاطع نماید یا در حریم آن واق

در مواردي که خطوط جدید نیروي برق از روي تأسیسات موجود تلگراف و تلفـن و راه و راه آهـن   . آن انجام می گردد

تابع باید رعایـت  عبور می نماید حریم و استانداردهاي آن موسسات از طرف وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهاي 

  .شود و انجام طرحهاي جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود

بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر خطوط نیروي برق و بـاالخص جلـب توجـه آنـان     :  11ماده 

ابع از طریـق نشـر آگهـی    رکتهاي تشقانون برق ایران وزارت آب و برق یا موسسات و  19و  18و  16باجراي مفاد مواد 

یا توزیـع آن در مسـیر خـط بطریـق ممکـن یـا پخـش آگهـی از         ها  در جراید محلی یا الصاق آگهی در تابلو شهرداري

  .رادیوهاي محلی و یا سایر وسائل مقتضی آغاز اجراي عملیات طرح خط نیروي برق را اعالم خواهند داشت 

  4 -3توضیح جدول 

  حریم خطوط انتقال انرژي

  :حریم خطوط انتقال عبارتست از 1347انون سازمان برق ایران و تصویب نامه هیئت وزیران در سال طبق ق

حریم درجه یک، دو نوار موازي خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کناري روي زمین اسـت کـه   . الف 

  .آمده است )4 -3(عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول شماره 

  .حریم درجه دو، دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است .ب

در  )محور خط، خط واصل بین مراکز دو پایـه مجـاور اسـت   (فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط 

  .آمده است )4 -3(هر طرف در جدول شماره 

یجـاد تاسیسـات مسـکونی و تاسیسـات     در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هـر گونـه عملیـات سـاختمانی و ا    

دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصـلی و سـطحی و حفـر چـاه و     

قنات و راهسازي و شبکه آبیاري با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر این کـه سـبب ایجـاد خسـارت بـراي تأسیسـات       

  .البته براي حفر چاه و قنات و راهسازي اجازه وزارت نیرو الزم استخطوط انتقال نگردد مجاز است  

در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنـوع  

  .می باشد
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  )4 -3(جدول  

 )متر(حریم درجه دو  )متر(حریم درجه یک  )کیلو ولت(حریم ولتاژ 
 5 3 20تا  1

33 5 15 
63 13 20 
132 15 30 
230 17 40 

 50 20 500و  400
750 25 60 

  )وزارت نیرو، دفتر امور حقوقیسایت (

 شهر  ارتباط رادیویی درهاي  و ایستگاهها  ساماندهی دکل ها، آنتن

تـوان ازم   مـی  بدیهی است براي هر شـهر . گردد برداران درج می این مصوبه بعنوان نمونه جهت آگاهی بهره: یادآوري

  .فاد این مصوبه استفاده و پس از تصویب مراجع ذیصالح در شهر مربوطه اجرا نمود

 : )1(مــاده یکم 

هاي ارتبـاط   ها و ایستگاه  ها، آنتن  دکل ساماندهی: هدف کلی   -الف: اهداف این مصوبه به شرح ذیل است : اهداف  

اهـداف    -ران و محـیط زیسـت، ب  حفظ سالمت مردم، پرتوکـا  تهران و رادیویی در راستاي حفظ سیما و منظر شهري

 : خرد

 رادیویی هاي ارتباط ها و ایستگاه  ها، آنتن  ساماندهی استقرار و ارتقاء سطح ایمنی دکل  -1

 هاي حفاظت دربرابر اشعه ها و استاندارد  رعایت قانون، مقررات،آیین نامه  -2

 اطالعات هاي بخش ارتباطات و فناوري استاندارد ها و  رعایت قوانین، مقررات،آیین نامه  -3

 هاي بخش سالمت ها و استاندارد  رعایت قوانین، مقررات،آیین نامه  -4

 ارتباط رادیویی هاي ها و ایستگاه  ها، آنتن  ارتقاي سیما و منظر شهري و سازگاري بصري دکل  -5

 ها  هاي ارتباط رادیویی و دکل  استفاده مشترك از ایستگاه  -6 

 پرتویی هاي نوین ارتباط رادیویی در جهت کاهش سطح تشعشع به کارگیري فن آوري  -7 

 :به شرح ذیل است الحات استفاده شده در این مصوبه داراي معانیطعبارات و اص: تعاریف :  )2(ماده دوم 

نصب شـده و انـواع    )ایستا خود( هاي فلزي و غیر فلزي که به صورت مهاري و یا غیر مهاري  انواع سازه: الف ـ دکل  
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 .شود می ها نصب  آنتن و متعلقات آن بر روي آن

ي مختلـف از  ها کاربريفرکانسی با  هاي مختلف اي که براي ارسال و دریافت امواج رادیویی در باند وسیله: ب ـ آنتن 

 .شود می نصب قبیل انتقال دیتا و صدا و تصویر به اشکال مختلف

رادیـویی بـه همـراه متعلقـات      به هرگونه تجهیزات ثابت شامل گیرنده و یـا فرسـتنده  : یج ـ ایستگاه ارتباط رادیوی 

 .شود ها در هر شکلی اطالق می  جانبی آن

و ماده یکصـد   )96(ششم  ذیل ماده نود و ) 6(به اماکن و مناطق مندرج در تبصره ششم : د ـ امالك عمومی شهر  

 باشـد ، اطـالق   می ضوابط و مقررات در مالکیت شهرداري ام که مطابققانون شهرداري و معابر و شوارع ع )101(و یکم 

 .شود می

در مالکیت یا تصرف شـهرداري   شود که می به کلیه امالك و مستحدثاتی اطالق: هـ ـ امالك اختصاصی شهرداري   

 .باشد می تهران قرار داشته و جهت استفاده اختصاصی شهرداري

باشـد ، صـرف نظـر از     می ها  آن ك خصوصی اشخاص، که در مالکیت یا تصرفبه اراضی و امال: و ـ امالك شخصی   

 .شود می ها اطالق  نوع کاربري آن

هاي اجرایی مشـمول مـاده     دستگاه به کلیه اراضی و امالکی که در مالکیت و یا تصرف: ز ـ امالك عمومی و دولتی  

 .شود می قرار دارد اطالق )تهران شهرداري  غیر از مجموعه(قانون خدمات مدیریت کشوري  )5(پنجم 

ط .   در برابر اشـعه   حفاظت قانون  اجرایی   نامه و آیین  در برابر اشعه  حفاظت در قانون  طبق تعریف مندرج : ح ـ اشعه 

  در ارتبـاط  طور مسـتمر و فیزیکـی    به  مولد اشعه  با منابع  که حسب وظیفه  شود اطالق می حقیقی شخص به : ـ پرتوکار 

اجرایـی   نامـه   آیین )2(دوم  باشد وبه موجب تعریف مندرج در ماده می”  ب”  و گروه ” الف“  گروه  پرتوکاران شامل  شد وبا

کلیه موارد  15/7/1386و اصالحیه آن به تاریخ  2/2/1369 تاریخ  مصوب هیأت وزیران به  در برابر اشعه  حفاظت قانون  

 . مدنظر قرار دارد

رادیویی، پروانه تاسـیس و   هر شخص حقیقی یا حقوقی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات: دارنده پروانه )ي

  . ارتباطی دریافت کرده است هاي رادیویی یا پروانه ارائه خدمات  بهره برداري از شبکه

  . جرا است تاریخ ابالغ براي شهر تهران و حریم آن الزم اال دامنه کاربرد مصوبه مفاد این مصوبه از: ماده سوم

تاسـیس و   هاي ارتباط رادیـویی موجـود، درحـال     ها و ایستگاه  ها، آنتن  شمول مصوبه کلیه دکل حوزه  :ماده چهارم 

 .شود مواردي که در آینده ایجاد خواهند شد، را شامل می
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بط و معمـاري کشـور موضـوع ضـوا     در اجراي مفاد این مصوبه رعایت مصوبه شوراي عالی شهرسـازي و : ماده پنجم

هـاي مربـوط     نامه ، و آیین 25/9/1387مورخ  55019/310/300 مقررات ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري به شماره

رعایـت مـوارد منـدرج در مصـوبه شـوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري کشـور موضـوع مـاده             :تبصره. باشد می الزامی

 .باشد داري تهران میهاي جامع و تفصیلی به عهده شهر  و انطباق آن با طرح صدرالذکر

و  )فنـی، بهداشـتی و زیسـت محیطـی    ( هاي ملـی  ها و استاندارد  رعایت کلیه قوانین، مقررات،آیین نامه: ماده ششم

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطـات و فنـاوري    هاي سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دستورالعمل

 داري تهران براي اشخاص حقیقی و یا حقـوقی متقاضـی یـا دارنـده پروانـه     ایران و شهر اطالعات، سازمان انرژي اتمی

 .هاي ارتباط رادیویی الزامی است ها و ایستگاه  ها، آنتن  دکل

قـانون   )52(مـاده پنجـاه و دوم    موظف است به استناد )معاونت شهرسازي و معماري(شهرداري تهران   :ماده هفتم

هاي ارتبـاط رادیـویی و     ها و ایستگاه  ها، آنتن  دارنده پروانه دکل قی متقاضی یا، براي اشخاص حقیقی و یا حقو شهرداري

رعایـت   .مخابراتی داراي سازه، چه قبل و چه بعد مجوز ساخت براي مدت زمان مشخص صادر نماید هرگونه تاسیسات

هـاي ملـی منـدرج در     و اسـتاندارد ها   نامه قوانین و مقررات و آیین نامه معامالت شهرداري و کلیه قوانین، مقررات،آیین

 .این مصوبه الزامی است )6(ماده ششم 

ایـن   )6(منـدرج در مـاده ششـم     سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت بـه ابـالغ مـوارد   : ماده هشتم 

انه تاسـیس و  متقاضیان و دارندگان پرو. نماید می پروانه اقدام مصوبه به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متقاضی یا دارنده

در مـاده ششـم    هـاي منـدرج   ها و نهـاد   هاي رادیویی موظفند نسبت به دریافت تاییدیه از دستگاه  شبکه بهره برداري از

 .هاي مربوط اقدام نمایند  این مصوبه مطابق دستورالعمل)6(

دارنـدگان  متقاضـیان و   روز نسبت بـه پاسـخگویی بـه    )30(مراجع مذکور موظفندحداکثر ظرف مدت سی : تبصره

 .پروانه مجازند مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند پروانه اقدام نمایند و در غیر این صورت متقاضی و یا دارندگان

ایـن مصـوبه،    )6(در مـاده ششـم    هاي مسئول منـدرج   شهرداري تهران موظف است با همکاري دستگاه: ماده نهم 

هـاي    هـا و ایسـتگاه    هـا، آنـتن    طرح جامع مکانیـابی دکـل   کلیات“مصوبه ماه از زمان ابالغ  )3(حداکثر ظرف مدت سه 

هـا    نامـه  هاي مشترك در نقاط مناسب شهر تهران را با رعایت کلیه قوانین، مقررات،آیین  دکل و اجراي” ارتباط رادیویی

المی شـهر تهـران،   در شـوراي اسـ   این مصوبه تدوین و پـس از تصـویب   )6(هاي ملی مندرج در ماده ششم  و استاندارد

هـا و    یابی، عالوه بر رعایت کلیـه قـوانین، مقـررات،آیین نامـه     در تدوین کلیات طرح جامع مکان: تبصره. اجرایی نماید
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مراکـز   ها و نقـاط آسـیب پـذیرتر از قبیـل      هاي فرستنده از جمعیت  ویژه به فاصله ایمن آنتن هاي ملی، توجه استاندارد

وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   به تشخیص مرکز سالمت و محیط کار …بازپروري و بهداشتی و درمانی، آموزشی، 

 .پزشکی الزامی است

ارتباطات رادیـویی بـراي مـدت زمـان      شهرداري تهران مجاز است با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و: ماده دهم

هـاي عمـومی    ، نسبت به واگذاري فضا”هاي مشترك  اجراي دکل کلیات طرح جامع مکانیابی و“موقت و تا زمان اجراي 

 بـا رعایـت قـوانین و    )متقاضیان و دارندگان پروانـه (درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی  متعلق به شهرداري بنا به

هاي ملی مندرج در مـاده   استاندارد ها و  مقررات و آیین نامه معامالت شهرداري و رعایت کلیه قوانین، مقررات،آیین نامه

 .مصوبه اقدام نماید این) 6(ششم 

نسبت به صدور مجوز بهره بـرداري   شهرداري تهران مجاز است با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی: ماده یازدهم

هـاي ارتبـاط     مدت معین جهت نصب دکـل، آنـتن و ایسـتگاه    از امالك عمومی شهر و اختصاصی شهرداري تهران براي

ایـن   )6(هـاي منـدرج در مـاده ششـم      یت که داراي تاییدیه از نهـاد واجد صالح رادیویی به اشخاص حقیقی و حقوقی

اند، با لحـاظ   نموده این مصوبه را اجرا )8(چنین مفاد ماده هشتم  باشند و هم هاي مربوط می دستورالعمل مصوبه مطابق

 :کارگروهی مرکب از قوانین و مقررات آئین نامه معامالت شهرداري و پس از تأیید

اداره کـل معمـاري و   ( راي اسـالمی شـهر تهـران ب ـ نماینـده معاونـت شهرسـازي و معمـاري        الف ـ نماینده شـو  

 هـا  پـارك سازمان   -سازمان زیباسازي  -شهري اداره کل امور خدمات(ج ـ نماینده معاونت خدمات شهري   )ساختمان

 )سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات( د ـ معاونت برنامه ریزي )و فضاي سبز

. ارتباط مشترك شهر اقدام نمایـد  و ـ نماینده شرکت  )اداره کل حقوقی(نت حقوقی، شورا و امور مجلس هـ ـ معاو  

این مصوبه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تـاریخ ابـالغ ایـن     )8(شهرداري تهران موظف است وفق ماده هشتم : تبصره 

  . موضوع این ماده اقدام نماید مصوبه نسبت به تشکیل کارگروه

مفاد ماده هشتم این مصوبه نسبت به نظـارت و اعمـال مفـاد     شهرداري تهران موظف است بر اساس: زدهمماده دوا

 هاي ارتباط رادیویی و وصول اجـاره بهـا از    این مصوبه در نصب دکل، آنتن و ایستگاه )10( مجوز صادره وفق ماده دهم

قانونی و واریزآن بـه حسـاب خزانـه     ري واخذ عوارضبهره برداران با رعایت قوانین و مقررات آئین نامه معامالت شهردا

 .شهرداري اقدام نماید

 )5(اجرایی مندرج در ماده پـنجم   هاي  کلیه مالکین و متصرفین اماکن خصوصی و همچنین دستگاه: ماده سیزدهم
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جهـت   سایر اماکن و مستغالت ایجاد شـده در شـهر تهـران    قانون خدمات مدیریت کشوري و کلیه مالکین و متصرفین

 تهـران  هاي ارتباط رادیویی تهران ملزم به اخذ مجوز بهره برداري از ملـک از شـهرداري   ایستگاه ها و  ها، آنتن  نصب دکل

احـداث ، مراتـب را بـه جهـت      باشند و در صورت عدم اخذ مجوزات الزم شهرداري موظف است، ضمن جلوگیري از می

شهرداري تهران موظـف اسـت   : تبصره . ارجاع نماید ن شهرداريقانو )100(تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد 

 هاي ارتباط رادیویی فاقد مجوز و اعمال قوانین و مقررات قانونی در مـورد  ایستگاه ها و  ها، آنتن  نسبت به شناسایی دکل

 .ها اقدام نماید آن

ارتباطـات رادیـویی ضـمن     مقـررات و  شهرداري تهران موظف است با همـاهنگی سـازمان تنظـیم     :ماده چهاردهم 

قانون مـدیریت خـدمات کشـوري ، ترتیبـی اتخـاذ       )5(ماده پنجم ها و ادارات دولتی موضوع هماهنگی با سایر سازمان

بـا   بـرداري مشـترك   ها جهت نصب و بهـره  ها و فضاي آن مخابراتی و ارتباطی موجود و ساختمان هاي نماید که از سازه

هـا در شـهر    تعـداد دکـل   ظور ساماندهی ، جلوگیري از آلودگی بصـري و کـاهش  من اشخاص طرف قرارداد شهرداري به

 . استفاده نماید این مصوبه )11(مشروط به تایید کارگروه موضوع ماده یازدهم 

هـا و   مصـوبه از طریـق رسـانه    رسانی عمومی مفـاد ایـن   شهرداري تهران موظف است نسبت به اطالع  :ماده پانزدهم

بـرداري   مشخصی را جهت دریافت تقاضاهاي اخذ مجوز بهـره  دام نموده و در آن برنامه زمانبنديجراید کثیراالنتشار اق

 اعالم نماید تا متقاضیان ظرف مدت یک ماه از زمان ابالغ اخطاریه به کارگروه موضوع موضوع این مصوبه به متقاضیان

شـهرداري  : تبصـره  . نماینـد   برداري اقـدام  این مصوبه مراجعه و نسبت به تقاضاي دریافت مجوز بهره )11(ماده یازدهم

هـاي ارتبـاط رادیـویی فاقـد مجـوز       هـا و ایسـتگاه   آنـتن  هـا ،  آوري و یا جابجایی دکل تهران مجاز است نسبت به جمع

هـاي   در صورت عدم توجـه بـه اخطاریـه   . امالك اختصاصی شهرداري اقدام نماید  برداري در امالك عمومی شهر و بهره

خطـر   تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسـبت بـه تشـکیل کمیسـیون رفـع      ده ، شهرداري تهران میما مذکور در این

 .قانون شهرداري و تبصره ذیل آن اقدام نماید 55ماده  14موضوع بند 

موظف است با همـاهنگی سـازمان    )کمیسیون توسعه و عمران شهري(شوراي اسالمی شهر تهران   :ماده شانزدهم 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سـازمان انـرژي    زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،حفاظت محیط زیست، و

هـاي الزم را حـداکثر    ایـن مصـوبه دسـتورالعمل    )6(وظایف مندرج در ماده ششم  اتمی ایران و شهرداري تهران حسب

و بهـره بـرداري    ر پروانـه تاسـیس  ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه تدوین و ابالع نماید تا در فرآیند صدو ظرف مدت شش

 .مالك عمل قرار گیرد )7(هاي ارتباط رادیویی موضوع ماده هفتم  ها و ایستگاه  ها، آنتن  دکل
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هـاي   هـا و ایسـتگاه   ها، دکل آنتن شهرداري تهران موظف است نسبت به اخذ شکایات مردمی در مورد: ماده هفدهم

محیط زیست، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت     فاظتارتباط رادیویی اقدام و با هماهنگی سازمان ح

 .سازمان انرژي اتمی ایران و بارعایت مفاد این مصوبه نسبت به پاسخگویی اقـدام نمایـد   ارتباطات و فناوري اطالعات و

ارائـه   هـاي الزم و   همـاهنگی  موظف است نسبت به )شرکت ارتباط مشترك شهر(شهرداري تهران   :)18(ماده هجدهم 

سامانه جامع اطـالع  سایت ( .ماه یکبار اقدام نماید 3 گزارش حسن اجراي این مصوبه به شوراي اسالمی شهر تهران هر

  )کشورهاي  رسانی شهرداري

واقع در شهرها و حریم  ها مسیلتعیین عرض بستر و حریم رودخانه ، انبار و  ضوابط و نحوه

  استحفاظی آنها

  واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها  ها مسیلتر و حریم رودخانه ، انبار و ضوابط و نحوه تعیین عرض بس

ي واقـع در شـهرها و محـدوده اسـتحفاظی آنهـا را در      هـا  مسـیل ، انهار و ها  ـ وزارت نیرو حجم سیالب رودخانه  1

طالعات طرحهاي جامع ساله ، در نقاط ورود به شهر تعیین و براي استفاده در م 100،  50،  25،  20تناوب هاي  دوره

  . مسکن و شهرسازي و کشور قرار خواهد دادهاي  و تفصیلی و هادي حسب درخواست در اختیار وزارتخانه

تناوب دیگـري نیـز مـورد نیازباشـد وزارت نیـرو      هاي  ـ در مواردي که به دلیل اهمیت مسئله بررسی دوره  1تبصره 

  . مربوطه را نیز اعالم خواهد نمود بحجم سیال

ـ در صورتی که در طرحهاي هادي وزارت کشور عالوه بر نقطـه ورودي متقاضـی تعیـین دبـی سـیالب و        2ه تبصر

  . بستر طبیعی در نقاط مهم دیگري از رودخانه باشد وزارت نیرو اعالم خواهدنمود

ناسـب  مهـاي   ـ عرض بستر طبیعی و حریم و در موارد الزم روشهاي تقلیل عرض بستر طبیعی با استفاده ازسازه  2

 تناوب مختلف در طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي با تایید وزارت نیرو مشخصهاي  روباز یا سرپوشیده برحسب دوره

ماه  4گردد و ضوابط نحوه استفاده از زمین و احداث ساختمان طبق شرح خدمات و روش انجام مطالعات که ظرف  می

  . ید پیشنهاد خواهد شدگرد از طرف وزارت مسکن و شهرسازي تهیه و ابالغ خواهد

عـرض بسـتر و    2ـ مراجع تصویب طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي بر اساس مطالعات انجام شده موضوع بنـد    3

  . حریم و ضوابط استفاده از زمین و احداث ساختمان را تصویب خواهد نمود

یخ تصـویب شـود الزم بـوده و    ـ اعمال ضوابط این مصوبه در طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي که بعد از این تار  4
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در سایر شهرها به ترتیب اولویتی که وزارت نیرو پیشنهاد نماید صورت خواهد گرفت و تا قبل از آن تاریخ ضوابطی کـه  

  )سایت سامانه قوانین و مقررات شهرداري( .قبال از طرف وزارت نیرو اعالم شده به قوت خود باقی است 

 ت ابنیه و تاسیساتمقررات حریم خط لوله گاز در مجاور

مقررات ذیل بر اساس اختیار مصرحه قانونی در ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خط لولـه  

  . انتقال گاز طبیعی تدوین و به تصویب هیئت مدیره رسیده است 

  ـ مقدمات و تعاریف 1

  : مقدمات  1ـ1

حـداقل ایمنـی سـاکنین طـرفین خـط لولـه انتقـال گـاز و         هدف از تنظیم و اجراي این مقررات تـأمین   1 -1 -1

توزیع گاز شهري در مقابل خطرات ناشی از انفجـار ، آتـش سـوزي ، نشـت گـاز و هـم چنـین بـه منظـور          هاي  شبکه

  . باشد  می پیشگیري از صدمات احتمالی از نقاط مجاور به خط لوله گاز

ی گاز ایران موقعیت خاص محلی ایمنـی بیشـتر از   در شرایطی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت مل 1 -1 -2

آن چه در این مقررات پیش بینی شده است ایجاب نماید بنا به صالح دید شرکت ملی گاز ایران طرق دیگري بـه کـار   

  . گرفته خواهد شد 

ته مهندسی مصوب شرکت ملی گاز ایران مغـایرت وجـود داشـ   هاي  هر گاه بین این مقررات و استاندارد   1 -1 -3

  . مغایر این مقررات قابل اجرا خواهد بود هاي  باشد در قسمت

ایمنی مندرج در این مقررات از طریق نشر آگهـی در مطبوعـات و یـا رادیـو و تلویزیـون و یـا       هاي  حریم 1 -1 -4

سـیله دیگـري   ي ژاندارمري واقع در مسیر یا الصاق و یا توزیع آگهی در مسیر خط لوله انتقال گاز و یا به هر وها پاسگاه

  . باشد به اطالع عموم خواهد رسید  می که مقتضی

   :تعاریف  1ـ2

  : تعریف واحد ردیف تراکم  1 -2 -1

متـر از   250یا (متر که محور خط لوله در وسط آن قرار گرفته باشد  500واحد ردیف تراکم از منطقه اي به عرض 

  . شود  می تشکیلکیلومتر در امتداد خط لوله  1و به طول ) طرفین خط لوله 

  : شوند  می مناطق از نظر تراکم واحدهاي مسکونی به شرح زیر به چهار ردیف تقسیم 1 -2 -2
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هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شرکتها که تعـداد واحـدهاي سـاختمانی بـه منظـور      :  1ردیف 

  . شود  می نامیده 1و یا کمتر باشد ردیف  8سکونت افراد در آن 

هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شرکتها که تعـداد واحـدهاي سـاختمانی بـه منظـور      :  2یف رد

  . شود  می نامیده 2کمتر باشد ردیف  26بیشتر و از  8سکونت افراد در آن از 

منظـور  و شرکتها که تعـداد واحـدهاي سـاختمانی بـه     ها  هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهر:  3ردیف 

  . شود  می نامیده 3و یا بیشتر باشد ردیف  26سکونت افراد در آن 

  . شود  می نامیده 4کلیه نقاط داخل محدوده شهرها و شرکتها ردیف :  4ردیف 

  : انواع ساختمان خط لوله و ضریب طراحی مربوطه عبارتند از  1 -2 -3

   0/ 72            طراحی با ضریب      نوع ساختمانی ا لف

   60/0                 "            "        نوع ساختمانی ب 

  50/0                "           "        نوع ساختمانی ج 

           40/0                "           "        نوع ساختمانی د 

تـراکم بـر اسـاس     هـاي  تعریف ضریب طراحی و چگونگی انتخاب نوع ساختمان خطـوط لولـه متناسـب بـا ردیـف     

  . مصوب شرکت ملی گاز انجام خواهد گردید هاي  استاندارد

  : حریم خطوط لوله گاز 1 -2 -4

  : حریم اختصاصی 

شود که به وسیله شرکت ملی گاز ایران به منظـور تـأمین    می به منطقه اي از طرفین خطوط لوله انتقال گاز اطالق

لوله انتقال گاز تحصیل و هر گونه دخل و تصرف و فعالیت اشـخاص  فنی و تعمیرات و نگهداري خطوط هاي  نیازمندي

  . حقیقی و حقوقی اعم از ایجاد ابنیه ، تاسیسات ، راهسازي و عملیات کشاورزي در آن ممنوع است 

  : حریم منع احداث بنا 

نا و سـاختمان  شود که به موجب ماده واحده قانون منع احداث ب می به منطقه اي از طرفین خطوط لوله گاز اطالق

  . و مقررات این آئین نامه احداث هر گونه بنا و تاسیسات در آن ممنوع است 

  : ـ حریم خطوط لوله در داخل محدوده شهرها  2

  : گردد  می این فصل شامل مقرراتی است که در نقاط ذیل اعمال 2ـ1
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  . ها  شهرك الف ـ در داخل محدوده تعیین شده بیست و پنج ساله شهرداري شهرها و محدوده

  . در آینده به صورت نواحی مسکونی توسعه خواهند یافت ها  ب ـ در نقاطی که طبقه پیش بینی شهرداري

  : طبقه بندي مناطق شهري  2ـ2

  . گیرد  می قرار 4در ردیف  1 -2 -2مناطق فوق با توجه به تعاریف بند 

  : استانداردها  2ـ3

باید بر مبناي استاندارد مهندسی مصوب شرکت ملی گاز ایـران و بـا    توزیع گازهاي  کلیه عملیات لوله کشی شبکه

در مناطق مشمول مقررات این فصل بـه شـرط رعایـت    . انجام گیرد  4توجه به تعریف مربوط به مناطق مشمول ردیف 

مهندسـی مصـوب شـرکت تعیـین گردیـده       کلیه ضوابط مربوطه ، انتخاب حریمی بـیش از آن چـه در اسـتانداردهاي   

   .نمی باشد  ضروري

فواصل خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهرها از خطوط هوائی برق و همچنین فواصل خطوط لوله از سـایر   2ـ4

  . گردد می زیرزمینی شهري نظیر ، آب ، برق ، مخابرات ، بر مبناي مقررات ایمنی و حریم مربوطه تعیینهاي  شبکه

  . باشد  می پوند براینچ مربع 300وط گاز برابر در داخل محدوده شهرها حداکثر فشار مجاز خط 2ـ5

  : ـ حریم خطوط لوله در خارج از محدوده شهرها 3

  : گردد  می است که در نقاط ذیل اعمال این فصل شامل مقرراتی 3ـ1

  . تعیین شده بیست و پنج سال شهرداري شهرها در خارج از محدوده  الف ـ

  . به صورت نواحی مسکونی توسعه پیدا نخواهد کرد  ها شهرداريب ـ در نقاطی که طبق پیش بینی 

در خارج از محدوده شهرها رعایت حریم خطوط لوله طبق ضوابط مندرج در این فصل الزامی بـوده و حـریم    3 -2

 -2 -2منـدرج در بنـد    3تا  1تعیین شده سبب عدم رعایت استانداردهاي مهندسی مصوب شرکت در مورد ردیفهاي 

  . نخواهد بود  1

متـري   250تاسیسات و ساختمان که در گروههاي زیر مشـخص شـده انـد در فاصـله     احداث هر گونه بنا و  3 -3

  : خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است 

ورزشـی ، سـینماها ، سـالنهاي سـخنرا نـی،      هـاي   و تاسیساتی نظیر مدارس ، مساجد ، میـدان ها  الف ـ ساختمان 

، گاراژهـاي حمـل و نقـل ، سـاختمان سـد ،       هـا  فرودگاه، ایستگاههاي راه آهن ، ها  کونی ، بیمارستانمسهاي  مجتمع

  . اردوگاههاي نظامی ، و پیش آهنگی ، تاسیسات شیالت ، کارخانه جات و تاسیسات صنعتی و معدنی و مشابه آنها 
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له گـاز خواهـد بـود نظیـر انبارهـاي      و تاسیساتی که سبب ایجاد خطرات احتمالی براي خطوط لوها  ب ـ ساختمان 

  . تهیه ذغال ، تونلهاي معادن ذغال سنگ و سایر معادن هاي  مواد منفجره ، انبارهاي مواد سریع االشتغال کره

شـهرها در  هـا   پوند براینچ مربع در خارج از محدوده 3000در مورد خطوط لوله انتقال گاز با فشار کمتر از : تبصره 

  . تغییر یابد ) ج یارد (بایست نوع ساختمانی لوله به  می متر فوق امکان پذیر نباشد 250ه صورتی که رعایت فاصل

 تاسیساتی که به منظور استفاده و بهره برداري از خطوط لوله انتقال گاز و متعلـق بـه شـرکت ملـی گـاز      3 -3 -1

  . باشد از شمول این بند مستثنی هستند  می

   : بنا جهت خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها چگونگی تعیین حریم منع احداث  3ـ4

تراکم ، حداقل حریم خطوط لوله انتقـال گـاز   هاي  در صورت تطبیق ضوابط ساختمانی خط لوله با ردیف 3 -4 -1

شود و در فواصل مشخص شده ایجاد هر گونه ابنیـه تاسیسـات    می ازاء فشار و قطر خارجی از جدول شماره یک تعیین

  .  ممنوع است

متر بین خطوط لوله و نزدیکتـرین بنـا رعایـت گـردد تطبیـق ضـوابط        250در صورتی که حداقل فاصله  3 -4 -2

  . ساختمانی خط لوله با ردیف تراکم در آن منطقه الزامی نخواهد بود 

  . بینی شده به خط لوله در نظر گرفته خواهد شد در تعیین حریم حداکثر فشار پیش 3 -4 -3

) حـریم اختصاصـی  (سایر عملیات زراعتی فقط در عرض مسـیر تحصـیل شـده    الت و درختان و کشت غ 3 -4 -4

الذکر و چگونگی تقسیم آن در طرفین خطـوط لولـه اسـتاندارد     در مورد عرض جاده فوق. خطوط لوله گاز ممنوع است

  . مهندسی مصوب شرکت مالك عمل خواهد بود

خطـوط راه آهـن ، خطـوط انتقـال     هـا   حـدوده شـهرها از جـاده   فواصل خطوط لوله انتقال گاز در خارج از م 3 -5

مهندسـی و  هاي  برمبناي استاندارد خطوط لوله نفت وغیره و مشخصات فنی در نقاط تقاطع با خطوط فوق الذکر نیرو

  . مقررات ایمنی و حریم مربوطه تعیین خواهد گردید 

اعـالم  هـاي   ل امکان پـذیر نباشـد تقلیـل حـریم    در صورتی که رعایت فواصل مندرج در این مقررات به هر دلی 3ـ6

  . شده با تغییر ضوابط ساختمانی خط لوله پس از تصویب شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد گردید 
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 )  1ول شماره جد(           )بر حسب متر (  حریم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ا بنیه و تاسیسات در خارج از محدوده شهرها 

 ) پوند بر اینچ مربع (حد اکثر فسار خط                                                      ) اینچ (لوله  قطر خارجی

  1200       1100     1000      900       800      700     600     500     400      300        200           100 تا  از 
40  
30  
20  
14  
6  
2 

56  
38  
28  
18  
12  
4 

50               63           77        130      170    210     220       230     240     250 250       250  
45              56           67        110       140    170     178       185     193    200          208        215  
30               40         48          80        104    127    133       139     144    150          156         162  
18               22        29             50        67      83      87         92      96     100          104          109  
5                 10       15              20       30     40      43         45      48      50            53           55   
5                  5       8                10         15    20      21        23      24      25             26           28 

  . شوند  می اعالم شده فوق از محور خط لوله و در هر طرف آن محاسبههاي  ـ حریم1 توضیحات ـ

ساختمان خط لوله با ردیف تـراکم جمعیـت تطـابق داشـته      ود که نوعفوق تا زمانی معتبر خواهند بهاي  ـ حریم2

  . باشد 

  . در صورتی که ایجاد ابنیه جدید سبب تغییر ردیف تراکم منطقه گردد اجازه احداث ساختمان داده نخواهد شد 

م گردیـده  متري خطوط لوله انتقال گـاز ممنـوع اعـال    250ـ ابنیه و تاسیساتی که احداث آنها در فاصله کمتر از 3

  .باشد  فوق نمی هاي  مشمول حریم

هاي جـدول قـرار گیـرد ارقـام مربـوط بـه        ـ در صورتی که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در ستون4

  )www. PIPELINE.IRسایت (. ستون فشار باالتر مالك عمل خواهد بود 

 مقررات حریم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده ها

  ـ کلیات 1

و خطوط لوله انتقـال گـاز مجـاور یکـدیگر و پیشـگیري از      ها  تأمین حداقل ایمنی جاده ن مقررات به منظورای 1ـ1

  . صدمات احتمالی متقابل به هریک تدوین گردیده است 

  . ساختمان خطوط لوله مالك عمل خواهد بود ) B(و ب )  A(این مقررات در مورد انواع الف  1ـ2

  . باشد  می و جاده در این مقررات فاصله بین محور لوله تا مجور جادهمنظور از فاصله بین لوله  1ـ3

عینـاً در  )  4تـا   1درجه هاي  و جاده ها راهآزاد (کشور هاي  تقسیمات وزارت راه و ترابی براي طبقه بندي جاده 1ـ4

  . این مقررات به کار گرفته شده است 

احی ، نوع سـاختمان خطـوط لولـه و نـوع جـاده انجـام و       تعیین فواصل بر مبناي قطر لوله ، حداکثر فشار طر 1ـ5

  . درج گردیده است ها  درجه اول جداگانه براي هر یک از انواع جاده
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چنان چه شرایط فنی و محلی ایجاد نماید که خطوط لوله در حریم راه موجود نصب گردد اجراي طرح منوط  1ـ6

  . به موافقت وزارت راه و ترابري خواهد بود 

بر مبناي استاندارد مهندسـی مصـوب   ها  ات ساختمانی خطوط لوله انتقال گاز در محل تقاطع با جادهمشخص 1ـ7

  . شرکت ملی گاز ایران تعیین خواهد شد 

  ـ جداول  2

حداقل فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جادهها براي انواع الف و ب سـاختمانی خطـوط لولـه بـه      2ـ1

  :شوند  می تعیین شرح زیر از جداول ضمیمه

   2ـ1                          شماره از جداولها  براي آزاد راه 

   2ـ1               درجه یک از جدول شمارههاي  براي جاده

   2ـ 2                درجه دو از جدول شمارههاي  براي جاده

    2ـ2     شماره درجه سه و چهار از جدولهاي  براي جاده

ی که رعایت فواصل مندرج درجه اول به هر دلیل امکان پذیر باشد تقلیل آنها با موافقت شرکت ملـی  در صورت 2ـ2

  . گاز ایران و پس از تغییر ضوابط ساختماتنی خطوط لوله امکان پذیر خواهد بود 

ظـیم  ایـنچ تن  56تـا  هـا   پوند بر اینچ مربـع و قطـر لولـه    1200جداول ضمیمه این مقررات براي فشارهاي تا  2ـ3

  . گردیده اند 

کـه در   کنند و یا سایر مواردي می اینچ مربع کار پوند بر 1200به منظور اطالع خطوط لوله اي که با فشار باالتر از 

  . بایستی از شرکت ملی گاز کسب نظر گردد  می این مقررات به آنها اشاره نشده

  )محور لوله تا محور جاده ( )بر حسب متر (ها  مجاورت جاده حریم خطوط لوله انتقال گاز در

  آزاد راه : نوع جاده 

  الف و ب : نوع ساختمانی خطوط لوله 
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   2ـ1: جدول شماره 

 ) پوند بر اینچ مربع (حداکثر فشار خط  )اینچ (قطر لوله 
                           

 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 تا  از 

-    
20  
26  
32  
38  
44  
51 

18  
24  
30  
36  
42  
50  
56 

35  
35  
35  
35  
35  
35  
35 

35  
35  
35  
35  
35  
35  
35 

35  
35  
35  
35  
35  
35  
40 

35  
35  
35  
35  
35  
40  
45 

35  
35  
35  
35  
35  
45  
50 

35  
35  
35  
35  
40  
50  
55 

35  
35  
35  
35  
40  
55  
60 

35  
35  
35  
40  
45  
55  
65 

35  
35  
35  
35  
50  
60  
70 

گیـرد ارقـام مربـوط بـه      مـی  رج در جدول قراردر مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مند: توضیحات 

  . فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت 

 . در نظـر قـرار گرفتـه خواهـد شـد       400پوند براینچ مربع فواصل مربوط به ستون  400براي فشارهاي پائین تر از 

  )www.pileline.irسایت (

  31/3/1350خطوط لوله انتقال گاز مصوب  ث بنا و ساختمان در طرفینقانون منع احدا

  ماده واحده 

متر از هر طرف محور خطوط انتقال گـاز   250از تاریخ تصویب این قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 

ان مجـاز اسـت بـا    در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان ، شـرکت ملـی گـاز ایـر    

حضور نماینده ژاندارمري و یا شهر بانی و یا بخشداري اقدام به انهدام آن نمایـد و هـیچ گونـه خسـارتی از ایـن بابـت       

  . پرداخت نخواهد شد 

   1تبصره 

متـر مـذکور در ایـن قـانون را بـا توجـه بـه         250شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردي که انتخـاب فاصـله   

  . و محلی ضروري نداند فاصله کمتري را تعیین نماید  متقاضیان فنی

   2تبصره 

احداث بنا و ساختمانی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی که طبـق تشـخیص شـرکت ملـی گـاز      

آئین نامه مربـوط بـه نحـوه اجـراي ایـن تبصـره بـه پیشـنهاد         . ایران موجب خرابی و خسارتی نگردد مجاز خواهد بود 

http://www.pileline.ir
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  . کت ملی گاز ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید شر

   3تبصره 

اساسـنامه شـرکت ملـی     11چنا نچه ابنیه و ساختمان هایی قبل از تصویب این قانون بین حریم مـذکور در مـاده   

م و شرکت ملـی گـاز ایـران انهـدا     مذوکر در این قانون ایجاد شدههاي  و حریم 1347مصوب اردیبهشت ماه  نفت ایران

قانون اساسنامه شـرکت ملـی نفـت ایـران اقـدام و خسـارت وارده بـه اشـخاص          11آن را ضروري بداند بر اساس ماده 

 . پرداخت خواهد شد 

  شهرسازي و معماري ایران شوراي عالی 19/11/64متن اصالح شده مصوبه 

  معماري ایران  شوراي عالی شهرسازي و 19/11/64متن اصالح شده مصوبه 

توانند در قبال اضافه ارزشـی کـه بـراي هـر یـک از قطعـات        باشند می هایی که داراي طرح جامع می ـ شهرداري  1

ساختمانی و کاربري اراضی بیش از قیمت اراضی در منـاطق  هاي  اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندي و تعیین تراکم

قانون تشکیل شوراهاي اسـالمی   35ماده 1 مستند به بند( شود ، با تعیین شوراي شهر  مسکونی با تراکم کم ایجاد می

هـا و تبصـره آن عـوارض اختصاصـی بـه تناسـب        ماده قانون شهرداري 8و تایید وزارت کشور ، مستند به تبصره بند ) 

درآمد حاصـله از فعالیتهـاي اقتصـادي در    ( میزان اضافه ارزش حاصله وضع ووصول نموده و در حسابی جداگانه به نام 

نگهداري کرده و صرفاً در تهیه طرحهاي توسعه و عمران شهري و اجراي آن با نظر شوراي شهر ) ساختمانهاي شهري 

  . و عاملیت دستگاههاي مربوطه به مصرف برسانند

هاي مصـوب کـه بعـد از تصـویب طـرح جـامع و ضـوابط         ـ در مورد ساختمانها و تاسیسات ناهماهنگ با کاربري  2

فصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردي که علیرغم تعیـین  منطقه بندي مقرر در طرحهاي جامع و ت

نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیرتجاري ، محل کسب و پیشه و یا تجارت احـداث گردیـده و یـا    

تی کـه ضـوابط   توانـد در صـور   به هر حال شرایط کاربري مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد ، شـهرداري مـی  

مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربري و تراکمهاي ساختمانی را بـه تصـویب   

شوراي شهر و تایید وزارت کشور رسانیده باشد ، بنابر تقاضاي صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و پیشـه ، و تعهـد   

رفه مصوب توسط آنها ، قبل از طـرح موضـوع در کمیسـیون مـاده     قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تع

قانون تاسیس شـوراي   5و قلع بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را درکمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده  100
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  . عالی شهرسازي و معماري ایران مطرح سازد

هد که ساختمانها وتاسیسـات احـداث   هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندي تشخیص د

شده و بهره برداري از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمـی سـازد ودر اسـاس طـرح جـامع شـهر مـوثر        

نیست و لهذا با اصالح و تعدیل کاربري آن موافقـت نمایـد شـهرداري بابـت سـاختمانها و تاسیسـات مـذکور عـوارض         

فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خالف و یـا ادامـه   )1(مندرج در بند  اختصاصی مقرر را بر اساس ضابطه

ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصالح و تعـدیل ضـوابط کـاربري    . کار محل کسب و پیشه موافقت خواهد نمود

رح جامع تشـخیص دهـدبرابر   موافقت ننمایدو یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر یا اساس ط

  . قانون شهرداري رفتار خواهد شد 55الحاقی به ماده  24و تبصره بند  100ماده  1مفاد تبصره 

تبصره ـ منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ، رعایت حـدود و سـقفهاي کلـی اسـت کـه در        

  . ابط مکانیابی آنهاتعیین شده است هاي مختلف و هم در ضو طرحهاي جامع هم براي مقادیر کاربري

به شرح زیر از طرف شـوراي عـالی شهرسـازي و     1الویتهاي مصارف درآمد حاصل ازعوارض اختصاصی موضوع بند 

  . شود معماري به وزارت کشور پیشنهاد می

  . ـ تهیه طرحهاي جامع و تفصیلی و هادي و توسعه و عمران شهري  1

  .  ـ اصالح و احداث شبکه ارتباطی 2

  . ـ بهسازي و نوسازي و بافتهاي کهنه و قدیمی  3

  ) اگر انجام آن بعهده شهرداري باشد(ـ بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی  4

  )سامانه قوانین و مقررات شهرداري. (ـ کمک به تملک و احداث ساختمانهاي آموزشی 5

  

  

  

  



  195/ نظارت اصولی بر ساخت و ساز   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  فصل سوم

  سازنظارت اصولی بر ساخت و 



    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها/  196

 

  نظارت اصولی بر ساخت و ساز

  .گردد نهاد اعمال می 2نظارت بر ساخت و سازها در محدوده و حریم شهر از طریق 

  شهرداري -1

  سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان -2

  شهرداري

ا به استناد مواد قانونی ذیل وظیفه دارند تا بر ساخت و سـازهاي سـطح شـهر نظـارت الزم معمـول تـ       ها شهرداري

بدیهی است در هر موردي که مالکین ضـوابط ایمنـی و اسـتحکام    . مالکین نکات ایمنی و استحکام بنا را رعایت نمایند

  .مایند شهرداري مکلف است برابر قوانین مربوطه برخورد قانونی بعمل آوردنبنا را رعایت ن

  قانون شهرداري 55ماده  14بند  -1

زم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریـق و هـم چنـین رفـع خطـر از بناهـا و       اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام ال: 14بند 

هـاي عمـومی و خصوصـی و پـر      ها و اماکن عمومی و داالن دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه

ي مشـرف و  هـا  یواناها و  ها واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و چاله کردن و پوشاندن چاه

هـاي   هـا و دودکـش   مجاور به معابر عمومی که افتادن آنهـا موجـب خطـر بـراي عـابرین اسـت و جلـوگیري از نـاودان        

  .ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شده باشد ساختمان

ي پـس از  هاي مندرج در ماده فوق شهردار در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت: تبصره

دار متناسـبی صـادر    کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یـا صـاحبان ادوات منصـوب ابـالغ مهلـت     

نماید و اگر دستور شهردار در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شـهرداري رأسـاً بـا مراقبـت مـأمورین خـود        می

روف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طـرف دریافـت خواهـد    اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مص

هـا، کافـه و    خانـه  ها، دکـاکین، قهـوه   خانه ها، مهمان مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه. کرد

  .باشد رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می
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  قانون شهرداري 55ماده 24بند  -2

  شود صدور پروانه براي کلیه ساختمانهایی که در شهر می: 24ماده 

هـاي   شهرداري در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه: تبصره

در منطقـه   در صـورتی کـه بـرخالف منـدرجات پروانـه سـاختمانی      . ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قیـد کنـد  

 100غیرتجاري، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداري مورد را در کمیسیون مقرر در تبصـره یـک مـاده    

و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو مـاه   نمایداین قانون مطرح 

  .کند یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و

شود و کسی که عالماً از محل مزبـور پـس ازتعطیـل محـل کسـب و       این تصمیم وسیله مأمورین شهرداري اجرا می

از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار ریال تا ده هزار ریـال   اي جنحهپیشه یا تجارت استفاده کند به حبس 

  .شود شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می محکوم خواهد

  قانون شهرداري 100ماده  7تبصره  -3

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی سـاختمانی کـه بـه    ) 27/6/1358اصالحی ( -7تبصره 

حاسـبات فنـی   هـا و م  گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشـه  مسئولیت آنها احداث می

. ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گـواهی نماینـد  

هر گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداري اعـالم نکنـد و موضـوع منتهـی بـه      

صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جریمه یا تخریب سـاختمان گـردد    طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده

شوراي انتظامی نظام مذکور موظف اسـت  . شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختمانی منعکس نماید

وع مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیـت موضـ  

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر بـه صـدور رأي تخریـب بـه      6به 

وسیله کمیسیون ماده صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند، مراتب محکومیـت از طـرف شـوراي انتظـامی نظـام      

گردد، شهرداري مکلـف اسـت تـا     ثیراالنتشار اعالم میمعماري و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد ک

 6صدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بـه مـدت حـداکثر    
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  .ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوط براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نماید

ها نظارت نمایند و هـر گـاه از مـوارد تخلـف در پروانـه بـه موقـع         مکلفند در مورد ساختمان مأموران شهرداري نیز

شوند، طبق مقررات قانونی بـه   جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر می

ان شهرداري واجد جنبه جزائی هـم  شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمور تخلف آنان رسیدگی می

در مواردي که شهرداري مکلف بـه جلـوگیري از عملیـات سـاختمانی     . باشند از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود

تواند با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صـورت لـزوم مـأموران انتظـامی      است و دستور شهرداري اجرا نشود می

  .ات ساختمانی اقدام نمایدبراي متوقف ساختن عملی

  و معماري ایران شهرسازيقانون شوراي عالی  7ماده  -4

  .باشند می 2مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالی شهرداري و معماري ایران طبق مفاد ماده  ها شهرداري: 7ماده 

ی شهري موضـوع مـاده   هاي جامع و تفصیل در مواردي که ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجراي طرح: تبصره

  .االجرا خواهد بود مراتب در شوراي عالی شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالی قطعی و الزم ،5

  سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان

  .سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مسئولیت نظارت اصولی بر ساخت و سازهاي سطح کشور را دارد

هاي مهمی از قـانون فـوق جهـت آگـاهی      ر به محدودیت صفحات کتاب فلذا قسمتبا توجه به اهمیت موضوع و نظ

  .گردد برداران ذیالً درج می بهره

  1374موادي از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه  -1

  کلیات، اهداف و خط مشی –فصل اول 

ه قـانون، مقـررات، آئـین نامـه هـا،      نظام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان عبـارت اسـت از مجموعـ      : تعریف -1ماده 

هاي مهندسی، حرفه اي و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تـدوین و بـه    استانداردها و تشکل

  .مورد اجراء گذاشته می شود

  :اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از -2ماده 
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  .هرسازيتقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسالمی در معماري و ش .1

  .ي ساختمان و شهرسازيها بخشتنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فنی و مهندسی در  .2

  .تأمین موجبات رشد و اعتالي مهندسی در کشور .3

ترویج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی سـاختمان و افـزایش بهـره     .4

  .وري

  .مات مهندسی و نظارت بر حسن اجراي خدماتباالبردن کیفیت خد .5

  .در این بخشها  ارتقاي دانش فنی صاحبان حرفه .6

وضع مقررات ملی ساختمان به منظـور اطمینـان از ایمنـی، بهداشـت، بهـره دهـی مناسـب، آسـایش و صـرفه           .7

ها و فضاهاي شهري و ابنیـه   اقتصادي و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان

  .و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمایه هاي ملی

  .تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسی .8

هاي جامع و تفصیلی و هـادي از   الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح .9

ها، سازندگان، مهندسین، بهره بـرداران و تمـام اشـخاص حقیقـی و حقـوقی       هاي دولتی، شهرداري ام دستگاهسوي تم

هاي آنها و فراهم ساختن زمینه همکاري کامـل   مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت

  .ه اي و صنوف ساختمانهاي مهندسی و حرف ها و تشکل میان وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري

هـاي توسـعه    و صنوف ساختمانی در تهیه و اجراي طرحها  جلب مشارکت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه .10

  .و آبادانی کشور

اي خود و تحقق اهداف ایـن قـانون در    براي تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه -3ماده 

سی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می شود و در هر سطح کشور سازمان نظام مهند

استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده مـی  

هـاي یادشـده غیـر انتفـاعی      سازمان. شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آئین نامه اجرایی آن تأسیس می شود

  .بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظـر از وزارت کشـور در هـر محـل حسـب مـورد اعـالم         -4ماده 

ختمان و شهرسـازي کـه توسـط    ي سـا هـا  بخشنماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در 
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این صـالحیت در مـورد مهندسـان از طریـق     . وزارت یادشده تعیین می شود، مستلزم داشتن صالحیت حرفه اي است

هاي فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کـاردانی یـا    پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان

مرجـع صـدور پروانـه اشـتغال بـه کـار       . از طریق پروانه مهارت فنـی احـراز مـی شـود     تجربی و در مورد کارگران ماهر

مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهـارت فنـی وزارت   

  .کار و امور اجتماعی تعیین می گردد

حیت حرفـه اي موضـوع ایـن مـاده و چگـونگی تعیـین،       شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صـال 

  .حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین نامه اجرایی این قانون معین می شود

سـال از تـاریخ    10وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفنـد ظـرف    -1تبصره 

و تشکل هاي حرفـه اي و صـنفی شـاغل در    ها  ري شهرداري ها، مهندسان و سازمانابالغ این قانون با استفاده از همکا

اهداف مرحله اي ایـن امـر و بودجـه مـورد نیـاز بـراي       . دامنه اجراي این ماده را به کل کشور توسعه دهندها  این بخش

بودجـه   همـه سـاله در  هـا   آموزش و آموزش اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شـاغل در ایـن بخـش   

  .سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مـدارك صـالحیت    -2تبصره 

  .حرفه اي موقت دریافت دارند

  تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان –فصل دوم 

از هر یک از سازمان استان ها، هیأت عمومی سازمان، شوراي مرکزي سـازمان،  ارکان سازمان عبارت است  -5ماده 

  .رئیس سازمان و شوراي انتظامی نظام مهندسی

نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حـوزه آن اسـتان کـه     50براي تشکیل سازمان استان وجود حداقل  -6ماده 

ي، عمـران، تأسیسـات مکـانیکی، تأسیسـات برقـی،      داراي مدرك مهندسی در رشته هاي اصلی مهندسی شامل معمار

  .شهرسازي، نقشه برداري و ترافیک باشند ضروري است

مـاه   6مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطالق می شود که حداقل متولد آن اسـتان یـا    -1تبصره 

  .ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد

  .ر یک ازمهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابنده -2تبصره 

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته هاي  اصلی و اشـخاص حقیقـی در رشـته هـاي      -7ماده 



  201/ نظارت اصولی بر ساخت و ساز   
 

  .مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بالمانع است

هایی اطالق می شود که عنوان آنها با رشته هاي رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته  -1تبصره 

در ارتبـاط  % 70متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بـیش از   6اصلی یاد شده در ماده 

خدمات فنی معینی را در زمینه هـاي طراحـی، محاسـبه، اجـراء، نگهـداري،      ها  باشد و فارغ التحصیالن این گونه رشته

آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش هاي ساختمان و شهرسازي عرضه می کننـد امـا ایـن خـدمات از حیـث      کنترل، 

  .حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا هم طراز خدمات رشته هاي اصلی مهندسی ساختمان نباشد

وین حدود صالحیت حرفه اي دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی سـاختمان و عنـا   -2تبصره 

توسط کمیسیونی متشکل از نماینگان وزیر مسکن و شهرسازي، وزیـر فرهنـگ و آمـوزش عـالی و رئـیس      ها  این رشته

مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی کمتـر از معـادل   . سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازي می رسد

  .و شهرسازي است لیسانس و تعیین حدود صالحیت حرفه اي دارندگان آنها وزارت مسکن

هر سازمان استان داراي مجمع عمومی، هیأت مدیره، شوراي انتظـامی و بازرسـان اسـت و محـل اسـتقرار       -8ماده 

سازمان هاي استان می توانند در سایر شهرهاي استان و همچنـین در  . دایم دفتر مرکزي آن در مرکز استان می باشد

پیشنهاد  شوراي مرکزي و تصویب وزیر مسکن و شهرسازي، در  مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مرکز استان در صورت

مرکز استان هاي مجاوري که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجـام تمـام یـا    

  .بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند

ن از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو داراي حق رأي سازمان کـه منحصـر   مجمع عمومی سازمان استا -9ماده 

به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی مهندسی ساختمان و رشته هاي مرتبط اسـت تشـکیل مـی شـود و     

  :است وظایف و اختیارات آن به شرح زیر

  .انتخاب اعضاي هیأت مدیره -الف

  .مدیره و اعالم نظر نسبت به آن استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت -ب

  .بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه سازمان استان و بودجه پیشنهادي هیأت مدیره -ج

تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و سایر منابع درآمد براي سـازمان بـر اسـاس پیشـنهاد      -د

  .هیأت مدیره

ري که طبق قوانین و آیین نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امو –هـ 
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  .و در صالحیت مجمع عمومی می باشد

ي سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعـداد دفعـاتی کـه توسـط مجمـع      دجلسات مجمع عمومی بطور عا -1تبصره 

  .عمومی در اجالس عادي تعیین می شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می شود

ت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن  و شهرسازي جهت شرکت در جلسـات مجمـع عمـومی مـی     هیأ

  .باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت

مـی تواننـد بـه    در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان  -2تبصره 

  .عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند

  .بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می شوند -3تبصره 

جـد شـرایط   هر یک از سازمان هاي استان داراي هیأت مدیره اي خواهد بود که از بین اعضاي داوطلب وا -10ماده 

در رشته هاي اصلی مهندسی ساختمان براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شـد و انتخـاب مجـدد اعضـاي هیـأت      

  .مدیره بالمانع است

  :شرایط انتخاب شوندگان هیأتهاي مدیره سازمان هاي نظام مهندسی به شرح زیر می باشد -11ماده 

  .تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران .1

  .ساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدرنداشتن ف .2

  .داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخالق و شئون مهندسی .3

  .نداشتن پیشینه کیفري و عدم وابستگی به گرو هاي غیرقانونی .4

ساسـی جمهـوري اسـالمی    داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و وفاداري به قـانون ا  .5

  .ایران

اقلیت هاي دینی به رسمیت شناخته شده در قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران تـابع احکـام دیـن         : تبصره

  .اعتقادي خود می باشند

  .دارا بودن صالحیت علمی و حرفه اي به میزان مندرج در آئین نامه .6

نفر متناسب بـا تعـداد اعضـا بـه تفکیـک       25و  5بین  ها تعداد اعضاي اصلی هیأت مدیره سازمان استان -12ماده 

  .رشته هاي اصلی خواهد بود

در هر یک از رشته هاي اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یـا نماینـدگانی در هیـأت مـدیره سـازمان       –تبصره 



  203/ نظارت اصولی بر ساخت و ساز   
 

  .ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد استان

  .علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آئین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شدنحوه شرکت اعضاء 

نفـر از اعضـاي سـازمان اسـت بـا       7تا  3هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از  -13ماده 

شکیل هیـأت اجرایـی   چگونگی انتخاب و ت. نظارت وزارت مسکن و شهرسازي وظیفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد

  .و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود

هیأت اجرایی انتخابات موظف است صالحیت داوطلبان عضویت در هیأت مـدیره را از مراجـع صـالحیت     -1تبصره 

  .نماید دار استعالم و بررسی

  .ت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازي برگزار می شوداولین دوره انتخابات هیأ -2تبصره 

اي متشکل از یـک رئـیس، دو    هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و داراي هیأت رئیسه -14ماده 

د نائب رئیس و یک دبیر براي انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و می توانـد بـه تعـدا   

و هـا   تفـویض اختیـار هیـأت مـدیره بـه ایـن کمیسـیون       . نماید الزم کمیسیونهاي تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس

  .رئیس هیأت مدیره رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود. از مسئولیت آن هیأت نمی کاهدها  نمایندگی

  :اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است  -15ماده 

  .مه ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسالمی در معماري و شهرسازيبرنا .1

  .برنامه ریزي به منظور رشد و اعتالي حرفه هاي مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن .2

هاي علمـی،   ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش هاي ساختمان و شهرسازي از طریق ایجاد پایگاه .3

  .ی، آموزش و انتشاراتفن

همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیـل اجـراي دقیـق صـحیح مقـررات ملـی سـاختمان و         .4

  .ضوابط طرح هاي جامع و تفصیلی و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست

فعالیت هـاي غیردولتـی   و ها  نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح .5

  .در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصالح

مشارکت در امر ارزشـیابی و تعیـین صـالحیت و ظرفیـت اشـتغال بـه کـار شـاغالن در امـور فنـی مربـوط بـه              .6

  .هاي حوزه هاي مشمول این قانون فعالیت

ویق و حمایت از فعالیت هاي با ارزش و برگزاري مسـابقات  اي اعضا و تش دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه .7
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  .حرفه اي و تخصصی و معرفی طرح هاي ارزشمند

هاي مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمـک بـه مراجـع مسـئول در بخـش       تنظیم روابط بین صاحبان حرفه .8

از مداخلـه اشـخاص فاقـد    ساختمان و شهرسازي در زمینه ارجاع مناسب کارها بـه صـاحبان صـالحیت و جلـوگیري     

  .صالحیت در امور فنی

کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماري و همکاري بـا وزارت مسـکن و شهرسـازي در زمینـه تـدوین،       .9

  .اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها

ه استان و ارائه گزارش برحسـب  کمک به ارتقاي کیفیت طرح هاي ساختمانی، عمرانی و شهرسازي در محدود .10

و همکـاري بـا وزارت مسـکن و    ها  و شوراهاي تصمیم گیري در مورد این گونه طرحها  درخواست، شرکت در کمیسیون

ها در زمینه کنترل ساختمان و اجراي طرح هاي یاد شده با استفاده از خدمات اعضاي سـازمان   شهرسازي و شهرداري

  .استان

  .سی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در اختالفاتی که داراي ماهیت فنی استارائه خدمات کارشنا .11

  .همکاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیاي طبیعی .12

  .تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی .13

اختالف مالیاتی در رسیدگی هاي حل  معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیون .14

  .و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان

تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاري خدمات مهندسـی در اسـتان و پیشـنهاد بـه وزارت مسـکن و شهرسـازي،        .15

  .مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین می گردد

  .قق اهداف این قانون در آئین نامه اجرایی معین  می شودسایر مواردي که براي تح .16

براي رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضاي سازمان استان، نماینده هیـأت   -1تبصره 

  .مدیره سازمان در جلسات کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت

و سایر دستگاه هاي دولتی و کارکنان آنها در انجـام  ها  گی فعالیت وزارت خانهمفاد این ماده شامل چگون -2تبصره 

  .وظایف محوله نمی شود

به منظور گسترش همکاري هاي حرفه اي و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویـژه هـر    -16ماده 

مهندسان هر رشته، متشـکل از   یک از رشته هاي تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروه هاي تخصصی
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به موجب آئین نامه اجرایی این قـانون  ها  چگونگی فعالیت و مدیریت گروه. اعضاي سازمان در همان رشته تشکیل شود

  .تعیین خواهد شد

هر سازمان استان داراي یک شوراي انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفـی رئـیس دادگسـتري     -17ماده 

هار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شوراي مرکزي سازمان نظـام مهندسـان   استان و دو تا چ

  .سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است 3ساختمان براي مدت 

رسیدگی بدوي بـه شـکایات اشـخاص حقیقـی و حقـوقی درخصـوص تخلفـات حرفـه اي و انضـباطی و انتظـامی           

چگونگی رسیدگی بـه تخلفـات و طـرز تعقیـب و تعیـین      . و کاردان هاي فنی به عهده شوراي یاد شده است مهندسان

  .مجازاتهاي انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شوراي انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین می شود

ضاي سازمان استان که منشأ آنهـا امـور   مراجع قضایی براي رسیدگی به شکایات و دعاوي مطروح علیه اع –تبصره 

حرفه اي باشد، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند، نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواسـتار  

هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعالم، نظر خود را به طـور کتبـی اعـالم    . شوند

همچنین در سایر دعـاوي  . عدم اعالم نظر، مراجع مربوط می توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهندنماید و در صورت 

که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می توانند جهت انجام کارشناسی نیـز از سـازمان اسـتان    

هیـأت مـدیره سـازمان اسـتان     . ط شـوند محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شـرای 

مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صـالحیتدار در رشـته مربـوط بـه     

در مواردي که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می توانـد بـا ذکـر    . ماهیت دعوي اقدام نماید

  .یربط استمهال نمایددلیل از مراجع قضایی ذ

هر سازمان استان حسب مورد داراي یک یا چند بازرس می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین  -18ماده 

و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش هـاي الزم را جهـت   ها  نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حساب

نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بـه عهـده   ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و 

بازرسان مکلفند نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمـومی  . بازرس محول است انجام دهند

رك سازمان را دارند بـدون  بازرسان با اطالع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدا. به هیأت مدیره تسلیم کنند

  .اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند

هاي استان هیأت عمومی سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان کـه از      به منظور هماهنگی در امور سازمان -19ماده 
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هـاي اسـتان در سـطح     مـدیره سـازمان   شود از کلیه اعضاي اصلی هیـأت  این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می

هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادي با حضـور نماینـده وزیـر مسـکن و شهرسـازي      . شود کشور تشکیل می

هـاي اسـتان در دو سـوم     خواهد داشت و اولین جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغـاز بـه کـار هیـأت مـدیره سـازمان      

بـه دعـوت   ) نفر عضو یا بیشتر هستند، باشـد  700هایی که داراي  ه تمام سازمانکه باید در بر گیرند(هاي کشور  استان

وزارت مسکن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مرکزي نظام مهندسی ساختمان که از این پس بـه اختصـار   

سـه عـادي   العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخـرین جل  جلسات فوق. شود شود، تشکیل می شوراي مرکزي خوانده می

  .آن هیأت و یا به تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مرکزي و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازي تشکیل خواهد شد

  :وظایف و اختیارات هیأت عمومی بشرح زیر است

بـا  (انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شوراي مرکزي به میزان حداقل دوبرابر تعداد مورد نیاز در هر رشته ) الف

البـدل شـوراي یـاد     جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلی و علی) البدل و علیقید اصلی 

  .شده از میان آنها

  .استماع گزارش سالیانه شوراي مرکزي) ب

  .هاي شوراي مرکزي هاي عمومی پیشنهاد مشی تصویب خط) ج

  .ن و ارائه طریق به آنهاهاي استا ها، وضعیت و مشکالت سازمان حصول اطالع از فعالیت) د

هـاي یـاد شـده در     البدل با ترکیب رشـته  نفر عضو علی 7نفر عضو اصلی و  25شوراي مرکزي متشکل از  -20ماده 

هاي استان معرفی شده از سـوي هیـأت عمـومی و توسـط وزیـر       نامه است که از بین اعضاي هیأت مدیره سازمان آئین

اعضاي شوراي مرکزي باید عالوه بر عضویت در هیـأت مـدیره   . شوند میسال انتخاب  3مسکن و شهرسازي براي مدت 

سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام کارهاي طراحی یـا اجرایـی یـا علمـی و تحقیقـی و آموزشـی برجسـته و        

  .ارزنده باشند

  :اهم وظایف و اختیارات شوراي مرکزي به این شرح است -21ماده 

هـا   هاي این قانون با جلب مشارکت سازمان اسـتان  مشی آوردن زمینه اجراي اهداف و خط ریزي و فراهم برنامه) الف

  .و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي

هاي کوتاه مدت، میـان   مشی هاي استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط بررسی مسایل مشترك سازمان) ب

  .مدت و درازمدت و ابالغ آنها
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ب براي انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجـع ملـی و محلـی،    هاي مناس ایجاد زمینه) -ج

هاي ساختمانی و شهرسازي و با مراجع قضایی در مـورد اجـراي مـواد     ریزي، مدیریت، اجرا و کنترل طرح در امور برنامه

  .باشد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می

هاي استان با یکدیگر یا بـین اعضـاي    هاي استان یا بین سازمان ین ارکان داخلی سازمانحل و فصل اختالفات ب) د

  .هاي استان با سازمان خود از طریق داوري سازمان

مشـی آن   هـاي اسـتان و اصـالح خـط     همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد سـازمان ) هـ

  .ها العملها از طریق مذاکره و ابالغ دستور سازمان

هاي الزم در زمینۀ تهیـه مـواد درسـی و محتـواي      همکاري با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت) و

  .هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی خانه آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت

جرایی در زمینـۀ تـدوین مقـررات ملـی سـاختمان و      هاي ا همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي و سایر دستگاه) ز

  .اي و تخصصی ها و برگزاري مسابقات حرفه ترویج و کنترل اجراي آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ي هـا  بخـش همکاري با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینۀ ارتقـاي سـطح مهـارت کـارگران مـاهر شـاغل در       ) ح

  .ن استاندارد مهارت و کنترل آنساختمانی و شهرسازي و تعیی

هـاي مسـکن و    گـذاري اشـخاص و مؤسسـات در طـرح     تالش در جهت جلب مشـارکت و تشـویق بـه سـرمایه    ) ط

  .ها هاي اجرایی در ارتقاي کیفیت این گونه طرح المنفعه و همکاري با دستگاه تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام

هاي مسئول در امـر امـداد و نجـات در زمـان      کمک به دستگاه المللی جهت هاي داخلی و بین آوري کمک جمع) ي

  .وقوع حوادث غیرمترقبه

هـاي تکمیلـی    هاي تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کـارگران مـاهر و آمـوزش    همکاري در برگزاري آزمون) ك

  .ها دانشگاههاي کارآموزي و معرفی به  براي به هنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصت

هاي استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقۀ آنها و همچنـین دفـاع از حقـوق     حمایت اجتماعی از اعضاي سازمان) ل

ي سـاختمان، عمـران و   هـا  بخـش کنندگان محصوالت، تولیدات و خدمات مهندسی در  متقابل جامعه به عنوان مصرف

  .شهرسازي

  .المللی هاي تخصصی در داخل کشور و در سطح بین ها و گردهمایی مشارکت در برگزاري کنفرانس) م

  .ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازي) ن
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هـاي توسـعه و    هـاي اجرایـی در زمینـۀ برنامـه     ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه) س

  .هاي مربوط اههاي بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازي حسب درخواست دستگ طرح

هـاي اسـتان در زمینـۀ برخـی از      مانع از اقدام هیـأت مـدیره سـازمان    انجام وظایف شوراي مرکزي در سطح کشور،

  .وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود

کـه   اي است متشـکل از یـک رئـیس و دو دبیـر اجرایـی و دو منشـی       شوراي مرکزي داراي هیأت رئیسه -22ماده 

شوراي مرکزي براي تعیین رئیس شورا، سه نفـر را بـه   . شوند ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می دبیران و منشی

کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس شوراي مرکزي که رئیس سـازمان   وزیر مسکن و شهرسازي پیشنهاد می

دوره تصدي رئیس سازمان سه سال و دوره . نماید ر معرفی میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهو نیز محسوب می

  .باشد مسئولیت سایر اعضاي هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بالمانع می

مسئولیت اجراي تصمیمات شوراي مرکزي و مسئولیت اجرایی و نماینـدگان سـازمان در مراجـع ملـی و      -23ماده 

  .المللی با رئیس سازمان است بین

شوراي انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسـازي و   -24ماده 

نظـرات  . شـود  دو نفر دیگر با معرفی شوراي مرکزي سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوة قضائیه تشـکیل مـی  

  .االجرا است زمشوراي انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأي موافق قطعی و ال

هـاي   هاي اصلی مهندسی سـاختمان و رشـته   مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته -25ماده 

مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پـس از  

هـاي   شـود، در زمینـه   ي هر رشـته و پایـۀ تحصـیلی تعیـین مـی     فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آئین نامه برا

  .تخصصی مربوط به رشتۀ خود کارآموزي نمایند

هاي استان و گزارش هیـأت عمـومی    وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان -26ماده 

در صـورتی کـه بـه دلیـل انحـراف از      هاي الزم را بنماید و  ها توصیه سازمان، درخصوص چگونگی ادامۀ کار آن سازمان

اهداف سازمان، انحالل هر یک از آنها را الزم بداند، موضـوع را در هیـأتی مرکـب از وزیـر مسـکن و شهرسـازي، وزیـر        

  .االجرا خواهد بود تصمیم هیأت با دو رأي موافق الزم. دادگستري و رئیس سازمان مطرح نماید

هاي استان تا زمانی که تشـکیل نشـده اسـت و همچنـین در زمـان       انانجام وظایف قانونی سازمان و سازم -تبصره

نمایـد و   ماه به عنوان قائم مقامی عمـل مـی   6تعطیل یا انحالل با وزارت مسکن و شهرسازي است که حداکثر به مدت 
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  .هاي یاد شده خواهد بود ظرف این مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشکیل مجدد سازمان

هـا   هـاي دولتـی و شـهرداري    ها، نیروهاي نظامی و انتظامی، شـرکت  ها، مؤسسات دولتی، نهاد خانه وزارت -27ماده 

نامه خاصی که بـه پیشـنهاد مشـترك وزارت مسـکن و شهرسـازي و       توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین می

تري از مهندسـان داراي پروانـه   رسد به جاي کارشناسان رسمی دادگسـ  وزارت دادگستري به تصویب هیأت وزیران می

  .شوند استفاده نمایند اشتغال که به وسیلۀ سازمان استان معرفی می

ماه از زمان ابالغ این قانون ضوابط، مقررات و تشـکیالت   6وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف  -28ماده 

اي تـدوین   نامـه  ن قانون را در قالب آئینهاي موضوع ای ها و حرفه هاي فنی شاغل در رشته اي مناسب براي کاردان حرفه

  .و براي تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید

قانون ) 52(وزیر مسکن و شهرسازي از تاریخ ابالغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده  -29ماده 

مـاه ازتـاریخ   6نظارت حـداکثر  وزارت مسکن و شهرسازي با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی . نظام صنفی درخواهد آمد

نامه نظام صنفی کارهاي ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصـویب بـه هیـأت     تصویب این قانون آئین

  .نماید وزیران پیشنهاد می

سازي و شهرسازي و سـایر مجوزهـاي شـروع     ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك شهرداري -30ماده 

ایـن قـانون بـراي    ) 4(ها در منـاطق و شـهرهاي مشـمول مـاده      ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحعملیات 

هایی را خواهند پذیرفت که توسـط اشـخاص حقیقـی و حقـوقی دارنـده پروانـه        صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه

هاي کنترل و نظارت از خـدمات ایـن    فعالیتاشتغال به کار و در حدود صالحیت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام 

  .اشخاص در حدود صالحیت مربوط استفاده نمایند

ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضـی   هاي تسلیمی به شهرداري در مواردي که نقشه -31ماده 

ظـارت بـه عهـده مـدیر     شود مسئولیت صحت طراحی و محاسـبه و ن  توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می

مگـر  . عامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئولیت طراح، محاسب و نـاظر نخواهـد بـود   

  .ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد اینکه نقشه

ایـن قـانون موکـول بـه داشـتن مـدارك       ) 4(هـا وامـور موضـوع مـاده      اخذ پروانه کسب و پیشه در محل -32ماده 

  .شود هاي یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می در محل. اي خواهد بود صالحیت حرفه

مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صالحیت در امـور فنـی کـه اشـتغال بـه آن مسـتلزم داشـتن        ) الف
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  .مدرك صالحیت است

  .ارج از حدود صالحیت مندرج در مدرك صالحیتاشتغال به امور فنی خ) ب

تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه براي انجام خدمات فنی بدون داشـتن مـدرك صـالحیت    ) ج

  .مربوط

ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسـی یـا تأییـد    ) د

  .کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارندنقشه و یا امور مربوط به 

هـا بـه    بـرداري ونگهـداري سـاختمان    اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهـره  -33ماده 

به وسیله وزارت مسـکن  . دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادي ضروري است منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره

حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجراي آنها و حدود اختیارات و وظایف . وین خواهد شدو شهرسازي تد

اي خواهد بـود کـه بـه وسـیله      نامه دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین هاي عهده سازمان

  .ان خواهد رسیدهاي مسکن و شهرسازي و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیر وزارتخانه

  .دهند نامه کنترل و اجراي آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین

توانند متناسب با شـرایط ویـژه هـر اسـتان پیشـنهاد تغییـرات خاصـی را در مقـررات ملـی           هاي استان می سازمان

از تأیید شـوراي فنـی اسـتان ذیـربط بـا تصـویب وزارت       این پیشنهادات پس . ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند

  .مسکن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود

گیـرد و   مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هـر سـه سـال یکبـار مـورد بـازنگري قـرار مـی         –تبصره 

  .عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است

ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجریان  شهرداري -34ماده 

هاي مهندسی ساختمان و شهرسازي و مالکـان و کارفرمایـان    ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه ساختمان

سـاختمان و ضـوابط و مقـررات    ها و سایر نقاط واقع در حـوزه شـمول مقـررات ملـی      ها و شهرستان در شهرها، شهرك

عـدم رعایـت مقـررات یـاد شـده و ضـوابط و مقـررات        . شهرسازي، مکلفند مقررات ملـی سـاختمان را رعایـت نماینـد    

  .شود شهرسازي تخلف از این قانون محسوب می

 هاي مسکن و شهرسازي، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیـت هـر محـل، آن    وزارتخانه -1تبصره 

دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی کـه بایـد بـه تأییـد مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران برسـد را طـی            
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از تاریخ اعالم، کلیـه تولیدکننـدگان و واردکننـدگان و توزیـع کننـدگان مصـالح و       . هایی احصا و آگهی نمایند فهرست

  .استاندارد شده خواهند بود اجزاي ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح

  .گردد ازتاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازي به عضویت شوراي عالی استاندارد منصوب می -2تبصره 

مسئولیت نظارت عالیه بر ا جراي ضوابط و مقررات شهرسـازي و مقـررات ملـی سـاختمان در طراحـی و       -35ماده 

ازي و عمرانی شهري که اجـراي ضـوابط و مقـررات مزبـور در مـورد آنهـا       هاي شهرس ها و طرح اجراي تمامی ساختمان

  .الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بود

موظفنـد در صـورت درخواسـت حسـب مـورد       34به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در مـاده  

شهرسازي قرار دهند و در صورتی که وزارت یـاد شـده بـه     هاي فنی الزم را در اختیار وزارت مسکن و اطالعات و نقشه

تخلفی برخوردنماید با ذکر دالیل و مستندات دستور اصالح یا جلوگیري از ادامه کار را به مهنـدس مسـئول نظـارت و    

در اجـراي ایـن وظیفـه    . مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابالغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیـري اسـت  

  .باشند یه مراجع ذیربط موظف به همکاري میکل

باشـند،   هـاي دولتـی کـه داراي مقـررات خـاص مـی       ها و سایر دسـتگاه  هاي وزارتخانه این ماده شامل طرح -تبصره

  .شود نمی

  هیأت وزیران  17/9/1378ها در برابر زلزله مصوب  نامه طراحی ساختمان موادي از آئین -2

  هدف. 1-1

ها در برابر اثرهاي ناشـی از زلزلـه    یین حداقل ضوابط و مقررات براي طرح و اجراي ساختماننامه تع هدف این آئین

  :است بطوري که

  .هاي شدید، تلفات جانی به حداقل برسد با حفظ ایستائی ساختمان در زلزله: الف

وسـط زلزلـه و   در زمان وقوع بارهاي خفیـف و مت ) 5-1در بند  1مطابق گروه (» اهمیت زیاد«هاي با  ساختمان: ب

اي بـه حـداقل    اي و غیرسـازه  ها خسارات سـازه  برداري خود را حفظ نمایند و در سایر ساختمان بعد از آنها قابلیت بهره

  .برسد

هـاي شـدید بـدون آسـیب عمـده       پس از وقـوع زلزلـه  ) 5-1در بند  1مطابق دسته الف گروه (بناهاي ضروري : پ

  .اي قابل استفاده باقی بمانند سازه
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هاي خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمـده   ها در برابر زلزله رود ساختمان نامه انتظار می ایت این آئینبا رع

  .هاي شدید بدون فرو ریختن، قادر به مقاومت باشند اي و در برابر زلزله سازه

  حدود کاربرد -1-2

هاي با مصـالح بنـائی    وبی و ساختمانهاي بتن آرمه، فوالدي، چ نامه براي طرح و اجراي ساختمان این آئین 1-2-1

  .رود بکار می

  :نامه نیستند هاي زیر مشمول این آئین ساختمان -1-2-2

  .اي هاي هسته هاي دریائی و نیروگاه ها و سازه ها، اسکله هاي خاص مانند سدها، پل ساختمان -الف

ـ  نامه اي که در آئین هاي خاص باید ضوابط ویژه در طرح ساختمان ه هـر یـک از آنهـا بـراي مقابلـه بـا       هاي مربوط ب

ولی در هر حال شتاب مبناي طرح آنها نباید کمتر از مقدار منـدرج در ایـن   . شود رعایت گردد اثرهاي زلزله تعیین می

خیزي در ساختگاه سـازه انجـام شـود کـه در ایـن       مگر آنکه مطالعات خاص لرزه نامه براي منطقه مورد نظر باشد، آیین

هـا، مقـادیر طیفـی     لیکن در این صورت نیز براي اینگونه سـاختمان . لعات مالك عمل خواهد بودصورت نتیجه آن مطا

  .نامه کمتر باشد مقادیر طیف طرح استاندارد مندرج در این آئین 3/2طرح ویژه ساختگاه نباید از 

ت چنـدانی در  این نوع بناها به علت ضعف مصـالح مقاومـ  . شوند بناهاي سنتی که با گل و یا خشت ساخته می -ب

برابر زلزله ندارند و بطور کلی باید از احداث آنها خودداري گردد ولی چنانچـه در نـواحی دوردسـت کـه فـراهم آوردن      

اي با بکارگیري عناصـر   هاي فنی ویژه شوند باید مطابق دستورالعمل شود ضرورتاً ساخته می مصالح مقاوم گران تمام می

  .ی از آنها طوري تقویت شوند که در برابر زلزله بطور نسبی حائز ایمنی گردندمقاوم چوبی، فلزي، بتنی و یا ترکیب

هاي بلوك سیمانی مسلح که در آنها از مصالح بنائی براي تحمـل   هاي آجري مسلح و ساختمان ساختمان -1-2-3

نامـه   آئـین  شود مشمول ضوابط و مقررات فصـل دوم ایـن   فشار و از میلگردهاي فوالدي براي تحمل کشش استفاده می

اي در مورد آنها تدوین نگردیده باید منطبق  نامه ویژه ها تا زمانی که آئین اي این گونه ساختمان طراحی سازه. باشند می

هـاي بـا    بر آئین نامه معتبر یکی از کشورهاي دیگر باشد، در غیر این صورت ضوابط کلی و مقررات مربوط به ساختمان

  .ها نیز رعایت گردد نامه باید در مورد این ساختمان این آئین 3فصل مصالح بنائی غیرمسلح مندرج در 

هائی که احتمال بـه وجـود آمـدن     هاي فعال و محل بطور کلی باید از احداث ساختمان در مجاورت گسل -1-2-4

ی هـائ  در مواردي که احداث ساختمان در چنین مکـان . شکستگی در سطح زمین هنگام زلزله وجود دارد، اجتناب شود

  .کنند منظور شود اي که کارشناسان مشخص می نامه باید تمهیدات ویژه اجتناب ناپذیر باشد، عالوه بر رعایت این آئین
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  مالحظات ژئوتکنیکی -1-3

هـاي   هاي ژئوتکنیکی نظیـر روانگرائـی در خـاك    هائی که ممکن است بر اثر زلزله دچار ناپایداري در زمین -1-3-1

هاي مشابه گردد، و یـا زمـین متشـکل از خـاك رس      زمین لغزش، سنگ ریزش یا پدیدهاي سست، نشست زیاد،  ماسه

شـود امکـان سـاخت و شـرایط الزم بـراي احـداث بنـا بـا اسـتفاده از مطالعـات صـحرائی و             حساس باشد، توصیه مـی 

  .آزمایشگاهی ویژه، انجام شود

  :جه خاص مبذول گرددشود که در موارد زیر به مسأله روانگرائی تو به ویژه توصیه اکید می

  .هائی که سابقه روانگرائی دارند زمین -الف

دار بـوده و تـراز سـطح آب زیرزمینـی      دار، شـن  اي نامتراکم، اعم از تمیـز، الي  هائی که از نوع خاك ماسه زمین -ب

  .متر باشد 10نسبت به سطح زمین کمتر از حدود 

  .ي استضرور» اهمیت زیاد«هاي با  رعایت این بند براي ساختمان

در شرایط متعارف و در مناطقی که زمین متشکل از خـاك مسـتعد روانگرائـی و یـا خـاك رس حسـاس        –تبصره 

درجه بوده و شواهدي دال بر حرکت زمین در منطقه وجود نداشته باشد انجـام   10نباشد و میانگین شیب آن کمتر از 

  .باشد مطالعات ویژه فوق مورد نیاز نمی

هـائی کـه همـراه بـا      هاي طبیعی باید از انجام خـاکبرداري  ختمان در دامنه و یا پاي شیببراي احداث سا -1-3-2

ریـزي بـر روي دامنـه و یـا در نـواحی       هر گونه بارگذاري از جمله خاك. تمهیدات الزم پایدارسازي نباشد اجتناب نمود

  .فوقانی شیب نیز باید همراه با تمهیدات الزم براي تأمین پایداري کلی شیب باشد

  ضوابط کلی -1-4

  :ها باید ضوابط زیر رعایت گردند در طرح و اجراي ساختمان

باید به نحوي مناسب به هم پیوسته باشند تا در هنگام وقوع زلزله عناصر مختلف   کلیه عناصر باربر ساختمان -الف

ه بایـد اتصـال آن بـه    از یکدیگر جدا نشده و ساختمان بطور یکپارچه عمل کند بخصوص در مورد سقف، عالوه بر آنکـ 

عناصر قائم باربر، قاب و یا دیوارها، تأمین شده باشد، الزم است سقف با حفظ انسجام خود بتواند مثـل یـک دیـافراگم    

  .نیروهاي ناشی از زلزله را به عناصر قائم منتقل کند

ه باشـد و در هـر یـک از    ساختمان باید در هر دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نیروهاي افقی ناشی از زلزل -ب

  .این امتدادها نیز باید انتقال نیروهاي افقی به شالوده بطوري مناسب صورت گیرد
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هائی که  هاي مجاور به یکدیگر باید ساختمان براي حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان -پ

هاي مجاور جدا شـده و   له درز انقطاع از ساختمانطبقه هستند بوسی 4متر و یا داراي بیش از  12داراي ارتفاع بیش از 

  .هاي مجاور ساخته شوند اي حداقل برابر با نصف درز انقطاع از مرز مشترك با زمین یا با فاصله

همچنـین در  . باشـد  ارتفـاع آن تـراز از روي تـراز پایـه مـی      100/1حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقـه برابـر    -ت

و یا هشت طبقه و بیشتر، حداقل درز انقطاع در هر طبقه نباید از حاصل ضرب تغییـر  » یاداهمیت ز«هائی با  ساختمان

براي هـر یـک از دو سـاختمان     R4/0( R8/0در ) 5-2و  4-2مطابق بندهاي (مکان جانبی طبقه در اثر بارهاي زلزله 

هـاي الزم بـا مصـالح کـم      لتـوان در محـ   این فاصـله را مـی  . تعریف شده است) 7-4-2(در بند  R. کمتر باشد) مجاور

  .شوند پر نمود مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می

  ها بر حسب اهمیت بندي ساختمان گروه -1-5

  :شوند ها از نظراهمیت به سه گروه تقسیم می نامه ساختمان در این آئین

  »با اهمیت زیاد«هاي  ساختمان -1گروه 

  :ل چهار دسته زیر استاین گروه شام

بـرداري از   که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهـره » بناهاي ضروري« -الف

هـا،   هـا و درمانگـاه   شود مانند بیمارستان آنها بطور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات در نواحی زلزله زده می

، مراکـز  هـا  فرودگـاه هاي مراقبـت   رسانی، برج ها و تأسیسات برق تأسیسات آبرسانی، نیروگاهمراکز آتش نشانی، مراکز و 

هائی که اسـتفاده از آنهـا    رسانی و بطور کلی تمام ساختمان مخابرات، رادیو تلویزیون، تأسیسات انتظامی و مراکز کمک

  .باشد در نجات و امداد مؤثر می

ها، سینما و تئاترهـا،   شود مانند مدارس، مساجد، استادیوم فات زیاد میهائی که خرابی آنها موجب تل ساختمان -ب

 300هاي مسافري، یا هر فضاي سرپوشیده که محل تجمع بـیش از   هاي بزرگ، ترمینال هاي اجتماعات، فروشگاه سالن

  .نفر در زیر یک سقف باشد

ها، و بطـور کلـی    ها، کتابخانه ند موزهگردد مان هائی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می ساختمان -پ

  .شود مراکزي که در آنها اسناد و مدارك ملی و یا آثار پرارزش نگهداري می

شـود   سوزي وسـیع مـی   ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش ساختمان -ت

  .ها، انبارهاي سوخت و مراکز گازرسانی مانند پاالیشگاه
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  »با اهمیت متوسط«هاي  ساختمان -2گروه 

آورد ماننـد   هائی قـرار دارنـد کـه خرابـی آنهـا تلفـات و خسـارات قابـل توجـه بوجـود مـی            در این گروه ساختمان

هـاي صـنعتی کـه     هاي چندطبقه و آن دسته از سـاختمان  ها، پارکینگ هاي مسکونی و اداري و تجاري، هتل ساختمان

  .باشند نمی 1جزو گروه 

  »با اهمیت کم«هاي  تمانساخ -3گروه 

  :باشد این گروه شامل دو دسته زیر می

شود و احتمال بروز تلفات در آنها بسـیار کـم    هائی که خسارت نسبتاً کمی از خرابی آنها حادث می ساختمان -الف

  .است

  .سال است 2برداري از آنها کمتر از  هاي موقت که مدت بهره ساختمان -ب

  بر حسب شکلها  بندي ساختمان گروه -1-6

  :شوند ها بر حسب شکل به دو گروه منظم و نامنظم به شرح زیر تقسیم می ساختمان -1-6-1

 2-6-1هـاي منـدرج در بنـد     شود که داراي کلیـه ویژگـی   هایی اطالق می هاي منظم؛ به ساختمان ساختمان -الف

  .باشند

-1و یا چند ویژگی منـدرج در بنـدهاي   شود که فاقد یک  هایی اطالق می هاي نامنظم؛ به ساختمان ساختمان -ب

  .باشند 2-2-6-1و  6-2-1

  هاي منظم ویژگی ساختمان -1-6-2

  منظم بودن ساختمان در پالن -1-6-2-1

پالن ساختمان داراي شکل متقارن و یا تقریباً متقارن نسبت به محورهاي اصلی ساختمان باشد کـه معمـوالً    -الف

د آن محورها قرار دارند و در صورت وجود فرورفتگی یا پیشامدگی در پـالن، انـدازه   عناصر مقاوم در برابر زلزله در امتدا

  .درصد بعد خارجی ساختمان در آن امتداد تجاوز ننماید 25آن در هر امتداد از 

درصـد بعـد    20در هر طبقه فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد متعامد سـاختمان از   -ب

  .ن امتداد بیشتر نباشدساختمان در آ

بیشـتر نبـوده و مجمـوع سـطوح     % 50تغییرات ناگهانی در سختی دیافراگم هر طبقه نسبت به طبقه مجاور از  -پ

  .سطح کل دیافراگم تجاوز ننماید% 50بازشو از 
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در مسیر انتقال نیروي جانبی به زمین انقطاعی ماننـد تغییـر صـفحه اجـزاي بـاربر جـانبی در طبقـات وجـود          -ت

  .داشته باشدن

  منظم بودن ساختمان در ارتفاع -1-6-2-2

اي باستثناي بـام و خرپشـته    توزیع جرم در ارتفاع ساخمان تقریباً یکنواخت باشد بطوري که جرم هیچ طبقه -الف

  .درصد تغییر نداشته باشد 50بام نسبت به جرم طبقه زیر خود بیشتر از 

متوسط سختی % 80ختی جانبی طبقه روي خود و یا کمتر از س% 70اي کمتر از  سختی جانبی در هیچ طبقه -ب

  .نباشد» نرم«اي  سه طبقه روي خود نباشد بعبارت دیگر هیچ طبقه

» ضـعیف «اي  هـیچ طبقـه  (مقاومت جانبی طبقه روي خود نباشـد  % 80اي کمتر از  مقاومت جانبی هیچ طبقه -پ

ه اجزاي مقاومی است که بـرش طبقـه را در جهـت مـورد     مقاومت هر طبقه برابر با مجموع مقاومت جانبی کلی). نباشد

  .نمایند نظر تحمل می

  اي ها بر حسب سیستم سازه بندي ساختمان گروه -1-7

  :شوند بندي می هاي زیر طبقه اي در یکی از گروه ها بر حسب سیستم سازه ساختمان

  سیستم دیوارهاي باربر -1-7-1

در این سیستم دیوارهاي . باشد تمانی کامل براي باربري قائم میاي است که فاقد یک قاب ساخ نوعی سیستم سازه

هاي مهاربندي شده بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی با دیوارهاي برشـی و   باربر و یا قاب

  .شود هاي مهاربندي شده تأمین می یا قاب

  سیستم قاب ساختمانی ساده -1-7-2

هاي ساختمانی کامل تحمل شـده و مقاومـت    است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاباي  نوعی سیستم سازه

هـاي بـا    سیسـتم قـاب  . شـود  مهاربندي شده تأمین مـی  هاي در برابر نیروهاي جانبی بوسیله دیوارهاي برشی و یا قاب

  .اند هاي قائم نیز از این گروه همراه با مهاربندي) یا رکابی(اتصاالت خورجینی 

  سیستم قاب خمشی -1-7-3

هاي ساختمانی کامل تحمل شده و مقاومت در برابـر   اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب نوعی سیستم سازه

هـاي   هـاي بـا قـاب    هاي فضائی خمشی کامل و یـا سـازه   سازه. گردد هاي خمشی تأمین می نیروهاي جانبی توسط قاب

  .اند هاي پالن از این گروه اي با اتصاالت ساده در سایر قسمته خمشی در پیرامون و یا قسمتی از پالن و قاب
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  سیستم دوگانه یا ترکیبی -1-7-4

  :اي با مشخصات زیر است نوعی سیستم سازه

  .شوند هاي ساختمانی کامل تحمل می بارهاي قائم توسط قاب -الف

اي مهاربنـدي شـده همـراه بـا     هـ  اي از دیوارهاي برشی یا قـاب  مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه -ب

سهم برشگیري هر یک از دو مجموعـه بـاربر جـانبی بـا توجـه بـه سـختی        . گیرد هاي خمشی صورت می مجموعه قاب

 25در هر حالت هر یک از دو مجموعه باید بتواننـد حـداقل   . شود جانبی و اندرکنش آن دو در تمام طبقات، تعیین می

بکارگیري قاب خمشی بتنی معمولی براي باربري جـانبی در ایـن   . مل نماینددرصد برش پایه ساختمان را مستقالً تح

  .محسوب خواهد شد 2-7-1باشد و در صورت استفاده از این نوع قاب، سیستم از نوع  سیستم مجاز نمی

  اي هاي سازه سایر سیستم -1-7-5

متفاوت باشد در ایـن گـروه    4-7-1تا  1-7-1هاي معرفی شده در بندهاي  اي که با سیستم هر گونه سیستم سازه

هـا و تحقیقـات فنـی و یـا      نامه ها از نظر باربري قائم و جانبی باید بر مبناي آئین هاي این سیستم ویژگی. گیرد قرار می

  .هاي معتبر تعیین شود آزمایش

  هاي طراحی توصیه -1-8

  :شود ها توصیه می رعایت موارد زیردر طراحی ساختمان

کل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش آمـدگی و پـس رفتگـی زیـاد     پالن ساختمان به ش -الف

  .باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پالن درارتفاع ساختمان نیز احتراز شود

نمایند در طبقات مختلف بر روي هم قرار داده شوند تـا انتقـال بـار ایـن      عناصري که بارهاي قائم را تحمل می -ب

  .کدیگر با واسطه عناصر افقی صورت نگیردعناصر به ی

شوند که انتقال نیروها بـه   کنند مؤکداً طوري طراحی می عناصري که نیروهاي افقی ناشی از زلزله را تحمل می -پ

  .کنند در یک صفحه قائم قرار داشته باشند سمت شالوده به طور مستقیم انجام شود و عناصري که با هم کار می

هاي پیچشی ناشی از زلزله، مرکزجرم هر طبقه بر مرکز سختی آن طبقه منطبق و یـا فاصـله   براي کاهش نیرو -ت

  .درصد بعد ساختمان در آن امتداد کمتر باشد 5آنها در هر یک از امتدادهاي ساختمان از 

  .المقدور احتراز شود متر حتی 5/1هاي بزرگتر از  از احداث طره -ث

  .ها خودداري شود هاي کف یکدیگر در دیافراگم هاي بزرگ و مجاور از ایجاد سوراخ -ج
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هاي بـزرگ   ها و عناصر الغر و دهانه از قرار دادن اجزاي ساختمانی، تأسیسات و یا کاالهاي سنگین بر روي طره -چ

  .پرهیز گردد

ن تـری  از قرار دادن بارها و تأسیسات سنگین در طبقات فوقانی خودداري شود تا مرکز جرم ساختمان در پـائین  -ح

  .سطح ممکن قرار گیرد

  .اي سبک، وزن ساختمان به حداقل رسانده شود اي با مقاومت زیاد و مصالح غیرسازه با بکار بردن مصالح سازه –خ 

  .پذیري مناسب باشند ساختمان و اجزاي آن به نحوي طراحی گردند که داراي شکل -د

  .دچار خرابی شوند) تیرها(تر از عناصر افقی دیر) ها ستون(ساختمان به نحوي طراحی گردد که عناصر قائم  -ذ

االمکـان مزاحمتـی بـراي     اي به خصوص دیوارهاي داخلی و نماها طوري اجـرا شـوند کـه حتـی     اعضاي غیرسازه -ر

اي باید در  در غیر اینصورت اثر اندرکنش این اعضا با سیستم سازه. اي در جریان زلزله ایجاد نکنند حرکت اعضاي سازه

  .ر نظر گرفته شودتحلیل سازه د

ها آنچنان طراحی و اجرا شـوند کـه در هنگـام وقـوع      اي به خصوص قطعات نما و شیشه اعضا و قطعات غیرسازه -ز

  .زلزله از سازه جدا نشده و با فرو ریختن خود ایجاد خسارت احتمالی جانی و مالی ننمایند

  اي با اهمیت زیاد و یا بلندتر از هشت طبقهه تأثیر دیوارهاي جداگر داخلی و دیوارهاي نما در ساختمان -1-9

در صورتی که اتصاالت دیوارهاي داخلی و نماها به سازه به نحـوي باشـد کـه در حرکـت جـانبی سـازه در امتـداد        

در . صفحه دیوار محدودیت ایجاد نمایند، اثرات سختی دیوارها در آنالیز سازه براي نیروهاي جانبی بایـد منظـور گـردد   

  .هاي ایجاد شده داخلی را تحمل نمایند رها و اتصاالت آنها به سازه باید قادر باشند تالشاین صورت دیوا
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