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 مقدمه 

گردیـده اسـت،    ارائهبندی  در چارچوب نظام پهنه با رویکرد راهبردی تهیه و کهشهر شیراز  جامع طرحبازنگری در 

اندازهای شهر و تعیین اهداف کالن و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران شهر در زمینه هـدایت   به تبیین چشم

 شـده تـه  و کنترل نحوه استفاده از اراضی شهری، تحوالت کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محـدوده شـهر پرداخ  

 باشد. می مذکورتحقق طرح  راست. گزارش ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر شیراز سند اجرایی و بست

این گزارش با توجه به عوامل مختلف کالبدی )میزان تراکم، سطح اشـغال و تعـداد طبقـات(، عملکـردی     

 پردازد. می مات طراحی و اجرا پذیری به تشریح و تجویز الزا های مجاز و مشروط( و جمعیت )کاربریها و فعالیت

باشـد سـند    های طرح جامع جـز  الزامـات مـی    مناسب سیاستاجرای که در تهیه طرح تفصیلی  از آنجایی

 باشد. هدایت و کنترل تحوالت کالبدی در چارچوب ضوابط و مقررات ساختمانی متضمن این امر می

بـرداران   کاربران و بهـره  ،سایر مدارک که بدون ارجاع به ای عالوه بر آن در جهت تهیه سند یکپارچه

بنـدی و   تعریـف نظـام پهنـه    ،د به سهولت از آن استفاده نمایند، موضوعات موردنیاز مرتبط از جملـه نبتوان

ای و ... بـه ایـن مجموعـه     نامـه  عی و باغات و ضوابط آیینروضوابط عام ساخت و ساز بر روی اراضی مز

   اضافه گردیده است.

رات ساختمانی طرح تفصیلی )سند هدایت و کنترل تحوالت کالبـدی شـهر شـیراز(    گزارش ضوابط و مقر

وساز در هر پهنه و زیر پهنـه و نیازهـای    براساس شرایط و ویژگیهای هر زیر پهنه تنظیم گردیده و نحوه ساخت

 سازد. بندی مشخص می اصلی در زمان صدور پروانه ساختمانی برای کلیه بناها را در نظام پهنه

وساز در چارچوب این ضوابط و مقررات که به تصـویب کمیسـیون    های ساخت رت نیاز دستورالعملدر صو

 .گـردد  ماده پنج خواهد رسید توسط معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تهیه و جهت اجرا به مناطق ابالغ مـی 

ر صـورت عـدم   ابالغ آن ضوابط مالک عمل فعلـی د  و وساز تا زمان تصویب این سند و یا دستورالعمل ساخت

 خواهد بود. عمل شهرداری شیراز مغایرت با مفاد این سند کماکان مورد
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 قدردانی :  

ریـزی شـهری کشـور در طـول تهیـه طـرح        توان از آنهایی که در تحقق پیشبرد رویکردی نوین در طرح چگونه می

ریتی مایه گذاشتند، قدردانی یتفصیلی شیراز فراتر از وظایف معمول خود هم در عرصه کارشناسی و هم در عرصه مد

یافـت و یـا اساسـاه بـه      های صادقانه آنان یا کار تا بدین جا ارتقا نمی ها و تالش گوییم اگر نبود حمایت تنها می کرد؟

 رسید. نتیجه نمی

بیش از یک دهه از آغاز پیشبرد رویکرد نو در تهیه طرح راهبردی ـ ساختاری کالنشـهر شـیراز و متعاقـب آن تهیـه      

شوند و گـاه فرامـوش. امـا مگـر      رنگ می بازد و کم ها رنگ می ها و نشان تفصیلی گذشت. اگرچه با گذشت زمان نامطرح 

هـای   یاد حجری در کوران چالش رنگی و چهره شاد زنده شود در آینده از طرح تفصیلی شیراز نام برد و از همراهی، یک می

اهی آقای مهندس عزیزخانی و آقای مهندس بهادری در پیشبرد طـرح  توان از متانت و همر کمیته فنی نام نبرد. چگونه می

و بـا مسـلولیت    مزمان با آغاز طـرح راهبـردی  توان از نقش شهرداران شهر شیراز در حمایت از طرح که ه یاد نکرد. آیا می

رجـا و   آقای مهندس رجبی آغاز و با پذیرش این مسلولیت از طرف آقایان مهندس قادری، مهنـدس اعتمـادی، مهنـدس   

 یاد نکرد؟شود،  فطرت مدیریت می سنجی آقای مهندس پاک نکتهو اکنون هم با درایت  هم

وقفه آقای مهندس صفایی معاون الیق شهرسازی و معمـاری   شک اگر نبود تجربه، حمایت و پیگیریهای بی بی

قای مهنـدس  میرزایـی،  و   ویژه مدیر شهرسازی دفتر متبوع آ شهرداری شیراز و همکاران دلسوز و مهربان ایشان به

  رسید؟  به سرانجام می کار ، نژاد بهرامیآقایان مهندس جوانمردی، مهندس مختاری و مهندس 

وشهرسازی استان فارس در ارتقای کیفیت طرح،  همراهی مدیران و کارشناسان اداره کل راهتوان از  چگونه می 

و مان و چه در زمان حضور در شورا مشـوق مشـاورین   . آقای مهندس دیهیمی چه در زمان ریاست سازقدردانی کرد

شتیبان طرح بودند. توان مدیریتی و برخورد شادمانه جانشین ایشان آقای مهندس عشایری نیز همزمان با برگزاری پ

 جلسات کمیسیون ماده پنج در یادها خواهد ماند.

یران شهرسـازی اداره کـل   ترین وظیفه در فرآیند مراحل مختلـف تصـویب طـرح تفصـیلی را مـد      اما کلیدی

وشهرسازی استان و کارشناسان دفتر متبوع به عهده داشتند. آقای مهندس رهنمایی و آقـای مهنـدس گـودرزی     راه

هایی که هرگز از یاد نخواهد رفت. همچنین باید یـاد کـرد از    تالش گذاشتند، شائبه در میان آنچه در توان داشتند بی

ریت شهرسـازی اداره کـل نـواقص طـرح را گوشـزد کردنـد. آقایـان مهنـدس         کارشناسان دلسوزی که در کنار مدی

 پور، مهندس حیاتی، مهندس نظری. تن، مهندس اعتصامی رویین

طرح کمیته فنی کمیسیون ماده پنج است. نمایندگان عضو، طی این سالها با درایت  ،از دیگر نهادهای مؤثر بر کیفیت

مهندس منزوی نماینده می نماینده استانداری فارس، مهندس رحی انقایو صبوری در ارتقای کیفیت طرح کوشیدند. آ

پور، مهندس بصیری نماینده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صـنایع دسـتی،    جهاد کشاورزی، مهندس کمالی

 .دکتر کالهی نماینده شورای اسالمی شهر شیراز، مهندس بنان نماینده سازمان نظام مهندسی
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ی بود که طبق قانون و از همان ابتدا )تهیه طرح راهبـردی(  یها یراز نیز از جمله ارگانورای اسالمی شهر شش

دانیم از تمامی اعضا   وظیفه خود می. همت گماشتطرح های کارشناسی و نظرات مردم در  نسبت به انعکاس دیدگاه

ـ   های سوم و چهارم به ویژه رؤسا و اعضا  کمیسـیون   شورای اسالمی شهر شیراز در دوره م. یشهرسـازی قـدرانی کن

، طالبان، ترابی، نگر زاده، حق دل، نقیب فری، حقزحمتکش، خانی، مختاری، زارع خ گر، مهندس معین،زردکتر ب انآقای

 نیا. و سرانجام دبیر کمیسیون شهرسازی مهندس کامران شعرا، انصافی

برداران  بهرهدادن    ( مشارکت07های تفصیلی به روش سنتی )تیپ  از تمایزات طرح تفصیلی اخیر با طرح یکی

و مجریان طرح در طول تهیه آن بود. این فرآیند با دقت و حوصله از طریق حوزه معاونت شهرسازی در هماهنگی با 

توان گفت که همکاری و همراهـی   ای که به جرأت می گونه های مناطق انجام گرفت. به ها و شهرداری سایر معاونت

هرسازی و معماری و کارشناسان آنها در اصالح و تدقیق طرح تفصیلی بسیار کارآمد و شهرداران مناطق و معاونین ش

 مؤثر واقع گردید. فرآیندی که تحقق طرح تفصیلی را تسهیل خواهد کرد. 

و باالخره آنکه طرح تفصیلی شیراز پس از برگزاری جلسات متعدد در حـوزه معاونـت شهرسـازی شـهرداری     

اده پنج و شورای اسالمی شهر شیراز در کمیسیون ماده پنج مطـرح گردیـد. درایـت و    شیراز، کمیته فنی کمیسیون م

عنوان رییس کمیسـیون مـاده پـنج، فرآینـد تصـویب را       تیزبینی استاندار محترم فارس جناب آقای دکتر  احمدی به

در همفکری و  مدیریتی خاص خود  تسهیل نمود. در کنار ایشان آقای مهندس رضائیان با صبوری و قاطعیت و روش

همراهی با دیگر اعضا  کمیسیون ماده پنج، آقایان مهندس صـحرائیان مـدیرکل دفتـر فنـی اسـتانداری، مهنـدس       

مدیر کـل سـازمان    امیریعشایری مدیر کل اداره راه و شهرسازی، دکتر قاسمی مدیرکل جهاد کشاورزی، مهندس 

سازمان نظام مهندسـی اسـتان، مهنـدس معـین     نماینده  رجبیمیراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، مهندس 

 نماینده شورای اسالمی شهر شیراز، طرح تفصیلی شیراز به تصویب نهایی رسید. 

در نهایت شایسته است که از همکاری و همراهی تمامی مدیران و کارشناسان تهیه کننده طرح تفصـیلی منـاطق،   

( و نقش 2و  1مآب )مناطق  –( 6و  0فرنهاد )مناطق  –( 2و  7پرداراز )منطقه  –( 5مهندسان مشاور: پارس نقش )منطقه 

 صادقانه تشکر کنیم.  ( 4)منطقه محیط 
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 بندی عملکردی شهر شیراز فصل اول : پهنه

    
 مفروضات پایه -1

های اقتصـادی ـ اجتمـاعی، سیاسـی ـ       بر و طوالنی مدت در عرصه کشور ما در حال گذار پرچالش، هزینه -

است. تالش برای تغییـر نگـرش بـه مسـائل کالنشـهری کشـور نیـز بازتـابی از         فرهنگی و تکنولوژیک 

 ضرورت تحول کیفی در بررسی بسترهای کالبدی ـ فضایی جامعه در این مرحله در گذار است.

هـا در هزینـه    یارانـه  آزادی عمل بیشتر سرمایه خصوصی، کاهش نقش انحصاری دولـت، کـاهش سـهم    -

سسـات بخـش عمـومی بـه سـمت تـأمین       وق دادن شـهرداری و مؤ هـا و سـ   بنگاهسسات و خانوارها، مؤ

های مردمی در راستای همیـاری در   ی منابع مالی موردنیاز خود، توجه به ایجاد و گسترش تشکلیخودکفا

خـود از   ناشی از رها کردن شهرداری به حال تأمین منابع، استقالل و آزادی عمل بیشتر شهرداری )عمدتاه

گیـری   دهنـد. قـدرت   ترین محورهای این گـذار را تشـکیل مـی    لت( و ... عمدهنظر تأمین منابع توسط دو

و شهرسازی به مثابه نمـادی از تـالش بـرای همسـو      راهشهرداری متکی به خود )از لحاظ مالی( در کنار 

 شود. ریزی و اجرا، در چارچوب چنین شرایطی بیشتر قابل درک می شدن فرایند برنامه

گیری تحوالت تکنولوژیکی، سیاسـی و فرهنگـی    وران گذار با دوران شتابمصادف بودن و مرتبط بودن د -

های بلندمدت متکی بـه   ریزی در سطح جهان و بازتاب سریع آن در جامعه ما، شرایط روانی پذیرش برنامه

هـایی   ریزی فضایی و کالبدی به گـرایش  اقتدار و دخالت مستقیم دولت را تضعیف کرده و در عرصه برنامه

 است که گذار از :دامن زده 

  گرا با اهمیت تصمیمات بازار محور به اقتصاد سیاسی کثرت به در نظر گرفتن نقش قوی و متمرکز برای دولت 

 به ارائه طرح نهایی منفرد و قطعی 
ظرفیت از برخوردار پذیری و  انعطاف ،ها پذیرش سیاست

 ها در طرح بینی تغییر پیش

 ترسیم آینده  طرح مکانی ـ فیزیکی بلندمدت و
 فضایی مطلوب برای کالنشهر

 به
عنوان مبنای  پذیر به ها و پیشنهادات تحقق تدوین سیاست

 توسعه کالنشهر

 شناسی شهودی و کلی مبتنی بر نفوذ قوی  روش
 طراحی و متمرکز بر محصول

 شناسی تجربی و تحلیلی و متمرکز بر فرایند روش به

 به های پیشگویانه ها و مطلوبیت ارزش 
وسوهای قابل انطباق بر آینده قابل  آینده نزدیک و سمت

 بینی  پیش

 .... و   

 نماید.   وجوه اساسی آنرا مشخص می
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پوشی از مرحله تعیـین، تثبیـت و    عنوان آلترناتیو چشم تکنیکی است که به بندی عملکردی شهر نظام پهنه -

ت پاسـخگویی بـه نیازهـای    ایانی در خـدم تواند به نحو شـ  ، میقطعی کردن کلیه کاربریها در سطح شهر

 الذکر قرار گیرد. های فوق ناشی از گرایش

پیشـرفت کنـد ولـی محسـوس بـه سـمت       هـا بـرای تحـول سـاختاری،      ن ضـرورت به موازات حاد شـد  -

یابی شدید در دسـتگاه اجرایـی کشـور( ایـن واقعیـت       های تعدیل )علیرغم تغییرات سیاسی و تنوع سیاست

سازد که نیروهای دارای مواضع سیاسی متفـاوت درون حاکمیـت بـر سـر برخـی       یبیشتر خود را آشکار م

رسـند و ایـن امـر شـرایط      های اساسی اقتصادی به اجماع ناگفته و بیان نشده مشـترکی مـی   گیری موضع

هـای فضـایی ـ     اقتصادی را به سمت تثبیت ساختاری هدایت خواهد کرد. بازتاب چنین شرایطی، ضرورت

زاماه به سوی تثبیت پیش خواهد برد ولی در حال حاضـر بـه علـت تـداوم وضـعیت گـذار،       کالبدی را نیز ال

پذیری تحول در نگرش به مسـائل کالنشـهر وجـود دارد و     ای نسبت به امکان و ناباورانه آلود تلقیات ابهام

هـای   گیرد مستلزم صـرف انـرژی و تقبـل هزینـه     ها صورت می هایی که در عمل در این عرصه پیشرفت

 پذیرد. تی از سوی باورمندان کم تعداد و کم بنیه است و به کندی صورت میفرص

شـود کـه سـمت و سـوی      ای را شـامل مـی   ضرورت نگاه نو به مسائل کالنشهری کشور عرصه گسترده -

نگـری،   شناسی، مفروضات اقتصادی ـ اجتماعی، آینده  موردتوجه، روش گرهیریزی، نکات اساسی و  برنامه

هـا در تمـامی    دهند. تغییـر دیـدگاه   انه و نحوه آرایش فضایی، ... اهم آنها را تشکیل میهای زیباشناس جنبه

های آغازین خود یعنی طرح مسلله قرار دارد، آن هم در فضایی که بـر ضـرورت    ها هنوز در گام این عرصه

هـای   تغییر نگاه اجماع حاصل است، ولی در مورد چگونگی، گستره و عمق این تغییـر، باتوجـه بـه ضـعف    

هـای مطالعـاتی و    هـای مختلـف گـروه    تجربی و نظری، اختالف نظرهـا چشـمگیر اسـت. البتـه دیـدگاه     

دار به یکدیگر نزدیک شود ولی آنچه در جریان عمل حاصـل   تواند در مباحث پیگیر و هدف کارشناسی می

مکنست فراینـد  آید، بستگی زیادی به تناسب نیروهای درگیر و ذینفع در تحوالت توسعه شهر دارد و م  می

کـم و کیـف مرحلـه نهـایی طـرح      اجرا، تعدیالت و اصالحات چشمگیری را نیز بر نظریات اعمال نمایـد.  

برانگیـز در   ها مهمترین عرصه چالش کاربری بودن پذیر یعنی تکیه بر محصول یا فرایند و قطعی یا انعطاف

 یزان و مجریان آنست.ر تعامل برنامه

بندی عملکردهای شهری تکنیکی است کـه   طور پیشین ذکر گردید پهنهدر هر صورت همانگونه که در س -

هـای تحـول نگـرش در برخـورد بـه مسـائل کالنشـهری طـرف توجـه           تواند در پاسخ بـه ضـرورت   می
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ای یافته است ولی بایـد هشـیار بـود     رو در فرآیند تحول جایگاه برجسته های نو قرار گیرد و از این رهیافت

عبـارتی کلیـت نگـاه نـو در      هـای مسـتلزم نـونگری شـده و بـه      زین عرصـه که مبادا این تکنیـک جـایگ  

 دستاوردهای این تکنیک خالصه گردد.

ای اسـت کـه انجـام آن مـورد اجمـاع کلیـه مشـاوران         بندی عملکردهای شهر در شهر شیراز وظیفه پهنه -

رحلـه خالصـه   همکار در طرح بازنگری قرار دارد ولی اینکه ارائه محصول نهایی طرح تفصـیلی در ایـن م  

هـای   شده و یا اینکه باتوجه به توان مالی، فنی، اجرایی و همچنین تمـایالت شـهرداری و سـایر سـازمان    

ایست که مورد بحـث   ها هم به پیش برود، مسلله ای از قطعی کردن کاربری موثر در عمران شهر تا مرحله

قسمت منتخبی از هر منطقـه، بـا    بوده است. توافق مشاوران مناطق بر سر تهیه طرح تفصیلی نمونه برای

هدف آشنایی با نقطه نظرات ویژه مشاوران و ایجاد تفاهم و وحدت رویه برای ادامه کار، آزمونی بـود کـه   

 بندی به نمایش گذارد. ها و تلقیات مشاوران را بر سر مسلله پهنه تنوع برداشت

بندی مطرح گردیـد   عنوان پهنهآنچه در مرحله نخست طرح بازنگری در طرح تفصیلی شهر شیراز، تحت  -

تناسب فضاهای سـاخته شـده و    ،هایی مبتنی بود که از نظر ارتفاع بناها، و تعداد طبقات به تعیین محدوده

های مجاز به اسـتقرار در محـدوده، در وضـعیت     باز، تراکم ساختمانی و نوع کلی کاربری اراضی یا کاربری

ها به جای کاربری مشخص ایـن مزیـت    کاربری  ند. ذکر دستهگیر نسبتاه مشابه و یا نزدیک به هم قرار می

ساخت چه بـه لحـاظ    ای برخوردار می پذیری قابل مالحظه کرد که آن را از انعطاف را برای طرح ایجاد می

نوع مشخص کاربری و چـه بـه لحـاظ موقعیـت اسـتقرار آن. بررسـی مسـائل نظـری پیرامـون مبحـث           

بنـدی   دهد کـه پهنـه   بندی نشان می برای پهنهکالنشهرها جامع  های بندی و همچنین تجارب طرح پهنه

بنـدی   عملکردی شهر شیراز از نظر مضمون و محتـوی اصـولی بـوده و تنهـا از نظـر فـرم و نـوع دسـته        

دهد. با اینحال باتوجه به درگیر بودن طوالنی مـدت بخـش مهمـی از     هایی را نشان می عملکردها تفاوت

هـا و   بندی که با اقتباس از آخـرین روش  های پهنه در تدوین چارچوب نیروی کارشناسی شهرسازی کشور

های پذیرفته شده جهانی به بحث گذارده شده و تدوین یافته است و همچنین اجماع ضـمنی   دستورالعمل

هـای   ، تمرکـز چـارچوب  شـیوه اندرکاران تـدوین طرحهـای کالنشـهری بـه اسـتفاده از ایـن        اغلب دست

هـای   نماید، بویژه از نظر هماهنگی با سـایر طـرح   الگو منطقی می این یراز بربندی عملکردی شهر ش پهنه

کننده خواهد بود. در همین راستا مهندسان مشاور طـرح تفصـیلی    کالنشهرها چنین حرکتی مفید و تقویت

کننده طی جلسات متعدد و بررسی گسـترده و   گانه شهرداری شیراز و مهندسان مشاور هماهنگ مناطق نه
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اول بـازنگری طـرح تفصـیلی    بندی مطالعات مرحله  بندی )بر بنیان تجارب پهنه به بر مبحث پهنهجان همه

هـای جـامع قبلـی بـه      ها در طرح عنوان تکنیکی نو و جایگزین برای مبحث تثبیت کاربری ( بهشهر شیراز

عنـوان   ن بـه بندی و اسناد مکمـل آ  توافق ضمنی در استفاده از این الگو دست یافتند. بدین شکل که پهنه

هـای موضـعی و موضـوعی و     سند اصلی طرح بازنگری در طرح تفصیلی مناطق تلقـی گردیـده و طـرح   

ها و در نظر گـرفتن   تر ساختن طرح بینانه ها را نیز شامل گردد ولی در جهت واقع پذیری طرح شروط تحقق

هـا هـم در طـرح     ربریهای اجرایی مراحلی از تعیین قطعـی و تثبیـت کـا    توان اجرایی و تمایالت سازمان

های روشن مورد توافق جمـع مشـاوران    کننده تدوین چارچوب در این زمینه مشاور هماهنگمنظور گردد. 

 دار گردید. های درگیر طرح( را عهده )و نمایندگان سازمان

راهبـردی ـ سـاختاری )در مقایسـه بـا       هـای  بندی استفاده از اراضـی در طـرح   های پهنه باتوجه به ویژگی -

 بندی عملکردی شهر در طرح تجدیدنظر طرح تفصیلی شیراز( از نظر : پهنه

 تر بودن مراحل تدوین و تنظیم اسناد کامل» -

 مورد مباحثه و بررسی گسترده کارشناسی قرار داشتن -

 از موقعیت تبدیل شدن به نخستین تجربه ملی در این عرصه برخوردار بودن -

 «.قرار گرفتن های کالنشهری موردنظر اغلب مشاوران تدوین طرح -

را به مثابه بازتاب فعـالی از الگـوی    «سند راهنمای توسعه شهر»کننده نقشه ارائه شده در  مشاور هماهنگ

بنـدی عنـاوین عملکـردی     که تقسیم نمودهتالش  و قرار داده است توجه، مورد یبندی عناوین عملکرد دسته

 ها باتوجه به شرایط مشخص شهر شیراز صورت گیرد. زیرپهنه
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 بندی استفاده از اراضی پهنه -2

بندی اراضی در درجه اول حصول اطمینان از استقرار مناسب کاربریهای زمـین در ارتبـاط    هدف در نظام پهنه

هـای اسـتقرار    برنـامگی  هـا و بـی   نظمـی  بندی کاربریها پاسخ شهرسازانه به بـی  با یکدیگر است. در واقع پهنه

بندی است که امکان کنترل عملکـردی   برداشت در چارچوب نظام پهنه با این .جوار یکدیگر است کاربریها در

و در رابطـه بـا خـدمات عمـومی، محورهـای       ر پهنهتراکم در ه ، ریزی در جهت کنترل توسعه شهر و برنامه

هـای   توانـد بـه محـل    آید و توسعه در اشکال گونـاگون خـود مـی    عبورومرور، تسهیالت رفاهی و... فراهم می

 ردد.مناسب هدایت گ

تقسـیم   (حفاظـت ) فعالیت، مختلط و سبز و باز ،بندی اراضی در مقیاس کالن به چهار پهنه سکونت پهنه

  یـک از  هـای اصـلی و هـر    های متمایز بـه پهنـه   های کالن با توجه به ویژگی پهنه یک از  گردند که هر می

گردنـد در جهـت    متمـایز مـی  هـا از یکـدیگر    های کمی در غالب پهنه های اصلی نیز با توجه به شاخص پهنه

تنظیم سند هدایت و کنترل توسعه در چارچوب ضوابط و مقررات و پیوند این ضـوابط و مقـررات کـه شـامل     

هـا   ها، پهنـه  های گوناگون شهری و تنوع این عرصه باشد با عرصه تراکم، سطح اشغال مجاز، تعداد طبقات می

 .گردند ها از یکدیگر تفکیک می الب زیرپهنهقنیز در 
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 بندی عملکردی سند پهنه -3

شـده   مـرتبط  بندی عملکردهای پیشنهادی شهر شیراز به نحو ارگانیک با ساختار فضایی پیشنهادی طرح پهنه

گذارد که در چـارچوب اهـداف و    ها را به نمایش می ها، محورها و پهنه انتظامی از کانون ،است. ساختار فضایی

انـد و از سلسـله مراتـب     هـای ارتبـاطی پیونـد یافتـه     از طریق کانـال راهبردهای طرح راهبردی به نحو معینی 

ای برخوردارنـد. نقشـه    ای و زیرمنطقـه  ای، منطقـه  عملکردی مختلفی در مقیـاس فراشـهری، شـهری، حـوزه    

ضـوابط و مقـررات تـراکم     کاربری های قابـل اسـتقرار،  های دارای بیشترین قرابت از نظر بندی، محدوده پهنه

بنـدی   ( طبقـه 0دهـد. جـدول شـماره )    هـا را نشـان مـی    شغال، تعداد طبقات در حد ریزپهنهساختمانی، سطح ا

بندی پیشنهادی شـهر قـرار گرفتـه     های استفاده از اراضی شهر را که مبنای تدوین نقشه پهنه پیشنهادی پهنه

( G)ظـت  یـا حفا ( و پهنـه سـبز و بـاز    M(، پهنه مختلط )S(، پهنه فعالیت )Rدهد. پهنه سکونت ) نشان می

   :دهند شهر را به شرح ذیل تشکیل میچهار پهنه کالن 
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 (Rکالن سکونت )  پهنه -3-1

هایی از شـهر اسـت    باشد و شامل محدوده شیراز می ها و ازجمله شهرترین عملکرد در سطح شهر این پهنه عام

یرنده شبکه معـابر  های خالص مسکونی در برگ که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پالک

ها بـه لحـاظ ایجـاد     ای از فعالیت در این پهنه طیف گستردهباشد.  ها و خدمات پشتیبان سکونت می و دسترسی

مش ساکنین ممنوع و یا مشروط بوده و تنها در ارتباط بـا نیازهـای اولیـه سـاکنین اسـتقرار برخـی       اامنیت و آر

وزشـی، فرهنگـی، مـذهبی، بهداشـتی و درمـانی،      شـامل، فضـاهای سـبز، آم    یهای تجـاری و خـدمات   فعالیت

 باشد. های عمومی با رعایت مقیاس آنها در حد محالت و نواحی، مجاز می گردشگری، ورزشی و پارکینگ

( و مسکونی ویژه تقسـیم  R0( در اولین گام به دو پهنه اصلی مسکونی عام ) Rپهنه کالن سکونت )

 گردیده است.

وری از زمین شامل سه پهنه دو رقمی: مسـکونی بـا تـراکم کـم      بهره پهنه مسکونی عام به لحاظ شرایط

(R00( مسکونی تراکم متوسط ،)R07( و مسکونی با تراکم زیاد )R01می ) .باشد 

از مسکونی عام متمایز  رههای سکونتی ش هایی در عرصه ( که به لحاظ وجود ویژگیR7پهنه مسکونی ویژه )

(، مسکونی ویژه بافت R70) تاریخی رقمی شامل مسکونی ویژه بافت کدهای دوهایی با  اند و در قالب پهنه گردیده

هـای   مجتمـع ( و R74ویـژه بلندمرتبـه )   مسـکونی ( R71ارزشمند روستایی )بافت مسکونی ویژه (، R77مرکزی )

 گردند. می (R75) مسکونی
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 (S)  کالن فعالیت پهنه -3-2

 های مختلف خدماتی و یا تولیدی است. و فعالیت در عرصه الشعاع کار بوده و تحت حدوددر این پهنه سکونت م

های کـار و فعالیـت، ارتقـا  کیفیـت محـیط شـهری و        این پهنه عالوه بر ساماندهی عرصههدف از تمایز 

 باشد. های فعالیتی می جلوگیری از تداخل نامناسب کاربریها همراه با رونق عرضه

راکندگی آنها به سه پهنه اصلی با کد یک رقمی، تجـاری ـ   این پهنه به تفکیک زمینه فعالیت و تمرکز و پ

( و صـنعتی و  S7)های تجـاری ـ اداری و خـدمات بـا غلبـه سـبز و بـاز         ( مراکز و گسترهS0اداری و خدمات )

 تقسیم گردیده است. (S1)کارگاهی 

ی و فرهنگـی(  )تجاری ـ خدمات  (S00)خود شامل دو پهنه، بازار  (S0)پهنه اصلی تجاری ـ اداری و خدمات  

 باشد. می (S07)و محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی 

زیرپهنـه    نیز شامل پـنج  (S7)های تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه سبز و باز   پهنه اصلی مراکز و گستره

 :باشد با کد دو رقمی به شرح زیر می

 (،S77)ری و خـدمات  ، محورهـای تجـاری ـ ادا   (S70)هـای تجـاری اداری و خـدمات     ها و کـانون  گستره

( و S74خـدمات عمـومی )    گسـتره ، (S71)ها و کانونهای تجاری ـ اداری و خـدمات بـا غلبـه فرهنگـی       گستره

   (S75)های گردشگری و فرهنگی  محورها و گستره

گسـتره و   (،S10)رقمـی صـنعت    زیرپهنـه دو  دودارای  (S1)کارگـاهی  ـ همچنین پهنـه اصـلی صـنعتی     

 باشد. می (S17)ی محورهای کارگاهی تولید

 های فوق الزامی است.   محیطی در کلیه پهنه رعایت ضوابط زیست
 
 



  
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

12 

 (Mپهنه کالن مختلط ) -3-3

ها و یا محورهایی گردیده، کـه   گیری گستره توسعه فضاهای کار و فعالیت در بافت مسکونی شهر موجب شکل

ر طـرح تفصـلی شـهر شـیراز و در جهـت      تالطی از سکونت و فعالیت تبدیل نموده است دعملکرد آنها را به اخ

های چند منظوره کـار، فعالیـت و سـکونت را     ها پهنه مختلط که قابلیت استقرار فعالیت ساماندهی به این عرصه

پهنه اصلی شامل پهنه اصلی مختلط تجـاری   سه ( شاملMبینی گردیده است. پهنه کالن مختلط ) دارند پیش

پهنـه محورهـای مخـتلط تجـاری ـ اداری و خـدمات بـا         دوود بـه  که خ (M0) ـ اداری و خدمات با مسکونی

پهنه اصـلی   ،تفکیک گردیده   (M07)گستره مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی   و (M00) مسکونی

محـور مخـتلط مسـکونی ـ فرهنگـی ـ گردشـگری ـ          شـامل پهنـه   (M7)گردشگری و فرهنگی با مسـکونی  

   .باشد می (M1) دهای مختلط شهری باغلبه خدمات عمومیعملکر ، همچنین پهنه(M70)تفریحی 
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 (Gکالن سبز و باز یا حفاظت )  پهنه -3-4

ای  فضاهای سبز و باز شهری که تأثیر به سزایی در ارتقا  کیفیت محیط و سیمای شـهر دارنـد بایسـتی بگونـه    

در جهـت توسـعه    تنهـا و سـاز در آنهـا بـه شـدت کنتـرل و محـدود گردیـده و         فعال حفاظت شده و سـاخت 

 مدیریت بحران استفاده گردد. گردشگری، تفرج و

های جنگلی و باغات و اراضی مزروعـی   ها شامل فضاهای سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک این عرصه

 باشند. و حرایم رودخانه می

 پهنه اصلی به شرح زیر تشکیل یافته است. کالن اصلی سبز و باز از سهپهنه 

   .باشد می (G00)های شهری  پهنه پارک شاملکه  (G0)ز عمومی پهنه اصلی فضای سب -

 باشد. ( میG70)که شامل پهنه باغات و اراضی مزروعی  (G7)پهنه اصلی فضای سبز خصوصی  -

و پهنـه حفاظـت    (G10)حفاظتی  و باز های سبز ( که خود به پهنهG1) پهنه اصلی سبز و باز حفاظت ویژه -

 تقسیم شده است. (G17)ویژه 
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 های استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز  بندی پهنه ( طبقه0 ل شماره )جدو

های  پهنه

 کالن

کد یک 

 رقمی

های  پهنه

 اصلی

کد دو 

 رقمی
 ها  پهنه

کد سه 

 رقمی
 ها زیرپهنه

 سکونت

(R) 

R1 
مسکونی  

 عام 

R11 مسکونی با تراکم کم R111 مسکونی دو طبقه 

R11 مسکونی با تراکم متوسط 
R111 مسکونی سه طبقه 

R111 مسکونی چهارطبقه 

R11 مسکونی با تراکم زیاد 
R111  مسکونی پنج طبقه 

R111 مسکونی شش طبقه 

R2 
مسکونی 

 ویژه

R11 مسکونی ویژه بافت تاریخی R111 مسکونی ویژه بافت تاریخی 

R11 مسکونی ویژه بافت مرکزی 
R111 ر طبقهمسکونی ویژه بافت مرکزی چها 

R111 مسکونی ویژه بافت مرکزی پنج طبقه 

R11 مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستایی R111 مسکونی ویژه بافت ارزشمند روستائی 

R12 مسکونی ویژه بلندمرتبه 
R121 مسکونی ویژه هفت تا نه طبقه 

R121 مسکونی ده تا دوازده طبقه 

R12 های مسکونی مجتمع 

R121 مجتمع مسکونی با تراکم کم 

R121 مجتمع مسکونی باتراکم متوسط 

R121 مجتمع مسکونی باتراکم زیاد 

R122 مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد 

R122 
 مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد

 (های شهری با ارتفاع نامحدوده )نشانه
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 های استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز  بندی پهنه ( طبقه 0 ادامه جدول شماره )

های  پهنه
 کالن

کد یک 
 رقمی

 های اصلی پهنه
کد دو 
 رقمی

 ها  پهنه
کد سه 
 رقمی

 ها زیرپهنه

فعالیت 
S 

 S1 
 

تجاری ـ 
اداری و 
 خدمات 

 

S11 )بازار )تجاری ـ خدماتی و فرهنگی S111 بازار سنتی شیراز 

S11 داری و خدماتیمحورهای تجاری ـ ا 

S111 )محورهای ویژه بلند مرتبه ) با طرح توجیهی 

S111 
محورهای تجاری ـ اداری و خدمات )فراشهری ـ 

 ای( شهری ـ حوزه

S111 ای( محورهای تجاری ـ اداری و خدمات )منطقه 

S112 ای( محورهای تجاری ـ اداری و خدمات )زیرمنطقه 

S2 

مراکز و 
ی ها گستره

تجاری ـ 
اداری و 

خدمات  با 
 غلبه سبز و باز

S11 
های تجاری ـ اداری  ها و کانون گستره

 و خدمات

S111 
های تجاری ـ اداری و خدمات  ها و کانون گستره

 )فراشهری ـ شهری(

S111 ـ اداری و خدمات )منطقه ها و کانون گستره  ای( های تجاری 

S111 ـ اداری و خدمات )زیرمنطقههای تجار ها و کانون گستره  ای( ی 

S112 های ویژه بلندمرتبه )با طرح توجیهی( گستره 

S11 ـ اداری و خدمات  محورهای تجاری 
S111  )ـ شهری ـ اداری وخدمات)فراشهری   محورهای تجاری 

S111 ای( محورهای تجاری ـ اداری ـ خدمات )منطقه 

S11 

های  ها و کانون گسترهمحورهاو
تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه 

 فرهنگی

S111 

های تجاری ـ اداری و  های و کانون گسترهمحورهاو
خدمات با غلبه فرهنگی )فراشهری ـ شهری ـ 

 ای( حوزه

S111 
های تجاری ـ اداری و خدمات  های و کانون گستره

 ای( با غلبه فرهنگی )منطقه

S12 های خدمات عمومی گستره 

S121 ـ حوزه گستره ـ شهری   ای( های خدمات عمومی )فراشهری 

S121 ای( های خدمات عمومی )منطقه گستره 

S121 ای( های خدمات عمومی )زیرمنطقه گستره 

S12 
های گردشگری  و  محورها و گستره

 فرهنگی
S121 محورهای گردشگری ـ فرهنگی 

S12 

S11 

 هـای گردشـگری  و   محورها و گستره
 فرهنگی
 صنعت

S121 های گردشگری ـ فرهنگی گستره 

S121 های گردشگری ـ تاریخی گستره 

S111 صنایع با فناوری باال 

S3 
صنعتی ـ 
 کارگاهی

S11 و محورهای کارگاهی ـ تولیدی  گستره S111 های تولیدی و نمایشگاهی  کارگاه 

S11 و محورهای کارگاهی ـ تولیدی  گستره 
S111 های کارگاهی ـ تولیدی مجتمع 
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 های استفاده از اراضی طرح تفصیلی شهر شیراز بندی پهنه ( طبقه 0 ادامه جدول شماره )

کد یک    های کالن پهنه
کد دو  های اصلی پهنه رقمی

کد سه  ها پهنه رقمی 
 ها  زیر پهنه رقمی 

 مختلط 
(M) 

M1 
مختلط تجاری ـ اداری 

 یا مسکونی ـ خدماتی
 

M11  محورهای مختلط تجاری ـ
 اداری و خدمات با مسکونی

M111  ـ اداری و خدمات با محورهای مختلط تجاری 
 ای( مسکونی  )فراشهریـ  شهری و حوزه

M111  محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات
 ای( با مسکونی )منطقه

M111 
محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات 

 ای( با مسکونی )زیرمنطقه

M11 
های مختلط تجاری ـ  گستره

 اداری و خدمات با مسکونی

M111 
های مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با  گستره

 ای( مسکونی  )فراشهری ـ شهری و حوزه

M111 های مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با  گستره
 ای( مسکونی )منطقه

M111 
ط تجاری ـ اداری و خدمات با های مختل گستره

 ای( مسکونی )زیرمنطقه

M112 
های مختلط تجاری ـ اداری و خدمات  با  گستره

 مسکونی ویژه )با ارائه طرح توجیهی( 

 M2  گردشگری و فرهنگی
 با مسکونی

M11 های مختلط مسکونی  محور ها و گستره
ـ تفریحی ـ گردشگری   ـ فرهنگی 

M111 
ی مختلط فرهنگی ـ ها محورها و گستره

 مسکونی-گردشگری ـ تفریحی

M3 
عملکردهای مختلط 
شهری باغلبه خدمات 

 عمومی
M11 

هـــای بـــا  ابلیــــت    محـــدوده 
ــه ــ میم خــدمات   برنام ــزی )ت ری

 اساسی( 
M111 

ریزی )ت میم  های با  ابلیت برنامه محدوده
 خدمات اساسی( 

 سبز و باز 
)حفاظت( 

 G 

 G1 فضای سبز عمومی 
 

G11 ای شهری ه پارک 
G111 های عمومی شهری پارک 

G111 های موضوعی( های ویژه )پارک پارک 

 G2   فضای سبز خصوصی G11  باغات و اراضی مزروعی 
G111  باغات 

G111 اراضی مزروعی 

G3  سبز و باز 
 حفاظت ویژه

G11 سبز و باز حفاظتی 
G111 ها ها و مسیل رود، دره 

G111 ها ه بزرگراهسبز حاشی 

G11 پهنه حفاظت ویژه 
G111 پهنه باغات تاریخی 

G111 ها(  )پادگان حفاظت ویژه 
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 فصل دوم : ضوابط و مقررات

 تعاریف طرح تفصیلی -1

تعـاریف طـرح    ،دارای تفسـیرهای مختلـف باشـد   توانـد   مـی کلمات بکار برده شده  اینکهبا توجه به 

 :باشد تفصیلی به شرح ذیل می
 

 روانه ساختمانی پ -1-1

مجوزی حقوقی که نحوه احداث بنای جدید یا تغییـر بنـای موجـود را پـس از طـی تشـریفات اداری بـه        

هـای   همراه با نقشـه از طرف شهرداری صادر و یک نسخه از آن  های مصوب منضم به نقشه صورت فرم

 اقدام نماید. گیرد تا براساس آن نسبت به احداث بنا در اختیار مالک قرار میالزم و مصوب 

 قطعه زمین   -1-2

زمینی است یک پارچه با مرز و محدوده مشخص که دارای سند ثبتی بوده و یا صدور سـند ثبتـی بـرای آن    

 برابر با قوانین جاری بالمانع است.

 مساحت زمین  -1-3

مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مسـاحت زمـین منـدرج در    

 باشد. ترمربع میسند و به م

 افراز   -1-4

است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا  و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به  عبارت

 نسبت سهم آنان  

 زمین )عرصه(  تفکیک -1-5

قطعه زمین با یک پالک ثبتی مشخص به دو یا چند قطعه کـوچکتر بـه    یک عبارت است از تقسیم

مـورد  دارای سـند شـود و  نظر ثبتی بتواند بـه صـورت مجـزا     نحوی که هریک از قطعات کوچکتر از

 تملک قرار گیرد.

 تفکیک آپارتمان )اعیان(  -1-6

اند باتوجه بـه گـواهی پایـان     آپارتمان احداث شدهچند واحدی و یا تفکیک ساختمانهایی که بصورت 

 یرد.  گ نامه آن تفکیک صورت می شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آئینطرف کار صادره از 
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 تجمیع -1-7

که امکان تبدیل دو یا چنـد قطعـه    نحوی به زمین عمل تفکیک  در یک تعریف کلی عبارت است از عکس

 زمین مجاور یکدیگر از نظر ثبتی به یک پالک وجود داشته باشد.  
 

 ارتفاع ساختمان   -1-8

تـا رقـوم کـف     آخـرین سـقف  از روی فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان 

 2/1حـداکثر  پنـاه   جانر قطعه زمین است، ارتفاع خرپشته، معبر دسترسی مجاو

کننده، دودکش، منبع ذخیره آب، آنتن و نظیـر   اطاقک آسانسور، برج خنکمتر، 

 شوند. آن جز ارتفاع ساختمان محاسبه نمی
 
 

دار ارتفاع ساختمان، فاصله قـائم بـاالترین قسـمت     درخصوص سقف شیب تبصره :

 باشد. وم کف معبر میدار تا رق سقف شیب رأسال خط

 

   تراز مبناـ  معبر کف -1-9

 باشد. ترین رقوم معبر مجاور به قطعه مالکیت موردنظر می ترین و پایین متوسط مرتفع

ارتفـاع   طرف به گذرمنتهی گـردد چند یا   دو قطعه از وباشد بر جهت معبر میدر مواقعی که شیب حداکثر زمین عمود : تبصره

متـر   5/4از بلنـدترین نقطـه از   ساختمان که حداقل ارتفاع  به نحوی رتفاع مالکیت گرفته شود.تواند از میانگین ا می مجاز

 کمتر نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

19 

 ارتفاع طبقه -1-11

 منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا  

 کف تمام شده طبقه باالتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا حدفاصل کف  

 شده متوسط سطح بام ساختمان است.  قه تا کف تمامتمام شده آن طب

 

 ارتفاع مفید -1-11

تـرین حـد    فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از هر طبقه تا پایین

 وساز سقف همان طبقه. ساخت

دار متوسط، کمترین  ارتفاع مفید طبقه آخر ساختمانها با سقف شیب تبصره :

صـورت ارتفـاع   باشـد و در هـر    و بیشترین ارتفاع ایـن طبقـه مـی   

 باشد. متر کمتر نمی 71/7کمترین قسمت این طبقه از 




HA HB
H

2
 

                                         
 خالص(ناتراکم جمعیتی ) -1-12

ازای واحـد   بـه   ( S )  در هرمحدوده به کل سطح آن محـدوده  ( p )  جمعیت ساکن تاز نسب  عبارت است

 ار( هکت)نفر در سطح

 D 

 تراکم جمعیتی )خالص( -1-13

اختصـاص یافتـه جهـت      ( S) ساکن در هر محدوده به کل سـطح   ( p ) عبارت است از نسبت جمعیت

       )نفر در هکتار(کاربری مسکونی در آن محدوده به ازا  واحد سطح  D 

        

 هی هر طبقسطح زیربنا -1-14

 عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبقه  
 مربع(متر01های زیر مربع و حیات خلوتمتر74زیر  اضافه نورگیرهای )به

   p) )کنجمعیت سا        
  (Sسطح محدوده ) 

   (P )جمعیت          
  (S  سطح ) 

 71/7HAمتر      
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 تراکم ساختمان -1-15

 و آن قسـمت از  سـرپله ) سیستم پلـه (  به استثنا   ) طبقات ساختمانسطح ساخته شده در مجموع نسبت 

 (گـردد  تأسیسات استفاده میسایر مشاعات نباری و د نیاز و اپیلوت که جهت پارکینگ، رمپ مور زیرزمین و

 مشخص می گردد. به درصدو  به مساحت کل زمین

 سطح کل زیربنا  -1-16

و و سـرپله   نیم طبقه و ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زیرزمین، همکف و طبقات مساحت

 رواق و گردش خریدار 

 سطح اشغال  -1-17

دیوار چینی به عنوان بدنه نهایی ) ساختمان در طبقه همکفزمین اشغال شده توسط سطح 

 باشد.(مالک عمل می

 مجازسطح اشغال  -1-18

تـرین حـد کلیـه     از سطح پالک که احداث بنا فقط در داخل آن مجـاز بـوده و تصـویر خـارجی     قسمتی

 آمدگی برروی قطعه زمین در آن قرار دارد. طبقات و یا هر نوع پیش

 اشغالسطح ضریب  -1-19

 و به درصد مشخص می گردد . یربنای طبقه همکف به مساحت قطعه زمین را گویندسطح ز نسبت

 فضای باز( ـ  فضای آزاد )حیاط -1-21

نگردیده و فقط بـرای اسـتفاده از فضـای سـبز،     بنایی احداث آن هیچگونه روی باشد که در  سطحی می

 رار گیرد.سازی مورد استفاده ق های محوطه نما، آالچیق و سایر استفاده استخر، حوض، آب

 طبقه همکف -1-21

 باشد.  متر  51/0مجاور حداکثر  )تراز مبنا( معبر کفقسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از 

 

 زیرزمین -1-22

باشد کـه ارتفـاع روی سـقف آن از     قسمتی از ساختمان می

 متر فاصله داشته باشد. 51/0معبر حداکثر  کف
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 پیلوت -1-23

در زیر تمامی یـا   که بصورت فضای سرپوشیده عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که 

گیرد و کف آن هم سـطح معبـر یـا بـاالتر از آن اسـت و صـرفاه        قسمتی از کف طبقه اول قرار می

گیرد و ارتفاع آن تـا زیـر سـقف     و انبار مورد استفاده قرار میعنوان پارکینگ، فضای باز عمومی  به

 متر است. 1 حداکثر تا 71/7حداقل 

 رد خاص با تصویب معاونت شهر سازی ومعماری امکان افزایش ارتفاع پیلوت وجود دارد.تبصره: درموا

 طبقات فوقانی -1-24

 کلیه طبقات ساختمان که روی طبقه همکف احداث گردند.

 مشاعات  -1-25

 دارد. هایی از ملک که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها، مالکیت آن به عموم مالکان مجموعه تعلق بخش

 توده ساختمانی نشینی  عقب -1-26

شود. میـزان   تر از خط اصلی بنا، ساخته می بخشی از ساختمان که عقب

ـاس ضـوابط طـرح       عقب ـات براس ـایر طبق نشینی در طبقه همکف و س

 تفصیلی، مجاز است.

 تعریض  -1-27

 گیرد.   قرار می معبرهای تفصیلی مصوب در داخل  که براساس طرح ملکبخشی از 

 حد جنوبی  -1-28

نوب قطعه مالکیـت قـرار  گرفتـه و حـداکثر     ضلعی از زمین که در ج

ـ غربی داشته باشـد، در مـواردی کـه       درجه زاویه با جهت شرقی45

ـ  45قطعه زمین دارای دو ضلع با زاویه  درجه نسبت به جهت شرقی 

 گردد. غربی باشد ضلع جنوبی با نظر شهرداری تعیین می

 کاربری )نحوه استفاده از زمین(  -1-29

 بردای از مستحدثات ایجاد شده   الک و بهرهنوع استفاده اراضی و ام

 کاربری مصوب -1-31

 نوع استفاده از اراضی و امالک براساس طرح مصوب  
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 کاربری مجاز  -1-31

تواند بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات در      و عملکردی می باشد که با توجه به نوع عملکردش می   کاربری

 های مختلف استقرار یابد. پهنه

  قابل تغییر کاربری -1-32

در ها، منوط به احراز شرایطی اسـت کـه جهـت آن     باشد که استقرارش در پهنه و عملکردی می  کاربری

 گردد.    تعیین میطرح تفصیلی 

 واحد مسکونی -1-33

اطـاق و  شـود و دارای حـداقل یـک     که برای سکونت یک خانوار احداث مـی  مستقل مجموعه فضایی

 .حمام، آشپزخانه و توالت و دستشویی باشد تأسیسات بهداشتی و

 مسکونی ویالیی -1-34

یک ساختمان مسکونی مستقل با حیاط اختصاصی محصور که دریک قطعه زمین احداث شـده و فقـط   

 بینی شده است. برای سکونت یک خانوار طراحی و پیش

 خانواری مسکونی چند -1-35

واحد مسکونی دریک قطعه مالکیت کـه محوطـه آن اختصاصـی نبـوده     01مجموعه ای ازتعداد کمتر از 

 اع به کلیه واحد ها تعلق دارد .وبه صورت مش

 مجتمع مسکونی -1-36

دارای  دارد وواحد مسکونی وبیشتر در یک قطعـه مالکیـت قـرار    01واحدهای مسکونی باتعداد   مجموعه

 ورودی یا ورودی های وفضاهای عمومی مشترک باشد.

 مجاور   ملک -1-37

 ابر عمـومی جـز  ملـک   ند، ضـمناه معـ  موردنظر باشقطعه  قطعات مالکیت که دارای مرز مشترک باکلیه 

 باشد. اینگونه موارد همجواری مطرح نمی مجاور نبوده و در
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 محل پارکینگ  -1-38

 ص داده شده باشد.یتخص  محلی که برای توقف وسیله نقلیه

 )قطعه( ملک بر -1-39

هـای   نشـینی براسـاس طـرح    پس از رعایت عقـب  تی از یک یا چند ضلع از اضالع ملکتمام و یا قسم

 که مجاور معبر عمومی باشد. ررات طرحو ضوابط ومق مصوب

 

  (  )تراس مسقف()روباز بالکن -1-41

از یک طرف بـه طـور مسـتقیم    حداقل که مسقف سطحی است 

   .در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است

 

 ایوان -1-41

از یـک  حـداقل  کـه  در طبقه همکف مسقف یا نیمه مسقف  است سطحی

 .هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد  طرف با

 تراس  -1-42

 بام را گویند. سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غیر از پشت

 آمدگی )بالکن روبسته(* پیش -1-43

زدگی ساختمان در طبقات بـاالی همکـف از حـد قطعـه      هرگونه بیرون

 باشد. مالکیت نسبت به بر معبر و یا حد مجاز سطح اشغال از طرف حیاط می

ـ   ای نگردد واز نظر حریم بـرق بال  شده هیچ استفاده ه از فضای ایجاددر صورتی ک انآب چک :تبصره یش مـانع باشـد پ

 )حذف( .آید آمدگی به حساب نمی

 

 

 

 

 

                                                 
 باشد.  دید افقی روبرو می« رو » * منظور از  
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 محور اصلی بنا  -1-44

محوری است به موازات طول قطعه ملک و عمود بر جهت غالب بدنـه مشـرف بـه حیـاط     

 اصلی قطعه  

 

 حریم -1-45

ـه و      های امنیتی یا ایمنـ  ای که در اطراف عملکردهای خاص به مناسبت محدوده ـرار گرفت ـره تحـت حفاظـت ق ی و غی

 برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط خاص حریم مربوطه است. وساز، کاربری و بهره هرگونه ساخت

 

 نورگیر  -1-46

فضاهای غیر مسقف یا با سقف شفاف در ساختمان که در بین سایر فضاها قرار گیرد 

 شود. و از آن برای نورگیری ساختمان استفاده می

 خلوت حیاط -1-47

 فضایی غیرمسقف یا با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرار گیرد  

 و از آن برای نورگیری و تهویه استفاده شود.  

 فضاهای مفید واحد مسکونی:  -1-48

انباری، پارکینـگ و مشـاعات    ، بالکن روباز، تراس  استثنا   مجموع کلیه سطوح در اختیار هر واحد مسکونی به

 باشد. یساختمان م

 تجاری   -1-49

قانون شهرداری به منظور کسب و پیشه و  55ماده  74عبارتست از کلیه عملکردهایی که برابر تبصره ذیل بند 

یا واحـدهای تـابع قـانون     ی صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفیتجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدها

 تجارت یا قوانین خاص فعالیت داشته باشند.

 باشند. ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می مان بانکساخت تبصره :

 فروشگاه بزرگ  -1-51

ای از کاالهای تجاری با مقیاس عملکردی شهری و منطقه ای را عرضـه   یک واحد تجاری که طیف گسترده

 دارد.  می
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 مجتمع تجاری -1-51

کـه دارای ورودی یـا   مجموعه واحدهای تجاری با تعداد ده واحد تجاری و بیشـتر در یـک قطعـه مالکیـت     

 ها و فضاهای عمومی مشترک باشد. ورودی

 بالکن تجاری   -1-52

رتفـاعی طبقـه   فضایی است در داخل واحد تجاری که برای استفاده بیشتر از فضای تجاری که در محدوده ا

   باشد. و دسترسی آن صرفاٌ از داخل واحد تجاری میگردد  همکف احداث می

 رواق  -1-53

   گیرد. در طبقه همکف که جبهه باز و نمایان آن رو به گذر و یا میدان قرار می ناای از ب فضای باز سرپوشیده

 گردش خریدار:  -1-54

هـای تجـاری    نشینی شده توده ساختمان مسقف یا غیرمسقف که جهت مکث مراجعان فعالیت فضای باز عقب

 شود.   در نظر گرفته می

 دفترکار -1-55

 .گردد ئه میمات اداری و دفتری اراواحدی است که در آن صرفاه خد

 واحد صنعتی -1-56

شود که در آن فعالیت تولیـدی زیرنظـر وزارت صـنعت و معـدن ـ تجـارت یـا جهـاد          به محلی گفته می

 گیرد. کشاورزی یا سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری صورت می

 واحد اداری -1-57

ی و مراکـز اداری وابسـته   کلیه ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقالب اسالم

 باشد. به مراکز نظامی و انتظامی می

 تعمیر اساسی  -1-58

هرگونه تعمیر مربوط به استحکام بنا شامل دیوار ـ ستون ـ سقف که از نظر ایمنی ضـرورت داشـته باشـد و     

 منجر به تغییر طرح نگردد.

 تعمیر غیراساسی -1-59

 کاری، حیاط سازی کشی، کاشی ند، لولهتعمیرات جزئی ساختمان که شامل تعمیرات اساسی نگردد، مان

 تغییراساسی -1-61

 هرگونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی بنا که منجر به تغییر طرح و یا تغییرعملکرد شود.
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 تغییر غیراساسی -1-61

هرگونــه تغییــرات ســاختمان کــه شــامل تغییــرات اساســی نگــردد ماننــد جابجــایی دیوارهــای غیربــاربر،  

 سازی. محوطه

 تعویض پوشش -1-62

 باشد و بایستی کلیه مراحل و مقررات شهرسازی را طی نماید. ادف تجدید بنا میمتر

 توسعه بنا -1-63

هرگونه تغییر در داخل یا خارج بنا که از لحاظ تامین ایمنی  ضروری نبوده  و صرفاه به منظور ایجـاد فضـای   

 جدید یا گسترش فضای موجود در ساختمان باشد.

 نمای ساختمان -1-64

 اختمان است که در معرض دید قرار دارد.بخشی از جدار خارجی س

 های منفصل ساختمان -1-65

هایی هستند که به صورت کوشک ماننـد، در داخـل محوطـه و ملـک بـدون       ساختمان

 های دیگر قرار دارند. اتصال به ساختمانهای پالک

 ساختمانهای متصل -1-66

 باشد. ساختمانهایی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل می

 ساختمان قدیمی  -1-67

باشند که با اسکلت آجری و بصورت یک یا دو طبقه براساس ضوابط  ساختمانهایی می، ساختمان قدیمی 

طبقه ساخته شود قدیمی  4طبقه آجری در ضابطه  7جاری ساخته شده باشد مثاله چنانچه ساختمان 

 .گردد محسوب می

 خط آسمان -1-68

ی که تعیین کننده محـدودیت سـاخت   خط فرضی به ارتفاع مشخص از کف زمین و به موازات خیابان دسترس

 و ساز برای تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است.  
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 لفاف حجمی -1-69

آن میزان فضای مشـخص اسـت کـه هـر طـرح معمـاری در       

حداکثر استفاده از سطح و ارتفاع با توجه به ضـوابط و مقـررات   

باالدست از جمله ضوابط  طرح تفصـیلی و همچنـین موقعیـت    

 توانند اشغال نماید. می مجاورین

 تخلف ساختمانی  -1-71

های مصـوب تهیـه    مغایرت یا عدم انطباق بین ضوابط احداث بنا و مندرجات پروانه ساختمانی و نقشههر گونه 

 شده در پروانه از یک طرف و عملیات ساختمانی اجرا شده از طرف دیگر.  

 گواهی عدم خالف -1-71

از پایان کار )وضعیت بنـا( در مطابقـت بنـا بـا ضـوابط و مقـررات       ای که در هر مرحله از ساختمان قبل  تائیدیه

 گردد. مالک عمل و پروانه صادره از طرف شهرداری صادر می

 گواهی پایان ساختمان -1-72

هـای   ای است که پس از اتمام عملیات ساختمان در مطابقت بنا با پروانـه سـاختمانی همـراه بـا نقشـه      تأییدیه

 شود. عمل، از طرف شهرداری صادر و به مالک تحویل میضوابط و مقررات مالک یا مصوب و 

 باز کوچه بن -1-73

 طرف مسدود نیستند.  سازند و از هیچ ها را میسر می شود که دسترسی به پالک هایی گفته می به کوچه

 بست کوچه بن -1-74

 باشد. سازد و انتهای آن مسدود می ها را میسر می بست همانند کوچه بن باز دسترسی به پالک کوچه بن

 دوربرگردان کوچه )معبر( -1-75

 گشودگی بیش از عرض معبر که جهت دور زدن وسائط نقلیه در نظر گرفته شود.  

 بست ترافیکی بن -1-76

معبری که برای رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی عبورومرور وسـیله نقلیـه موتـوری از یـک طـرف آن      

رض معبر در محل اتصال بـه شـبکه   بست ترافیکی ممکن است با استفاده از کاهش ع پذیر نباشد. بن امکان

 دیگر یا ایجاد اختالف ارتفاع و یا موانع فیزیکی دیگر ایجاد شود.         

 درخت -1-77

شود که در ارتفاع حداقل یک متـری سـطح زمـین،     درخت در ضوابط طرح تفصیلی به اشجاری اطالق می

 سانتیمتر نباشد.   05آن کمتر از بن محیط 
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 باغ  -1-78

های بعدی آن و یا مطابق  و اصالحیه 59فظ و گسترش فضای سبز مصوب سال قطعه زمینی که طبق قانون ح

 :شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد به محلی اتالق می اسناد مالکیت باغ تعیین گردیده و

در هـر   متر مربع مساحت. در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسـط  511داشتن حداقل   (لفا 

سابقه احداث بنا بـه   ( مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم06ه )شانزد

غیرمثمر و یا ترکیبی از آنها غـرس   ( مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا75طور متوسط هر بیست و پنج )

اظ شـده در  تعداد درختان کسر شـده در آمـار )لحـ    شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب

 .این بند( نخواهد بود

 .باغ عمارت دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و  ب(

 .( قانون زمین شهری07از کمیسیون ماده دوازدهم ) دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر  (ج 

 .اند توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده شهر محلهایی که در حریم  د(

 پارک عمومی در مقیاس محله   -1-79

شود در اسـتفاده از ایـن    می اطالقبه پارکی که در محله قرار دارد و مساحت آن تا یک هکتار است 

فضا، باید امکان ارتباط پیاده وجود داشته باشـد و در طـی مسـیر نهایتـاه از خیابـان کنـدرو و شـبکه        

 حله عبور کند.دسترسی م

 پارک عمومی مقیاس ناحیه  -1-81

هکتـار   1تـا   0شود که در یک ناحیه مسکونی قرار داشته باشـد و مسـاحت آن    می اطالقبه پارکی 

 متر تجاوز نکند. 211باشد و دسترسی پیاده برای ساکنین از دورترین نقطه پارک از 

 ای های عمومی مقیاس منطقه پارک -1-81

هکتار بوده همچنین طبق اسـتاندارد مراجعـه کننـده     5تا  1حت آن حداقل شود که مسا می اطالقبه پارکی 

 دقیقه خود را به پارک برساند. 11تواند از دورترین نقطه منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی حدود  می

 پارکهای عمومی مقیاس شهری -1-82

توانـد از   کننـده مـی   راجعـه هکتار بوده و طبق استاندارد م 5که مساحت آن بیش از  شود می اطالقپارکی به 

 .دورترین نقطه شهر با وسیله نقلیه خود را به پارک برساند
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 ضوابط عمومی طرح -2

 و تجمیع ضوابط تفکیک -2-1

 باشـند  د مـی نگرد کلیه اراضی است که پس از تصویب این ضوابط تفکیک و یا تجمیع می شاملاین ضوابط 

 گردد.   بلی را شامل نمیو یا تجمیع شده مصوب ق کلیه اراضی تفکیک و

 معـابر، پـخ و   ،مسـاحت طرح تفصیلی از نظـر  مالکیت بایستی با رعایت ضوابط  تفکیک قطعات -2-1-1

 صورت پذیرد. های سطحی مجاورین و نحوه دفع آب

ویژه فضای سـبز بـه    در تفکیک قطعات با مساحت بیش از یک هکتار تأمین خدمات اساسی به -2-1-2

 یکی الزامی است.  درصد مساحت قطعه تفک 75میزان حداقل 

گیـری   بایسـت بـا توجـه بـه جهـت      تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی به چند قطعه می -2-1-3

متناسب با شرایط اقلیمی شهر شیراز صورت گیرد به قسـمی کـه در اولویـت اول طـول قطعـات      

ـ جنـوب باشـد.      دارای جهت شمال نهایتشرقی و در  درجه جنوب 11تا  61مالکیت دارای جهت 

 استقرار ساختمان الزامی است.و  حد نهایی رعایت زاویه بهینه  هر صورت در قطعات تفکیکیدر 

 در نظـر گـرفتن همجواریهـا و   بـا   ،چنانچه بافت غالب محدوده در وضع موجود جهات دیگری داشته باشد تبصره :

توانـد   محدوده پیرامونی جهت استقرار مـی  بافت

 هم جهت بافت غالب باشد.

 

 

 

 

بـه یـک    7ه عرض آن نبایـد از  اراضی جهت کاربری مسکونی نسبت طول قطعه ب در تفکیک -2-1-4

 به یک بیشتر باشد. 1کمتر و از 

تفکیک قطعات خارج از ضوابط فوق و برای احداث ساختمان با الگوی حیـاط مرکـزی سـطح اشـغال سـه       تبصره:

هـای سـاختمانی در هـر     ر تودهاندازی با تعیین محل استقرا طرفه یا دو طرفه با رعایت مشرفیت دید و سایه

 باشد.   قطعه بالمانع می

 متر تعیین می گردد. 5/01حداقل عرض قطعات تفکیکی مسکونی  -2-1-5

از لحـاظ   ایستی کلیه مسایل مربوط به همجـواری در تفکیک یک قطعه مالکیت به چند قطعه ب -2-1-6

 اندازی و دیدومنظر مدنظر قرار گیرد.   سایه

   ضوابط تفکیک اصل بر ضوابط همجواری است.در مغایرت اصول همجواری و : تبصره
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ضوابط و مقـررات  باشد، و در صورت ضرورت بایستی  در تفکیک اراضی، قطع اشجار مجاز نمی -2-1-7

 مربوطه درخصوص قطع اشجار رعایت گردد.  

چنانچه در چند قطعه تفکیکی قصد احداث یک ساختمان باشد. قطعـات مـالکیتی مـذکور بایـد      -2-1-8

 ع گردند.قبل از صدور پروانه تجمی

گیرد در صورتی که صرفاه دسترسـی   های تجمیع شده قرار می معابر عمومی که در بین پالک -2-1-9

 مربوطـه  تواند براساس ضوابط و مقـررات  اند را شهرداری می کرده های فوق را تأمین می پالک

 های فوق بفروشد. به مالک یا مالکان پالک

شهری  ( قانون زمین04دستورالعمل ماده ) صرفاه براساستفکیک اراضی مزورعی و باغات موجود   -2-1-11

 مجاز خواهد بود.وشهرسازی ابالغ گردیده  که در اجرای قانون مذکور توسط وزیر مسکن

 باشد. ها مجاز می تفکیک اراضی در بافت ارزشمند تاریخی، طبق ضوابط خاص این پهنه   -2-1-11

بق ضوابط و  مقـررات  هایی که ط های استفاده از زمین، تفکیک اعیان ساختمان در کلیه پهنه  -2-1-12

 احداث شده و گواهی پایان کار داشته باشند، مجاز است.  

تجمیع قطعات مالکیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطـه و بـا رعایـت مسـایل همجـواری       -2-1-13

 باشد. بالمانع می

 باشد. های مسکونی بشرح جدول زیر می حداقل مساحت تفکیک در هر یک از زیرپهنه -2-1-14

 

 های مسکونی  قل مساحت تفکیک در هر یک از پهنه( حدا 7جدول شماره ) 

 

 زیرپهنه

 سه رقمی

R00 R07 R01 
R700 

R77 
R710 

R74 R75 

R000 R070 R077 R010 R017 R770 R777 R740 R747 R750 R757 R751 R754 R755 

حداقل مساحت 

 تفکیک )مترمربع(
 01111 01111 01111 5111 5111 0711 211 ـــ 111 751 ـــ 511 511 411 111 701
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 ضوابط گذربندی -2-2

متـر خواهـد بـود. مـوارد      6ها  حداقل عرض معابر دسترسی در کل سطح شهر و در تمامی پهنه -2-2-1

های تند که عماله امکان تردد خودرو در آنهـا   متر( از جمله معابر واقع در شیب 6استثنا )کمتر از 

ریخی و سـایر مـوارد مشـابه کـه     وجود ندارد و یا در برخی از بافتهای ارزشـمند روسـتایی و تـا   

 تواند در حد وضع موجود تثبیت شوند.   می

های مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بـه   ویژه در پهنه در طراحی و اجرای شبکه معابر به -2-2-2

های الزم برای گسـترش و توسـعه    بینی بافتهای تاریخی با ارزش شهر، ایجاد تسهیالت و پیش

بینـی   رسی آسان برای معلـولین جسـمی و حرکتـی و نیـز پـیش     حرکت پیاده و دوچرخه و دست

 ای الزامی است.   فضای سبز حاشیه

های هشت متری در طرح تفصیلی تعیین تکلیـف گردیـده    کلیه شبکه معابر شهری تا حد کوچه -2-2-3
ها منعکس گردیده است. ولـی   و عرض مناسب آنها و همچنین نحوه تعریض آنها بر روی نقشه

شبکه معابر در بافت پُر موجود شهر که در طرح تفصـیلی عـرض آنهـا     در خصوص آن دسته از
تعیین عرض گردند. شرایط بافت با تشخیص شهرداری باید باتوجه به  اند، می مشخص نگردیده

نشینی میزان تعـریض از طـرفین    بدیهی است در همه شرایط در صورت نیاز به تعریض و عقب
 .شهرداری شیرازو به تشخیص و تأیید  و به نسبت مساوی است، مگر در شرایط خاص

شـده  محاسبه  از عرضوضع موجود گذری در بافت ساخته شده و پُر عرض در صورتیکه  -2-2-4
 باشد. مالک عمل می عرض موجودبیشتر باشد  ،طول گذربراساس 

های طرح تفصیلی عرض تعیین شده برای یک محـور از عـرض موجـود محـور      چنانچه در نقشه :1تبصره 
   اشد، کماکان عرض موجود گذر مورد نظر مالک عمل خواهد بود.فوق کمتر ب

معابری که در مناطق ساخته شده قرار دارند ولـی در شـبکه پیشـنهادی طـرح تفصـیلی عـرض آن        : 2 تبصره
مشخص نشده است، درصورت صدور پروانه مطابق ضوابط قبلی، عرض اعالم شده در پروانه صـادره  

 گردد. محاسبه می نامه گذربندی آییننصورت عرض گذر براساس مالک عمل خواهد بود. در غیر ای

 خواهند بود:جدول زیر دارای عرضی طبقدر بافت خالی بست  و بنباز  رو بن معابر اتومبیل -2-2-5
 

 رو در بافت خالی ( حداقل عرض گذر در معابر اتومبیل 1جدول شماره ) 

 نوع گذر
 عرض گذر )متر(

 نوع بافت
2 01 07 

 بست بن
 )طول(

 ـــ 51-011  1 -51 نه مسکونی تراکم کم په
 011 –051 1 – 011 ـــ پهنه مسکونی تراکم متوسط

 51 – 011 1 –51    ـــ پهنه مسکونی تراکم زیاد

 بن باز
 )طول(

 011 – 051 51 – 011  1 - 51  پهنه مسکونی تراکم کم 
 011 – 051  1 -011 ـــ پهنه مسکونی تراکم متوسط

 1 – 011 ـــ ـــ ی تراکم زیادپهنه مسکون
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شبکه معابر فرعی درجه دو طرح تفصـیلی طراحـی     تا سطح ها در این اراضی )بافت خالی( طراحی شبکهتبصره: 

مراتـب شـبکه    تر در زمان طراحی و تفکیک زمین براساس سلسـله  های با نقش ضعیف گردند و شبکه  می

  گردد.   ح تثبیت میامعابر توسط طر

 

باشـند و احـداث معبـر     متـر طـول مـی    011بست دارای حداکثر  ی بافت خالی، معابر بندر طراح -2-2-6

 بست با طول بیش از آن مجاز نمی باشد. بن

های جدیداالحدات که برای اولـین بـار در    های جدید و یا کوچه منظور از بافت خالی تفکیکی : 1تبصره 

  گردد آنها پروانه صادر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد. تعیین می ACبراساس  ABولی عرض کوچه  BCبراساس طول  BCوچه عرض ک       

شـکل   باشـد.  انتهای کوچه تا یک تقاطع با عرض گذر بیشتر مـی  بینفاصله حداقل  محاسبه طول گذر : 2تبصره 

 دهد. ( نحوه محاسبه طول کوچه را نشان می7و  0شماره ) 

رای تعیین عـرض قسـمت دوم فقـط طـول کوچـه انشـعابی مـالک        ای منشعب از کوچه دیگر باشد ب گر کوچها : 3تبصره 

 باشد. محاسبه بوده ولی برای تعیین عرض کوچه اول طول کل )طول کوچه اول + کوچه دوم( مالک عمل می

    اگر در تفکیک پالکی معبری یا معابری طراحی گردد:  4تبصره 

موجـود قـرار   که در شبکه ارتباطی طرح تفصیلی نبود، ولی در امتداد معبر  

گیرد، عرض گذر براساس طول کل معبر با یـک درجـه کـاهش    

گردد. درصورتیکه عرض محاسباتی بـا طـول جدیـد     محاسبه می

بیش از عرض موجود باشد پالکهای قرار گرفته در عرض کمتـر  

 باشـند  از عرض محاسباتی، نیز ملزم به رعایت بـر اصـالحی مـی   

 .(1)شکل شماره 

C 

B 

B 

 باز )بافت پر( ( نحوه تعیین طول کوچه بن 7شکل شماره ) 
 بست )بافت پر( ( نحوه تعیین طول کوچه بن 0کل شماره ) ش

LAC = 145m + 47m = 192m 

B 

A 

C 

B 
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رح تفصـیلی قبـل   کمتر از عرض موجود باشد، برِ موجود و ط ،محاسباتی با طول آن در صورتیکه عرض :5 تبصره

 باشد مالک عمل می

اند، موظفند  تعریض تدریجی قرار گرفته طرح رطرح تفصیلی د مطابق با کههایی  کلیه مالکیت  -2-2-7

 نشینی الزم را بنمایند. هنگام نوسازی عقب

م از قبیل ادارات آب، برق، گاز و گواهی جهت بانکها بـا قیـد لـزوم    پاسخ به هر گونه استعالم در موارد لزو :تبصره

 نشینی در هنگام تخریب و نوسازی بالمانع می باشد. نشینی و میزان عقب عقب

دار وجود داشته باشد )تعـریض دفعـی( شـهرداری     در صورتی که در طرح، تعریض اولویت -2-2-8

یض قـرار گرفتـه از هـر قطعـه     تواند طبق قوانین موجود، مقدار اراضی که در طرح تعر می

 مالکیت طرفین معبر را به مالکیت خویش درآورد.

 6عمق کمتـر از   یامترمربع و با عرض  21کمتر از مساحتی در صورتیکه باقیمانده زمین یا ملک  :تبصره

در صـورت  شـود.  میـع  ممنوع است و اینگونه اراضی باید با ملک مجاور تجاحداث بنا باشد  متر

   ملک شهرداری درآید.تجهت ایجاد فضای سبز یا هرگونه استفاده مجاز دیگر به  یعمعدم امکان تج

متـر   51بست در بافت خالی که دارای طـولی بـیش از    رو بن در انتهای کلیه معابر اتومبیل -2-2-9

مطـابق یکـی از    07×  07بـا ابعـاد   باشند بایسـتی فضـای الزم جهـت دور برگـردان      می

 منظور گردد. ( 4طرحهای تیپ در شکل شماره ) 

و متـر   51بست در بافت پُر شـهر کـه طـولی بـیش از      رو بن در انتهای کلیه معابر اتومبیل -2-2-11

مطابق یکـی از  باشند بایستی فضای مناسب جهت دور برگردان   داشتهمتر  01عرض کمتر از 

 تأمین گردد. ( 4طرحهای تیپ در شکل شماره ) 

 متر الزامی است. 01کمتر از ان فقط برای معابر تا عرض نشینی برای دور برگرد رعایت ضابطه عقب تبصره :

 

 

 

 

 

   

 متر باشد. 02متر و بیشتر از  01نباید کمتر از  Aتذکر: طول 

      

 های پیشنهادی ( دوربرگردان4شکل شماره )
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 رو رعایت ضوابط زیر الزامی است. در طراحی پیاده -2-2-11

 رو جدا باشد. سوارهباید بطور فیزیکی از  و مسیر دوچرخه رو ( پیاده 0

 متر است. سانتی 01( حداقل ارتفاع جداکننده  7

نامـه   ضـوابط آئـین   ،درصـد  2های تفکیکـی در شـیب بـیش از     در طرحها  رو ( در پیاده 1

 شود.  رعایت حرکتی جسمی ـ معلولین 

 االجراست. رعایت ضوابط زیر در طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه در شهر الزم -2-2-12

هـا   ای در نظر گرفت، زیرا مانور اتومبیـل  باید جدا از پارکینگ حاشیه ( مسیر دوچرخه را 0

 کند. سوار ایجاد خطر می برای دوچرخه

 5/0 حـداقل  محلی با عرض ،گیرهای خیابانهای محلی برای عبور دوچرخه ( در سرعت 7

 متر در نظر گرفته شود.

ضی در مسـیر  درصد است و شیب عر 7ترین شیب طولی برای مسیر دوچرخه  ( مناسب 1

 باشد. درصد می 7حداکثر طرفه و  دوچرخه یک

در مسیرهایی که مستقل و یـک طرفـه هسـتند     رو دوچرخهمسیر مفید ( حداقل عرض  4

متـر   5/7طرفه عرض حداقل در مسیرهایی که مستقل هستند و دو متر است. 5/0

 باشد. می

خیابانهـای  درصـد و   2تا  درجه دودرصد و خیابانهای  07فرعی تا  معابرطولی شیب حداکثر  -2-2-13

 گردد. درصد تعیین می 2حداکثر  شریانی درجه یک

 بندی گذرگاهها طبقه -2-2-14

بایست به صـورت نظـام سلسـله مراتبـی و      بطور کلی طرح و احداث شبکه گذرگاهها می

منطبق با بار ترافیک و عملکـرد آن انجـام گیـرد. بـر اسـاس عملکـرد شـبکه ارتبـاطی،         

 بندی نمود: زیر طبقه توان به شرح گذرگاهها را می

 گذر گاههای شریانی درجه یک -0

 گذرگاههای شریانی درجه دو اصلی  -7 

 (گذرگاههای شریانی درجه دو فرعی )جمع و پخش کننده اصلی -1

 ()جمع و پخش کننده فرعیگذرگاههای محلی اصلی   -4

 گذرگاههای محلی فرعی -5

 

 



  
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

35 

 راههای شریانی درجه یک     -7-7-04-0

برداری از آن به جابجایی وسایل نقلیـه موتـوری برتـری داده     ی و بهرهراهی است که در طراح

نقش اجتمـاعی بـرای    ترین مشخصه هندسی این راههاست. شود. کنترل دسترسیها اساسی می

شود. برای کنترل کردن نقش اجتمـاعی راههـای شـریانی درجـه      این راهها در نظر گرفته نمی

 ه صورت غیر هم سطح از عرض راه بگذرند.  ها و دوچرخه سواران نباید جز ب یک پیاده

گـروه آزاد   سه کنند و به راههای شریانی درجه یک ارتباط با راههای برون شهری را تأمین می

   شوند. و راه عبوری تقسیم میراه  راه، بزرگ

ها غیـر همسـطح، ورود و خـروج کنتـرل      در آزادراهها ترافیک متقابل جدا شده، تقاطعآزاد راه:  -

ودیت حداقل و حداکثر سرعت، محدودیت انتخاب باند وجود دارد. حـداقل دارای دو  شده، محد

متـر و   26کیلو متر و حداقل عرض پوسته  7خط عبوری در هر طرف و فاصله تقاطعها حداقل 

 کیلومتر است. 6حداقل فاصله معابر موازی هم رده 

و ترافیـک  ه طرف بودکه حداقل دارای دو خط عبوری در هر  بزرگراه راهی استبزرگراه:  -

هـای غیـر    دارای تقـاطع  دو طرف آن بوسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و عموماه

تواند معدودی تقاطع همسطح و کنترل شده داشته باشد و حـداقل   همسطح است، ولی می

کیلـو متـر در    91تـا   21و سرعت مجـاز   011تا  21متر و سرعت طرح  45عرض پوسته 

باشد. امکان دسترسـی مسـتقیم    متر می 0511ها از یکدیگر  صله تقاطعساعت و حداقل فا

متـر و   7511و حداقل فاصـله معـابر مـوازی هـم رده      های اطراف وجود ندارد به کاربری

 متر است. 1حداقل عرض جزیره میانی 

ادامه راههای برون شـهری دوخطـه دوطرفـه در داخـل شـهرهای      راه عبوری عبوری:  راه -

متوسط یا روستاهاست به شرطی که عملکرد عبوری آنها در داخل شهر کوچک و  معمواله

همسطح است و فاصله بین آنهـا   های این نوع معابر معمواله یا روستا نیز حفظ شود. تقاطع

 باشد. کیلومتر و ورود و خروج به این نوع راهها نیز تنظیم شده می 5/7حدود  رد

 اصلی و فرعی راههای شریانی درجه دو -7-7-04-7

بـرداری از آن بـه    شـود کـه در طراحـی و بهـره     ریانی در جه دو به معابری گفته میبر شمعا

شود. بـرای رعایـت ایـن برتـری      جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می

کنتـرل   راهنمـایی  و به صورت غیرهمسطح و یـا بـا چـراغ    عرض خیابان درها  حرکت پیاده

 .دهند ه اصلی راههای درون شهری را تشکیل میراههای شریانی درجه دو شبک .شود می
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نامه طراحی راههای درون شهری راههای شریانی درجه دو خود به دو دسـته   بر اساس آیین

( اصـلی  خیابان شریانی اصلی و خیابانهای شـریانی فرعـی )جمـع کننـده و پخـش کننـده      

انی درجـه دو  شود. در صورتیکه نقش اجتماعی و دسترسی خیابانهـای شـری   بندی می تقسیم

تنظیم و کنترل شود بصورت خیابان شریانی اصلی و در غیـر اینصـورت خیابانهـای جمـع و     

 شوند. پخش کننده اصلی محسوب می

و  هراهی است که ارتبـاط بـین خیابانهـای جمـع و پخـش کننـد       شریانهای درجه دو اصلی

   .کنند ها را  برقرارمی هبزرگرا

و سرعت مجـاز   21و سرعت طرح  7بور در هر طرف حداقل تعداد خطوط عدر این خیابانها 

 511و حـداقل فاصـله تقاطعهـا     همسـطح  ها معمواله تقاطعباشد.  کیلو متر در ساعت می 55

باشد در این نوع معابر امکان دسترسی مستقیم به کاربریهـای اطـراف وجـود دارد و     متر می

   باشد. متر می 2/0حداقل عرض جزیره میانی 

راهی اسـت کـه ارتبـاط میـان خیابانهـای       ( جمع و پخش کننده رعی  )ف 7در جه  یشریان

کننـد. در خیابانهـای جمـع و پخـش      اصلی را برقرار می 7درجه  محلی و خیابانهای شریانی

 تعـداد . در ایـن معـابر   کننده محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان بایـد مشـخص باشـد   

کیلومتر در سـاعت   41سرعت مجاز  و 51و سرعت طرح  خطوط  عبور در هر طرف دو خط

باشند. حداقل عـرض پوسـته    و تقاطعها همسطح می متر 111ها  حداقل فاصله تقاطعاست. 

 .ضوابط فنی معابر شهری( 4)جدول شماره  متر و نیازی به جزیره میانی نیست 02

 

 آزاد راه 

 شریانی 

 0درجه 

  7درجه 
 هـــای  راه

 شهری 

 بزرگراه 

 راه عبوری

 خیابان شریانی اصلی 

خیابان شریانی فرعـی  
 )جمع وپخش کننده( 

 خیابان محلی اصلی 

 خیابان محلی فرعی 
 )انشعابی(       

 محلی
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 ضوابط فنی معابر شهری(  4جدول شماره ) 

 

 ردیف

 مالحظات محلی درجه دو شریانی درجه یک شریانی نوع راه

  فرعی اصلی فرعی اصلی بزرگراه آزاد راه مشخصه فنی

  41 41 51 21 011تا  21 011تا  011 سرعت طرح ) کیلو متر بر ساعت( 0

  11 11 41 55 91تا  21 001تا  21 سرعت مجاز ) کیلو متر برساعت( 7

  7تا  0 7 تا 0 7 1تا  7 4تا  7 4تا  7 تعداد خط عبور در هر طرف 1

  25/7 1تا  25/7 1تا  25/7 75/1تا  1 5/1تا 75/1 65/1 عرض خط عبور ) متر ( 4

  6 07 02 74 45 26 حداقل عرض پوسته )متر ( 5

 07 07 2 2 2 2 حداکثر شیب طولی ) درصد( 6
این شیب در معابر محلی فرعی 
با توجه به محدودیتها و شیب 

طبیعی زمین و وضعیت 
 تواند تغییر کند جغرافیایی می

 غیر همسطح نوع تقاطعها 2
 اهعمدت

 غیر همسطح
 همسطح همسطح همسطح همسطح

بزرگراهها می توانند دارای 
تقاطع غیر همسطح کنترل 
 شده با چراغ راهنمایی باشند.

  متر 51 متر 011 متر111 متر 511 متر 0511 متر 7111 حداقل فاصله تقاطعها از یکدیگر 2

در شریانی درجه دو تا جای  وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد ایستگاه اتوبوسامکان ایجاد  9
 ممکن خارج از سواره رو

توصیه  مجاز وجود دارد وجود دارد ممنوع مطلقاممنوع پارکینگ حاشیه ای و توقف 01
 نمی شود

در شریانی در جه دو بطور 
 نظارت شده می باشد

  - - دارد دارد دارد ندارد نترل با چراغ راهنماییک 00

 غیر همسطح غیر همسطح  غیر همسطح حرکت عابر پیاده از عرض معبر 07
  همسطح همسطح همسطح یا چراغ

  مجاز مجاز مجاز مجاز نظارت شده مطلقاممنوع عبور موتور سیکلت 01

 ازمج مجاز مجاز مجاز مطلقاممنوع مطلقاممنوع عبور دوچرخه 04
در یزرگراه عبور دوچرخه 

بصورت مجزاو تفکیک شده 
خارج از سطح سواره رو ، 

 مجاز است .

  - - - - در شانه راه در شانه راه توقف اضطراری 05

  - وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد امکان دسترسی مستقیبم به کاربریهای اطراف 06

  - - متر 511 متر 211 متر 7511 متر6111 زی همردهحداقل فاصله معابر موا 02

  - - - 2/0 1 4 حداقل عرض جزیره میانی رفوژ محوری )متر( 02
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 اصلی و فرعی معابر محلی -7-7-04-1

بـرداری از آن   دسته سوم راههای شهری، خیابانهای محلی هستند که در طراحی و بهره

 بیشـتری داده پیاده بـا اهمیـت   نیازهای وسایط نقلیه موتوری، دوچرخه سواران و عابران 

دوچرخه سواران سرعت وسایط نقلیه موتـوری   شود. برای رعایت حال عابران پیاده و می

شود. معابر محلی  خود به دو دسـته خیابانهـای محلـی     در این معابر پایین نگهداشته می

 شوند.  اصلی و خیابانهای محلی فرعی تقسیم بندی می

پخـش   ه با خیابانهای محلی فرعـی و خیابانهـای جمـع و   محلی اصلی راهی است ک خیابان

کیلومتر در ساعت است. تعـداد   11و سرعت مجاز  41کننده ارتباط دارد و سرعت طرح در آن

 ها هم سطح است.   متر و نوع تقاطع 07سته وخطوط عبور یک یا دو خط و حداقل عرض پ

هـا و   رفته و ارتباط بین کوچهمسکونی قرار گ معبر محلی فرعی راهی است که در مناطق صرفاه

کیلـومتر بـر    05-11و سـرعت مجـاز    41کند و سرعت طـرح   معابر محلی اصلی را برقرار می

 باشد. متر می 6حداقل عرض پوسته  متر و 25/7ت، حداقل عرض خط عبور ساعت اس

نقش حرکتی در خیابانهای محلی اصلی کم و دسترسی نقش بسیار مهمتری را داشته و 

های محلی فرعی فراهم آوردن دسترسی برای وسیله نقلیه موتوری بسیار مهـم  در خیابان

کند، این نقش باید با توجه به نقش اجتمـاعی   و نقش حرکتی آن به سمت صفر میل می

خیابان و نیازهای محیطی هسته شهری تنظیم شود. برای این منظور، شبکه خیابانهـای  

موتوری کـه کـاری در محـل ندارنـد از     محلی باید طوری طراحی شود که وسایل نقلیه 

هـا مجازنـد در    ای این خیابانها استفاده نکنند. در خیابانهای محلی پیـاده  پارکینگ حاشیه

تـر بـودن    ای که بخواهند از عرض خیابان عبور کنند، به منظور آسـان و ایمـن   هر نقطه

گرفتـه  هـای محلـی عـرض سـواره رو ایـن خیابانهـا کـم         ها از عرض خیابان عبور پیاده

شود، حداکثر ظرفیت در خیابانهای محلی نه بر اسـاس راحتـی عبـور وسـایل نقلیـه       می

شـود. در   هـا در عبـور از عـرض خیابـان تعیـین مـی       موتوری بلکه با رعایت حال پیـاده 

کننـد   ها از سطح مشترکی استفاده می ها و پیاده خیابانهایی که ترافیک موتوری، دوچرخه

 شود. کیلومتر در ساعت تعیین می 05قلیه موتوری حداکثر سرعت مجاز وسایل ن

 ضوابط دسترسی -2-2-15

برای عملکرد بهتر شبکه و حفظ سلسله مراتب شبکه ارتباطی برای دسترسی به یک قطعه یـا  

 باشد. معبر در طرحهای تفکیکی جدید رعایت ضوابط زیر ضروری می
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 دسترسی گذرگاهها به معابر معادل و یا کوچکتر از آنها  7-7-05-0
 ها  فقط از کوی و کوچه   به کوچه دسترسی -

دسترسی به خیابان جمع و پخش کننده )محلی اصلی ( فقط از کوچـه )محلـی فرعـی( و     -
 متر 51-25پخش کننده حداقل در مسافتی معادل جمع و خیابان 

 باشد. حداقل فاصله در تقاطع ها در خیابان های محلی به شرح جدول زیر می -
 صله بین تقاطع ها در خیابانهای محلی )متر(حداقل فا(  5جدول شماره ) 

 خیابان فرعی خیابان اصلی وضعیت تقاطع
 71 41 مقابل هم
 41 21 مجاور هم

متـر  صـرفاه از   051دسترسی به خیابان شریانی درجه دو فرعی حداقل در مسافتی معـادل  
 کننده )محلی اصلی( کننده و پخش طریق خیابانهای جمع

یانی درجه دو اصلی فقـط از خیابانهـای جمـع و پخـش کننـده      دسترسی به خیابان شر -
 متر   751اصلی )شریانی درجه دو فرعی ( حداقل در مسافتی معادل 

اتصال خیابانهای محلی به راههای شریانی درجه دو اصلی باید بصـورت ورود و خـروج    -
 باشد یعنی فقط حرکتهای راستگرد عملی باشد.

خیابان شریانی درجه دو اصـلی  حـداقل در مسـافتی     دسترسی به شریانی درجه یک از -
 متر نباشد.  751متر و در شرایط خاصی کمتر از  511معادل 

 دسترسی قطعات   -2-2-16
ها و شبکه معابر و هماهنگی این دو با هم از اصول دسترسی در  رعایت سلسله مراتب کاربری

 طرح تفصیلی شهر است.
از هر نـوع کـاربری بـه جـز      و()بدون کندردسترسی سواره به شریانی درجه یک  -7-7-06-0

نشـانی ـ    های شهری کـه نیـاز بـه دسترسـی سـریع دارنـد ماننـد آتـش         کاربری
 باشد. ها ممنوع می بنزین بیمارستانهای بزرگ و پمپ

 باشد. می( 6شماره )براساس جدول های مختلف  ها برای کار بری حداقل عرض دسترسی -7-7-06-7

هر طرح تـوجیهی ترافیکـی   های اصلی و مهم ش شهرداری موظف است برای تقاطع  -7-7-06-1
های همجوار را با مالحظات ترافیکی و با توجـه   تهیه و در طرح فوق دسترسی پالک

 تأمین نماید.   فوقبه نوع و عملکرد پهنه 

 عالمتییل شـوند بـا  بست ترافیکی تبد تشخیص مشاور بایستی به بن گذرهایی که به  -7-7-06-4
ای کـه   گونـه  ری و بهها مشخص و نحوه اجرای آن به تشخیص شهردا بر روی نقشه

های مجاور محور اصلی امکان دسترسی از گذر فرعـی را داشـته باشـد عمـل      پالک
    خواهد شد.  
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 های مختلف برای کاربری باز( )بن حداقل عرض دسترسی(  6شماره ) جدول 

 حداقل عرض  نوع کاربری 

 معبر )متر(
 توضیحات

 باشد یانی درجه یک و دو ممنوع میکنار شر در 07 مهدکودک ـ دبستانای(  آموزشی )محله

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو   06 نوبت اول و دوم دبیرستان ای( آموزشی )ناحیه

 ـــ 11 هنرستان ـ دانشگاه ای( ای ـ فرامنطقه آموزشی )منطقه

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 06 ای( بهداشتی درمانی )ناحیه

 __ 11 ای ای، فرامنطقه تی درمانی منطقهبهداش

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 07 ای( فرهنگی، مذهبی )زیرمحله و محله

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 06 ای( فرهنگی، مذهبی )ناحیه

 __ 11 ای( ای، فرامنطقه فرهنگی، مذهبی )منطقه

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 01 له(ورزشی و فضای سبز )زیرمح

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 07 ورزشی و فضای سبز )محله(

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 06 ورزشی و فضای سبز ناحیه

 ـــ 11 ای  ورزشی و فضای سبز منطقه و فرامنطقه

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 06 ای( هجهانگردی و پذیرایی )ناحی

 ـــ 11 ای( ای و فرامنطقه جهانگردی و پذیرایی )منطقه

 ـــ 06 تجهیزات شهری 

 احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی درجه یک و دو ممنوع است 07 تجاری )محله(

 درجه یک و دو ممنوع است احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی 02 ای( تجاری )ناحیه

 احداث واحدهای تجاری در معابر شریانی درجه یک ممنوع است. 11 ای( ای، فرامنطقه تجاری )منطقه

 باشد ممنوع می درکنار شریانی درجه یک و دو 06 ای( اداری ـ ستادی )ناحیه

 ـــ 11 ای( ای ـ فرامنطقه اداری ـ ستادی )منطقه

 های شهری ها، آزادراهها و ورودی پایانه باربری بزرگراه 11 ها تأسیسات شهری و پایانه

 
 در بافت قدیم ضوابط و مقررات ویژه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.: 1تبصره

های شـهری کـه نیـاز بـه      از هر نوع کاربری به جز  کاربری )بدون کندرو( دسترسی مستقیم سواره به شریانی درجه یک :2تبصره

 باشد. ها ممنوع می نشانی ـ بیمارستانها و پمپ بنزین ند مانند آتشدسترسی سریع دار
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و  متـر  1 حـداقل هر پالک مجاز به داشتن یک دسترسی اتومبیـل رو بـا عـرض     -7-7-06-5

احداث دو دسترسی متر  71ی با عرض بیش از باشد. در پالکها متر می 6حداکثر 

 مجاز است.  متر 1 عرضبا حداقل 

  باشد. 5/7تواند  )یک محدوده کوچک( از ورودی می حداقل عرض ورودی در یک نقطه تبصره:

باشـد و درب   رو و گذر ممنوع می و پله در محدوه پیادهو ایست رمپ مپ احداث ر -7-7-06-6

 نبایستی به بیرون باز شود. ها ساختمان

هـا ممنـوع اسـت و در مـوارد موجـود بایـد در زمـان         رو در پخ ماشین بنصب در -7-7-06-2

 بازسازی و نوسازی جابجا شود.

 باشد. روها ممنوع می زمین از سطح پیاده و ایجاد نورگیر به زیر دسترسی  -7-7-06-2

 باشد. در گذرگاهها ممنوع میو تأسیسات نصب کولر   -7-7-06-9
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 سطح   های هم ضوابط پخ و پوسته موردنیاز در تقاطع -2-3

ـ    های تقاطع ها میزان بریدگی گوشه منظور از پخ در تقاطع خ بسـتگی بـه   های همسطح اسـت. میـزان پ

 فاصله دید و به دنبال آن نوع کنترل تقاطع دارد.  

خواهند وارد راه متقاطع شده یا از عرض آن بگذرند باید بتوانند از فاصـله   ای که می ه نقلیهلرانندگان وسی

کافی وسایل نقلیه در حال حرکت در آن را ببینند و با ارزیابی موقعیت وسایل نقلیـه فرصـت عبـور ایمـن را     

ص دهند. فاصله دید در محل تقاطع بستگی به نوع کنترل تقاطع، عـرض راههـای متقـاطع و زاویـه     تشخی

هـا   باشد. در تقـاطع  های همسطح از اهمیت خاصی برخوردار می تقاطع دارد. وجود میدان دید کافی در تقاطع

از عـرض آن بگذرنـد   خواهند از مسیر فرعی به خیابان اصلی وارد شـوند یـا    ای که می رانندگان وسایل نقلیه

ای را که در خیابان اصلی در حال حرکت هستند ببینند و با ارزیـابی   باید بتوانند از فاصله مناسب وسایل نقلیه

 موقعیت این وسایل فرصت عبور ایمن را تشخیص داده و از بروز تصادف در تقاطع جلوگیری نمایند.  

شـود. بـه    دن موانـع دیـد راننـده انجـام مـی     تأمین میدان دید در تقاطع با دور کردن یا از بـین بـر  

 شود. ای از تقاطع که باید عاری از موانع دید باشد مثلث دید گفته می محدوده

هـای شـبکه    های درون شـهری تقـاطع   با در نظر گرفتن مطالب فوق برای تعیین طول پخ در تقاطع

خ به پچگونگی نحوه اجرای  های معمولی( تقسیم و های ویژه و تقاطع طرح تفصیلی به دو دسته )تقاطع

 شرح ذیل است: 

 های ویژه   تقاطع  -2-3-1

 هایی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند: تقاطع                   

 حداقل طول پخی یا شعاع مورد نیاز آنها در نقشه طرح های شبکه معابر پیشنهادی مشخص شده -

 طرح اجرایی می باشندنیازمند   -

 .بر آنها دارای عملکرد شریانی می باشندهایی هستند که هر دو معتقاطع   -

 در این تقاطع ها طول پخ بایستی بر اساس شرایط و روابط ذکر شده تعیین گردد.      

 های معمولی   تقاطع -2-3-2

تقاطع هایی هستند که از لحاظ ترافیکی از اهمیت کمتری برخوردار بوده و عملکـرد حـداقل    

فرعی یـا محلـی( باشـد،     7)یعنی شریانی درجه یکی از معابر کمتر از شریانی درجه دو اصلی 

 :حداقل طول پخی در آنها را می توان با استفاده از جداول زیر تعیین نمود
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درجـه(   21تـا   51) میزان حداقل وتر مثلث دید  )پخ به متر( و شعاع گردش برای زوایای تقـاطع بـین   تعیین -7-1-7-0
 ( 2)جدول شماره  رو بدون پیاده

 
 رو )متر( بدون پیاده درجه 001تا  21مثلث دید  )پخ به متر( برای زوایای تقاطع بین  میزان حداقل وتر تعیین -7-1-7-7

 (  2جدول شماره ) 
 

 

 

 

 

 

 رو ( بدون پیـاده )متر درجه 001میزان حداقل وتر مثلث دید  )پخ به متر( برای تقاطع با زوایای بیش از  تعیین -7-1-7-1
 ( 9جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

3.5 



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

53 

 درجه برای تعیین طول پخ نیاز به طراحی می باشد. 51تر از های با زاویه کم برای تقاطع -7-1-7-4

دو کوچه که هیچ یک از آنها طبق ضـوابط شهرسـازی و ترافیکـی ماشـین رو      پخ -7-1-7-5

 .گردد می متر 5/0نیستند به طول ثابت 

درصد مجموع عرض پیاده روها از طـول   61در صورت وجود پیاده رو می توان به میزان  -7-1-7-6

 متر گردد. 1زم به ذکر است طول پخ در هیچ حالت نباید کمتر از پخی در جدول کاسته شود ال

معابری که دارای باند کندرو مـی باشـند و معـابر متصـل بـه آن فقـط دارای حرکـت         -7-1-7-2

 گردش به راست می باشند طول پخی بر اساس عرض باند کندرو قابل محاسبه می باشد.

یین میزان پخ در اجـرا بـا   ها، در موارد استثنایی که تع در جهت اجرای صحیح جدول پخ -7-1-7-2

وشهرسـازی، شـهرداری    ای متشکل از نمایندگان اداره کل راه گردد کمیته مشکل روبرو می

 نمایند.   شیراز و مهندسین مشاور طرح تصمیم نهایی را اتخاذ می
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 ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ    -2-4

مراتب بیشتر از زمانی است کـه وسـیله    ه از پارکینگ دارد بهمدت زمانی که هر اتومبیل نیاز به استفاد

بینی فضای الزم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها  باشد. عدم پیش در حال حرکت می

شود از معضالت شهرها بخصوص شـهرهای بـزرگ اسـت. اختصـاص دادن قسـمتی از       استفاده نمی

هـای شـهری    ای( اساساه استفاده درستی از سطح خیابـان  عرض خیابان به پارکینگ )پارکینگ حاشیه

وسـیله توقـف و    گیـرد بـه   ها که برای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار مـی  نیست و سطح خیابان

رو تأمین پارکینـگ در کلیـه    از اینها کاسته خواهد شد.  پارک وسایل نقلیه اشغال و از ظرفیت خیابان

 ابد. ی ها ضرورتی بالانکار می پهنه

 شوند:  بندی می ها معمواله به دو دسته زیر تقسیم پارکینگ

 های خصوصی و جمعی   پارکینگ -الف

های خصوصی و جمعی معمواله توسط اشخاص ساخته و برای استفاده سـاکنین در   پارکینگ

باشد و کنترل آن توسط خـود مالـک یـا     آن واحد یا مجتمع یا برای مراجعین و مهمانان می

 ت گرفته و عموم حق استفاده از آن را ندارند.مالکین صور

 های عمومی  پارکینگ -ب

شـود کـه توسـط شـهرداری یـا       هایی اطالق مـی  های عمومی معمواله به پارکینگ پارکینگ

 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای استفاده عموم ساخته شده است.

 ضوابط و مقررات پارکینگ خصوصی و جمعی   -2-4-1

صدور پروانه جهت احـداث سـاختمان جدیـد و یـا      ،تفصیلینگری بازاز تاریخ تصویب طرح 

پارکینـگ براسـاس    ،های الزم محل کنترلو های موجود  افزایش واحد یا زیربنای ساختمان

 طرح خواهد بود.این ضوابط 

 تواند تأمین شود:  محل پارکینگ: محل پارکینگ موردنیاز به یکی از صور زیر می  -7-4-0-0

 واحدی بصورت پارکینگ روباز های تک فضای باز( برای ساختمان) یاطاستفاده از ح -الف

سـطح   دواحد پارکینگ استفاده نمواز حیاط بعنوان یک  توان میواحدی   های تک در ساختمان :1 تبصره

 شود. پارکینگ جز  فضای باز محسوب می

را طبـق   های مورد نیـاز  گدن تعداد واحدها به تعداد بیشتر، بایستی پارکینش  در صورت اضافه :2تبصره 

 .ضوابط تأمین نماید
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محدوده مجـاز احـداث   در از فضای پیلوت یا طبقات در محدوده سطح اشغال یا زیرزمین  -ب

، در این صـورت سـقف پارکینـگ    استفاده نمود بصورت پارکینگ مسقف توان زیرزمین می

 باشد. زیرزمین باید به نحوی طراحی شود که ایجاد فضای سبز به راحتی مقدور

توانـد   و مازاد بودن فضا در همکف، فضای مازاد همکف میپیلوت  دردر صورت تأمین پارکینگ تبصره: 

  مورد استفاده قرار گیرد.در حد تراکم مجاز بصورت مسکونی 

التفـاوت   ج: در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حـد مجـاز، اسـتفاده از مابـه    

و ارائـه نقشـه    ضـمن طراحـی   ورت پارکینـگ روبـاز  سطح اشغال تا حد مجاز آن بصـ 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.   می ها، جانمایی پارکینگ

درصد مفروض است مالک قصد  51مترمربع با سطح اشغال مجاز  411مثال: قطعه زمین به مساحت 

آزاد تواند در فضای  هایی که می درصد سطح اشغال استفاده نماید تعداد پارکینگ 12دارد از 

 منظور گردد برابر است با: 

50 مترمربع    37
400 52

100

 
  
 

 

توان در  فضای آزاد  پارکینگ را می 7مترمربع مساحت هر پارکینگ تعداد  75این با فرض  بنابر

 بصورت روباز منظور نمود.

 مـومی ع  تجـاری ـ اداری و کـاربری    های کاربریپارکینگ برای  در صورت عدم امکان احداث -د

 بینی گردد.   اند در زمین دیگری پیشتو می در همان ساختمان، پارکینگ موردنیاز

یا تمام پارکینگ یک عملکرد در قطعه زمین دیگر، ضـرورت دارد   یبینی بخش در صورت پیش :1تبصره 

اسناد مالکیت زمین در نظر گرفته شده برای پارکینگ به همراه اسناد قطعـه زمـین اصـلی بـه     

ائه و پروانه ساخت برای هر دو قطعه همزمان صادر و در پایان کار نیز موضوع قیـد  شهرداری ار

های در نظر گرفته شده در قطعه دیگر جز  مشاعات قطعه  تا در هنگام تفکیک اعیانی پارکینگ

  اول منظور و امکان تبدیل و تغییر آن فراهم نگردد.

تجـاری ـ   مخـتلط  هـای   ، کـاربری ارینـو و تجاری  مسکونیهای  مجتمعحداکثر فاصله پارکینگ تا : 2تبصره 

 باشد. می متر 051تجاری شهری  ، مسکونی

 مارسـتانها، یب ،یردولتـ یغ وی دولتی ها شرکت و مؤسسات نهادها، سازمانها، ارگانها، ادارات، هکلیهـ: 

 زمـان  در دارنـد، ی ادیز نیمراجع که مختلفی عملکردها بای ساختمانها و بزرگی فروشگاهها

 نیمـراجع  ازیـ موردن نگیپارک نیتأم به ملزم خود،ی فضاهای سامانده یا و بنا دیتجد یا و احداث
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 گـر ید محـل  در یـا  و سـاختمان  همـان  دری لیتفصـ  طـرح  ضوابط اساس بر خود ازین بر عالوه

 .  باشند یمی متر 111 شعاع تا حداکثر

کان تـأمین پارکینـگ را در محـدوده    امکه قطعه زمین دیگری که جهت تأمین پارکینگ برای قطعاتی :  1 تبصره

  متر و بیشتر باشد. 06حداقل گذر بامترمربع مساحت داشته و در بر  111 قطعه اصلی ندارند بایستی حداقل

عملکردهای خدماتی و عمومی قطعاتی که قادر بـه تـأمین پارکینـگ در محـدوده اراضـی       در محدوده  :2تبصره 

بـرای کمبـود پارکینـگ     ازا  هر واحد پارکنیـگ(  مترمربع به 05)یاز توانند به میزان مورد ن می نیستندخود 

نماید، خریداری و به شهرداری واگذار گـردد تـا بـا تجمیـع آنهـا       شهرداری تعیین میکه خود قطعاتی را 

    های عمومی توسط شهرداری اجرا گردد.    پارکینگ

ـ ز طبقـات  دری شهری ها پهنه هیکل در واقعی ها پالک و قطعات در ضوابط بر مازاد نگیپارک احداث :3  تبصره  ری

 .  باشد یم مجازی ساختمان تراکم در محاسبه بدوند سطح اشغال مجاز ح در( زیرزمین) همکف

هـا و تعـداد واحـد     تأمین پارکینگ هر ساختمان باتوجه بـه کـاربری و در تمـامی پهنـه     -7-4-0-7

و یا عدم خـالف  بینی شده در ضوابط طرح الزامی است و صدور هرگونه پایان کار  پیش

مکـانی  مـذکور در همـان سـاختمان و یـا     شده  بینی پیشهای  منوط به تأمین پارکینگ

 خواهد بود. تعیین شدهدر فاصله  دیگر

 7بایسـت طبـق تبصـره     و مالکین مـی  باشد در شرایط ذیل ممنوع میاحداث پارکینگ  -7-4-0-1

 نسبت به تأمین کسری پارکینگ اقدام نمایند.  0-0-4-7قسمت )د( بند 

 بـدون کنـدرو   السیر )شـریانی درجـه یـک    در بر خیابانهای سریع هایی که لف ( ساختمانا

و متـر و بیشـتر    45براساس نقشه سلسله مراتب عملکـردی شـبکه( و بـه عـرض     

 داشته باشد.ن رو اتومبیلقرار داشته و دسترسی میادین شهری 

خطرناک )متشکل از حـداقل  متر از یک تقاطع  011ب ( در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از 

 شبکه مراتب عملکردی براساس نقشه سلسله (با دو یک یا درجه یک دو گذرگاه شریانی درجه

ج ( ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهـن  

 سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

گرفته باشد که به علت شیب زیاد احـداث پارکینـگ در آن    د( ساختمان در بر معبری قرار

 از نظر فنی مقدور نباشد.

 هـ ( امکان تأمین پارکینگ بخاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.
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در صورتیکه شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشـته باشـد و کسـری     -7-4-0-4

، که از طـرف شـورای شـهر    یعوارضمطابق با  واحد باشد  5 یا مساویپارکینگ کمتر 

ای واریز تا جهـت احـداث    توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانهگردد  میتعیین 

 «د» واحد باشد بر اسـاس بنـد   5)بیش از  پارکینگهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

 (تامین خواهد بود قابل 0-0-4-7ذیل بند 

هـایی کـه دارای انـواع عملکـرد و      هـا و مجتمـع   های موردنیاز ساختمان تعداد پارکینگ -7-4-0-5

های الزم برای هر یـک از کاربریهـا،    کاربری است برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ

 طبق ضوابط است.

مترمربع بعـالوه محـل مـانور خواهـد بـود. در هـر        01یک واحد پارکینگ حداقل  مساحت -7-4-0-6

 تر نخواهد بود.م 61/7متر و عرض آن کمتر از  5صورت عمق یک واحد پارکینگ کمتر از 

چنانچه سطح پارکینگ در فضای سرپوشیده باشد در صورتیکه مساحت هـر طبقـه از طبقـات     -7-4-0-2

تـا   511متر و چنانچه بین  4/7ارتفاع آن مترمربع باشد حداکثر ) مفید (  511کمتر از پارکینگ 

از  هایی با مساحت بیش و پارکینگ 6/7ارتفاع مفیدمترمربع مساحت داشته باشد حداکثر  0111

پارکینگ  در هر صورت ارتفاع مفیدمتر خواهد بود و  1مجاز  مفید مترمربع حداکثر ارتفاع 0111

 داشته باشد.   01/7تواند ارتفاعی کمتر از  و ورودی پارکینگ نمی نباشدمتر  71/7کمتر از 

 توان بیش از یک ورودی در هر قطعه مالکیت در بر خیابان، از طول مجاور به خیابان نمی -7-4-0-2

 متر برای دسترسی اتومبیل اختصاص داد. 6حداکثر  ومتر  1حداقل با رو  مبیلاتو

متـر باشـد و یـا مسـاحت سـطح       71در قطعات مالکیت که بر ضلع مجاور به خیابان بیش از   -7-4-0-9

و بیشـتر  واحـد   74پارکینـگ بـرای    یا احت داشته باشد ومترمربع مس 0111پارکینگ بیش از 

متر و یا یک رامپ به عرض  5/1به عرض مفید هر کدام جی باشد، تأمین دو راه ورودی و خرو

  متر الزامی است. 2مفید 

 طبقات داشته باشد. به ،پله وسیله راه به در زیرزمین باید دسترسی مستقیم پارکینگ احداثی   -7-4-0-01

 باشد. درصد می 05حداکثر شیب رامپ ورودی پارکینگ   -7-4-0-00

 باشد. متر می 71/7حداقل ارتفاع ورودی رمپ  -7-4-0-07

مپ نباید بیشـتر از  و زاویه شکست رباشد  متر می 1مپ حداقل رقوس داخل گردشی شعاع   -7-4-0-01

 درجه باشد. 5
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 باشد. مالک محاسبه طول رمپ منحنی، یک متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن می -7-4-0-04

و ایجـاد   باشـد  قطعـه از حد مالکیت  خارج مپ به هیچوجه نبایدر یستاو شروع شیب   -7-4-0-05

 .امی استرامپ الز ستیمتر ا 1حداقل 

 مپ ورودی پارکینگ در فضای باز ساختمان، جز  زیربنا محسوب نخواهد شد.مساحت ر  -7-4-0-06

 بجـز کـاربری مسـکونی    تواند در پیلوت و زیرزمین و یا طبقات پارکینگ ساختمان می  -7-4-0-02

احداث شود و محدودیتی از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالکیت با کـاربری  

 پارکینگ وجود ندارد.

 سکونت.  های مختلف  بط تأمین پارکینگ در پهنهضوا -7-4-0-02

 تعداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز در پهنه سکونت(  01جدول شماره ) 
 

  های مسکونی )فضای مفید( سطح خالص آپارتمان
 بدون در نظر گرفتن بالکن روباز

 تعداد پارکینگ مورد نیاز 

 0 مترمربع و کمتر  051واحدهای مسکونی با مساحت 

 5/0 مترمربع 711تا  051دهای مسکونی با مساحت واح

 7 مترمربع 711واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از 

 
در صورتیکه در نقشه جانمایی پارکینگ، بین ستونها دیوار یا مانعی وجود نداشته و سـتونها در طـرفین درب    :1تبصره 

سـانتی متـر نباشـد. فاصـله      41ن بیش از ماشین قرار نگیرند به شرطی که بعد ستون در جهت عمود بر ماشی

 تواند مورد محاسبه قرار گیرد. آکس تا آکس ستونها می

    )حذف( طبقه طرح اجرایی الزامی است. 6و بیشتر از متر،  سانتی 41 طبقه 6ساختمانهای تا برای  تذکر:

 

صرفاه یک به یک )یعنی هر خـودرو فقـط مـزاحم یـک خـودرو       نگ وابستهتأمین پارکی -7-4-0-09

که بـه دو واحـد پارکینـگ نیـاز     قط در مورد پارکینگ واحدهای مسکونی د( فدیگر باش

 باشد. دارند مجاز می

درصـد کـل    71 واحد و بیشتر تأمین پارکینگ به تعـداد  71های مسکونی با  در مجتمع -7-4-0-71

 ، ضروری است.جهت پارکینگ میهمان های اصلی جدا از پارکینگ واحدها
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 ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه فعالیت -7-4-0-70

های فعالیت و مختلط براساس نـوع و مقیـاس عملکـرد فعالیـت،      پهنهدر  -7-4-0-70-0

ضـوابط احـداث   ای و شـهری   ای و فرامنطقـه  ای، منطقـه  های محلی و ناحیه شامل مقیاس

خصـوص تعـداد پارکینـگ     گردد. در پارکینگ )تعداد واحدهای پارکینگ موردنیاز( تعیین می

ای، سـطح   عملکـرد شـهری و منطقـه   های با  پهنهواقع در سایر عملکردهای غیر مسکونی 

   (0شهر به سه حوزه تقسیم گردیده است. )مطابق نقشه شماره 

ضـابطه   جـز  حـوزه باالتر)بـا    ،قراردارنـد هـا  حـوزه   مرزی هایی که دربر خیابانها پالک :1تبصره 

 گیرد. می پارکینگ بیشتر( قرار

انتهای محـدوده  یرازی و دکتر حسابی تا شامل دکترشریعتی، میرزای ش 7خیابانهای واقع در ناحیه : 2تبصره

، شـمالی، قصرالدشـت   شهید رجائی تا کمربندی، پاسداران، ایمان جنـوبی و ، قانونی، فرهنگ شهر

 باشند. ر جمهوری اسالمی شامل حوزه یک میقدوسی غربی و شرقی و بلوا

 نواحی منفصل شهری جز  حوزه سه قرار می گیرند.واقع در های  پالک :3تبصره 

هـای بـا عملکـرد     واحـدهای تجـاری واقـع در سـایر پهنـه     تأمین پارکینگ مـورد نیـاز   : 4ه تبصر

 باشد.برابر ضوابط حوزه سه می تر پائین و متر 06ای( در معابر  )محله ای زیرمنطقه

های تجاری، اداری و خدمات که حداقل تعداد پارکینگ موردنیاز آنها براساس  در مجتمع: 5تبصره 

درصـد کـل واحـدهای     71توانـد حـداکثر    رکینگ و بیشـتر باشـد مـی   واحد پا 71ضوابط 

صورت پارکینگ مزاحم )کلیدی( تأمین گـردد. بـدیهی اسـت اعـداد      پارکینگ موردنیاز به

ولی در خصـوص پرداخـت    گردد. صورت ریاضی گرد می اعشار حاصل از محاسبه فوق به

  گردد. عوارض با اعشار محاسبه می

بـا توجـه بـه شـرایط ایـن       عملکردی مقیاس شـهری، طی در بر محورهای واحدهای تجاری خ: 6تبصره 

محورها ضرورتی در تأمین پارکینگ مورد نیاز خود در قطعه احداثی را نداشته و پارکینـگ خـود را   

توانند در قطعه زمین دیگر طبق شرایط مشخص شده تـأمین نمـوده و یـا بـا خریـد زمـین و        می

 نماید اقدام نمایند.   هایی که شهرداری تعیین می واگذاری آن به شهرداری در محدوده

 های مختلف ضوابط احداث پارکینگ )تعداد واحدهای پارکینگ موردنیاز( واحدهای تجاری در حوزه

 باشد. مطابق با جدول زیر می

 نوع کاربری
 معیار

 حوزه یک حداقل تعداد پارکینگ
 )مرکزی( 

 حوزه دو 
 )پیرامونی( 

 حوزه سه
 )حاشیه( 

 یک واحد مترمربع 51هر  مترمربع 11هر  مترمربع 71هر  اریتج

 یک واحد مترمربع 071هر  مترمربع 91هر  مترمربع 61هر  * بالکن تجاری 

   باشد. مترمربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می 71* تا 

درصـد   11یـزان  بایست بـه م  واحد پارکینگ نیاز دارند می 01های تجاری که بیش از  در مجتمع:  2 تبصره

  .  یابدتخصیص  صورت غیرکلیدی بهراجعین بینی شده جهت پارکینگ م پیش های  کل پارکینگ
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 باشد: می  (00بریها در پهنه فعالیت مطابق جدول شماره )دنیاز در سایر کار های مور تعداد واحد پارکینگ -7-4-0-70-7

 ( تعداد واحدهای پارکینگ در پهنه فعالیت 00جدول شماره ) 
 

 به ازا  رینوع کارب
 پارکینگ های  پارکینگ موردنیاز براساس نقشه حوزه

 1حوزه  7حوزه  0حوزه 

 0 کالس سههر  (0)کودکستان 

 0 هر دو کالس (0)دبستان

 0 هر دو کالس (0)دبیرستان نوبت اول

 0 هر کالس و هنرستان نوبت دوم دبیرستان 

 0 7 1 هر کالس  آموزشگاهها

   یعال آموزش
 0 5/0 7 (دیرمفیو غ دی)مف کل یربنایمترمربع سطح ز 011هر  یعال موسسات آموزش ریها و سا دانشگاه

 0 5/0 7 (دیرمفیو غ دی)مف کل یربنایمترمربع سطح ز 011هر  یقاتیمراکز و موسسات تحق

 اداری
 0 5/0 7 )مفید و غیرمفید( کل مترمربع سطح زیربنای011هر  کارکنان              

 0 )مفید و غیرمفید( کل زیربنای مترمربع 51هر  مراجعین              

 0 5/0 7 )مفید و غیرمفید( کل زیربنای مترمربع 51هر  (7)دفتر کار خصوصی

خدمات انتفاعی شامل شعب بانک، شعب پست، دفاتر پیشخوان و 

 +01پلیس 
 0 5/0 7 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع  71هر 

 4/1 66/1 0 )مفید( کل زیربنایمترمربع  71هر         تجاری

 بالکن تجاری 
ازا  هر  به ،متر مربع 71بیش از  مترمربع زیربنا معاف و 71تا 

 )مفید و غیرمفید( کل زیربنای مترمربع 71
11/1 77/1 05/1 

 0 7 1 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع   011هر  بیمارستان

 0 7 1 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع   011هر  درمانگاه و مرکز بهداشت

 0 7 1 )مفید(   زیربنای مترمربع 51هر  مطب پزشکان 

 0 7 1 )مفید(   زیربنای مترمربع 51هر  آزمایشگاههای طبی

 7 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع   011هر  موزه و کتابخانه

 1 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع  011هر  تلاتر و سالن اجتماعات و سینما

 7 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع   011هر  سایر کارکردهای فرهنگی

 0 )مفید و غیرمفید( کل زیربنایمترمربع   011هر  مذهبی

  0 مترمربع زمین 011هر  های ورزشی آبی( و مجموعه  ها و استادیوم ورزشی روباز )ورزشگاه

های سرپوشیده و چندمنظوره، استخر  )سالنورزشی مسقف 

 (1)های ورزشی کوچک منفرد های ورزشی و سالن مجتمع
  0 )مفید و غیرمفید( مترمربع سطح زیربنای کل 051هر 

 (4) )دارای مجوز گردشگری(جهانگردی و پذیرایی 
 )مفید و غیرمفید( سطح زیربنای کلمترمربع  75هر 

0 
 سطح عرصهمربع متر  411هر 

 0 اتاق 1هر  سه ستاره و هتل دو

 0 اتاق 7هر  هتل چهار و پنج ستاره

 0 )مفید(   زیربنایمترمربع سطح  51هر  (5)فضاهای جانبی هتل دو ، سه ستاره
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 به ازا  نوع کاربری
 پارکینگ های  پارکینگ موردنیاز براساس نقشه حوزه

 1حوزه  7حوزه  0حوزه 

 0 )مفید(   زیربنایمترمربع سطح  51هر  (4)ستاره فضاهای جانبی هتل چهار و پنج

 0 اتاق 6به ازا  هر  ستاره کی, هتل  ریمهمانپذ

 هتل آپارتمان
 0 هر واحدآپارتمان

 0 اتاق 7هر 

 (5)خدمات پشتیبان و جانبی هتل آپارتمان
 0 )مفید(   زیربنای مترمربع 51تا

 0 مترمربع اضافه 75ازا  هر  به

 (6)مراکز تفریحی
 0 مترمربع زمین  711هر 

 0 )مفید و غیرمفید( مترمربع سطح زیربنای کل 011هر 

 صنعتی و کارگاهی
 0 مترمربع زمین 011هر 

 0 )مفید و غیرمفید( مترمربع سطح زیربنای کل 51هر 

 پارکینگ 5حداقل   آژانس تاکسی

 7 مترمربع زمین 011هر  خدمات خودرویی

 0 )مفید و غیرمفید( مترمربع سطح زیربنای کل 011هر   (2)خدمات اجتماعی

 (2) ای فضای سبز و پارک محله

 --  مربعمتر 511کمتر از 

 واحد  1حداقل  مترمربع 5111تا  511

 یک واحد  مترمربع 251ازا  هر  به مربعمتر 01111تا  5111

 مترمربع مساحت 611هر  (2)ای فضای سبز و پارک ناحیه
0 

 مترمربع مساحت 511هر  (2)رک شهریفضای سبز و پا

 

 متر الزامی است.   5عمق   بینی فضای پارک جهت سرویس مدارس و مراجعین در مقابل مدارس به پیش (0)

مترمربـع بـه    711برای دفاتر کار خصوصی بـا مسـاحت بـاالتر از      تر ضابطه پارکینگ به منظور تشویق مالکین به احداث فضاهای دفتر کار وسیع (7)

 گردد.   )یک دوم( ضابطه محاسبه می 7/0صورت 

 سازی، زورخانه و... های بیلیارد، تنیس روی میز، بولینگ، شطرنج، ایروبیک، بدن های ورزشی کوچک منفرد مانند: سالن سالن (1)

   77/5/90براساس مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز مورخ  (4)

 باشد.   ، صرافی، تجاری و فروشگاه میخدمات جانبی شامل رستوران،کافی شاپ، تاالر و سالنهای همایش، بانک (5)

 تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد. درصد فضای باز می 75در مراکز تفریحی حداکثر  (6)

 های خدمات حمایتی، مؤسسه خیریه و کانونهای اصالح و تربیت و... شامل شورای محله، ناحیه و شهر، مجتمع (2)

کها و فضاهای سبز تعداد پارکینگ موردنیاز آن کاربری به تعداد پارکینگ مـورد نیـاز پـارک و    در صورت احداث کاربریهای مجاز به استقرار در پار (2)
 فضای سبز اضافه خواهد شد.
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آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ مورد تاییـد   الذکر برای هتل و هتل مورد نیاز بر اساس ضوابط فوقپارکینگ  :1تبصره

 شود. پارکینگ مورد نیاز از تعداد اتاقها و فضای جانبی کاسته میمین أباشد و در صورت عدم ت نمی

واحـد بـه    اعـداد اعشـاری حاصـل از محاسـبات تعـداد     در صورت امکان تأمین، های موردنیاز  در محاسبات تعداد پارکینگ :2تبصره

 گردد.   در صورت پرداخت عوارض به همان شکل اعشاری محاسبه می گردد و صورت ریاضی گرد می

دد. ایـن  صورت مجزا از پارکینـگ موردنیـاز کارکنـان تـأمین گـر      پارکینگ مورد نیاز جهت مراجعین به ادارات دولتی بایستی به :3ره تبص

 مساحت زمین در فضای باز تأمین گردند.  % 01از و حداکثر صورت کاهش سطح اشغال بصورت روب توانند در ها می پارکینگ

لـف بـه اخـذ عـوارض کسـری پارکینـگ       کاربری های مسکونی شهرداری مکپزشکان دردرخصوص کسری پارکینک مطب : 4تبصره 

 باشد.می

 لحاظ گردد.متر مربع یک واحد پارکینگ بصورت حاشیه ای   011تامین پارکینگ مساجد به ازای هر: 5تبصره 
 

 ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه مختلط -7-4-0-77

هـایی کـه از کاربریهـای     مجتمـع هـا و   های موردنیـاز سـاختمان   های مختلط پارکینگ در پهنه

متفاوت برخوردارند، تعداد پارکینگ موردنیاز معادل مجموع تعداد پارکینگهـای الزم بـرای هـر    

 باشد. یک از کاربریهای مسکونی و فعالیت می

های مختلط )فعالیـت   های موردنیاز کاربری االمکان سعی شود در طراحی پارکینگ حتی تبصره:

هـای   موردنیاز واحـدهای مسـکونی بصـورت مسـتقل از پارکینـگ      های با مسکونی( پارکینگ

 موردنیاز فعالیت طراحی گردد.  

 های حفاظت ضوابط تأمین پارکینگ در پهنه -7-4-0-71

هـای موردنیـاز براسـاس     کلیه مستحدثات مجاز به استقرار در این پهنه ملزم به تأمین پارکینگ

( G0فضـای سـبز عمـومی )    هـای  است و در زیرپهنه حفاظتجدول ضوابط پارکینگ در پهنه 

 باشد. باشد. ضوابط زیر مالک عمل می ها می که شامل انواع پارک

مترمربع نیاز به پارکینگ نیسـت   511با مساحت کمتر از  های محلی در پارک -7-4-0-71-0

مترمربع حداقل سـه واحـد پارکینـگ و     5111تا  511های با مساحت  و پارک

مترمربـع تـأمین حـداقل     251ازا  هر  به مترمربع 5111های بیش از  در پارک

 یک واحد پارکینگ الزامی است.

مترمربـع تـأمین حـداقل یـک واحـد       611ازا  هـر   بـه  ای های ناحیه در پارک -7-4-0-71-7

 پارکینگ الزامی است.
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مترمربـع تـأمین حـداقل یـک واحـد       511ازا  هـر   بـه های شـهری   در پارک -7-4-0-71-1

 پارکینگ الزامی است.

 ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی -7-4-0-74

شـود   فضای الزم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمـی بینی  عدم پیش

از معضالت شهرها بخصوص شهرهای بزرگ است. اختصاص دادن قسمتی از عرض خیابـان  

های شهری نیسـت و   ای ( اساساه استفاده درستی از سطح خیابان به پارکینگ ) پارکینگ حاشیه

گیرد و با هزینه گزافـی احـداث    نقلیه مورد استفاده قرار میسطح خیابانها که برای عبور وسایل 

 شود به وسیله توقف و پارک وسایل نقلیه اشغال و از ظرفیت خیابانها کاسته خواهد شد. می

های جدید شهری و بازسازی بافتهای قدیمی پارکینگ عمومی بعنـوان یکـی از    در توسعه

شود. لذا در این قسمت بـه شـرایط و   ریزی شهری باید در نظر گرفته  عناصر اصلی طرح 

 پردازیم. ضوابط پارکینگ عمومی می

 انتخاب محل مناسب برای پارکینگهای عمومی: -7-4-0-74-0

توجه شود که محل احـداث پارکینگهـای عمـومی بـه کاربریهـایی کـه مـراجعین آنهـا توقـف          

و بلنـد   کوتاهتری دارند ) نظیر بانک و داروخانه و ...( نزدیکتر باشد و برای توقفهـای متوسـط  

تـوان مسـیر پیـاده روی     مدت با توجه به نوع کاربریها نظیر ورزشگاهها، بیمارستانها و ... مـی 

 بیشتری را در نظر گرفت. 

 برای اتصال پارکینگ به شبکه گذرگاهها توجه به عوامل زیر ضروری است:  

 .باشد گردش ترافیک در داخل پارکینگ هم جهت با گردش ترافیک در خیابانهای اطراف - 0

 ترافیک متوقف در تقاطعها در زمان چراغ قرمز عدم تداخل با - 7

 ها عدم تداخل با ممنوعیت گردش - 1

 تقاطعهای اطراف بررسی اثرات ترافیک شبکه مخصوصاه - 4

 : پارکینگ راه ورودی و خروجی -7-4-0-74-7

باشـد، راههـای    در مواقعی که پارکینگ دارای ورودی و خروجی مجـاور یکـدیگر مـی   

متر از  1جدا کننده، حداقل با عرض  محوطهبایست بوسیله یک  خروجی میورودی و 

 .یکدیگر جدا شوند

 قرار دادن محل پارکها در پارکینگهای عمومی: نحوه -7-4-0-74-1

 در انتخاب محل و نوع جای پارک توجه به اصول زیر ضروری است:
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 .راهروهای اصلی در امتداد طول پارکینگ قرار گیرد -0

 .ا با یکدیگر حداقل باشدهروهانقاط تقاطع ر  -7

متـر و فاصـله    21کمتـر از  مسیر ،برای جلوگیری از سبقت اتومبیلها ، طول مستقیم  -1

 .متر باشد 11ها کمتر از  گرده ماهی

کش و سکو مشخص  سطوحی که برای پارکینگ نباید مورد استفاده قرار گیرد با خط -4

 ) جلوگیری از پارک غیر مجاز ( . گردد

هـای   ر خالف جهت حرکت عقربـه بای یکطرفه اگر جهت گردش داخلی در راهروه -5

  .ساعت باشد رانندگان دید بهتری دارند

  .مایل یکطرفه باشد یپارکها جا و جریان ترافیک در راهرو -6

  .درجه کمتر نباشد 45زاویه پارکینگ مایل از  -2

   .د داشته باشددرص 7یا  0از نظر تخلیه آبهای سطحی سطح پارکینگ شیبی معادل  -2

 محوطه سازی پارکینگ -7-4-0-74-4

بایست بوسیله نرده، دیـوار، گیاهـان و یـا فضـای بـاز و سـبز از بـر         حدود پارکینگ عمومی می

گذرگاههای عمومی به قسمی جدا شود که توقف وسیله نقلیه به هیج وجه موجبات خارج شدن 

یـن در کـف پارکینـگ    قسمتی از بدنه اتومبیل از مالکیت زمین پارکینـگ نشـود و عـالوه بـر ا    

بینی شود که راننده به هنگام توقف کردن وسـیله   ای پیش بایست جدولهای کوتاه و برجسته می

نقلیه ضمن برخورد چرخهای آن با این موانع متوجه وضـعیت اسـتقرار وسـیله نقلیـه در محـل      

سازی شده و موقعیت نگهبانی جهت کاهش تـراکم و   بایست کف پارکینگ می  توقف شود. کف

 توقف در محلهای ورودی می بایست با فاصله از در ورودی در نظر گرفته شود.

 :  ـ حرکتی پارکینگ معلولین جسمی -7-4-0-75

تعیـین   (07شـماره )  جـدول  در کلیه پارکینگهای عمومی باید تعدادی جای پارک کـه در 

 .گردیده برای استفاده معلولین جسمی در نظر گرفت
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 های عمومی در پارکینگ ـ حرکتی پارکها برای معلولین جسمیحداقل تعداد جا( 07شماره )جدول 
 

 کل جا پارکتعداد 
 تعداد جا پارک برای معلولین جسمیحداقل 

 مطلق مطلوب

 - 0 75تا  0

 0 7 51تا  76

 7 1 011تا  50

 درصد کل جا پارکها 7 درصد کل جا پارکها 1 011بیش از 

  

 

 بایست رعایت گردد:   جسمی مینکات زیر در طراحی پارکینگ معلولین  

   .باید محل جاپارکهای مخصوص معلولین جسمی باعالمت استاندارد مشخص شود -

   .مشخص شود یقع بین جاپارکهای معلولین جسمی باید با خط کشافاصله و -

   معلولین جسمی نباید ناچار شوند در مسیر خود به طرف بنای مورد نظر راهروها را قطع کنند. -

هـای   ناچار شوند که در مسیر خود به طرف داخل بنا، از پشت اتومبیلجسمی  نباید معلولین -

 سطح( بگذرند. صورت هم پارک شده )به

 نباید در مسیر حرکت معلولین جسمی پله بگذارند.   -

شـود کـه طـراح     به منظور سادگی جابجایی معلولین جسمی و همچنین سادگی اجرا  توصیه مـی 

صورت شیبدار طرح کنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه ضـلع        ا بهجاپارکهای مخصوص معلولین جسمی ر

سطح راهرو پارکینگ بگیرد. بـین جاپـارک و    را هم سطح سکو، و ضلع مقابل آن طرف سکو را هم

 رو شود.    تا مانع تجاوز وسیله نقلیه به داخل پیاده ای قرار دهد رو باید جدول برجسته پیاده

هـای شـهر    هـای واقـع در کلیـه پهنـه     پـالک احداث پارکینگ مازاد بر ضـوابط در قطعـات و    -7-4-0-76

 باشد.   ( براساس مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز میGاستثنا  پهنه  )به
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 آمدگی ضوابط پیش -2-5

با رعایـت   وسانتیمتر  071حداکثر به میزان  گذرآمدگی بنا در طبقات فوقانی در سمت  پیش -2-5-1

 .  باشد های هوایی برق بشرح زیر می حریم شبکه

 .  سانتیمتر 21به میزان متر  07کمتر از  متر تا 01 ضبا عر در معابر -2-5-2

 سانتیمتر.   011متر به میزان  71متر تا  کمتر از 07در معابر با عرض  -2-5-3

 سانتیمتر. 071به میزان متر و بیشتر 71در معابر با عرض  -2-5-4

متـر بـوده    01آمدگی روی پخ گذرهایی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از  پیشایجاد  -2-5-5

ای معـادل   بایسـتی بـا فاصـله    ،دگی مجـاز در گـذر  آم شد. در این صورت پیشبا میممنوع 

   .مدگی مجاز از شروع پخ خاتمه یابدآ پیش

 می باشد. متر 5/1حداقل ارتفاع از زیر قسمت پیش آمدگی تا کف گذر  -2-5-6

بست،  های بن آمدگی قائم دو پالک، در انتهای کوچه حداقل فاصله بین دو گوشه پیش -2-5-7

   باشد. متر می 7
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 ضوابط حیاط خلوت و نورگیر -2-6

 کلیه فضاهای اصلی ساختمان بایستی دارای نور و تهویه مناسب باشد. -2-6-1

رعایـت حـداقل    ،استفاده گردد های خواب و نشیمن از نورگیر اقچنانچه برای تأمین نور اط -2-6-2

متر الزامی است و چنانچـه مسـاحت ملـک     1مترمربع با عرض حداقل  07ورگیر مساحت ن

 باشد. درصد مساحت ملک می 6رمربع باشد این  میزان حداقل مت 711کمتر از 

 6مسـاحت   اقلاسـتفاده گـردد، رعایـت حـد     نـورگیر چنانچه برای تأمین نور آشـپزخانه از   -2-6-3

متر برای نورگیر الزامـی اسـت ایـن میـزان بـرای قطعـات بـا         7مترمربع با عرض حداقل 

 باشد. درصد مساحت ملک می 1مترمربع  711مساحت کمتر از 

  گیـرد  یاط خلوتهای واقع در شمال پالکهای شمالی که تمـام عـرض پـالک را در بـر مـی     ح -2-6-4

از   کمتر یمساحتکه  ها در صورتی این حیاط خلوت .باشدمتر  5/0دارای حداقل عرض بایستی 

گردد و در صـورتی کـه    محاسبه میو تراکم داشته باشد جز  زیربنا را  زمیندرصد مساحت  6

و تـراکم محاسـبه   زیربنـا  آن جـز   سطح باشد  زمیندرصد مساحت  6 آنها بیشتر از مساحت 

 باشد. ها جز  سطح اشغال ساختمان می خلوت در هر صورت مساحت این حیاطگردد.  نمی

پاسیو که به صورت متمرکز در یک نقطـه از سـاختمان احـداث    ـ کلیه فضاهای باز داخلی   -2-6-5

تـراکم  و آن جـز  سـطح اشـغال    سـطح   باشـد، مترمربـع   74گردد و مساحت آنها بیشتر از 

 گردد. منظور نمیو زیربنا ساختمانی 
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  ضوابط مربوط به سيما و منظر شهري -2-7
وسـازهاي   اعم از ساخته شده و يا سـاخت  سرپلهو نماسازي كليه وجوه قابل رويت ساختمان   -2-7-1

 باشد. ميالزامي است و پايان كار ساختمان پس از تأييد انجام اين امر مجاز جديد 

ط اي باشد كه عالوه بر رعايت ضـواب  در احداث ابنيه، انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد بگونه  -2-7-2
و سـاير مصـوبات شـورايعالي شهرسـازي و     و مقررات طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي شهري 

 زيست نشود و قابل بازيافت و پاكسازي باشد. معماري ايران موجب آلودگي محيط

 نماسازي شود. آجر و سنگ مانند با مصالح روشن االمكان  حتيسطوح بايد وجه غالب    -2-7-3

نظـر شـهري مجـاز    در يـك م  فعاليت معرفيهاي فعاليت و مختلط، تعدد تابلوهاي  در پهنه   -2-7-4
داره هـر يـك از معـابر    تنها  مجاز به استفاده از يك تابلو در نما يـا جـ   باشد و هر فعاليت نمي

 شيه آن قرار دارد، است.مذكور در حا شهري كه فعاليت

 ل خشك نمودن البسه ودر طراحي ابنيه در پهنه سكونت فضاي موردنياز جهت انباري و مح  -2-7-5
احداث تأسيسات (چيلر، كولر و ....) بصورت نمايان در منظر شهري ممنوع است و تأسيسـات  

 شوند. از نظر ديد عمومي حذفنماي اصلي ساختمان و متناسب با بايستي با تمهيدات مناسب 

 درصد كل سطح نما، مجاز است. 20 حداكثر اي با مساحت استفاده از سطوح شفاف و شيشه  -2-7-6

شهرداري  هاي تأسيساتي در نماهاي اصلي ساختمانها و بناها ممنوع است. تعبيه كانال و لوله  -2-7-7
هـاي   و لولـه   هايي كه در نماي اصلي آنها كانـال  مجاز است كليه مالكين و ساكنين ساختمان

 رد بنمايد.اتي به كار رفته الزام به رفع موستأسي

موجـود، رعايـت    ساختمانهايواحدهاي نوساز در همسايگي  در بكارگيري مصالح ساختماني  -2-7-8
 الزامي است. در نماي بنا هماهنگي

  متر از لبه بام صورت پذيرد. 3حداقل به فاصله  فهاي صا نصب تأسيسات روي بام  -2-7-9

 ها مجاز نيست. ر كردن وسايل بر روي پشت بام و بالكناحداث انبار موقت و دائم و انبا -2-7-10

 هاي زمين به سمت پالكهاي مجاور مجاز نيست. لبهديوارهاي واقع در در يا بازشو پنجره  ايجاد -2-7-11

واحدهاي مسكوني مجزا در يـك  حداقل فاصله مجاز پنجره فضاهاي اصلي رو به يكديگر از  -2-7-12
 متر است. 3طبقه 
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  متر است.  80/2 و اتاقك آسانسور از روي كف نهايي بام حداكثر ارتفاع مجاز سرپله -2-7-13

ـ   بـا مصـالح   و نماي جانبي نماسازي مشرف به حياط همسايه  -2-7-14 ا نمـاي  مناسـب و هماهنـگ ب
 االجراست. عهده مالك بوده و الزم ساختمانهاي همسايه به

 مورد بررسي و به تأييد برسد.  شهرداري بايست در كميسيون معماري مي نماي ساختمانها -2-7-15

 

  »تغيير  قابل«و » قطعي« هاي كاربري -2-8

ليـه  بندي تهيه شده است، ليكن در جهت حفظ حقـوق شـهر ك   طرح تفصيلي شهر شيراز با رويكرد پهنه
هاي مصوب پيشين كـه بصـورت كـاربري     اراضي و سطوح خدمات عمومي (غيرانتفاعي) حاصل از طرح
در و اي  اي و منطقه اي و ناحيه ريزي محله موجود و يا اراضي باير و در چارچوب نيازهاي برآمده از برنامه

هـاي طـرح تفصـيلي     بر روي نقشـه  »قطعي«صورت كاربري  اند، به موقععيت مناسب استقرار قرار گرفته
از اسـتانداردها و ضـوابط   و آن دسته از اين اراضي كه به داليل عدم برخورداري  .مشخص گرديده است
  در طرح مشخص شده است. » قابل تغيير«قابليت تحقق ندارد با كاربري  5-3استقرار مندرج در بند 

 باشد.  هرداري ميكاربري اين سطوح منوط به پرداخت حقوق شهري تغيير كاربري به شتغيير  -2-8-1

 اراضي باير تعيين گرديده است، تغيير كاربري منوط بـه  روي برقابل تغيير كاربريدر مواردي كه  -2-8-2
 باشد.  ميو تصويب در كميسيون ماده پنج تهيه طرح انطباق 

پـس از تغييـر، تـابع    قابل تغيير كاربريوساز در اراضي با  نحوه استفاده از اراضي و ضوابط ساخت -2-8-3
 كه كاربري مذكور در آن واقع شده است.  اي است پهنه
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 ضوابط عمومی احداث بنا -2-9

سطوح ایوان و بالکن، در محاسبه سطح مجاز ساختمانی در صـورتی کـه از یـک طـرف       -2-9-1

1بسته باشد 
2

2مساحت آن و چنانچه طرفین آن بسته باشد  
3

مساحت آن و چنانچـه کلیـه    

تـراکم  دیوار، شیشه یـا شـبکه مسـدود باشـد تمـام سـطح آن جـز         له جهات آن به وسی

 شود. میمحسوب  ساختمانی

پارکینـگ  که برای انبار، محل تأسیسات و مشروط به این و سایر طبقاتزیرزمین و پیلوت   -2-9-2

، در حد سطح اشـغال مجـاز طـرح تفصـیلی      در نظر گرفته شده باشد،و فضاهای عمومی 

 خواهد شد.جز  تراکم ساختمانی محسوب ن

  گردد. در طبقات جز  تراکم ساختمانی محسوب می منضم به واحدها خصوصی  انباری : تبصره

 )درحـد سـطح اشـغال مجـاز(    حداکثر ارتفاع سطح تمام شده سقف زیـرزمین از کـف معبر   -2-9-3

 متر تجاوز نماید. 51/0نبایستی از 

ارتفـاع آن از   باشـد و  و کولر جز  سطح ساختمانی و ارتفـاع مجـاز نمـی    پوشش منبع آب -2-9-4

 متر تجاوز نماید. 51/7نبایستی از مصوب طرح تفصیلی آخرین حد ارتفاع مجاز 

در حاشیه معابر عمومی و در اجرای طراحی حریم تجاری در صورت ایجاد و احداث رواق   -2-9-5

حـرائم  و ها  سازی مصوب مشروط به اضافه شدن سطح این رواق های بدنه طرح وشهری 

 مجاز محاسبه نخواهد شد. یتراکم ساختمانآنها جزو  به فضای عمومی شهر، سطح

 باشد. نمیپله برای دسترسی طبقات فوقانی از طریق فضای باز مجاز  ایجاد راه -2-9-6

تراز کردن خط آسمان بنـا بـا خـط آسـمان بناهـای       انداز بام برای هم اضافه ارتفاع دست  -2-9-7

ارتفاع مجـاز   قلحدا حداکثر ارتفاع مجاز محسوب نخواهد شد.  مجاور بالمانع است و جز

 باشد. میمتر 0و حداکثر سانتیمتر  21انداز  دست

   انداز الزامی است. وساز دست ایمنی در طراحی و ساخت مسائلرعایت  تبصره:
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گردنـد و صـدور مجـوز آنهـا      در محورهای شمالی ـ جنوبی، قطعاتی که شـامل تعـریض مـی     -2-9-8

ای باشـد کـه    گونه ختمان بایستی بهآمدگی سا باشد، میزان پیش براساس مساحت سند اولیه می

 مزاحم قطعات همجوار نگردد.    

 الزامی است. 7211نامه  و آئینساختمان  مباحث مقررات ملیکلیه طراحی ساختمان، رعایت در -2-9-9

 متر بیشتر باشد. 5/7از از کف حیاط ارتفاع دیوار محوطه پالک نبایستی  -2-9-11

 ر هر حالت الزامی است.ایجاد دسترسی برای کلیه واحدهای مسکونی به حیاط، د -2-9-11

 باشد. متر می 6/1واحدهای تجاری )گردش خریدار(  اکثر ارتفاع مجاز حریمحد -2-9-12

 باشد.   متر می 6/1در واحدهای تجاری خطی حداکثر ارتفاع مجاز کرسی واحدهای تجاری  -2-9-13

 باشد. ایجاد زیرزمین خارج از حد مالکیت و در زیرگذرها مجاز نمی   -2-9-14

باشـد،   های جانبی بناها مجـاز نمـی   ها و نقاشیهای تبلیغاتی در بدنه نصب تابلو اعالنات و نوشته -2-9-15

 شود. مگر مواردی که رأساه توسط شهرداری انجام می

بینی گـردد   محل نصب تابلوهای کلیه اماکن تجاری خدماتی بایستی در طرح معماری بنا پیش -2-9-16

اری که به تأییـد  بینی شده در طرح معم و پس از احداث بنا نصب تابلوها فقط در محلهای پیش

 باشد. شهرداری رسیده است مجاز می

 طرف معبر ممنوع است.   رو و درب حیاط به بازشو درب ماشینسمت  -2-9-17

ها در طبقه همکف که به منظور ایجاد ورودی یـا معبـر سرپوشـیده عمـومی      نشینی کلیه عقب -2-9-18

بـه گـذر    صـل متو ختالف ارتفاع با گـذر داشـته   متر ا 6/1در صورتیکه حداکثر گردد،  ایجاد می

 زیربنا محسوب نخواهد شد.تراکم و عمومی باشد جز  

محسـوب   تراکمشود جز   سطح پلکانی که صرفاه به منظور خروج اضطراری طراحی و اجرا می -2-9-19

 شود. نمی

باشند ساختمانهای قدیمی کـه   در زمینهای تفکیکی که دارای طول یکسان و در یک راستا می -2-9-21

 باشند. اند مالک عمل پیشروی نمی ساز نمودهو کمتر یا بیشتر از حد ضابطه ساخت

صدور هرگونه مجوز جهت انجام تعمیراساسی و تغییراساسـی مـی بایسـت بـا رعایـت عقـب        -2-9-21

 نشینی مطابق طرح تفصیلی و ضوابط باشد.
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باشند عرصه مالک عمـل جهـت    نشینی )یک یا چند نوبت( می زمینهای مشاعی که دارای عقب -2-9-22

نشینی است. مثاله چنانچه مساحت عرصه پـس   آخرین عقبسطح اشغال، مساحت عرصه پس از 

مترمربع تقلیل یابد مساحت مالک عمل بـه لحـاظ    051مترمربع به  711از چند نوبت تعریض از 

 باشد. مترمربع( می 051سطح اشغال، پیشروی و حدود ابعاد اربعه مساحت باقیمانده )

ی مغـایرت باشـد   ادار حت سـند های دارای سند چنانچه مساحت وضع موجود و مسـا  در زمین -2-9-23

مالک موظف است سند خود را اصالح نموده و شهرداری براساس سـند اصـالحی نسـبت بـه     

 صدور مجوز اقدام نماید.  

 هایی که، بخشی از پالک در طرح تعریض قرار دارد:   در کلیه پالک -2-9-24

ن سـطح  درصد مساحت ملک باشد، میـزا  01که میزان مساحت در تعریض کمتر از  در صورتی -الف

 اشغال و تراکم براساس سند اولیه است.

درصد مساحت ملـک باشـد، سـطح     01که میزان مساحت در تعریض پالک بیش از  در صورتی -ب

باشـد. در ایـن    اشغال براساس باقیمانده پالک پس از تعریض و تراکم، براساس سند اولیه مـی 

تر با رعایـت حقـوق مجـاورین     یابی به تراکم نهایی حداکثر تا یک طبقه اضافه صورت تا دست

 باشد.   بالمانع می

قـرار گرفتـه باشـد کـه براسـاس ضـوابط        چنانچه پالکی در بین دو پالک ساخته شـده قبلـی   -2-9-25

ساختمانی قبل و با اخـذ مجوزهـای قـانونی دارای تعـداد طبقـات و ارتفـاع بیشـتر از ضـوابط         

رعایـت کلیـه ضـوابط و     تواند با ساختمانی طرح تفصیلی مصوب )جدید( باشند، پالک فوق می

ازای هـر واحـد مسـکونی     خصوص تأمین پارکینگ و رعایت حداقل فضـای بـاز بـه    مقررات به

 های مجاور احداث بنا نماید.   مطابق پالک

مجـاز ملـک   دارای پیشروی بـیش از حـد    کهنوساز بوده ای  رت قطعهمجاودر  یچنانچه پالک -2-9-22

% 51حـداکثر تـا   از شهرداری باشد کار  دارای پایان وباشد  (ضوابط طرح تفصیلیفوق )طبق 

 .باشد بالمانع میپالک مجاور میزان پیشروی ضلع مشترک  به عرض زمین
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بـوده کـه بـیش از حـد مجـاز ضـوابط       قـدیمی   ت پالکی بـا سـاخت  مجاور در ای قطعهچنانچه  -2-9-27

 وساز نموده است، حتی با اخذ رضایت از پالک مجاور قدیمی، مجاز بـه پیشـروی بـیش از    ساخت

 باشد.   حد مجاز تعیین شده در پهنه نمی

چنانچه دو قطعه مجاور یکدیگر بـه دلیـل اسـتقرار در دو پهنـه متفـاوت دارای میـزان مجـاز         -2-9-28

 متفاوتی در پیشروی باشند:  

ای کـه در محـدوده پیشـروی     که قطعات مجاورین ساخته نشده باشد، آخرین قطعـه  در صورتی -الف

% عرض زمین خود را با قطعـه بـا پیشـروی مجـاز     51ی در حد تواند با پیشرو باشد، می کمتر می

 بیشتر تطابق دهد. 

 

 

 

 

 

 

 
نمـوده  احـداث بنـا    ،که آخرین قطعه واقع در پهنه با پیشروی کمتر براسـاس ضـوابط   در صورتی -ب

% عرض زمین میزان پیشروی خود را 51باشد، اولین قطعه واقع در پهنه با پیشروی بیشتر در حد 

اور منطبق نماید. بدیهی است در این صورت میزان کسـر شـده از سـطح اشـغال در     با قطعه مج

 گردد.  محاسبات تراکم نهایی منظور می

 

 

 

 

 

 

طبقـات  ی حد مجاز سطح اشغال و پیشروی دردر صورت درخواست تراکم تشویقی بام سبز بایست -2-9-29

  رعایت گردد. 
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نار یکدیگر قرار گرفته باشند، مـثاله  هایی که با دو نوع تفکیکی متفاوت در ک در مجاورت پالک -2-9-31

پالک اول دارای تفکیکی شرقی ـ غربی بوده و پالک دوم دارای تفکیکـی شـمالی ـ جنـوبی      

باشد و الگوی استقرار بنا در پالک متقاضی بایستی مطابق ضابطه باشـد، میـزان پیشـروی در    

 ضلع مجاور با تفکیکی باید صرفاه در حد مجاز ضابطه باشد.  

 وساز نماید.   های ناهمگون هر پالک در حد مجاز خود بایستی اقدام به ساخت یدر تفکیک -2-9-31

 را صادر نماید. میتواند مجوز احداث بنای دو بلوکشهرداری  (S) ≥ 611 اگر مساحت پالک اجازه بدهد:  1تبصره 

 مای اصلی، مای برون، مقرر گردید نماهای جانبی نیز مانند نها نسبت به مجاورین درخصوص پیشروی بلوک : 2تبصره 

 نما شود.
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 مشاعات  -2-11

 باشد. های مسکونی و غیرمسکونی مطابق جداول زیر می فضاهای مشاعی در کلیه ساختمان

 های مسکونی  فضاهای مشاعی و مجاز به احداث در مشاعات ساختمان( 01جدول شماره )

اعات مش

های  ساختمان

 مسکونی

گ
کین

پار
**

*
 

ی
ار

انب
 

ی
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ف

 
 ها

ت
سا

سی
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له 
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شو

 

 راه
ور

س
سان

و آ
ه 

 پل
رو،

 

ش
رز

و
 

ش
واک

ه
 

ها
یر

رگ
 نو

ا و
ه

 

                حیاط

                زیرزمین

                همکف یا پیلوت

                طبقات

                بام پشت

 
 مترمربع مجاز است. 1، حداکثر در حیاط * مساحت سرویس بهداشتی

 باشد. مترمربع مجاز می 51 ، حداکثرها * مساحت سرایداری برای مجتمع* 
 نماید. حیاط تأمین میخشی از پارکینگ مورد نیاز را در ب ومجاز احداث بنا کرده * * * پارکینگ در حیاط مربوط به واحدهایی است که کمتر از سطح اشغال 

 

 غیرمسکونی )تجاری ـ اداری و خدمات( مجتمع هایفضاهای مشاعی در (  04جدول شماره )  

مشاعات ساختمانهای 

ی تجاری ـ اداری و خدمات
بان
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 *
 *
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سان
و آ

ه 
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ت
سا

سی
تأ

 

          حیاط
          زیرزمین
          همکف 
          طبقات
          بام پشت

 
 مترمربع 41* مساحت اتاق مدیریت و سایت کامپیوتر حداکثر 

 مترمربع 51سرایداری حداکثر  * *
 مترمربع 6عات حداکثر اطال* **

    07 -7-1ارجاع به بند  ****
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 سایر ضوابط عمومی -2-11

احداث ساختمان پست ترانسفورماتور برق و ساختمان جهت دستگاههای تلفـن شـهری    -2-11-1

باشـد. بـدیهی    ها مجـاز مـی   )بدون فضای اداری( و ایستگاه تقلیل فشار گاز در کلیه پهنه

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ضـروری   است رعایت ضوابط ایمنی موردنظر اداره آتش

 روها ممنوع است.   الزم به توضیح است احداث فضای فوق در معابر عمومی در پیاده است.

ریب و یا احداث ساختمانهای جدید و یا الحاق ساختمان دیگر با هـر نـوع کـاربری    هرگونه تخ  -2-11-2

 ی انجام پذیرد.به ساختمان قبل و تغییرات اساسی ساختمان بایستی با مجوز شهردار

باشـد،   و تغییر عملکردی فضا می های که منجر به تغییر ساز تعمیرات و تغییرات اساسی -2-11-3

هرگونه تعمیرات و تغییرات غیراساسـی نظیـر    باشد. نیازمند اخذ مجوز از شهرداری می

هـای داخلـی سـاختمان،     سـازی محوطـه   بام، کـف  کاری، مرمت پشت کاری، کاشی گچ

سـازی داخـل    ، برق، گاز، تلفن و فاضـالب( عملیـات محوطـه   تعمیرات تأسیساتی )آب

 فضای باز قطعه مالکیت نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

 نماسازی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری دارد. تبصره:

و شهرسـازی   راهپس از تصویب این ضوابط در کمیسیون مـاده پـنج قـانون تأسـیس وزارت       -2-11-4

گیرد و چنانچه تغییر و یا اصـالحاتی،   عمل شهرداری قرار میو مالک  جاریجایگزین ضوابط 

 بایست موارد مجدداه به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. موردنیاز باشد می

 ها الزامی است   یمنی در کلیه پهنهنشانی و خدمات ا رعایت ضوابط آتش   -2-11-5

شـامل  در صورتیکه یک قطعه مالکیت مشمول چند نـوع ضـابطه گـردد بـاالترین ارجحیـت        -2-11-6

 گردد. ضوابط عمومی می

عـالی شهرسـازی و    مصوبات کمیسیون ماده پنج در چارچوب طرح راهبردی مصـوب شـورای    -2-11-7

ای در محـدوده تعـاریف    های غیراساسی آن بـوده و هرگونـه مصـوبه    معماری ایران و مغایرت

 عـالی  تصویب شورای های اساسی طرح پس از تأئید در کمیسیون ماده پنج بایستی به مغایرت

دبیرخانـه  های اساسی طرح به عهـده   شهرسازی و معماری ایران برسد. تشخیص مغایرت

 باشد. استان فارس میکمیسیون ماده پنج 
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بايستي از طريـق شـبكه    هدايت هر نوع فاضالب به گذرهاي عمومي ممنوع است و مي   - 11-8- 2
 فاضالب شهر دفع گردد.

ي ها محوطه و آثار هيكل دري) بازساز وي نوساز ،يزبهسا اء،ياح مرمت،( وساز ساخت ضوابط - 11-9- 2
 مصـوب  مقررات و ضوابط تابعي فرهنگ راثيم سازمان توسط شده ثبتي فرهنگ وي خيتار
 . بود خواهدي فرهنگ راثيم

سازي اين ابنيه  تغيير در نماي ابنيه ارزشمند تاريخي ممنوع، و هرگونه اقدام براي ايمن  -11-10- 2
 به مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. و تغييرات در داخل بنا، منوط

در طراحي كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني رعايت كليه مباحث مقررات ملـي   -11-11- 2
 ساختمان الزامي است. 

و تغييـر كـاربري، افـراز و تقسـيم و تفكيـك       ديلبضوابط و مقررات مربوط به ترعايت  -11-12- 2
 14اسـاس دسـتورالعمل مـاده    باغات و اراضي كشاورزي و آيش در محدوده شـهري بر 

در اجراي ايـن   الزامي است.هاي بعدي  و اصالحيه 25/4/74زمين شهري مصوب مورخ 
رعايـت   1359ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصـوب  

ها در خارج از محـدوده شـهري    گردد. همچنين قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ
هـا و   به منظور حفظ كاربري اراضـي زراعـي و بـاغ    1/8/85حيه و اصال 31/4/74مورخ 

 باشد.  االجرا مي وري آنها الزم تداوم بهره

 147استناد مواد  كليه اراضي مشجر با اراضي با كاربري باغ و فضاي سبز در طرح كه به -11-13- 2
تفكيـك و   14نامه مـاده   قانون ثبت به قطعات كمتر از مساحت قيد شده در آيين 148و 

گيري در خصـوص تعيـين و يـا تغييـر كـاربري و يـا        اند هر گونه تصميم راز گرديدهيا اف
    وساز بايستي در كميسيون ماده پنج مطرح گردد.  ساخت

به منظور ممانعـت از   )R1(و سكونت عام ) M( و مختلط )S(هاي فعاليت در كليه زير پهنه -11-14- 2
ر پهنـه يـك   سه برابر حد نصـاب تفكيـك د   تفكيك اراضي و امالك در قطعات با وسعت

 قطعات با وسـعت پـنج برابـر حـد    در طبقه تشويقي معادل زيربناي مجاز آخرين طبقه و
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نصاب تفكيك در پهنه، دو طبقه تشويقي معادل دو برابر زير بناي مجاز آخرين طبقه در 
 باشد. طبقات با رعايت ضابطه عرض گذر مجاز مي

هاي مترو ميزان تشويق فوق براي قطعات  ه ادر محدوده حوزه تأثير ايستگوساز  ق ساختدر جهت تشديد تشوي: 1 تبصره
با مساحت سه برابر حد نصاب تفكيك در اين مناطق يك و نيم برابر تراكم آخـرين طبقـه و بـراي قطعـات بـا      

  گردد. مي ر تراكم آخرين طبقه تعيينمساحت پنج برابر حدنصاب تفكيك سه براب
هاي ميراث تاريخي و حرايم آنها چنانچه ضوابط تشويقي فوق از ضوابط ارتفاعي سازمان ميـراث   ودهدر محد :2تبصره 

 فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بيشتر باشد، ضوابط ميراث فرهنگي مالك عمل خواهد بود. 

هاي  فعاليت با عملكرد شهري و فراشـهري بـا زيـر    به منظور ارتقاء عملكرد محورها وگستره -2-11-15
هـاي  و كليه زيـر پهنـه   M121و  M111هاي و مختلط با زير پهنهS211 و  S122اي هپهنه

هاي مذكور كه داراي مساحت به قطعات واقع در پهنه )  R111( به استثناء  R1سكونت عام 
 نيازمند تهيـه طـرح تـوجيهي    به استثناي فضاهاي عمومي وباز  باشندبيش از يك هكتار مي

 باشند.  ون ماده پنج در چارچوب ضوابط ذيل ميانطباق) و تصويب در كميسي(

  هكتار  1) ضوابط ساختماني قطعات با مساحت بيش از 15جدول شماره (
  

حداكثر سطح  حداكثر تراكم  پهنه
حداقل عرض   ارتفاع  طبقات  اشغال

  گذر
S ( براساس طرح توجيهي )  45 ( براساس طرح توجيهي ) ( براساس طرح توجيهي )  35  
M   45 ( براساس طرح توجيهي ) ( براساس طرح توجيهي )  30  طرح توجيهي )( براساس  
R1 ( براساس طرح توجيهي )  36 ( براساس طرح توجيهي ) ( براساس طرح توجيهي )  25  

 

چنانچه ارتفاع (تعداد طبقات) يك قطعه با توجه به ضوابط پهنـه بـا عـرض گـذر خـود        -11-16- 2
ذيـل نسـبت    تصوير اند جهت زاويه تو ) محدود شده باشد، مي16(طبق جدول شماره 

 به احداث طبقات باالتر تا حد مشخص شده در پهنه اقدام نمايد. 
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 ها ( )پیوست ها نامه قوانین و آئین -2-12

باشـند در قالـب    وسـاز در شـهر شـیراز در ارتبـاط مـی      هایی که به نوعی بـا ضـوابط سـاخت    نامه قوانین و آئین

 باشند. پیوستهای ضمیمه بشرح ذیل می

 قانون زمین شهری  04ماده (  0پیوست شماره 

هـای طبیعـی و    هـا، برکـه   ها، مـرداب  ها و انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ( آئین7پیوست شماره 

و اصـالحیه مـورخ    00/2/0129رسانی، آبیـاری و زهکشـی مصـوب هیلـت وزیـران مـورخ        های آب شبکه

01/07/27   

 10/1/0151داث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لولـه گـاز مصـوب    ( ماده واحده قانون منع اح 1پیوست شماره 

 های دولتی ابالغ گردیده است   ها و دستگاه کلیه وزارتخانه 9/2/0165که طی بخشنامه مورخ 

 های توزیع برق   های مربوط به حریم خطوط هوایی شبکه نامه ( قوانین و تصویب4پیوست شماره 

   2/1/62رسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی مصوب مورخ ( ضوابط و مقررات شه 5پیوست شماره 

( مـورخ  64622( ضوابط و معیارهای استقرار صـنایع و مراکـز خـدماتی )تصـویب نامـه شـماره        6پیوست شماره 

 های بعدی آن  هیلت وزیران و اصالحیه 76/07/22

 0/2/25و اصالحیه  10/4/24 سال( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  2پیوست شماره 

( مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص )ضوابط و مقررات ارتقا  کیفی سـیما   2پیوست شماره 

   75/9/22 و منظر شهری(

( قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسـکونی بـرای امـر مسـکن بـه شـرکتهای       9 پیوست شماره

 اص حقیقی و حقوقی  تعاونی مسکن و سایر اشخ

   0159( قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال  01 پیوست شماره

های شهری و عملکردهای مجاز به تفکیک سطوح تقسیمات شهری مصـوبه   ( تعاریف کاربری00پیوست شماره 

 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 01/4/29مورخ 

 ( تعاریف محدوده و حریم شهر07پیوست شماره 
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 های مختلف   وساز در پهنه ضوابط ساخت -3

 وساز در پهنه سکونت ضوابط ساخت -3-1

)شامل میزان تراکم، سطح اشـغال،   وساز در پهنه سکونت های کالبدی و نحوه ساخت ویژگی -3-1-1

ول اهـر واحـد مسـکونی( در جـد    فضای باز موردنیاز  و ارتفاع مجاز ساختمانی ،تعداد طبقات

 االجراست. ئه شده و الزماین فصل ارا و پنج شماره چهار

( منوط بـه احـراز تمـامی شـرایط     02بینی شده در جدول شماره ) های پیش استفاده از تراکم -3-1-2

 باشد. )مساحت قطعه، عرض گذر پیشنهادی و پارکینگ موردنیاز( می

هـای سـکونت کمتـر از     وساز در قطعات موجود که مساحت آن در هریک از زیرپهنـه  ساخت -3-1-3

 یابد. ( کاهش می02و02نه موردنظر باشد براساس جدول شماره )حداقل اندازه قطعه په

تواند از حداکثر تعداد طبقات در  های سکونت نمی حداکثر تعداد طبقات در هر یک از زیرپهنه -3-1-4

 رابطه با عرض گذر طبق جدول زیر بیشتر باشد.

 رهای سکونت در رابطه با عرض گذ ( حداکثر تعداد طبقات در زیرپهنه06جدول شماره )

 71 06 07 01 2 6 عرض گذر)متر(

 2  6 5 4 1 7 تعداد طبقات

 

چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعـداد طبقـات، علیـرغم کـاهش سـطح اشـغال طـرح         -3-1-5

 یابد. حداقل فضای باز تقلیلباید تا حدتطابق با تعداد واحدهایا منافات داشته باشد، تراکم ساختمانی 

ص مسکونی و در نظر گـرفتن اقتصـاد زمـین و مسـکن در شـیراز و در      باتوجه به حداقل سرانه خال -3-1-6

چارچوب سایر ضوابط و مقررات این طرح از جمله تأمین حداقل یـک واحـد پارکینـگ بـه ازا  هـر      

 مترمربع در شهر شیراز مجاز نخواهد بود. 51واحد مسکونی، احداث واحدهای مسکونی کمتر از 

و با رعایـت سـقف    های مسکونی عام زیرپهنهلیه کمتناسب با کاهش سطح اشغال زمین در  -3-1-7

بـا رعایـت ضـوابط    تراکم مجاز و تناسب عرض معبر حداکثر تا یک طبقه افـزایش طبقـات   

 باشد. می مجاز عمومی
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مجـاز تعیـین شـده در جـدول شـماره       های سکونت، تعداد و طبقات مسکونی تمامی زیرپهنهدر  -3-1-8

 شود. شده بر روی زیرزمین یا پیلوت( محاسبه میاز اولین طبقه مسکونی به باال )احداث   (02)

، ضمن رعایت حقـوق  عام های مسکونی پهنهزیرهای واقع در  گذاری در تمامی پالک محل توده -3-1-9

و رعایـت حـداکثر سـطح اشـغال و     های فضای سـبز موجـود (   ) و رعایت محدودیتهمسایگی 

شود و در صورتی که بـه   پالک تعیین می طولدرصد شمال  61طبقات مجاز، صرفاه در محدوده 

بندی امکان استقرار بنا در شمال ملک وجود نداشته باشد، نحوه استقرار سـاختمان بـا    دلیل پالک

شهرداری در شرق و یـا غـرب   شهر ساز دارای صالحیت و تایید رعایت موارد فوق به تشخیص 

 گردد. پالک تعیین می

ل پالک برای تمامی قطعات جـز  حقـوق مکتسـبه قطعـی     % طو61آمدگی توده ساختمانی در محدوده  پیش :1 تبصره

   گردد. باشند محدود نمی است و در همجواری با قطعاتی که دارای طولی کمتر از پالک مورد نظر می

هـای تهیـه   هایی از شهر که در وضع موجود وجه غالب نحوه استقرار توده ساختمانی براساس طرحدر محدوده :2تبصره

 گردد. های قبلی تعیین میمطابق باطرح گذاریباشد، محل تودهدوده شمال قطعات میشده قبلی، بغیر از مح

بـا  درصد  01پارکینگ حداکثر تا تأمین ن ساختمانهای مسکونی جهت زیرزمی اشغالمیزان سطح  -3-1-11

 مجاز است. بیشتر از سطح اشغالاحتساب رامپ 

طبـق   میـزان محاسـبه شـده    ای مسکونی بهنیاز هر قطعه جهت کلیه واحده تأمین پارکینگ مورد -3-1-11

 های موردنیاز در زیرزمین یا پیلوت و یا هر دو الزامی است. تعداد واحد پارکینگ(،  01شماره ) جدول

و بـاالتر نصـب   و یـا چهـار طبقـه روی زیـرزمین     برای ساختمانهای سه طبقه روی پیلوت   -3-1-12

 آسانسور الزامی است.

مناسب از پلکان اصلی در فضـای آزاد و  احداث پلکان خروج اضطراری )پله فرار( در فاصله   -3-1-13

 طبق ضوابط ذیل الزامی است: مکان مناسب مورد تأیید شهرداری یا

   از شش طبقه  بیشتر بناهای  -1-0-01-0

 واحد مسکونی و بیشتر درهر طبقه 4بناهای شش طبقه با  -1-0-01-7

 واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه 6بناهای پنج طبقه با  -1-0-01-1

 تر در هر طبقهشو بی واحد مسکونی 2بناهای چهار طبقه با  -1-0-01-4

 واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه 01بناهای سه طبقه با  -1-0-01-5
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مان کـه توسـط مراجـع    ساختمانهای مسکونی رعایت ضوابط مربوط به ایمنی ساختکلیه در  -3-1-14

   .ارائه گردیده الزامی است ذیصالح

مترمربـع   7111بیش از بیست واحد و یا بـا مسـاحت بـیش از    کلیه ساختمانهای مسکونی   -3-1-15

 بایستی دارای برق اضطراری باشد.  یربناز

های قابل رویت ساختمانهای مسکونی الزامی است و در مناطقی که بـه   نماسازی کلیه بدنه  -3-1-16

االجرا باشد موضوع بایسـتی   تشخیص شهرداری استفاده از مصالح همگون و هم شکل الزم

 در پروانه ساختمانی درج گردد.

 االجرا است. به عهده مالک بوده و الزمبا استفاده از مصالح مناسب یه نماسازی مشرف به حیاط همسا تبصره :

 مترمربـع  711بـا مسـاحت کمتـر از     حداکثر مسـاحت انبـاری بـرای هـر واحـد مسـکونی       -3-1-17

توانـد حـداکثر    مترمربع، مساحت انباری می 71و برای واحدهای با مساحت بیش از مربع متر07

 باشد. درصد واحد مفید هر واحد  01معادل 

های مسکونی دارای ده واحد و بیشتر بـه مسـاحت حـداکثر     احداث سرایداری جهت مجتمع  -3-1-18

 مترمربع الزامی است. 51

واحد مسکونی اضافه نمودن یک واحد سـرایداری بـه ازا  هـر     51های مسکونی با بیش از  در مجتمع:  تبصره

 باشد. واحد بالمانع می 51

می است )حداقل مسـاحت البـی   و بیشتر الزا واحد 01های دارای  احداث البی برای مجتمع  -3-1-19

 ازا  هر واحد مسکونی است( مترمربع به یکمعادل 

در حیاط به میزان حداکثر سه مترمربع مازاد بر سطح اشغال و تـراکم   سرویس بهداشتیواحد یک  احداث -3-1-21

 واحد و بیشتر الزامی است.   01های مسکونی  ساختمان مجاز بالمانع و در ساختمان

)حـداقل   واحد و بیشتر الزامی اسـت  71های مسکونی با  لن اجتماعات در مجتمعاحداث سا  -3-1-21

 ازا  هر واحد مسکونی است(. به مربعمتر 5/0مساحت سالن اجتماعات معادل 

طراحی ورودی اصلی ساختمان باید بصورت مجزا از فضای پارکینگ و در ارتبـاط مسـتقیم     -3-1-22

 با البی و دستگاه پله باشد.

 پذیر باشد. باز و آزاد باید برای کلیه واحدها امکاندسترسی به فضای   -3-1-23

% فضای آزاد بایـد بـه فضـای سـبز اختصـاص یابـد. ایـن موضـوع بایسـتی در          51حداقل   -3-1-24

 منعکس گردد.ف ارائه شده به شهرداری نیز های طبقه همک نقشه

 د.باش رو در معابر عمومی تحت هیچ عنوان مجاز نمی ایجاد ناودانی آب باران و مجاری آب  -3-1-25

هـای   و سـایر تأسیسـات در نقشـه   در هر مجموعه الزم است محل کنتور آب، بـرق و گـاز     -3-1-26

 مشخص گردد.مربوطه 



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

85 

 باشد. می سانتیمتر 071واحد و بیشتر  2و در ساختمانهای سانتیمتر  001عرض پله حداقل   -3-1-27

در صورتیکه در یک پاگرد بیش از یک درب واحد باز شـود طراحـی پـیش فضـای ورودی       -3-1-28

 واحد الزامی است.برای هر 

 باشد. احداث آسانسور در میان دستگاه پله ممنوع می -3-1-29

 باشد. احداث درب سرتاسری در گذر جهت دسترسی به پارکینگ ممنوع می  -3-1-31

 در پخ گذر ممنوع می باشد.یا هر دسترسی دیگر احداث درب پارکینگ   -3-1-31

 باشد. احداث واحد مسکونی در زیرزمین ممنوع می -3-1-32

علت شیب زیاد با رعایت مسایل فنی و موافقت معاونـت شهرسـازی و   ) مگر در مواردی که به 

 پذیر تشخیص داده شود.(معماری امکان

( چنانچه بخشی یـا تمـامی پارکینـگ موردنیـاز در     R0های مسکونی عام ) در کلیه زیرپهنه -3-1-33

زیرزمین تأمین گردد، باقیمانده مساحت پیلوت مازاد بر سطح موردنیـاز تـأمین پارکینـگ تـا     

ازای هـر واحـد    شـرط رعایـت حـداقل فضـای بـاز بـه       شغال مجاز طبقه همکف و بهسطح ا

 تواند به کاربری مسکونی اختصاص یابد.    مسکونی می

 



 

 (0:7111های  های سکونت در طرح تفصیلی شهر شیراز )نقشه وساز در زیر پهنه ( ضوابط ساخت02جدول شماره )

 گردد.  متر کسر می 5/0از حداکثر ارتفاع  ،در صورت عدم احداث زیرزمین* 
 گردد. پناه اضافه می جهت احداث جان متر0وحداکثرسانتیمتر 21 حداقلناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق پ تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

های  پهنه
 کالن

های  پهنه
اصلی )با کد 
 یک رقمی(

کد دو 
 رقمی

 ها پهنه
کد سه 
 رقمی

 ها مشخصات زیرپهنه

 ضوابط کلی ساخت و ساز

حداکثر 
 ارتفاع*

حداقل 
مساحت 
 تفکیک

حداقل 
مساحت 
 قطعه 

حداقل فضای باز 
ازاء هر واحد  به

 مسکونی
حداکثر  توضیحات

تراکم 

 ساختمانی

حداکثر 

تعداد طبقات 

 مسکونی

حداکثر 

 سطح اشغال

حداقل عرض 

 معبر

 سکونت
(R) 

مسکونی  

 (R1عام )

R00 مسکونی با تراکم کم R000 11 21 701 00 6 61 7 071 مسکونی دو طبقه  

R07 مسکونی با تراکم متوسط 
R070 75 751 111 71/04 2 61 1 021 مسکونی سه طبقه  

R077 71 111 411 41/02 01 61 4 741 مسکونی چهارطبقه  

R01 مسکونی با تراکم زیاد 
R010  71 151 511 61/70 07 55 5 761 مسکونی پنج طبقه  

R017 71 411 511 21/71 06 51 6 721 مسکونی شش طبقه  

مسکونی 

ویژه 

(R2) 

R70 مسکونی ویژه بافت تاریخی R700 ـــ ـــ ـــ تثبیت الگوی وضع موجودتاتهیه وتصویب طرح ویژه مداخله مسکونی ویژه بافت تاریخی  

R77 مسکونی ویژه بافت مرکزی 
R770 75 751 751 41/02 01 55 4 711 مسکونی ویژه بافت مرکزی چهار طبقه  

R777 71 111 111 61/70 07 51 5 741 مسکونی ویژه بافت مرکزی پنج طبقه  

R71 ارزشمند روستایی ویژه بافت مسکونی R710  ـــ ـــ ـــ تثبیت وضع موجود بافت ارزشمند روستائی مسکونی ویژه  

R74 مسکونی ویژه بلندمرتبه 
R740 71 611 211 41/11 74 15 9 111 مسکونی ویژه هفت تا نه طبقه  

R747 نیمه پیوسته 75 211 0711 41 74 11 07 151 مسکونی ده تا دوازده طبقه  

R75 های مسکونی مجتمع 

R750 75 7111 5111 61/70 ـ 75 5 071 مجتمع مسکونی با تراکم کم 

با ارائه طرح 
توجیهی و 
 ناپیوسته

R757 71 7111 5111 01/11 - 75 2 021 مجتمع مسکونی باتراکم متوسط 

R751 75 5111 01111 5/16 - 75 01 711 مجتمع مسکونی باتراکم زیاد 

R754 75 5111 01111 41 ـ 75 07 721 مجتمع مسکونی با تراکم  بسیار زیاد 

R755 
 مجتمع مسکونی با تراکم  بسیار زیاد

 با ارتفاع نامحدود
 01111 نامحدود (یهای شهر با ارتفاع نامحدوده )نشانه 151

5111 
75 



 

 متناسب با مساحت قطعه و عرض گذر های سکونت در طرح تفصیلی شهر شیراز  وساز در زیر پهنه ( ضوابط ساخت02جدول شماره )

 های اصلی  پهنه های کالن پهنه
 )کد یک رقمی(

 ها  نهپه
 )کد دو رقمی(

 ها  زیرپهنه
 )کد سه رقمی(

مساحت قطعه 
 S)مترمربع( 

حداکثر تراکم ساختمانی 
 مجاز )درصد(

حداقل عرض 
 معبر

 حداکثر تعداد طبقات
 مسکونی

حداکثر سطح 
 مالحظات اشتغال )درصد(

 R سکونت

 مسکونی عام
R1 

مسکونی با تراکم 
 R12متوسط 

مسکونی سه طبقه 
R070 

21   S041 071 6 7 61 
 751  S ≥ 041 051 2 1 61 

S ≥ 751 021 2 1 61 

مسکونی چهار 
 R077طبقه 

21   S041 071 6 7 61 

 021  S ≥ 041 051 2 1 61 
111  S ≥ 021 021 2 1 61 
  S ≥ 111 741 01 4 61 

مسکونی با تراکم 
 R13زیاد 

طبقه  5مسکونی 
010R  

21   S041 001 6 7 55 

 
021  S ≥ 041 045 2 1 55 
751  S ≥ 021 065 2 1 55 
151  S ≥ 751 771 01 4 55 
  S ≥ 151 761 07 5 55 

 طبقه 6مسکونی   
017R 

21  S 041 011 6 7 51 

 

021  S ≥ 041 011 2 1 51 
751  S ≥ 021 051 2 1 51 
151  S ≥ 751 711 01 4 51 
411  S ≥ 151 741 07 5 51 

S ≥ 411 721 06 6 51 

 مسکونی ویژه
R2 R22 

مسکونی ویژه بافت 
مرکزی چهار طبقه 

R770 

041  S  21 001 6 7 55 

 

021  S ≥ 041 041 2 1 55 
751  S ≥ 021 061 2 1 55 

S ≥ 751 711 01 4 55 

مسکونی ویژه بافت 
مرکزی پنج طبقه 

R777 

041  S  21 011 6 7 51 
021  S ≥ 041 011 2 1 51 
751  S ≥ 021 051 2 1 51 
111  S ≥ 751 711 01 4 51 

S ≥ 111 741 07 5 51 

 0دار در منطقه  اندیس  سکونتهای  پهنه( 09جدول شماره )
 طبقات باالتر )درصد( همکف )درصد( حداکثر ارتفاع حداکثر سطح اشغال  حدا ل اندازه  طعه  تعداد طبقات ساختمانی  حداکثر تراکم ساختمانی )درصد(  دار پهنه اندیس

1-111R 122 2  12 02 02 122 طبقه روی زیرزمیم 
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 وساز در پهنه فعالیت ضوابط ساخت -3-2
 

هـای متمـایز تجـاری، خـدماتی، اداری و      ی فعالیت، از زیرپهنهها این پهنه به تفکیک زمینه -3-2-1

ای(،  ای )محلـی، ناحیـه   صنعتی و یا اختالطی از این فعالیتها در مقیاس عملکردی زیرمنطقه

ای، شهری و فراشهری تشکیل گردیده و عرصه اصلی اسـتقرار و بارگـذاری مناسـب     منطقه

ها، ارتقای کیفیت محیط شهری، درجهـت  فعالیت، برای جلوگیری از تداخل نامناسب کاربری

 های سازگار با محیط زندگی ساکنین شهر شیراز است. رونق فعالیت

پهنه با کد  نهو  (S1, S7, S0)، شامل سه پهنه با کد یک رقمی (S) پهنه کالن فعالیت 

، محورهـای تجـاری، اداری و   (S00)دو رقمی شامل؛ بازار )تجاری، خـدماتی و فرهنگـی(   

، محورهای تجاری، (S70)ها و کانونهای تجاری، اداری و خدمات  ، گستره(S07)خدمات 

ها و کانونهای تجاری و اداری و خدمات با غلبـه فرهنگـی    ، گستره(S77)اداری و خدمات 

(S71)های خدمات عمومی  ، گستره(S74)های گردشگری و فرهنگـی  گستره و ، محورها 

(S75) صنعت ،(S10)اهی تولیدی ، گستره و محورهای کارگ(S17)   است که باتوجه بـه

مقیاس و نوع عملکرد و عوامل مختلف کالبدی ازجمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقـات  

 اند. بندی شده ( طبقه71زیرپهنه با کد سه رقمی و به شرح جدول شماره ) 77در 

ای، شـهری   هبا عملکرد منطقحداکثر ارتفاع مفید ساختمان در طبقات همکف برای واحد تجاری،  -3-2-2

طبقـه اول و زیـرزمین   و در متـر   5/4طبقه  و بدون نیممتر  5/6با نیم طبقه حداکثر و فراشهری 

 5/4ای  ی با عملکـرد زیرمنطقـه  رتجاو در طبقه همکف برای واحدهای متر  5/4تجاری حداکثر 

 گردد.   تعیین میمتر 

 باشد.   میممنوع  ز است و در سایر طبقاتفقط در طبقه همکف مجاطبقه در واحدهای تجاری  احداث نیم: تبصره

اسـتثنا    بـه ، (S)در ایـن پهنـه   و یـا مخـتلط   ی نبا کـاربری مسـکو   ساختمانی صدور پروانه -3-2-3

بنا به درخواست مالک با رعایت حداکثر سطح  1Sو  000S ،74S ،757S ،751Sهای  زیرپهنه

وابط و بـا حـداکثر   ازا  هر واحد مسکونی براساس ضـ  درصد و تأمین فضای باز به 61اشغال 

 باشد. ( موردنظر بالمانع میSتعداد طبقات پهنه )
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حیاط و  گرفته، ـ غربی که توده ساختمانی آنها درشمال قطعه شکلقطعات شمال محورهای شرقی  در -3-2-4

   ر باشد.اپذیر برخوردار بوده و فاقد دیو باشد از بدنه یا جداره شفاف و رویت فضای باز مجاور معبر می

( در صـورت عـدم برخـورداری پـالک از نظـر      Sهای عملکـردی فعالیـت )   هنهدر کلیه زیرپ -3-2-5

حدنصاب مساحت و یا گذر پهنه مربوطه، ضوابط و مقررات ساختمانی پالک مـذکور بـدون   

 گردد:   مراتب عملکردی پهنه و صرفاه به لحاظ تراکمی شامل موارد ذیل می تغییر سلسله

یـا گـذر پهنـه مربوطـه، ضـوابط       در صورت برخـورداری پـالک از حـد نصـاب مسـاحت و      -

 گردد.   تر می وساز پالک مشمول کد پهنه همسان )محور یا گستره( یک سطح پایین ساخت

در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت پالک و گذر پهنه مربوطه، ضـوابط   -

 گردد.   تر می وساز پالک مشمول پهنه همسان )محور یا گستره( دو سطح پایین ساخت

عـابرین    نشینی توده ساختمان در طبقه همکف و آزادسازی فضا جهت تردد، مکـث و تجمـع   عقب -3-2-6

   الزامی است. متر 1به میزان متر  02بیش از   گذرهایدر   پیاده در محورهای کار و فعالیت

رعایـت   (،1-7-1و فعالیت در صورت درخواست مسـکونی )مطـابق بنـد    در محورهای کار  -3-2-7

الزامـی اسـت لـیکن امکـان      ه سـاختمان در طبقـه همکـف(   نشینی تـود  )عقبحریم تجاری

         برداری تا سقف تراکم را دارد. بهره

 باشد. میدر این پهنه ایجاد پیلوت در جوار معبر اصلی ممنوع  -3-2-8

طبقـه   تنهـا در  (S701، ) (S074)ای  با عملکرد زیرمنطقه های احداث واحدهای تجاری در زیرپهنه  -3-2-9

تنها در طبقـات   (S071) – S707 –  S777 - S717 ای ملکرد منطقهی با عها همکف و در زیرپهنه

 S070 – S077 –  S700) ای های با عملکرد فراشهری، شهری و حوزه و در زیرپهنههمکف و اول 

- S770  و(S710  مجاز خواهد بود.در طبقات زیرزمین اول، همکف و اول 

ت واقع در پهنه های فعالیت که مسـاحت آن سـه برابـر    استفاده از کاربری تجاری در تمامی طبقات قطعا : تبصره

 مساحت و حد نصاب تفکیک آن پهنه باشد بالمانع می باشد.

حد تعیین شده برای پهنه نشان دهنده عمـق نفـوذ قابـل قبـول      S77و  S07های  در پهنه -3-2-11

برای عملکرد فعالیت در جبهه پشت محور بوده ولی شرط الزم برای برخورداری از ضـوابط  

ها، دسترسی مستقیم قطعاتی است که در حال حاضـر وجـود داشـته یـا از تجمیـع       پهنهاین 
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در هـر صـورت رعایـت حقـوق      د آمدندست خواه قطعات پشت جبهه با قطعات برِ محور به

 .  صورت از پهنه مجاور تبعیت خواهد کرد ، در غیر اینها الزامی می باشد  همجواری

های تجاری ـ اداری و خدماتی   و مجتمع ری بزرگهای تجا در مجتمع  بینی نمازخانه پیش -3-2-11

 الزامی است.   براساس ضوابط زیر

مترمربع سطح زیربنای مفید  611واحد و حداقل  71های تجاری ـ اداری با بیش از  در مجتمع  -

 احداث نمازخانه الزامی است. 

زیربنای مفید درصد مساحت  4های تجاری ـ اداری به میزان  حداقل مساحت نمازخانه در مجتمع  -

 صورت دو نمازخانه مجزا مردانه و زنانه  مترمربع به 011مترمربع و حداکثر  74تجاری ـ اداری و حداقل 

 قرار داشته باشدو موقعیت مناسب محل احداث نمازخانه در ساختمان بایستی در مسیرهای اصلی   -

 . و نباید در طبقات زیرزمین وپارکینگ باشد

به تراکم  برابر مساحت نمازخانه 5/0ب مالکان واحدهای مذکور حداکثر به منظور تشویق و ترغی  -

ی مجاز اضافه و در صورت عدم امکان افزایش تراکم، مالکان از تخفیف عوارض به هاساختمان

 برابر تراکم نمازخانه برخوردار گردند. 5/0میزان 

 5111حداقل مساحت زمین  های تجاری اداری و خدمات با عملکرد شهری فراشهری با در کلیه مجتمع  -

مترمربع و بیشتر بایستی سطح مورد نیاز جهت احداث نمازخانه  01111مترمربع و با سطح زیربنای 

 بینی گردد.  درصد مساحت زیربنای مفید در طرح ویژه سایت مذکور پیش یکبصورت متمرکز و به میزان 

 51در سایت و به میزان حداقل ها احداث نمازخانه بصورت مجزا  های پذیرایی و جشن در سالن  -

 مترمربع برای دو نمازخانه مردانه و زنانه الزامی است.

متـر مربـع     511هرهای تجاری بزرگ به میزان  بینی سرویس بهداشتی عمومی  در مجتمع پیش -3-2-12

 الزامی است.  متر مربع حداقل یک زوج  511های کمتر از وبرای مساحت یک زوج مفید سطح زیربنا

هـای   وسـاز پهنـه   حداکثر تعداد طبقات مطابق جداول ضـوابط سـاخت   S77و  S07 های در پهنه -3-2-13

گـذاری   باشد، لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در محورهای شمالی ـ جنوبی که توده  مذکور می

بینـی شـده در    گردند و تعـداد طبقـات پـیش    های همجوار بصورت پیوسته بارگذاری می ساختمان

نی بالفصل بـیش از دو طبقـه بیشـتر باشـد، تعـداد طبقـات و بـه        جداول از محدوده پهنه مسکو

مـذکور   Sتناسب تراکم ساختمانی پهنه مسکونی بالفصل به ترتیب در پالکهای پیوسته با پهنـه  

بـه   Rافزایش یافته و تا رسیدن به تراکم ساختمانی و طبقـات پهنـه    Sتا دو طبقه کمتر از پهنه 

 وم و سوم به ترتیب افزوده خواهد شد.های د ارتفاع و طبقات پالکهای جبهه
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گـذاری در پالکهـای همجـوار )شـمال و یـا جنـوب(        در محورهای با جهت شرقی ـ غربی که تـوده   -3-3-1

های مذکور بـا رعایـت    گردد اختالف تعداد طبقات در پهنه بصورت ناپیوسته )منفصل( بارگذاری می

 باشد. اندازی بالمانع می ضوابط سایه

( 71حداکثر تعداد طبقات مطابق با جدول شـماره )  777Sو  074Sو  071Sهای  در پهنه -3-2-14

بینی شده  باشد، لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در محورهایی که تعداد طبقات پیش می

در جدول از محدوده پهنه مسکونی بالفصل کمتر باشد، تعداد طبقات و به تناسـب تـراکم   

 یابد. این محورها تا حد پهنه مسکونی بالفصل افزایش می

های طرح تفصیلی منعکس  های خدماتی موجود شهر که بر روی نقشه آن دسته از کاربری -3-2-15

گردیده لیکن از نظر مالکیت به صورت استیجاری باشد در صورت درخواست مالک مشرط 

تواند بـا رعایـت کلیـه     محیطی نداشته باشد می بر آنکه هیچگونه محدودیتی از نظر زیست

 ی قبلی و پهنه مجاور تغییر یابد. ضوابط و مقررات به کاربر

های مجاز بصورت استیجاری، موقت و... مشروط به رعایـت کلیـه    تبصره: استقرار کاربری

ضوابط و مقررات پهنه قرار گرفته در آن و کاربری مـورد نظـر و رعایـت حـداقل عـرض      

( و رعایـت همجـواری و تـأمین    1-06-7-7( بنـد ) 6دسترسی بر اساس جـدول شـماره )  

 باشد. ینگ مورد نیاز صرفاه با اخذ مجوز از شهرداری مجاز میپارک

و ارتفـاع   مربـع رمت 11حـداکثر   متر مربع و 71ای  یک واحد تجاری محلهحداقل مساحت  -3-2-16

 متر می باشد. 7/1حداقل عرض دهنه آن  متر و1مفید حداقل 

 و رمتـ  1 متر مربع و ارتفـاع مفیـد حـداقل     11حداقل مساحت یک واحد تجاری ناحیه ای -3-2-17

 متر می باشد. 5 حداقلحداقل عرض دهنه آن  و متر 5/1 حداکثر

مربع و متر 51منفرد خطی و برای واحدهای  شهریو ای  حداقل مساحت یک واحد تجاری منطقه -3-2-18

 باشد. متر می 6حداقل عرض دهنه آن حداقل متر و 5/6حداکثر و متر5/4ارتفاع مفید حداقل 

باشد و متوسـط   مترمربع می 71های تجاری  واحد تجاری در مجموعه حداقل مساحت هر -3-2-19

 باشد.  مترمربع کمتر نمی 51مساحت واحدهای تجاری یک مجموعه از 

متر وحداقل عرض راهـرو اصـلی در طبقـه     5های تجاری  حداقل عرض ورودی مجموعه -3-2-21

 متـر و  1ها در طبقات بصورت دو طرفـه   تر وحداقل عرض عبوری مقابل مغازهم 4همکف 

 متر می باشد.7متر و حداقل عرض پله  5/7فرعی  حداقل عرض راهرو

 باشد. متر مربع می 51حداقل مساحت هر دفتر کار در ساختمانهای جدیداالحداث  -3-2-21

 مربع می باشد.متر 51 خدماتی واحدحداقل مساحت هر  -3-2-22



 

 های فعالیت پهنه( ضوابط ساخت و ساز در هر یک از زیر71 ) جدول شماره

 های اصلی  پهنه پهنه کالن
 ت کلی(زیرپهنه با کد سه رقمی )مشخصا ها )با کد دو رقمی( پهنه )با کد یک رقمی(

حداکثر 
تراکم 

ساختمانی 
 )درصد(

حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر سطح اشغال 
 )درصد(

حداقل 
مساحت 

و  قطعه
 تفکیک

حداقل 
عرض 

 گذر

حداکثر 
در طبقه همکف  توضیحات ارتفاع

 و اول
در طبقات 

 باالتر

فعالیت 
S 

تجاری ـ اداری و 
 خدمات 

(S1) 
 

S00 نگی(بازار )تجاری ـ خدماتی و فره S000 ـــ  تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح ویژه مداخله بازار سنتی شیراز   

S07 تجاری ـ اداری و خدماتی محورهای 

S070 )ـــ 7111 15 61 نامحدود 511 محورهای ویژه بلند مرتبه ) با طرح توجیهی   

S077 
محورهـای تجـاری ـ اداری و خـدمات )فراشـهری ـ       

 ای( هشهری ـ حوز
121 2 61 51 611 15 11,4  

S071 74 74 411 51 61 6 111 ای( محورهای تجاری ـ اداری و خدمات )منطقه  
S074 07,5 02 751 61 61 1 021 ای( محورهای تجاری ـ اداری و خدمات )زیرمنطقه  

های  مراکز و گستره
تجاری ـ اداری و 
خدمات  با غلبه 

 S2سبز و باز 

S70 
های تجـاری ـ    ها و کانون هگستر

 اداری و خدمات

S700 هـای تجـاری ـ اداری و خـدمات      هـا و کـانون   گستره
  11,5 15 211 15 51 9 111 )فراشهری ـ شهری(

S707 * 74 74 411 15 51 6 771 ای( تجاری ـ اداری وخدمات )منطقه های ها و کانون گستره  

S701 
ـتره ـانون گسـ ـا و کـ ـاری ـ    هـ ـای تجـ ــدمات هـ اداری و خ

 ای( )زیرمنطقه
011 7 51  51 711 02 9,7  

S704 اول، دوم و  41 نامحدود 161 های ویژه بلندمرتبه )با طرح توجیهی( گستره
های  کمیته  15 یک هکتار 11 سوم

 فنی مربوطه

S77 محورهای تجاری ـ اداری و خدمات 
S770 74 15 411 41 51 6 741 ( محورهای تجاری ـ اداری وخدمات)فراشهری ـ شهری  

S777 70 74 111 41 51 5 711 ای( محورهای تجاری ـ اداری ـ خدمات )منطقه  

S71 
های تجاری ـ  ها و کانون گستره

 اداری و خدمات با غلبه فرهنگی

S710 

هـای تجـاری ـ اداری و     هـا و کـانون   محورها، گستره
خـدمات بـا غلبـه فرهنگـی )فراشـهری ـ شـهری ـ         

 ای( زهحو

741 6 51 41 411 15 74  

S717 
های تجاری ـ اداری و خدمات با    های و کانون گستره

 ای( غلبه فرهنگی )منطقه
  02,5 74 ـــ 41 51 4 061

S74 های خدمات عمومی گستره 

S740 ـ حوزه گستره ـ شهری    02,5 15 01111 41 41 4 061 ای( های خدمات عمومی )فراشهری 

S747 04,5 74 5111 51 51 1 051 ای( های خدمات عمومی )منطقه سترهگ  

S741 9,7 02 7511 51 51 7 011 ای( های خدمات عمومی )زیرمنطقه گستره  

  02,5 74 __ 51 51 4 711 در صورت عدم احراز شرایط حداقل مساحت قطعه *         



 

  های فعالیت ( ضوابط ساخت و ساز در هر یک از زیرپهنه71)ادامه جدول شماره 

 

 پهنه کالن
 های اصلی  پهنه

 )با کد یک رقمی(
 رقمی )مشخصات کلی( 3زیرپهنه با کد ها )با کد دو رقمی( پهنه

حداکثر تراکم 

ساختمانی 

 )درصد(

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداکثر سطح اشغال 

 د()درص
حداقل 

مساحت 

و  قطعه

 تفکیک

حداقل 

عرض 

 گذر

حداکثر 

 ارتفاع
 توضیحات

در طبقه 

 همکف و اول

در طبقات 

 باالتر

 Sفعالیت 

های  مراکز و گستره

تجاری ـ اداری و خدمات  

 S2با غلبه سبز و باز 

S75 
های گردشـگری  و   محورها و گستره

 فرهنگی

S750 5/02 71 511 41 51 4 021 محورهای گردشگری ـ فرهنگی  

S757 ـــ ـــ های ویژه موضعی و تصویب در کمیسیون ماده پنج با طرح های گردشگری ـ فرهنگی گستره  

S751 ـــ ـــ های ویژه موضعی و تصویب در کمیسیون ماده پنج با طرح های گردشگری ـ تاریخی گستره  

 S3صنعتی ـ کارگاهی 

S10 صنعت S100 رعایت ضوابط  ـــ ـــ طرح ویژه ا فناوری باالصنایع ب
محیطی  زیست

 و محورهای کارگاهی ـ تولیدی  گستره S17 الزامی است.
S170 5/04 71 111 51 51 1 051 و نمایشگاهی  های تولیدی کارگاه 

S177 71/9 71 0111 51 51 7 011 های کارگاهی ـ تولیدی مجتمع 

 گردد.   میاضافه پناه  متر جهت احداث جان 0سانتیمتر و حداکثر  21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  ثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان: در محاسبات حداک0 تبصره
  ( الزامی است.02اسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره )ازا  هر واحد مسکونی متن تأمین حداقل فضای باز به فعالیتمجاز های  : در صورت احداث واحد مسکونی در پهنه7تبصره 

 

 6دار در منطقه  های فعالیت اندیس ( پهنه70جدول شماره ) 

 دار پهنه اندیس
 حداکثر تراکم ساختمانی

 )درصد( 

حداکثر تعداد 

 طبقات

و حداقل اندازه قطعه 

  تفکیک

 حداکثر سطح اشغال 

 همکف عحداکثر ارتفا
 )درصد(

 طبقات باالتر 
 )درصد(

1-122S 311 6 611 61  )24 51 )همکف و اول 

 



 

 7دار در منطقه  اندیسفعالیت  های پهنه( 77جدول شماره ) 

 دار های اندیس پهنه
حداکثر تراکم ساختمانی 

 )درصد(

حداکثر تعداد 

 طبقات

 حداکثر سطح اشغال )درصد(
حداقل مساحت 

 و تفکیک قطعه

داقل ح

 عرض گذر

حداکثر 

 ارتفاع
 توضیحات

 طبقه همکف 
طبقه 

 اول
 طبقه دوم 

S211-1* 161 3 71 45 45 411 18 14  

S211-2** 71 2 35 35 - 11111 24 8  

 
 ردیده است.ها نیست ضوابط فوق ارائه گ باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات این محدوده از منطقه خاص بوده و مطابق معمول سایر پهنه *

های آتی و باتوجه به حفظ کارکرد  مذکور الزامی است، جهت طرح **باتوجه به وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج مبنی بر انتقال بنکداران از خیابان تیموری و تختی به این پهنه، حفظ ضوابط و مقررات مصوبه
 شود.  و با توجه به کارکرد پهنه فوق تفکیک اراضی در آن توصیه نمی استگسترده در طرح بازنگری به عنوان بنکداری ضوابط فوق ارائه گردیده 

 

 4دار در منطقه  اندیس فعالیت های پهنه(  71جدول شماره ) 
پهنه 

 دار اندیس

حداکثر تراکم 

 )درصد(  ساختمانی

تعداد طبقات 

 ساختمانی 

حدا ل اندازه 

 و تفکیک طعه 

حدا ل  حداکثر سطح اشغال )درصد(

 عرض گذر 
 وضیحاتت

 طبقات باالتر همکف

1-211S 321 9 811 51 35 31 های مرکز غرب شیراز، ورودی غربی، جنوب و شمال محور عدالت محدوده 

1-212S 
221 6 411 51 35 18 

 های مرکز غرب شیراز و شمال محور عدالت  محدوده
211 4 411  S 51 51 ـــ 

2-212S 

211 4 511 51 51 18 
 ـــ 511  S 51 51 3 151 ایشگاهی همایونمحدوده نم

241 6 1111  S 51 41 ـــ 
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 وساز در پهنه مختلط ضوابط ساخت -3-3

های این پهنه مطابق جزئیات جدول شماره  وساز در زیرپهنه مشخصات کالبدی و نحوه ساخت -3-3-2

 االجرا است. تعیین گردیده و الزم (71)

اند هم در قطعه )پارسل( باشد و هم در سطح کل پهنـه  تو اختالط مطرح شده در این پهنه می -3-3-3

توانند هم کـاله عملکردهـای    ها( می مدنظر قرار گیرد. بدین ترتیب در این پهنه قطعات )پارسل

 پهنه فعالیت و یا سکونت و یا اختالطی از آنها را در خود استقرار دهند.

 ها محاسبه و رعایت گردد. در مقیاس زیرپهنه (71)ضریب سکونت مطرح شده در جدول شماره  -3-3-4

 باشد. ( صدور پروانه به یکی از حاالت زیر مجاز میM07( و )M00ها ) در کلیه قطعات واقع در پهنه -3-3-5

( و در طبقـه همکـف و اول   M000)  و اول زیرپهنههمکف  زیرزمین اول و در طبقه -1-1-4-0

 ( تجاری  M001 فکو در طبقه هم( M007) در زیرپهنه

ـ ادار همکف، مختلططبقات باالی در -1-1-4-7   5-1-1بند ی یا دفاتر تجاری ضمن رعایت مفاد مسکونی 

 در طبقات باالی تجاری کاله مسکونی  -1-1-4-1

 در کلیه طبقات مسکونی  -1-1-4-4

ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر تجاری و اداری توامـان در طبقـات بـاالی تجـاری در یـک       -3-3-6

مسکونی های  متها مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قس ساختمان در این پهنه

 واحدهای مسکونی با غیرمسکونی مجاز خواهد بود.و نیز عدم ارتباط طبقات 

 . باشد تحت هر شرایط ایجاد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی در یک طبقه ممنوع می تبصره:

نشـینی تـوده    ( از جملـه عقـب  0-4-1-1بند رعایت ضوابط عمومی پهنه فعالیت در قطعات موضوع ) -3-3-7

هـای  قه همکف و آزادسازی فضا جهت تردد، مکث و تجمـع عـابرین پیـاده در محور   ساختمان در طب

و همچنـین ممنوعیـت احـداث    متـر   1 حـداقل یکدهم عـرض گذرو به میزان  متر و بیشتر 02 باالی

          حداکثر ارتفاع طبقه همکف الزامی است.پیلوت و

باشـد لـیکن در    ( مـی 74ماره )حداکثر تعداد طبقات مطابق با جدول ش M001و  M007های  در پهنه -3-3-8

پهنـه    محـدوده از بینی شده در جـدول   جهت انتظام فرم کالبدی در محورهایی که تعداد طبقات پیش

حـداکثر  باشد، تعداد طبقات و به تناسب تراکم این محورها تـا حـد    یا مساوی مسکونی بالفصل کمتر

 یابد. افزایش میغالب )با بیشترین فصل مشترک(  پهنه مسکونییک طبقه بیشتر از 

هـای مـذکور    وساز پهنـه  حداکثر تعداد طبقات مطابق جداول ضوابط ساخت M00های  در پهنه -3-3-9

گـذاری سـاختمانهای    باشد، لیکن در جهت انتظام فرم کالبدی در شمالی ـ جنوبی که توده   می

ه جداول از محدودبینی شده در  گردد و تعداد طبقات پیش همجوار بصورت پیوسته بارگذاری می

پهنه مسکونی بالفصل بیش از دو طبقه بیشتر باشد، تعداد طبقات و به تناسـب تـراکم سـاختمانی    

مذکور تا دو طبقه کمتـر از پهنـه    Mپهنه مسکونی بالفصل به ترتیب در پالکهای پیوسته با پهنه 
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M  افزایش یافته و تا رسیدن به تراکم ساختمانی و طبقات پهنهR   به ارتفاع و طبقـات پالکهـای 

 های دوم و سوم به ترتیب افزوده خواهد شد. جبهه

گـذاری در پالکهـای همجـوار )شـمال و یـا جنـوب(        در محورهای با جهت شرقی ـ غربی که تـوده   -3-3-11

هـای مـذکور بـا رعایـت      گردد اختالف تعداد طبقات در پهنه بصورت ناپیوسته )منفصل( بارگذاری می

 باشد. اندازی بالمانع می ضوابط سایه

مالی محورهای شرقی ـ غربی ـ که توده سـاختمانی آن در شـمال قطعـه شـکل       در قطعات ش -3-3-11

پـذیر برخـوردار    ا جداره شـفاف و رویـت  بباید از بدنه  گرفته، حیاط و فضای باز مجاور معبر می

 بوده و فاقد دیوار باشد.

( در صـورت عـدم برخـورداری پـالک از نظـر      Mهـای عملکـردی فعالیـت )    در کلیه زیرپهنه -3-3-12

حت و یا گذر پهنه مربوطه، ضوابط و مقررات سـاختمانی پـالک مـذکور بـدون     حدنصاب مسا

 گردد:   مراتب عملکردی پهنه و صرفاه به لحاظ تراکمی شامل موارد ذیل می تغییر سلسله

برخورداری پالک از حد نصاب مساحت و یـا گـذر پهنـه مربوطـه، ضـوابط      عدم در صورت  -

 گردد.   تر می یا گستره( یک سطح پایین وساز پالک مشمول کد پهنه همسان )محور ساخت

در صورت عدم برخورداری پالک از حد نصاب مساحت پالک و گذر پهنه مربوطه، ضـوابط   -

 گردد.   تر می وساز پالک مشمول پهنه همسان )محور یا گستره( دو سطح پایین ساخت

اری و تخصـیص  مترمربع، سطح اشغال، بارگذ 7111در قطعات با مساحت باالی  Mهای  در زیرپهنه -3-3-13

سازی )در صورت درخواست مالـک( مـی بایـد بـا ارائـه طـرح        فضای سبز و باز و همچنین بلندمرتبه

تــوجیهی )شــامل گزارشــات تــوجیهی شهرســازی، ترافیکــی، معمــاری، لفــاف فضــایی اقتصــادی و 

محیطی( جهت بررسی و تصویب در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز صـورت پـذیرد.    زیست

 باشد. درصد می 15اتوجه به جدول ضوابط در اینگونه زمینها حداکثر سطح اشغال بدیهی ب

حد تعیین شده برای پهنه نشان دهنده عمـق نفـوذ قابـل قبـول      M70و  M00های  در پهنه  -3-3-14

برای عملکرد فعالیت در جبهه پشت محور بوده ولی شرط الزم بـرای برخـورداری از ضـوابط    

اتی است کـه در حـال حاضـر وجـود داشـته یـا از تجمیـع        ها، دسترسی مستقیم قطع این پهنه

 د آمد. ندست خواه قطعات پشت جبهه با قطعات برِ محور به

در محورهایی که در طرح تفصیلی مالک عمل قبلی دارای کاربری تجـاری بـوده ولـی در طـرح       -3-3-15

خـاطر   باشـند و بـدین   مراتب عملکردی محور دارای درجه شریانی دو اصلی مـی  بازنگری در سلسله

بـا انـدیس مجـزا     M00هـای   هنـه زیرپدر بنـدی،   نقش ترافیکی آنها افزایش یافته است، در پهنـه 

اسـتقرار واحـدهای تجـاری     M00هـای   ها ضمن رعایت سایر ضوابط زیرپهنه اند این پهنه گردیده

 باشد. صرفاه در طبقه همکف مجاز بوده و کاربری سایر طبقات آن مسکونی می



 

 های مختلط وساز در هر یک از زیرپهنه ضوابط ساخت(  74) جدول شماره 

 پهنه کالن
 های اصلی  پهنه

 )با کد یک رقمی(
 زیرپهنه )با کد سه رقمی( ها )با کد دو رقمی( پهنه

حداکثر 
تراکم 

ساختمانی 
 )درصد(

حداکثر 
تعداد 
 طبقات

 حداکثر سطح اشغال
حداقل 

مساحت 
 قطعه

حداقل 
عرض 

 گذر

حداقل 
ضریب 
سکونت 
 )درصد(

داکثر ح
 ارتفاع

در طبقه  توضیحات
 همکف 

در 
طبقات 
 باالتر

مختلط 
(M) 

مختلط تجاری ـ 
اداری ـ خدماتی 

 با مسکونی
(M1) 

M00 
محورهـای مخـتلط تجـاری ـ     

 اداری و خدمات با مسکونی

M000 
محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و   
خـدمات بــا مســکونی )فراشــهری ـ   

 ای( شهری و حوزه
721 6 61 45 511 15 41 74  

M007    محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و
 ای( خدمات با مسکونی )منطقه

741 5 61 51 411 74 51 70  

M001 
محورهای مختلط تجـاری ـ اداری و   

 ای( خدمات با مسکونی )زیرمنطقه
021 1 61 61 751 02 21 07,5  

M07 
های مختلط تجاری ـ  گستره

 سکونیاداری و خدمات با م

M070 
های مخـتلط تجـاری ـ اداری و     گستره

ــا مســکونی  )فراشــهری ـ     خــدمات ب
 ای( شهری و حوزه

171 9 51 15 211 15 41 11,5  

M077 های مختلط تجاری ـ اداری و   گستره
 ای( خدمات با مسکونی )منطقه

741 2 51 15 511 74 51 72  

M071 
های مختلط تجاری ـ اداری و   گستره
  7/12 21 02 111 51 51 4 711 ای( ت با مسکونی )زیرمنطقهخدما

M074 
ـتره  ـاری ـ اداری و      گس ـتلط تج ـای مخ ه

  ـــ 21 15 5111 15 51 نامحدود 411 خدمات با مسکونی ویژه )با طرح توجیهی(

گردشگری و 
فرهنگی با 

 (M2مسکونی )
M70 مختلط مسـکونی   های محورها وگستره

 M700 تفریحی   گردشگریـ  ـ فرهنگیـ 
ـتلط مسـکونی ـ     های محورها وگستره مخ

  74 11 74 211 45 61 6 721 تفریحی گردشگری ـ فرهنگی ـ

عملکردهای مختلط 
شهری باغلبه 

 خدمات عمومی

M3)) 

M11 
ــدوده ــا  ابلیـــت    محـ هـــای بـ

ــ میم خــدمات   برنامــه ــزی )ت ری
 اساسی(  

M111 
ریزی  های با  ابلیت برنامه محدوده

 ساسی( )ت میم خدمات ا
 نیازمند تهیه طرح ویژه مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور

تصویب در 
 کمیته فنی

کمسیون ماده 
 پنج

 گردد. فه میپناه اضا متر جهت احداث جان 0سانتیمتر و حداکثر  21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  : در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان0 تبصره
   ( الزامی است.02ازا  هر واحد مسکونی متناسب با پهنه مسکونی همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره ) : تأمین حداقل فضای باز به7تبصره 



 

 0دار در منطقه  اندیس مختلط های پهنه(  75جدول شماره ) 

 دار پهنه اندیس
 حداکثر تراکم ساختمانی

 )درصد( 
 بقات ساختمانی تعداد ط

 حدا ل اندازه  طعه 
  و تفکیک

 حداکثر سطح اشغال 

 همکف حداکثر ارتفاع

 )درصد(

 طبقات باالتر 

 )درصد(

1-111M 122 2 222 02 02 11 

1-111M 112 1 222 02 02 12 

1-111M 122 2 222 02 02 7/12 

 

 4دار در منطقه  اندیس مختلط های پهنه(  76جدول شماره ) 

 دار ه اندیسپهن
 حداکثر تراکم ساختمانی

 )درصد( 

تعداد طبقات 

 ساختمانی 

حدا ل اندازه 

  و تفکیک طعه 

حدا ل عرض  حداکثر سطح اشغال )درصد(

 گذر 
 توضیحات

 طبقات باالتر همکف

1-111M 122 9 1222  S 22 22 ـــ  

1-111M 112 7 122  S 02 22 ـــ 
های یکپارچه تجاری  مجموعه گیری محور عدالت و ضرورت شکل

 صورت مسکونی  و مقیاس شهری و طبقه همکف و طبقات باال به

1-111M 122 2 122 02 02 12  111محورهای همجوار با پهنه غالبR 

1-111M 102 2 222 22 22 11  111محورهای همجوار با پهنه غالبR 

1-111M 122 2 222  S 02 02 12 
ه دارای حدا ل اندازه  طعه و با عرض مختص  طعاتی که در ایم پهن

 باشند. معبر مجاز نمی
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 (حفاظت)سبز و باز وساز در پهنه  ضوابط ساخت - 3-4

( )باغات و اراضی G70( به غیر از پهنه )حفاظت)سبز و باز های پهنه کالن  در تمامی زیرپهنه -3-4-1

و صـرفاه   (72ره )براساس جدول شما وساز با حداقل بنا و سطح اشغال مزروعی( هرگونه ساخت

 .باشد  خواهد رسید مجاز میتصویب کمیسیون ماده پنج که به در قالب طرحهای ویژه 

مشمول کاربریهـای تثبیـت شـده در     G700-0زیرپهنه  به غیر از های این پهنه کلیه زیرپهنه -3-4-2

 باشد. ها ممنوع می بندی بوده و هرگونه تغییر کاربری در این پهنه نقشه پهنه

 باشد. )باغات غیرقابل احیا ( مطابق پهنه مجاور می G700-0وساز در زیرپهنه  ساختضوابط تبصره: 

های جمعی  تخصیص فضاهای مناسب برای مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، و ایجاد پناهگاه -3-4-3

 های این پهنه از طریق تهیه و تصویب طرحهای ویژه، مجاز است. در کلیه زیرپهنه

ها، مناسب با مقیـاس   های عمومی برای پارک یجاد پارکینگتأمین دسترسی سواره مناسب و ا -3-4-4

 لزامی است.ا 71-0-4-7براساس ضوابط تعیین شده در بند ، جعاتعملکرد پارک، حجم مرا

 نما ضروری است. ها به پوشش گیاهی، آب و آب درصد سطح پارک 21تخصیص حداقل  -3-4-5

ی با ارتفاع مناسب از سطح زمـین  های شهر با استفاده از پوشش گیاه ایجاد حصار برای کلیه پارک -3-4-6

 گردد.   توصیه نمی بانواناستثنای پارک  بهمجاز بوده و استفاده از جداره صلب و با مصالح بنایی 

 0159مشمول قانون حفـظ و گسـترش فضـای سـبز مصـوب سـال        Gکلیه اراضی زیرپهنه  -3-4-7

اهای سـبز  وسـاز در فضـ   های بعدی آن بوده و هرگونه سـاخت  و اصالحیه( 01)پیوست شماره 

 شهری است. قانون زمین 04( براساس دستورالعمل ماده G7خصوصی )

های جنگلی ممنوع  وساز مسکونی ـ اداری ـ صنعتی و نظامی در محدوده پارک   هرگونه ساخت -3-4-8

بوده و کاربریهای مجاز محدود به فعالیتهای مرتبط با گذران اوقات فراغت تفرج، گردشـگری  

 باشد. و ورزشی )روباز( می

و  هـای مـذهبی و فرهنگـی    ها و فضای سبز بـه کـاربری   درصد از سطح پارک 01اختصاص حداکثر  ره:تبص

   بالمانع است. ورزشی )روباز(
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هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان پارکهـا و پارکهـای جنگلـی ممنـوع بـوده و واگـذاری        -3-4-9

و مقررات قـانونی  هایی از پارک برای تجهیز و استقرار کاربریهای مجاز، طبق ضوابط  محدوده

 مدت، مجاز است. ها به صورت اجاره کوتاه داری از پارک بر بهره

 ها و فضاهای باز عمومی الزامی است. رعایت ضوابط و مقررات معلولین در کلیه پارک -3-4-11

براسـاس  ممنوع اسـت مگـر   ها(  ها و مسیل ( )رود، درهG100وساز در زیرپهنه ) هرگونه ساخت -3-4-11

 یسیون ماده پنج مصوب کم های منظر شهری طرح

وکلیه حرایم عوارض طبیعی ومصـنوع)رود  ( G0کلیه اراضی موجود که در پهنه سبز عمومی ) -3-4-12

تملک شده و به فضـای   ربط ، باید توسط دستگاههای ذیها،حرایم تاسیساتی(  ها و مسیل دره

 سبز تبدیل شده و نگهداری شود.

 مجاز است.  اهنگی شهرداری با هم ها تأسیسات شهری در حرائم سبز بزرگراهشبکه عبور  -3-4-13

 ( )باغات و اراضی مزروعی(G70ضوابط مخصوص باغات و مزارع واقع در محدوده شهری پهنه ) -3-4-14

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افـراز و تقسـیم و تفکیـک باغـات و اراضـی      

ه قـانونی یـا   قانون زمین شهری، برحسب اینکه داخل محدود 04کشاورزی با آیش موضوع ماده 

گـردد. در   استحفاظی قرار داشته باشند به شرح زیر تعیین و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی مـی 

اجرای این دستورالعمل، در صورت نیاز بـه تغییـر یـا تعیـین کـاربری موضـوع حسـب مـورد در         

یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوه تأمین خـدمات الزم مـورد    5کمیسیون ماده 

 گیری قرار خواهد گرفت.   تصمیم

 رعایت گردد.   0159در اجرای این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 باغات داخل محدوده قانونی:  -الف

 فضای سبز عمومی   -1-4-04-0

تواند تملک نموده و بـا حفـظ وضـعیت     ها می باغاتی که شهرداری عالوه بر مصوبات طرح

صورت فضای سبز عمومی نگهداری کند )اعم از اینکه در طـرح   یاری بهدرخت و سیستم آب

مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند( با تصویب مراجع مربوطه به فضـای سـبز عمـومی    

 تبدیل شود.  

 باغ مسکونی   -1-4-04-7

باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشـند قابـل تبـدیل بـه     

 شرح زیر هستند:  سازی ویژه به بط تفکیک و ساختمانمنطقه باغ ـ مسکونی با ضوا
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درصد و  71مترمربع با تراکم ساختمانی  7111حداقل تفکیک افراز و تقسیم  -1-4-04-7-0
 درصد  01حداکثر سطح اشغال 

که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش  در صورتی -1-4-04-7-7
شرح  و طبقات بیشتر به مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با ترکم

 شود.  زیر داده می
  با 11مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5111تا  1111در قطعات %

 درصد سطح زمین  05حداکثر سطح اشغال 

  مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5111در قطعات تفکیکی
 % سطح زمین. 05% با حداکثر سطح اشغال 45

-4-1مترمربع مساحت داشته باشند نیز مشـمول ضـابطه    7111باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از  :1ه تبصر
 051مترمربـع باشـد حـداکثر تـا      051هستند در قطعاتی که سطح اشـغال سـاختمان کمتـر از     04-7-0

 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.
متـر  4ان مسکونی در یک طبقه، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل در صورت احداث ساختم :2تبصره 

متـر   06طبقه  4متر و  07طبقه  1متر،  2طبقه  7فاصله داشته باشد. این فاصله در مورد ساختمانهای 
طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنادر  4باشد. احداث ساختمان با بیش از  می

 اید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد.زمین ب
در آن دسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشند، : 3تبصره 

رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است، لیکن در کاربریهای خدمات عمومی که بـا اعتبـارات دولـت    
 درصد تراکم در تمام حاالت بالمانع است. 45درصد اشغال و  05اکثر شود، استفاده از حد احداث می

هرگونه تفکیک بعدی  1و  7 تبصره هایبا استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع  :4تبصره 
 ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورتجلسه تفکیکی قید شود.

 مسکونی   -1-4-04-1

% از سطح باغات خود 21کونی که داوطلبانه مایل به واگذاری مالکین منطقه باغ ـ مس 

صـورت رایگـان بـه شـهرداری باشـند       شـهری بـه   به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ

هـای   بندی مربوطه به جای منطقه باغ ـ مسکونی از انواع منطقه توانند با تصویب مراجع  می

 مسکونی استفاده کنند، مشروط به اینکه:  

کنند  اغاتی که مشترکاه به صورت یکپارچه از این ضوابط استفاده میسطح مجموعه ب  -1-4-04-1-0

 هزار مترمربع کمتر نباشد.  71از 

 صورت یکپارچه باشد.  االمکان به سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتی  -1-4-04-1-7

شورایعالی شهرسازی و معماری تحت  04/7/20ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه   -1-4-04-1-1

 ابط زیر را رعایت نمایند:بندی مسکونی شهرها، ضو عنوان منطقه
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   منطقه تک خانواری ـ با رعایت ضوابط مربوطه 

  مترمربع و حداکثر تراکم  511منطقه چند خانواری حداقل تفکیک افزار و تقسیم

 % 011مترمربع حداکثر  0111% و با افزایش سطح قطعات به بیش از 21

  و 011با تراکم مترمربع  0111منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک افزار و تقسیم %

 % 071مترمربع حداکثر  7111با افزایش سطح قطعات به بیش از 

هزار مترمربع باشـد اسـتفاده    71در حالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از  :1تبصره 
 بندی مسکونی همجوار مجاز است.  ازضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه

های مسکونی و انتفاعی بوده و شـهرداری   اراضی واگذار شده براساس این بند غیرقابل تبدیل به کاربری :2تبصره 
ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل به پارک نموده چگونگی را به سازمان  05موظف است ظرف مدت 

بالفاصـله بـا   وشهرسازی استان اطالع دهد. در صورت عدم تبدیل آنهـا بـه پـارک در ایـن مـدت       مسکن
  تصویب مراجع مربوطه به سایر خدمات عمومی، مورد نیاز شهر اختصاص خواهد یافت.

 
 اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی  -ب
 

تبدیل اراضی کشاورزی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند  -1-4-04-4

قسمت  7-04-4-1 به باغ با استفاه از مقررات منطقه باغ ـ مسکونی موضوع بند

الف این دستورالعمل بالمانع است. در این صورت الزم است که نقشه درختکاری 

 های تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد.  باغ نیز همراه با نقشه

تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در   -1-4-04-5

بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب  ا هادی آنها با پیشصورتی که طرح تفصیلی ی

سازی اینگونه اراضی   بندی و تفکیک و ساختمان برسد مورد تأیید است. کسب اجازه قطعه

مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع 

 خواهد بود.  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران 1/01/69مصوبه مورخ 

توانند از ضوابط تفکیک  سازی ندارند می تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان  -1-4-04-6

 به شرح زیر استفاده نمایند: 

 هکتار  5ر حداقل تفکیک اراضی شالیزا 

 هکتار 01 رحداقل اراضی زراعتی غیر شالیزا 

  هکتار  71حداقل اراضی زراعتی دیم 

 



 

 (حفاظت)سبز و باز های  ساز در هر یک از زیرپهنهو ( ضوابط ساخت72)جدول شماره 

 ها مشخصات کلی زیرپهنه ها  پهنه های اصلی  پهنه پهنه کالن

حداکثر تراکم 

ساختمانی مجاز 

 )درصد(

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداکثر 

سطح 

 اشغال

حداقل 

اندازه 

 قطعه

 توضیحات

 سبز و باز 

 G )حفاظت( 

 فضای سبز عمومی

(G1) 
G11 ری های شه پارک 

G111 01 های عمومی شهری پارک 
احداث بنا محدود به دفتر اداری ـ نگهبانی ـ سرویس بهداشتی ـ تأسیسات ـ 

 ورزشی و مذهبی پشتیبانی پارک و سوله بحران و کاربریهای فرهنگی،

G112 01 های موضوعی( های ویژه )پارک پارک 
میسیون ماده پنج شهر های ویژه صرفاه با تصویب ک وساز در پارک هرگونه ساخت

 شیراز مجاز است.

فضای سبز خصوصی  

(G2) 
G21  باغات و اراضی مزروعی 

G211  باغات 
 ( قانون زمین شهری04براساس دستورالعمل ماده )

G212 اراضی مزروعی 

 سبز و باز 

 (G3حفاظت ویژه )

G31 سبز و باز حفاظتی 
G311 ها ها و مسیل رود، دره 

 از ممنوعوس هرگونه ساخت
G312 ها سبز حاشیه بزرگراه 

G32 پهنه حفاظت ویژه 

G321 براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی مجاز است وساز ساخت هرگونه پهنه باغات تاریخی 

G322 اشدمی بتصویب در کمسیون ماده پنج  منوط به ممنوع و وساز ساخت تغییر کاربری و هرگونه ها( )پادگان حفاظت ویژه. 

 

 دار پهنه اندیس
حداکثر تراکم 

ساختمانی مجاز 

 )درصد(

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداکثر 

سطح 

 اشغال

حداقل 

اندازه 

 قطعه

 توضیحات

G211-1  براساس ضوابط پهنه مجاور  غیرقابل احیاباغات 
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 ضوابط ساختمانی مراکز خدمات اساسی   -3-5

 ضوابط ساختمانی مراکز آموزشی -3-5-1

شود که برای فعالیتهای آموزشی رسمی و عمـومی تحـت مـدیریت     اراضی گفته میکاربری آموزشی به 

و از نظـر   یابند اختصاص می و سازمان بهزیستی های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی خانه وزارت

  گردند. بندی می  عملکردی براساس جدول ذیل رده

 آموزشی ها نوع و عملکرد کاربری(  72جدول شماره ) 

 کاربری ردعملک

 دبستانی و دبستان مهدکودک، آمادگی، پیش ای محله

  نوبت اول و دوم ، دبیرستان کالسهای سوادآموزی ای ناحیه

 ای  وحرفه های آموزش فنی های وابسته به آموزش و پرورش، مجتمع هنرستان ای  منطقه

 درخشان، مدارس شاهد مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهای  شهری
 و مدارس اتباع خارجی

آموزش و پرورش و  های خانه ضوابط ذیل مربوط به مراکز آموزشی رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت: تبصره

هـای   باشد و شامل مراکز آموزشی انتفاعی از قبیـل آموزشـگاه   میو سازمان بهزیستی کار و امور اجتماعی 

 باشد. یزبان، موسیقی، نقاشی و ... نم

 نحوه استقرار و مکانیابی واحدهای آموزشی -1-5-0-0

با توجه به اینکه مراکز آموزش عمومی در طرح تفصیلی شهر شیراز بعنوان خدمات پشتیبان 

هـای   های سـکونت و مخـتلط و زیرپهنـه    توانند در کلیه پهنه گردد می سکونت محسوب می

با رعایت  س عملکردی وباتوجه به نوع و مقیا( S75,S74,S71,S77,S70,S07 فعالیت )

 ضوابط زیر استقرار یابند.

 همجواریها -1-5-0-7

 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت 

 ، فضای سبز، ورزشی  (استثنا  کتابخانه به) آموزشی، فرهنگی -

     همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت بـرای مجـاورین    : تبصره               

 گردد.   شهرداری این امر مشخص میکه توسط 
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  کاربریهای ناسازگار 

 کننده به شرح زیر خودداری شود: از همجواری با انواع کاربریهای آلوده

 های مسافربری و... های هوا شامل: صنایع، ترمینال آالینده -

 د و...وآم آهن، مراکز تجاری پر رفت ها، مسیر راه ها، فرودگاه های صوتی مثل بزرگراه آالینده -

هــا،  هــای محیطــی مثــل فاضــالبهای شــهری، کشــتارگاهها، دامــداری ســایر آالینــده -

گورستانها، محل آسایشگاهها، خانه سالمندان، ها، مراکز درمانی و بیمارستانی،  مرغداری

هـای بـرق فشـار قـوی،      دکـل حـرائم  انباشت زباله و کود، مخزن سوخت، پمپ بنزین، 

 ها و ... نههای اصلی گاز و نفت، دباغخا لوله

 باشد. بل می سی دی 45قبول برای کالس درس،  حداکثر میزان صدای قابل تبصره:

 

 شرایط محیطی -1-5-0-1

 اوضاع طبیعی زمین 

نوبـت اول   دبیرستاندرصد و  6شیب بیش از  های با از احداث مدارس ابتدایی در زمین -

و  2به ترتیب درصد احتراز گردد. این ارقام در مناطق کوهستانی  2شیب بیش از  و دوم

 باشد. درصد می 05

 های با مقاومـت  های سست، زمین از احداث ساختمانهای آموزشی روی خاکریزها، شیب -

 مسیر قنوات خودداری گردد. گیر و و نقاط پست و سیل کم

 رعایت گردد.بایستی های اصلی آب، گاز و نفت  حریم خطوط انتقال نیرو، لوله -

 جهت یابی  

آموزشی باید طوری انتخاب شود که تـابش آفتـاب و تهویـه     جهت و موقعیت ساختمان -

 پذیر باشد. مناسب برای فضاهای آموزشی از جمله کالسها در تمام فصول امکان

 از احداث ساختمان آموزشی در مسیر بادهای شدید و مزاحم خودداری گردد.  -

 دسترسی 

اصـلی،   7و  0رجـه  هـای د  ارتباط مستقیم ورود و خروج کلیه واحدهای آموزشی با شـبکه  -

 باشد.  ها ممنوع می ها و میدان چهارراه
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به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح، الزم است دسترسی کلیه وسـایل نقلیـه امدادرسـانی بـه      -

 پذیر باشد. واحد آموزشی امکان

مقطع باشد در  باز می که بصورت بنحداقل عرض معبر برای استقرار واحدهای آموزشی  -

 باشد. متر می 06نوبت اول و دوم مقاطع دبیرستان  متر و برای 07ابتدایی 

و بزرگراههـا و همچنـین    0استقرار مدارس غیرانتفاعی در بر راههـای شـریانی درجـه     -

متـر   02خیابانهایی که عرض حریم آنها )فاصله دو حد مالکیت طرفین خیابان( کمتر از 

 بست ممنوع است. های بن باشد، همچنین خیابانها و کوچه

 اصل زیر بین وروردی مدرسه و نزدیکترین تقاطع الزامی است.رعایت فو -

 فواصل بین وروردی مدرسه و نزدیکترین تقاطع ( 79جدول شماره ) 

 بعد از تقاطع )حداقل( قبل از تقاطع )حداقل( نوع خیابان

 متر  01 متر  75 7شریانی درجه 

 متر  01 متر 01 محلی 

 

 و حداقل مساحت تفکیک  ابعاد زمین -1-5-0-4

برابر عرض بیشتر نباشد و عـرض زمـین بـرای مـدارس ابتـدایی از       5/7ل زمین از طو

بـراین   متـر کمتـر نباشـد.    75نوبـت اول ودوم  متر و برای مدارس دبیرستان  71حدود 

مترمربع و برای دوره اول و  0111اساس حداقل مساحت تفکیک برای مدارس ابتدایی 

 باشد. مترمربع می 0511دوم دبیرستان 
 

 عمومی ساختمانهای آموزشی ضوابط -1-5-0-5

 .رعایت عدم اشراف بناهای آموزشی به واحدهای مسکونی مجاور الزامی است 

 باشد. استفاده از زیرزمین برای عملکردهای زیر مجاز می

     هـای   پارکینگ، موتورخانه، کارگاه تعمیرات و نگهـداری سـاختمان، انبارهـا، سـرویس

 آزمایشگاه، کارگاه، غداخوری لت،بهداشتی شامل: دستشویی، رختکن، توا

 بام باید از دسترسی محصلین دور باشد. دسترسی به پشت 

 های قابل رؤیت بنا باید نماسازی گردد. کلیه بدنه 
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 نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است. دریافت مجوز از سازمان آتش 

 مراکز آموزشـی  وساز  ط ساختهایی که به نوعی با ضواب نامه رعایت کلیه قوانین و آیین

 باشند الزامی است. در ارتباط می

  :آمـدگی،   پارکینـگ، پـیش   گذربندی، پـخ، رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند

 خلوت و نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است. حیات

سـاز  و های آموزشی برابر آخرین ضوابط و مقـررات سـاخت   وساز در کاربری ساخت -1-5-0-6

 دستگاه مربوطه 

  درصـد مسـاحت    21درصد، حداکثر تـراکم سـاختمانی    41دبستان: حداکثر سطح اشغال

 کل زمین در دو طبقه 

   071درصـد، حـداکثر تـراکم سـاختمانی      41دبیرستان نوبت اول: حداکثر سطح اشـغال 

 درصد مساحت کل زمین در سه طبقه 

   061درصـد، حـداکثر تـراکم سـاختمانی      41دبیرستان نوبت دوم: حداکثر سطح اشـغال 

 درصد مساحت کل زمین در چهار طبقه 

 
 ضوابط ساختمانی مراکز درمانی  -3-5-2

هـای   درمانی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان و مـددکاری 

 شود.  اجتماعی گفته می

  نحوه استقرار و مکانیابی -1-5-7-0

عنـوان خـدمات پشـتیبان      ح تفصیلی شهر شـیراز بـه  باتوجه به اینکه مراکز درمانی در طر

هـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی      تواننـد در کلیـه پهنـه    گردد مـی  سکونت محسوب می

و ( باتوجه به نوع و مقیاس عملکـردی   (S10, S17)های  های فعالیت به جز  پهنه زیرپهنه

ابط زیـر  با رعایت ضوابط و معیارهای وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و ضـو    

 استقرار یابند.

 همجواریها  -1-5-7-7

 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت 

 فرهنگی، فضای سبز، مسکونی درمانی ـ 

همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت بـرای مجـاورین کـه    : تبصره

 گردد.  توسط شهرداری این امر مشخص می
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 کاربریهای ناسازگار 

 :شرح زیر خودداری شودکننده به  با انواع کاربریهای آلودهاز همجواری 

 های مسافربری و ... های هوا شامل: صنایع، ترمینال آالینده -

 وآمد و ... آهن، مراکز تجاری پر رفت ها، مسیر راه ها، فرودگاه راه های صوتی مثل بزرگ آالینده -

هـا،   مرغداری، ها ا، دامداریه های شهری، کشتارگاه های محیطی مثل، فاضالب سایر آالینده -

های برق فشار  دکلحریم گورستانها، محل انباشت زباله و کود، مخزن سوخت، پمپ بنزین، 

 ها و ... های اصلی گاز و نفت، دباغخانه قوی، لوله

 باشد. می 1-06-7-7بند  ( 6 )شماره  حداقل عرض دسترسی طبق جدول 

 نوع و عملکرد مراکز درمانی   -1-5-7-1

 نوع و عملکرد مراکز درمانی ( 11شماره ) جدول         

 کاربری عملکرد

 ها خانواده، درمانگاه بهداشتمراکز بهداشت و  ای محله

 )درمانگاه تخصصی(ها  کلینیک پلی ای ناحیه

 تخت و مراکز اورژانس  64انتقال خون ـ بیمارستانهای کمتر از مراکز  ای  منطقه

شهری ـ  ای ـ فرامنطقه
 فراشهری

ی اصلی شهر، زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز توانبخشی، ها ستانبیمار
 سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان  مراکز نگهداری از کودکان بی

 
   وساز مساحت و نحوه ساخت -1-5-7-4

 مراکز درمانی  وساز مساحت و نحوه ساخت ( 10جدول شماره )   

 

 حداقل مساحت عملکرد
 )مترمربع(

حداکثر سطح 
 درصد(اشغال )

 حداکثر تراکم ساختمانی 
 )درصد(

حداکثر تعداد 
 **طبقات

 7 21 41 0111 ای محله
 1 071 41 7111 ای ناحیه
* 41 5111 ای منطقه

 
*

 

 * * 41 01111 ای ـ شهری و فراشهری فرامنطقه

فراشهری براساس ضوابط زیرپهنه  ،شهری ای، منطقه ها با مقیاس عملکردی تعداد طبقات در بیمارستانتراکم ساختمانی و  * حداکثر 
 خواهد بود. مربوطه و ضوابط و مقررات دستگاههای 

ای کـه   ها براساس استانداردها و ضوابط و مقررات دستگاههای مربوطه برای هر طبقه و حداکثر تا ارتفاع پهنـه  ** ارتفاع این کاربری
 در آن قرار دارند خواهد بود. 

رت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی الزامی است و صدور مجـوز احـداث   رعایت ضوابط و مقررات وزا: تبصره

  .باشد خانه فوق می بنا مشروط به دریافت تأئیدیه از وزارت
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پارکینگ: میزان پارکینگ موردنیاز مراکز درمانی با توجه به نوع عملکرد اینگونه کاربریهـا   -1-5-7-5

 گردد. محاسبه می ( 17شماره ) طبق جدول 

              

 پارکینگ مورد نیاز مراکز درمانی ( 17ل شماره ) جدو

 به ازا  عملکرد

 حوزه سه حوزه دو  حوزه یک 

تعداد پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد پارکینگ 
 )عمومی(

تعداد 
پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد 
پارکینگ 
 )عمومی(

تعداد 
پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد 
پارکینگ 
 )عمومی(

 5/1 5/1 0 0 5/0 5/0 مترمربع زیربنا 011ازا  هر  به ای ـ ناحیه ای محله

 ای، شهری و فرامنطقهای ـ  منطقه

 فراشهری
 5/1 5/1 0 0 7 0 مترمربع زیربنا 011به ازا  هر 

 درب ورودی پارکینگ باید از درب ورودی  بیماران مستقل باشد. :0تبصره 
بخشـی از زمـین در    اختصـاص  ،درمـانی  و ازدحام در مجـاورت کاربریهـای   برای جلوگیری از ترافیک: 7تبصره 

  اه موقت الزامی است.مجاورت دسترسی سواره به توقفگ
 سایر ضوابط و مقررات -1-5-7-6

 محیطی  احداث زیرزمین جهت تأمین فضاهای جانبی مجاز مشروط به رعایت ضوابط ایمنی و زیست

 بالمانع است.

 باشد کاربریهای مجاز در زیرزمین به شرح ذیل می . 

هـارخوری،  اانبارها، فایلهای بایگـانی، آشـپزخانه و فضـاهای مربـوط بـه آن، ن     پارکینگ، موتورخانه، 

محل استراحت کارکنان با امکـان تهویـه مطبـوع، محـل تجهیـزات بـرق و       رادیولوژی، پرتونگاری، 

های بهداشتی، رخـتکن   مخابرات، رختشویخانه استریل برای ملحفه و لباس و سایر وسایل، سرویس

مردانه و دیگر مواردی که به تأییـد وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش      و دوش به تفکیک زنانه و

 پزشکی رسیده باشد.

 های قابل رؤیت باید نماسازی گردد. کلیه بدنه 

 نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است. دریافت مجوز از سازمان آتش 

  هـای بسـتری، اداری و معاینـه و     درکلیه بناهای با کاربری درمانی استفاده از نور طبیعی برای اطـاق

 است. الزامیوآمد اصلی  اماکن پر رفت

 خلوت و  آمدگی، حیات رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند: گذربندی، پخ، پارکینگ، پیش

 نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است.

 ت ساختمانی مراکز فرهنگی ضوابط و مقررا -3-5-3
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 بی  نحوه استقرار و مکانیا -1-5-1-0

شـتیبان سـکونت   عنوان خـدمات پ  صیلی شهر شیراز بهدر طرح تف جه به اینکه مراکز فرهنگیباتو

های فعالیـت   های سکونت و مختلط و تمامی زیرپهنه تواند در کلیه زیرپهنه گردد می محسوب می

 .  استقرار یابندبا توجه به نوع و مقیاس عملکردی  (S10, S17)های  به جز پهنه

 همجواریها -1-5-1-7

 بریهای سازگار دارای ارجحیتکار 

   )با حفظ فاصله مناسب(، مسکونی فضای سبز، ورزشی

همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه   تبصره: 

 گردد.  توسط شهرداری این امر مشخص می

   کاربریهای ناسازگار 

 :  شود ه به شرح زیر خودداری کنند هاز همجواری با انواع کاربریهای آلود

 های مسافربری و ... : صنایع، ترمینالهای هوا شامل آالینده -

 آمد و ... و  آهن، مراکز تجاری پر رفت ها، مسیر راه ها، فرودگاه های صوتی مثل بزرگراه آالینده -

هـا،   هـا، مرغـداری   هـا، دامـداری   های شهری، کشتارگاه های محیطی مثل فاضالب سایر آالینده -

های بـرق فشـار    دکلحریم بنزین،  ها، محل انباشت زباله و کود، مخزن سوخت، پمپ گورستان

 ها و ... باغخانهدهای اصلی گاز و نفت و  قوی، لوله

  باشد. می 1-06-7-7بند  ( 6 شماره )حداقل عرض دسترسی براساس جدول 

 ع و عملکرد مراکز فرهنگی  نو  -1-5-1-1

 رهنگی  ( نوع و عملکرد مراکز ف11جدول شماره )

 کاربری  عملکرد 

 ، کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما و ...های اجتماعات هاو سالن کتابخانه ای ناحیه

 شهری
های فرهنگی، سالن اجتماعات،  کتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، موزه، فرهنگسرا و مجتمع

 امه و مجله، مراکز صدا و سیما و ...سینما، تأتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر مرکزی روزن
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 وساز   مساحت و نحوه ساخت -1-5-1-4

 وساز در مراکز فرهنگی ( مساحت و نحوه ساخت14جدول شماره )

 عملکرد
 حداقل مساحت 

 )مترمربع(
 حداکثر سطح اشغال 

 )درصد(
حداکثر تراکم 

 ساختمانی )درصد(
حداکثر تعداد 

 *طبقات

 7 011 51 511 ای محله

 7 011 51 0511 ای ناحیه

 1 071 41 7511 شهری ـ فراشهری

ها براساس استانداردها و ضوابط و مقررات دستگاههای مربوطه برای هـر طبقـه و حـداکثر تـا ارتفـاع       * ارتفاع این کاربری
 ای که در آن قرار دارند خواهد بود.  پهنه

  .های ذیربط الزامی است رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان: 1تبصره 

 باشند.  های اجتماعات و نمایش و عملکردهایی مشابه شامل این محدودیت نمی سالن :2صره تب

 پارکینگ   -1-5-1-5
 باشد.  باتوجه به نوع کاربری براساس جدول زیر میمیزان پارکینگ موردنیاز مراکز فرهنگی 

 ( پارکینگ مورد نیاز مراکز فرهنگی  15جدول شماره )

 یاز تعداد پارکینگ موردن ازا  به کاربری 

 7 مترمربع زیربنا 011به ازای هر  موزه ـ کتابخانه 

 1 مترمربع زیربنا 011به ازای هر  سینما، سالن اجتماعات و کنسرت، تأتر 

 7 مترمربع زیربنا 011به ازای هر  فرهنگی کردهایسایر کار

ی از زمـین  بخشاختصاص برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای فرهنگی  تبصره:
 ر، به توقفگاه، موقت الزامی است. در مجاورت دسترسی سوا

 سایر ضوابط و مقررات -1-5-1-6

         ،احداث زیرزمین جهت تـأمین فضـاهای موردنیـاز همچـون پارکینـگ، انبـار، تأسیسـات

 محیطی بالمانع است. های بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیست سرویس

 دور پروانه ساختمانی الزامی است.نشانی برای ص دریافت مجوز از سازمان آتش 

 های قابل رؤیت بایستی نماسازی گردد. کلیه بدنه 

 های مطالعه  ها و اطاق در کلیه بناهای با کاربری فرهنگی استفاده از نور طبیعی برای سالن

 وآمد اصلی الزامی است. و اماکن پر رفت

  سـالن اجتماعـات   هـا و   شهری ماننـد نمایشـگاه  مجموعه کارکردهای ویژه فرهنگی طرح

 بایستی به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد. بزرگ

    آمـدگی،   رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند: گذربندی، پـخ، پارکینـگ، پـیش

 خلوت و نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است. حیات
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 ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز مذهبی  -3-5-4

 نحوه استقرار و مکانیابی   -1-5-4-0

شـتیبان  عنـوان خـدمات پ   صیلی شهر شیراز بـه اتوجه به اینکه مراکز مذهبی در طرح تفب

هـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی      تواند در کلیه زیرپهنه گردد می سکونت محسوب می

ضـوابط و مقـررات   با رعایـت  و با توجه به نوع و مقیاس عملکردی  های فعالیت زیرپهنه

شورایعالی شهرسازی  2/5/22مصوبه مورخ ی های توسعه شهر مکانیابی مساجد در طرح

 ضوابط زیر استقرار یابند.و معماری ایران و 

 همجواریها -1-5-4-7

 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت 

 مسکونی  ، ، فضای سبز، ورزشیفرهنگی

همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایـت فاصـله و عـدم ایجـاد مزاحمـت بـرای        تبصره:

 گردند. ص میمجاورین که توسط شهرداری مشخ

   کاربریهای ناسازگار 

 شود :  کننده به شرح زیر خودداری  از همجواری با انواع کاربریهای آلوده

 و..... آهن ، مسیر راهها های صوتی مثل بزرگراه آالینده   -

هـا،   هـا، دامـداری   هـای شـهری، کشـتارگاه    های محیطی مثل فاضـالب  سایر آالینده  -

بنـزین،   اشت زبالـه و کـود، مخـزن سـوخت، پمـپ     ها، محل انب ها، گورستان مرغداری

 و ...ها  دباغخانههای اصلی گاز و نفت و  های برق فشار قوی، لوله حریم دکل

  ( بند  6حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره )باشد. می 1-06-7-7 
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  مذهبینوع و عملکرد مراکز  -1-5-4-1

 ( نوع و عملکرد مراکز مذهبی16جدول شماره )

 کاربری عملکرد

 ها ها و فاطمیه مساجد، حسینیه محله

 مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلی، مهدیه، کلیساها و... شهر

 

 وساز   مساحت و نحوه ساخت -1-5-4-4

 وساز ( مساحت و نحوه ساخت12جدول شماره )

حداقل مساحت  کاربری
 )مترمربع(

حداکثر سطح اشغال 
 )درصد(

حداکثر تراکم 
 *اتحداکثر تعداد طبق ساختمانی )درصد(

 7 21 41 511 مسجد

 7 011 51 0111 ها، کلیساها و... ها و فاطمیه حسینیه

مساجد بزرگ شهر، مسجد جامع، 
 مصلی، مهدیه

01111 41 071 1 

 و یا پهنه مجاور خواهد بود.  ای است که در آن قرار دارند ها مطابق کد پهنه * حداکثر ارتفاع در این کاربری

 .های ذیربط الزامی است رات سازمانمقر رعایت کلیه ضوابط و تبصره:

 
 پارکینگ   -1-5-4-5

 باشد. واحد می یکمترمربع  سطح زیربنای کل  011هر ازا   به مذهبیمیزان پارکینگ موردنیاز مراکز 

بخشـی از زمـین در    اختصاص مذهبی برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای  :1تبصره

میزان عقب نشـینی قطعـه در گـذرهای بـا     .الزامی استگاه، موقت ، به توقفهمجاورت دسترسی سوار

 متر می باشد. 5متر حداقل  06عرض بیشتر از 

 میزان عقب نشینی  :  2تبصره 

 یک واحد پارکینگ بصورت حاشیه ای لحاظ گردد. زیربنا  مربعمتر  011 تامین پارکینگ مساجد به ازای هر:  3تبصره 

 سایر ضوابط و مقررات -1-5-4-6

  ـ رزمین جهـت تـأمین فضـاهای موردنیـاز همچـون پارکینـگ، انبـار، تأسیسـات،         احداث زی

 محیطی بالمانع است. های بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیست سرویس
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 نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است. دریافت مجوز از سازمان آتش 

 های قابل رؤیت بایستی نماسازی گردد. کلیه بدنه 

 فضـاهای اصـلی ایـن امـاکن    با کاربری مذهبی استفاده از نور طبیعی برای  در کلیه بناهای 

 الزامی است.

  شهری بایستی به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد. مذهبیطرح مجموعه کارکردهای ویژه 

     آمـدگی،   رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند: گذربنـدی، پـخ، پارکینـگ، پـیش

 ظرشهری و احداث بنا الزامی است.خلوت و نورگیر، سیما و من حیات

 بینی پیش فضا به عنوان تجمع افراد )جدا از مسـاحت مفیـد    در مساجد جدید االحداث پیش

 بینی شود. مسجد( پیش

 .رعایت مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است 

 .در طراحی مساجد جدید استفاده از الگوهای معماری تاریخی و فرهنگی کشور الزامی است 

 بایستی با استفاده از مصالح بومی احداث شوند. مساجد 

  هـای   احجام مربوط به بنای مساجد و نسبت فضای پر و خالی آنها بایستی متناسب با نمونـه

 مشابه آنها در بافتهای فرهنگی و تاریخی شهر باشد.

       ریخت کلی )مرفولوژی( مساجد بایستی از ریخـت مسـاجد موجـود در بافتهـای تـاریخی و

 تبعیت کند. فرهنگی شهر

 ای طراحـی   گونـه  های بهداشتی بایسـتی بـه   در طراحی اماکن مذهبی محل احداث سرویس

گردند که امکان استفاده از سرویس بهداشتی که در مواقع بسـته بـودن ایـن امـاکن بـرای      

 عموم وجود داشته باشد. 

  مسـاحت   درصـد  5حـداکثر  به میزان احداث واحد تجاری در زمین مسجد متناسب با نقش مسجد

 بالمانع است.  بصورت غیرقابل تفکیک مربع )دو واحد تجاری ( متر 61حداکثر وملک 

گردند و قابل تفکیک از مسجد  تجاری فوق جهت کمک به مدیریت فضاهای مذهبی احداث می تبصره:

 باشد.   نمی
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 ضوابط و مقررات ساختمانی مراکز ورزشی -3-5-5

 نحوه استقرار و مکانیابی -1-5-5-0

هـای فعالیـت    های سکونت و مختلط و تمامی زیرپهنه انند در کلیه زیرپهنهتو مراکز ورزشی می

بارعایت ضوابط زیر استقرار با توجه به نوع و مقیاس عملکردی و ( S10 ،S17های ) بجز پهنه

 یابند.

 همجواریها -1-5-5-7

   کاربریهای سازگار دارای ارجحیت 

 ب فرهنگی، فضای سبز، مسکونی و آموزشی با حفظ فاصله مناسو  مذهبی

همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاصله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه   تبصره: 

 گردد.  توسط شهرداری این امر مشخص می

   کاربریهای ناسازگار 

 کننده به شرح زیر خوداری شود. از همجواری با انواع کاربریهای آلوده

 ری و...های مسافرب آالیندهای هوا شامل: صنایع، ترمینال -

هـا،   ها، مرغداری ها، دامداری های شهری، کشتارگاه سایر آالینده محیطی مثل، فاضالب -

های بـرق   دکلحریم بنزین،  ها، محل انباشت زباله و کود، مخزن سوخت، پمپ گورستان

 ها، مراکز بهداشتی و درمانی و... های اصلی گاز و نفت، دباغخانه فشار قوی، لوله

 باشد. می 1-06-7-7بند (  6شماره ) اساس جدول حداقل عرض دسترسی بر 

 سلسله مراتب و مشخصات مکانی کاربری ورزشی -1-5-5-1

  ای محلهمراکز ورزشی   

اینگونه مراکز جهت پاسخگویی به نیازهای ورزشی و تفریحی اولیه جوانان و نوجوانان ساکن یـک  

هزینـه از قبیـل    کـم هـای پرطرفـدار و    شود. در این مراکز امکاناتی بـرای ورزش  طراحی می محله

شـود   بینـی مـی   فوتبال گل کوچک، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و شطرنج در فضای باز پیش

گیـرد.   نفـر را در بـر مـی    4111دهد و جمعیتی حدود  متر را تحت پوشش قرار می 111که تا شعاع 
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شـود   وصـیه مـی  باشد ت مترمربع می 511نظر گرفته شده برای اینگونه کاربریها  حداقل مساحت در

 قرار داده شود. ای محلهالمقدور در کنار فضای سبز  این مراکز حتی

 ای   مرکز ورزشی ناحیه 

، محلـه بـه یـک ناحیـه    در این نوع مراکز متناسب با افزایش جمعیت تحت پوشش از یـک  

هـا بـا ترکیبـی از فضـاهای بـاز و       شود. در طراحی اینگونه زمـین  تر می امکانات نیز گسترده

کـز  اهـایی کـه در فضـای آزاد مر    ترتیب که افزون بـر ورزش  ه روبرو هستیم. بدینسرپوشید

 ،اسـتخر  شـطرنج و  شیده مخصوص ژیمناستیک،های سرپو قرار دارد، سالن ای محلهورزشی 

شود. شعاع دسترسـی ایـن    منظوره برای انجام چند ورزش در یک سالن تعبیه می سالن چند

نفـر را تحـت پوشـش قـرار      71111ی در حـدود  متر است و جمعیتـ  0111تا  211کاربری 

 شود. مترمربع درنظر گرفته می 5111کز ورزشی ادهد. ضمناه حداقل مساحت این مر می

 ز ورزشی شهریکامر   

های ورزشی، با امکانات برگزاری مسـابقات ورزشـی،    این مراکز شامل ورزشگاهها و مجتمع

اتوجه به مقیاس عملکـردی و شـعاع   باشد و ب می های آبی ورزش های ها و مجموعه زورخانه

دسترسی، جمعیت تحت پوشش و تأثیرات ایجاد اینگونـه مراکـز بـر محـیط پیرامـون خـود       

سـنجی ایـن مراکـز در     جانمایی و احداث این مراکز منوط به تصویب مطالعات ویژه امکـان 

   . بودکمیسیون ماده پنج خواهد 

 ضوابط احداث بنا     -1-5-5-4

  و براسـاس اسـتانداردها  مراکـز ورزشـی شـهری    ن بـرای  ضوابط مربوط به احداث سـاختما 

 باشد. های ورزشی می بدنی و فدراسیون معیارهای سازمان تربیت

   حداکثر تراکم ساختمانی مطابق ضوابط پهنه موردنظر 

 در بافت مسکونی تابع پهنه موردنظرهای ورزشی  ا و ارتفاع سالنحداکثر زیربن 

 الزامی است. 0×  5/0تا  0× 0اد در تفکیک اراضی ورزشی رعایت نسبت ابع 

 های ورزشی در قطعه زمین اختصاص یافته بـه   محل قرارگیری ساختمان سرپوشیده و سالن

 کاربری ورزشی در صورت عدم ایجاد مانع جهت نورگیری قطعات مجاور آزاد است.

 های قابل رؤیت بنا باید نماسازی شود. کلیه بدنه 
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 آمـدگی،   مانند: گذربنـدی، پـخ، پارکینـگ، پـیش     رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی

 خلوت و نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است. حیات

         احداث حصار برای اراضی ورزشی فقط به صـورت نـرده مجـاز بـوده و انـواع دیگـر مجـاز

 سانتیمتر بیشتر باشد. 21باشد. ارتفاع دیوار زیر نرده نباید از  نمی

 تی شامل غرفه های تجاری متناسب با نوع عملکرد ورزشی به میـزان  احداث فضاهای خدما

 .درصد زیربنا کاربری ورزشی مجاز می باشد2حداکثر 

پارکینگ: میزان پارکینگ موردنیاز مراکز ورزشی باتوجه به نوع کاربری براساس جدول  -1-5-5-5

 باشد: زیر می

 ( پارکینگ موردنیاز مراکز ورزشی12جدول شماره )

  ازا  به کاربری 
تعداد پارکینگ 

 موردنیاز 

  ها، استادیوم و مجموعه ورزشی روباز )ورزشگاه
 های آبی و...( ورزش

 0 مترمربع زمین 011هر 

های سرپوشیده و  ورزشی مسقف )سالن
های ورزشی و  چندمنظوره، استخر، مجتمع

 های ورزشی کوچک منفرد*( سالن

مترمربع سطح  051هر 
 )مفید و غیرمفید(زیربنای کل

0 

 
سازی و  های بیلیارد، تنیس روی میز، بولینگ، شطرنج، ایروبیک، بدن های ورزشی کوچک منفرد مانند: سالن * سالن

 باشد.  زورخانه و امثالهم می

بخشی از زمین در مجاورت  اختصاصبرای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای ورزشی  تبصره:

 الزامی است. اره به توقفگاه موقتدسترسی سو
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 )جهانگردی پذیرایی( تفریحی ـ گردشگری ضوابط ساختمانی کاربریهای -3-5-6

، اردوگاههـای  مهمانسـراها آپارتمـان، مهمانخانـه، مهمانپـذیر،     هتـل هتـل،  ها شامل:  این کاربری

 باشد. و ... می وحش ، باغجهانگردی، شهربازی، مراکز تفریحی

 نحوه استقرار و مکانیابی -1-5-6-0

 هـای   هـای سـکونت و مخـتلط و تمـامی زیرپهنـه      توانند در کلیه زیرپهنه می اینگونه کاربریها

بـا رعایـت ضـوابط     با توجه به نوع و مقیاس عملکردی و (S10 ،S17های ) فعالیت بجز پهنه

 زیر استقرار یابند.

و  G007هـای موضـوعی(    در زیرپهنـه پارکهـای ویـژه )پـارک     احداث شهربازی و مراکز تفریحی تبصره:

 ( بالمانع است.72وابط زیرپهنه فوق طبق جدول شماره )براساس ض

 باشد. متر مربع می 511ا در محدوده شهر ه احداث اینگونه کاربری نیاز جهت حت موردحداقل مسا. 

 باشد. متر می 06گردشگری )اقامتی(  های داقل عرض گذر جهت استقرار کاربریح 

در بـر محورهـای بـا حـداقل      دشگری )اقـامتی( کاربری های گراستقرار در محدوده بافت مرکزی  تبصره:

تجاری و رعایت کلیه ضوابط  _متر مشروط به نداشتن رستوران و سایر فضاهای خدماتی 07عرض 

 و مقررات طرح تفصیلی بخصوص تامین پارکینگ مجاز می باشد .

 های مصوب با رعایت  ن و تجاری در کلیه پهنهارآپارتمان بدون وجود فضای رستو تلاحداث ه

 تفصیلی بالمانع است.  ضوابط طرح

 آپارتمان با در نظر گرفتن فضای رسـتوران و سـایر فضـاهای خـدماتی ـ تجـاری        احداث هتل

معابر خدماتی مشروط به رعایت و تأمین فضای پارکینگ عمومی )برابر بـا    صرفاه در برِ شبکه

 ضوابط طرح تفصیلی( جهت فضاهای خدماتی ـ تجاری بالمانع است. 

  آپارتمان به همراه رستوران در مجاور محورهای شریانی درجـه یـک و دو اصـلی     هتلاحداث

 شهر ممنوع است. 

 همجواریها  -1-5-6-7

 کاربریهای سازگار دارای ارجحیت 

 و مذهبیتاریخی  تجاری،گی، ورزشی، تفریحی، مراکز فضای سبز، فرهنتفریحی ـ گردشگری،  -

صله و عدم ایجاد مزاحمت برای مجـاورین کـه   همجواری با کاربری مسکونی منوط به رعایت فاتبصره: 

 .باشد گردد و رعایت کد ارتفاعی پهنه سکونت مجاور بالمانع می مشخص میتوسط شهرداری این امر 
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   کاربریهای ناسازگار 

 های مسافربری و ...   های هوا شامل: صنایع، ترمینال آالینده -

هـا،   هـا، دامـداری   هـای شـهری، کشـتارگاه    هـای محیطـی مثـل: فاضـالب     سایر آالینـده 

حـریم  بنـزین،   ها، گورستان، محل انباشت زبالـه و کـود، مخـزن سـوخت، پمـپ      مرغداری

 ها و ... های اصلی گاز و نفت، دباغخانه های برق فشارقوی، لوله دکل

  باشد. می 1-06-7-7بند (  6 )شماره حداقل عرض دسترسی بر اساس جدول 

 (19شـماره ) به نوع کـاربری براسـاس جـدول    پارکینگ: میزان پارکینگ موردنیاز باتوجه  -1-5-6-1

 باشد.   می

ـ گردشگری )جهانگردی پذیرایی(های مورد نیاز  پارکینگ( 19جدول شماره )  کاربریهای تفریحی 

 پارکینگ موردنیاز ازا  به کاربری

 0 اتاق 1هر  سه ستاره وهتل دو 

 0 اتاق 7هر  هتل چهار و پنج ستاره

 0 (دی)مف  یربنایزمترمربع سطح  51هر  اره*فضاهای جانبی هتل دو ، سه ست

 0 (دی)مف  یربنایزمترمربع سطح  51هر  فضاهای جانبی هتل چهار و پنج ستاره*

 0 اتاق 6به ازا  هر  ستاره کی, هتل  ریمهمانپذ

 هتل آپارتمان
 هرآپارتمان

 اتاق 7هر 

0 

0 

 خدمات پشتیبان و جانبی هتل آپارتمان*
 (دی)مف  یربنایز متر مربع51تا

 مترمربع اضافه75ازا  هر  به

0 

0 

 مراکز تفریحی **
 0 مترمربع مساحت زمین 711هر 

 0 )مفید و غیرمفید( مترمربع سطح زیربنای کل 011هر 

 سایر مراکز جهانگردی وپذیرایی 
 0 )مفید و غیرمفید( کل یمترمربع سطح زیربنا 75هر 

 0 مترمربع مساحت عرصه 411هر 

 باشد. تجاری و فروشگاه می بانک،صرافی، سالنهای همایش، ی شامل رستوران،کافی شاپ،سالن ورزشی،تاالر و*خدمات جانب
 تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد. درصد فضای باز می 75در مراکز تفریحی حداکثر **  

و کسـری پارکینـگ    تی تامین گرددالذکر برای هتل وهتل آپارتمان بایس ینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوقپارک : 1تبصره

 مورد تایید نمی باشدودرصورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز از تعداد اتاقها و فضای جانبی کاسته میشود.
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 ضوابط احداث بنا -1-5-6-4

 اعم از مستقل و یا به صورت ترکیب با مجموعه گردشـگری بـه ازا     در عملکردهای تفریحی

هریک صدمتر زیربنا باید یک زوج سـرویس بهداشـتی )زنانـه و مردانـه( بـا تهویـه مناسـب        

 بینی شود. پیش

  باشد.   میتابع زیرپهنه موردنظر و حداکثر ارتفاع حداکثر سطح اشغال بنا و حداکثر تراکم ساختمانی 

 شوند در طبقه همکف بـا   آپارتمانهایی که در مناطق مجاز احداث می در هتل استقرار رستوران

 درصد سطح اشغال طبقه همکف بالمانع است.  51حداکثر 

   آپارتمـان تـأمین شـوند و     ورودی فضای رستوران و واحدهای تجاری بایستی از داخـل هتـل

 باشد.  های اصلی مجاز نمی تأمین دسترسی مجزا از خیابان

 فرهنگـی   گردشگری رعایت ضوابط و مقررات سازمان میـراث  ـ  اربریهای تفریحیک در احداث

 و گردشگری و صنایع دستی الزامی است.

آپارتمانها اخـذ   قبل از صدور مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای هتل تبصره:

 نظر شهرداری الزامی است.  

 یستی به تأیید سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری و     آپارتمانها با های معماری هتل نقشه

 صنایع دستی و شهرداری برسد. 

 های قابل رؤیت بنا باید نماسازی شود. کلیه بدنه 

  نشانی جهت صدور پروانه ساختمانی الزم است. دریافت مجوز از سازمان آتش 

       مـدگی،  آ رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصـیلی ماننـد: گذربنـدی، پـخ، پارکینـگ، پـیش

 خلوت و نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است. حیات
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 ضوابط کاربری فضای سبز عمومی  -3-5-7

 سلسله مراتب و مشخصات مکانی کاربری فضای سبز   -1-5-2-0

و محلـه، ناحیـه   کارکردی خود بر حسـب   فضاهای سبز عمومی باید متناسب با موقعیت

ای است که تمام طبقات مـردم   ضاها به گونهشهری مکانیابی شوند. اصواله طبیعت این ف

ها به منظـور گردشـگاه و محـل     توانند از آن استفاده کنند به عبارت دیگر، این پارک می

باشد که از نظر مسـاحت، دسترسـی، مکـان قرارگیـری و نـوع       استراحت عموم مردم می

 شوند. پاسخگویی به نیاز مردم به چند دسته تقسیم می

هـای عمـومی مقیـاس     پـارک  ،پـارک عمـومی مقیـاس ناحیـه      ، س محله پارک عمومی در مقیا

   پارکهای عمومی مقیاس شهری ، ای منطقه

 باشد. می 1-06-7-7( بند  6 )شماره سبز براساس جدول  حداقل عرض دسترسی برای فضای 

 های مجاز  استفاده -1-5-2-7

  ( و مـذهبی،  آزادمانند کتابخانه، نمایشگاه و سینما و تـأتر در فضـای   )های فرهنگی  فعالیت

 درصد(   01)حداکثر  ورزشی روباز

 511)و یـا  % 7ای احداث خدمات تجاری با سازه موقت تا حداکثر  در پارک شهری و منطقه 

 بالمانع است.   پارکمساحت مترمربع( 

 امکانات، بناها و فضای الزم جهت بازی کودکان 

 وله بحران  دفتر اداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی، تأسیسات پشتیبانی و س 

 درصد در پارک 4درصد و تراکم  7های تجاری با سطح اشغال حداکثر  احداث مجموعه 

ی سبز عمـومی براسـاس جـدول    هاپارکینگ: پارکینگ موردنیاز باتوجه به عملکرد فضا -1-5-2-1

 زیر بایستی تأمین گردد:  

 پارکینگ موردنیاز فضاهای سبز عمومی( 41جدول شماره )

 پارکینگ موردنیاز واحدتعداد  ازا  به عملکرد 

 ای محله

 - مترمربع 511کمتر از 

  1حداقل  مترمربع 5111تا  511

 0 مترمربع 251هر ازا   مترمربع به 01111تا  5111

 0 مترمربع 611هر  ای ناحیه

 0 مترمربع 511هر  شهریای  منطقه
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 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  -1-5-2-4

 وسـاز در زیرپهنـه فضـای سـبز      مربوط به سـاخت  وساز با رعایت کلیه ضوابط هرگونه ساخت

 باشد.   مجاز می G0عمومی 

 ن بهتر است عرض قطعـه زمـین کمتـر از    باشد لیک زمین دارای محدودیتی نمی شکل قطعه

 درصد طول آن نباشد. 41

 شود بـه صـورت مسـتقیم و بالفاصـله بـه       دسترسی ساختمانهایی که داخل پارک ساخته می

بایست با دسترسی فرعی و حرکات مجـاز   ارک ممنوع است و میمحورهای اصلی و مجاور پ

 ترافیکی صورت پذیرد.
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ای و  های آمـوزش حرفـه   این کاربری در مقیاس شهری شامل مجتمع ای: آموزش عالی و حرفه -3-5-8

هـای   ها، دانشسراها، حـوزه  ها، دانشکده تخصصی، انستیتوهای آموزش عالی، مدارس عالی، دانشگاه

 شرح ذیل است:   ها به باشد. ضوابط عمومی اینگونه کاربری یقاتی و پژوهشی میعلمیه و مراکز تحق

های مشخص شده در مطالعـات طـرح جـامع     عالی، تحقیقات فناوری در محل کاربری آموزش -1-5-2-0

 مجاز است.  

در موارد خاص تعیین مکان پس از تأییـد مراجـع ذیـربط در مراکـز آمـوزش فنـی و        :تبصره

 باشد.  صویب در کمیسیون ماده پنج مجاز به احداث میای و آموزش عالی و ت حرفه

انـد   های آموزشی ساخته شـده  نوسازی و تکمیل  واحدهای آموزشی موجود که بصورت مجتمع -1-5-2-7

های ذیربط و وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری بـا    منظور تطبیق با ضوابط و مقررات سازمان به

 ز به مجوز از شهرداری ندارد(.  هماهنگی شهرداری مجاز است )تغییرات غیراساسی نیا

، پس از تخلیه، دارای کاربری قبل و (7-2-5-1) کلیه واحدهای استیجاری موضوع بند -1-5-2-1

 . ضوابط مربوط به آن خواهد بود

 باشد.  غیر، مجاز نمی به ای  کیک اراضی با کاربری آموزش عالی و حرفهتف -1-5-2-4

تورالعمل و حــداقل وســعت اراضــی موردنیــاز جهــت عملکردهــای فــوق براســاس دســ -1-5-2-5

عـالی   آوری در قالب مصوبات شورای استانداردهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن

 گردد.  این فصل تعیین می  0-2-5-1معماری و شهرسازی ایران و بند 

 7های درجه دو و درجه سه )شریانی درجه  دسترسی به کاربری آموزش عالی از خیابان -1-5-2-6

 باشد.  مجاز می 1-06-7-7( بند 6دول شماره )و براساس ج های محلی اصلی( و خیابان

و ارتفاع مفید بر اساس طرح مصـوب کمیسـیون    تراکم ساختمانی ،حداکثر سطح اشغال -1-5-2-2

 باشد.  ماده پنج می

متـر مربـع   011  هـر ازا   ی بهعال موسسات آموزش ریها و سا دانشگاه در تأمین حداقل پارکینگ -1-5-2-2

  الزامی است.   واحد پارکینگ 0وزه سه و در ح 5/0در حوزه دو ، واحد 7در حوزه یک 

 باشد.  مترمربع می 75سطح هرواحد پارکینگ  تبصره:

 باشد.  نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزامی می دریافت تأییدیه از سازمان آتش -1-5-2-9

 پذیر باشد.  دسترسی به بام نباید توسط دانشجویان امکان -1-5-2-01

 صورت سیستم مرکزی باشد.  باید به های آموزشی تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان -1-5-2-00

ومرور معلولین )مصوبه مـورخ   رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور -1-5-2-07

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران( الزامی است.  2/1/62
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 اداری ـ انتظامی  -3-5-9

ـ   هـا، مؤسسـات دولتـی، شـرکت     خانـه  به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت ی و هـای دولت

 شود. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می

 نحوه استقرار و مکانیابی  -1-5-9-0

توانند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات عمومی و ضـوابط زیـر در    کاربریهای اداری ـ انتظامی می 

ری خـدماتی  هـای تجـاری ـ ادا    های مختلط و فعالیت با عنوان محورهـا و گسـتره   کلیه زیرپهنه

(S07 ،S70 ،S77 ،S71  وM0) استقرار یابند. با توجه به نوع و مقیاس عملکردی   

 نوع عملکرد مراکز اداری ـ انتظامی  -1-5-9-7

 نوع و عملکرد مراکز اداری ـ انتظامی( 40جدول شماره )

 شهرداری نواحی، شوراهای حل اختالف  ای  ناحیه

 ای  منطقه
و گاز و مخابرات، آموزش و پرورش، راهنمـایی و راننـدگی، تـأمین    های قضایی، ادارات آب و برق  مجتمع

  های بسیج اجتماعی، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادی و مالیاتی، کالنتری، آگاهی و پایگاه

ـ  شهری
  فراشهری

مانهای هـا و سـاز   ها و سازمانهای مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهای وابسـته بـه وزارتخانـه    خانه وزارت

مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، ستاد نیروهـای نظـامی و انتظـامی و سـایر مراکـز انتظـامی،       

المللی، شهرداری و شـورای اسـالمی شـهر، دادگسـتری و      ها و سازمانهای بین گری ها، کنسول  سفارتخانه

  نکهاو مراکز بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی باموجود زندانهای 

 

 وساز  مساحت و نحوه ساخت -1-5-9-1

 وساز مراکز اداری ـ انتظامی مساحت و نحوه ساخت( 47جدول شماره )

 عملکرد
 حداقل  مساحت

 )مترمربع(
 حداکثر سطح اشغال

 )درصد(
 حداکثر تراکم ساختمانی

 )درصد(
 حداکثر تعداد طبقات

 1 041 51 511 ای ناحیه

 0111 ای منطقه
 رتابع ضوابط پهنه مورد نظ

 7111 ـ فراشهری شهری

 

در بر محورهـای شـهری حـداکثر تـراکم      ـ فراشهری  ای و شهری در کاربریهای اداری ـ انتظامی با عملکرد منطقه  تبصره :
ساختمانی، تعداد طبقات و ارتفاع و سطح اشغال طبق ضوابط زیرپهنه موردنظر و با رعایت اصول همجواری کاربریها 

های اداری براساس طرح پیشنهادی و تصویب در کمیسیون مـاده پـنج    شراف و در مجموعهاندازی و ا و ضوابط سایه
 گردد. تعیین می
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 پارکینگ  -1-5-9-4

 میزان پارکینگ موردنیاز مراکز اداریـ  انتظامی باتوجه به نوع عملکرد ( 41جدول شماره )

 به ازا  عملکرد

 حوزه سه حوزه دو  حوزه یک 

تعداد 
پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد 
ارکینگ پ

 )عمومی(

تعداد 
پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد 
پارکینگ 
 )عمومی(

تعداد 
پارکینگ 
 )پرسنل(

تعداد 
پارکینگ 
 )عمومی(

ای،  ای، منطقه ناحیه
 شهری و فراشهری

مترمربع  011به ازا  هر 
 زیربنای کل

7 5/1 5/0 5/1 0 5/1 

 

داری ـ انتظامی اختصاص بخشی از زمـین در مجـاورت    برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای ا تبصره :
 دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است.

 

 سایر ضوابط و مقررات   -1-5-9-5

 ( بند 6حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره )باشد. می 1-06-7-7 

      ،احـداث زیــرزمین جهـت تــأمین فضــاهای موردنیـاز همچــون پارکینـگ، انبــار، تأسیســات

 محیطی بالمانع است. ی با رعایت نکات ایمنی و زیستهای بهداشت سرویس

 نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است. دریافت مجوز از سازمان آتش 

 های قابل رویت بایستی نماسازی گردد. کلیه بدنه 

 آمدگی، حیـات    رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند گذربندی، پخ، پارکینگ، پیش

 سیما و منظر شهری و احداث بنا الزامی است. خلوت و نورگیر،
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 تأسیسات شهری  -3-5-11

شـهر و  امور مربوط بـه تأسیسـات زیربنـایی شـهر و یـا بهداشـت       شود که به  عملکردهایی گفته میبه 

 یابد.   شهروندان اختصاص می

 کاربریهای تأسیسات شهری   نوع و عملکرد -1-5-01-0

 یسات شهری نوع و مقیاس عملکرد کاربریهای تأس( 44جدول شماره )

 کاربری عملکردمقیاس 

 های بهداشتی  و سرویس های برق آب و فاضالب پستتأسیسات های تنظیم فشار گاز،  ایستگاه ای محله

 ای شهری منطقه
های تنظـیم   پسماند، ایستگاهکز امرهای آب و فاضالب و  خانه مخازن آب زمینی و هوایی ـ تصفیه 

 های رادیو و تلویزیون و تأسیسات تغییر ولتاژ برق گاهفشار گاز ـ تأسیسات مخابراتی ـ ایست

 

 کانیابی  نحوه استقرار و م -1-5-01-7

عنـوان خـدمات پشـتیبان سـکونت محسـوب       اینکه کاربریهای تأسیسـات شـهری بـه   اتوجه به ب

هـای   در کلیه زیرپهنـه ای(  ای ـ منطقه  )محلهآنها  یعملکرد مقیاستواند باتوجه به  گردد. می می

ها و با اخذ  و همجواریمحیطی  و زیستفعالیت مشروط رعایت مسائل ایمنی و مختلط  ،سکونت

 مجوز از شهرداری استقرار یابند.

 های سکونت ممنوع است. شهری در پهنهو ای  تأسیسات شهری با عملکرد منطقه :1تبصره 

ـ       :2تبصره  ه تأسیسـات  همجواری با کاربری دیگر منوط به رعایـت فاصـله مناسـب و حـرایم مربـوط ب

توسط شهرداری مشـخص  این امر که باشد  میموردنظر و عدم ایجاد مزاحمت برای مجاورین 

 گردد. می

تواننـد بـا تأییـد و اخـذ مجـوز از       میبا توجه به نوع عملکردشان کاربریهای تأسیسات شهری  :3تبصره 

 ها استقرار یابند. در فضای سبز حفاظتی و حاشیه بزرگراه کمیسیون ماده پنج

 ضوابط احداث بنا -1-5-01-1

   رعایـت مسـائل   بـا  هـا   احداث و استقرار کاربریهای تأسیسات شهری در کلیـه پهنـه

ها و ضوابط خاص اینگونه کاربریهـا و بـا    محیطی و ایمنی مطابق دستورالعمل زیست

 خواهد بود.کمیسیون ماده پنج اخذ مجوزهای الزم از مراجع و سازمانهای مربوطه و 

 باشد. می 1-06-7-7( بند 6ترسی براساس جدول شماره )حداقل عرض دس 

 نشانی و خدمات ایمنی شهرداری الزامی است. اخذ تأییدیه از سازمان آتش 
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 تجهیزات شهری -3-5-11

باشـد و عمـدتاه در وظـایف    جهت رفع نیازهای عمومی شـهروندان  شود که در  عملکردهایی گفته میبه 

 شهرداری است.  

  شهری نوع عملکرد کاربریهای تجهیزات -1-5-00-0

 نوع و عملکرد کاربریهای تجهیزات شهری( 45جدول شماره )

 کاربری یعملکردمقیاس 

 ------ ای محله

 ای  ناحیه
، 005بـار، اورژانـس    نشانی، میادین میوه و تره های آتش آوری زباله، ایستگاه های جمع ایستگاه
 های سوخت جایگاه

 ـ مراکز معاینه فنیاحمر مراکز امداد و نجات هالل های دائمی و های موجود ـ نمایشگاه گورستان یشهر

 شهری فرا
 )واقع در حریم شهر(

 وحمل ونقل بار بار ، گورستان، مرکز دفن بهداشتی زباله، میدان مرکزی میوه و تره کشتارگاه

 

 نحوه استقرار مکانیابی -1-5-00-7

لیـه  آنهـا در ک  یعملکـرد و مقیـاس  توانند با توجه به نوع  کاربری تجهیزات شهری می

های مختلط به اسـتثنا    کلیه پهنه و S11 ،S11 ،S12 های های فعالیت به جز  پهنه پهنه

 ها استقرار یابند. محیطی و همجواری با رعایت مسائل زیست M11و  M11 های پهنه

نشـانی و پایگاههـای    استقرار کاربری تجهیـزات شـهری بـه اسـتثنا  ایسـتگاههای آتـش       :1تبصره 

 سکونت ممنوع است. های در پهنهاورژانس 
همجواری با کاربری دیگر منوط به رعایت فاصله مناسب و حرایم مربوطـه و مسـائل    :2تبصره 

 باشد. ایمنی براساس ضوابط و مقررات مربوطه می

 ضوابط احداث بنا -1-5-00-1

 و پایگاه اورژانس  نشانی ایستگاه آتش 

 مترمربع 051مترمربع و پایگاه اورژانس  0111نشانی  آتشحداقل سطح تفکیک زمین  -

 درصد مساحت زمین 75حداکثر سطح اشغال  -

 درصد  51حداکثر تراکم ساختمانی  -

 متر 06حداقل عرض دسترسی سواره  -

 رعایت ضوابط و مقررات سازمانهای مربوطه و موافقت آنها الزامی است. -

 ای بار با مقیاس عملکردی ناحیه های میوه و تره میدان 
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 عمترمرب 7511حداقل سطح تفکیک زمین  -

 درصد مساحت زمین 75حداکثر سطح اشغال  -

 متر 15حداقل عرض دسترسی سواره  -

 متر در اطراف اینگونه کاربریها الزامی است. 5وجود باند سبز به عرض  -

 ایجاد تمامی تأسیسات و تجهیزات اختصاص و رفاهی و خدماتی موردنیاز الزامی است. -

 هری   بار مرکزی با مقیاس شهری و فراش میوه و تره  میدان 

 مترمربع   51111حداقل سطح تفکیک  -

 % در همکف 75حداکثر سطح اشغال  -

 متر 45حداقل عرض دسترسی سواره  -

 متر در اطراف اینگونه میادین الزامی است.  71ایجاد باند سبز با عرض حداقل  -

آوری مـواد   گیری و تأسیسات بهداشـتی و جمـع   سوخت ،در نظر گرفتن مکانهای بارگیری -

الزم و مراکـز خـدماتی و درمـانی و خوابگـاه      أسیسات مورد نیاز و تجهیـزات زائد و سایر ت

  مخصوص الزامی است.  

 استقرار اینگونه میادین در محدوده شهر ممنوع است.   -

 های دائمی در مقیاس شهری  نمایشگاه 

 تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.  های دائمی درمقیاس شهری بایستی به طرح ویژه نمایشگاه -

 باشد.  متر می 45عرض دسترسی سواره حداقل  -

  ،بنزین( جایگاههای سوختCNG) 

با مقیاس عملکـردی    (M)و مختلط فعالیت با سکونت  (S)های سوخت در محورهای فعالیت  جایگاه

 باشند:  ای و با شرایط زیر مجاز به استقرار می شهری و منطقه

 ها از مراجع ذیصالح  اخذ شرایط ایمنی جایگاه -0

 متر باشد. 11مجاور جایگاه بایستی حداقل عرض شبکه  -7

 ها بایستی به میزان زیر باشد: حداقل فاصله از تقاطع -1

 متر  751  های درجه یک اصلی  شبکه -1-0

 متر  711  های درجه دو اصلی  شبکه -1-7

 متر  051  های درجه دو فرعی  شبکه -1-1

دهـی   ریهای مرتبط با سرویسهای سوخت عبارتند از پارک و فضای سبز، کارب کاربریهای سازگار با جایگاه -4

 نشانی.  وسائط نقلیه، آتش
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های سوخت عبارتند از ؛ سینما، سالن اجتماعات، مدارس، مساجد و اماکن پـر   کاربریهای ناسازگار با جایگاه -5

  جمعیت.

میزان حداقل فاصله مجاز با کاربریهای ناسازگار براساس ظرفیت جایگـاه سـوخت و توسـط مراجـع ذیصـالح      تبصره : 

 گردد. ین میتعی

ها از نظر سطح عملکرد و مساحت متناسب با ساختار سلسله مراتبی مراکـز خـدمات شـهری و     انواع جایگاه -6

 باشد؛ محورهای عملکردی به شرح زیر می

 
 ها از نظر سطح عملکرد و مساحت انواع جایگاه( 46جدول شماره )

 مختصات مکانی جایگاه سطح عملکرد

 متر 61متر و حداقل عمق  41سکویی حداقل بر  4فرآورده  7جایگاه   فراشهری. مراکز و محورهای شهری و 0

  متر 41متر و حداقل عمق  41سکویی حداقل بر  1فرآورده  7جایگاه 

 ای و شهری . مراکز و محورهای منطقه7
  متر  11متر و حداقل عمق  41سکویی حداقل بر  7فرآورده  7جایگاه 

  متر  11متر و حداقل عمق  11حداقل بر سکو بنزین  1جایگاه 

 متر  06متر و حداقل عمق  77سکو بنزین حداقل بر  7جایگاه   ای  . مراکز و محورهای منطقه1

  متر  00متر و حداقل عمق  77جایگاه تک سکو بنزین حداقل بر 

 

 ته شود.عنوان فیلتر و حریم در نظر گرف متر فضای سبز جداکننده به 5حداقل به میزان  -2

 71تـا   01متر و همچنین برای صف اتومبیل حـداقل   5/4نشینی برای جایگاه سوخت  عرض حداقل عقب -2

 وشهرسازی( های راههای شهری ـ وزارت مسکن نامه بینی گردد. )آیین اتومبیل پیش

 بینی گردد. به تعداد مناسب پیش عمومی های بهداشتی سرویس -9

 یشتر استفاده نشود.ها از دو رنگ ب در طرح معماری جایگاه  -01

 سازی جایگاه از آسفالت استفاده نشود. در کف  -00

 باشد.  مصوب سازمانهای ذیصالح می و مقرراتسایر ضوابط بر اساس ضوابط   -07

هـای سـوخت بـرای     شهری )کارواش و تعمیرگاه( در مجـاورت جایگـاه    احداث فضاهای جانبی در مقیاس  -01

 باشد.  مترمربع مجاز می 51ثر مترمربع و تعمیرگاه حداک 011کارواش حداکثر 
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 ونقل و انبار حمل -3-5-12

معابر شامل سطوحی است کـه عملکردهـایی کـه بـرای       ونقل و انبار عالوه بر شبکه کاربری حمل

 شهری و انبارها مورد نیاز است اختصاص یافته باشند.  انجام سفرهای شهری و برون

 انبارونقل و  نوع عملکرد کاربریهای حمل  -1-5-07-0

 ونقل و انبار نوع عملکرد کاربریهای حمل( 42جدول شماره )

 کاربری ی عملکردمقیاس 

 ای و ایستگاههای مترو های محله پارکینگ محله

 های مسافربری های عمومی و اتوبوس رانی شهری و پایانه پارکینگ ناحیه

 شهر
شهری، فرودگاههای موجود،  پایگاههای مسافربری درون شهری و بین

 کوچک   های بزرگ و سردخانه تأسیسات مرکزی مترو، پارکینگ

 بزرگ  انبارهای اصلی کاال، فرودگاه، سیلو و سردخانه برون شهری

 

 به خارج از محدوده شهر براسـاس  آنان ونقل و انبار که انتقال  آن دسته از کاربریهای حمل

ضمن مطالعـه و  بایست  ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت دارد می

طراحی متمرکز از ضوابط و مقررات ساختمانی منطبق بر مطالعات برخوردار گردند لـذا در  

ونقل و انبار که  این بخش عمدتاه ضوابط و مقررات ساختمانی آن دسته از کاربریهای حمل

 گردد. توانند در محدوده شهری مجوز احداث بنا داشته باشند ارائه می می

 بینـی شـده در طـرح     های پـیش  ی مسافربری برون شهری صرفاه در محلها استقرار پایانه

محیطی و بـا تأییـد کمیسـیون     جامع و با ارائه گزارش توجیهی در خصوص مسائل زیست

 باشد. ماده پنج مجاز می

  شهری فقـط در حـد منـاطق و اسـتقرار پایانـه درون شـهری در       استقرار پایانه مسافربری

 محدوده مرکز نواحی مجاز است.

  های مسافربری الزامی است. متر در اطراف زمین پایانه01ایجاد باند سبز با عرض حداقل 

 مراکز فروش، پست و مخـابرات، هتـل و اسـتراحتگاه، مراکـز بهداشـت و درمـان و        ایجاد

های مسافربری برون شـهری   تأسیسات رفاهی و خدماتی، سوختگیری مخصوص در پایانه

  شهری الزامی است. و بین
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 ونقل انبار وساز کاربریهای حمل ( ضوابط ساخت42شماره ) جدول

 کاربری
حداقل سطح 

 (مترمربع)تفکیک 
حداکثر سطح 

 (درصد)اشغال 

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 (درصد)

حداکثر 
تعداد 

 ***طبقات

حداقل عرض 
 دسترسی
 سواره

 مالحظات

پایانه مسافربری برون 
 شهری

نقل و های حمل طرح پایانه 15 7 51 75 51111
کمیسیون  تصویبباید به 

 15 7 51 75 71111 پایانه مسافربری شهری دماده پنج برس

پایانه مسافربری درون 
 شهری

5111 75 75 0 15  

انبارهای شهری مجاز به 
 استقرار در محدوده شهر

0111* 41 21 7 15  

 **011 0111 های عمومی پارکینگ
تابع ضوابط پهنه ** 

 موردنظر
 متر 71قطعه  حداقل عرض 71

 

 تواند بر اساس ضوابط فوق احداث بنا نمایند.  میقبلی  شده* کلیه سطوح تفکیک 

 اندازی و اشراف ها و سایه ** با رعایت مسائل همجواری

 ای است که در آن قرار دارند. ها تابع کد پهنه *** حداکثر ارتفاع در این کاربری

   باشد. نشانی مجاز می میزان سطح اشغال مجاز با اخذ مجوز از سازمان آتش احداث زیرزمین در کاربری انبار به: 0تبصره 

 



 

 
 های مجاز و مشروط کاربری

 های عملکردی در پهنه 

132 
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 ((R0 مسکونی عام   پهنه اصلی:  

 ((R00 مسکونی با تراکم کم   پهنه با کد دورقمی:

 ((R000 مسکونی دو طبقه   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 اقل حد
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

071 7 61 6 2 701 21 11  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7ارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پ

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  پناه اضافه می متر جهت احداث جان 0سانتیمتر و حداکثر  21 پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  
       

  

  
       

  

        
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط )عملکرد( کاربری

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
 -های عمومی )سر باز( ینگپارک -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار،  -فروشی، ....  خواروبارفروشی، سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
فروشی، بستنی،  میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -ادویه، برنج، شیرینی و....( 

های کوچک  مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه -فروشی و ...  فالوده
 - پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -دبیرستان نوبت اول، دبیرستان نوبت دوم  -تفریحی

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان 
  
  

  

 متر 06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

ی براساس جدول رعایت حداقل عرض دسترس -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R0 مسکونی عام   پهنه اصلی:  

 ((R07 مسکونی با تراکم متوسط   پهنه با کد دورقمی:

 ((R070 مسکونی سه طبقه   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 ت قطعهمساح

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

021 1 61 2 00 751 751 75  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر تیمتر و حداکثسان 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  
       

  

  
       

  

        
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -، بقالی، نانوایی -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
 -عمومی )سر باز(های  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار،  -فروشی، ....  خواروبارفروشی، سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
وشی، بستنی، فر میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه -شکان و واحد تزریقات و پانسمان واحدهای منفرد مطب پز -ادویه، برنج، شیرینی و....( 

های کوچک  مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه -فروشی و ...  فالوده
 -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -دبیرستان نوبت اول، دبیرستان نوبت دوم  -تفریحی

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -گاه و مراکز بهداشت و درمان درمان
  
  

  

 متر 06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

جدول  رعایت حداقل عرض دسترسی براساس -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R0 مسکونی عام   پهنه اصلی:  

 ((R07 مسکونی با تراکم متوسط   پهنه با کد دورقمی:

 ((R077 مسکونی چهار طبقه   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 عهمساحت قط

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

741 4 61 01 5/04 111 111 71  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7ر زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ د

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر یمتر و حداکثسانت 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 ی هارعایت همجوار -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

، برنج، کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

بت دبیرستان نو -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
اساس جدول رعایت حداقل عرض دسترسی بر -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R0 مسکونی عام   پهنه اصلی:  

 ((R01   زیادمسکونی با تراکم  پهنه با کد دورقمی:

 ((R010 طبقه   پنجمسکونی  ی:  زیرپهنه با کد سه رقم

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

761 5 55 01 5/02 411 151 71  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  ت حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانتبصره: در محاسبا

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس - پست برق -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  - مهدکودکـ  آمادگی   -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهیسوپرمارکت، قصابی، 
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -نه خانه، چایخا قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا - تکیه، حسینیه، فاطمیه -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R0 مسکونی عام   پهنه اصلی:  

 ((R01 مسکونی با تراکم زیاد   پهنه با کد دورقمی:

 ((R017 مسکونی شش طبقه   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
تراکم حداکثر  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

721 6 51 07 70 511 411 71  

 
 گردد.   افه میمتر به حداکثر ارتفاع اض 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار ربریکا

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -اه دانشجویی و خوابگاه ادارات خوابگ

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -وشی فر گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-یقات و پانسمان  واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزر -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -نواحی  های مناطق و شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11اقل عرض حد -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R70 مسکونی ویژه بافت تاریخی     پهنه با کد دورقمی:

 ((R700 مسکونی ویژه بافت تاریخی     زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

  مداخله ژهیطرح و بیوتصو هیته تا وضع موجود یالگو تیتثب

 

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 
 
 
 

 براساس طرح ویژه مداخله
 

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 
 

 براساس طرح ویژه مداخله
 
 

 

          



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

139 

 

 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R77 یبافت مرکز ژهیومسکونی  پهنه با کد دورقمی:

 ((R770 چهار طبقه یبافت مرکز ژهیو یمسکون زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 لاشغا

حداقل عرض 
 معبر

711 4 55 01 5/04 751 751 75  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0تفاع * در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ار
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 
 (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو

 

 استقراربا شرط  ها کاربری        
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره  -
  06-7-7بند  6

 رعایت همجواری ها -

 
 -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای،  -فروشی، ....  ارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهیخواروبارفروشی، سوپرم
-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -خشکبار، ادویه، برنج، شیرینی و....( 

کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  هقهو -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب
پایگاه  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -دبیرستان نوبت اول، دبیرستان نوبت دوم  -های کوچک تفریحی مجموعه -

متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ،  -سینیه، فاطمیه تکیه، ح -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -اورژانس و فوریتهای پزشکی 
 مهمانپذیر، مهمانسرا

 

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره  -

 06-7-7بند  6
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول شماره  -
 06-7-7بند  6

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R77 یبافت مرکز ژهیومسکونی  پهنه با کد دورقمی:

 ((R777 طبقه پنج یبافت مرکز ژهیو یمسکون زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات واحد مسکونیهر 

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

741 5 51 07 5/02 111 111 71  

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7، * حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف جان ثمتر جهت احدا 0سانتیمتر و حداکثر  21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 راراستقبا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  لوازمفروش کتاب، مجله،  

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-ای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان  واحده -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -فاتر پست د -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R71 ارزشمندبافت  ژهیومسکونی  پهنه با کد دورقمی:

 ((R710 مند روستاییارزشبافت  ژهیو یمسکون زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

  وضع موجود تیتثب

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7رتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حداکثر ا

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  ان محاسبه میزان ارتفاع جانتبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختم

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07ل عرض حداق -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  ی، مرغ و ماهیسوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیات
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -یی، لباسشویی خشکشو -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرامتل ،هتل آپارتمان  -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 ی ویژه  مسکون پهنه اصلی:  

 ((R74 بلند مرتبه   ژهیومسکونی  پهنه با کد دورقمی:

 ((R740 هفت تا نه طبقه   ژهیو یمسکون زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
م حداکثر تراک توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

111 9 15 74 11 211 611 71  

 
 گردد.   میمتر به حداکثر ارتفاع اضافه  21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -انشجویی و خوابگاه ادارات خوابگاه د

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-و پانسمان   واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -حی های مناطق و نوا شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11عرض حداقل  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R74 بلند مرتبه   ژهیومسکونی  پهنه با کد دورقمی:

 ((R747 ی ده تا دوازده طبقه  مسکون زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

 نیمه پیوسته 75 211 0711 41 74 11 07 151

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت،  * حداکثر ارتفاع درج شده بدون

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تفاع جانتبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ار

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

حداقل عرض دسترسی براساس جدول رعایت  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -ی، .... فروش سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -بخانه، کانون پرورش فکری کتا -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 نپذیر، مهمانسرامتل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهما -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

         



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

144 

 

 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R75 های مسکونی    مجتمع با کد دورقمی:پهنه 

 ((R750 مجتمع مسکونی با تراکم کم   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 

 قات مسکونیطب
حداکثر سطح 

 اشغال
حداقل عرض 

 معبر
 با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته 75 7111 5111 5/02 ـ 75 5 071

 
 گردد.   اضافه می متر به حداکثر ارتفاع 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف جهت احداث جان متر 0سانتیمتر و حداکثر  21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -ابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات خو

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-تزریقات و پانسمان  واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد  -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -ق و نواحی های مناط شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

         



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

145 

 

 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R75 های مسکونی    مجتمع پهنه با کد دورقمی:

 ((R757 مجتمع مسکونی با تراکم متوسط   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

 با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته 71 7111 5111 72 - 75 2 021

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7کثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حدا

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جانتبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع 

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  بنیاتی، مرغ و ماهیسوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، ل
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 تمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرامتل ،هتل آپار -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 ((R7 ونی ویژه  مسک پهنه اصلی:  

 ((R75 های مسکونی    مجتمع پهنه با کد دورقمی:

 ((R751 مجتمع مسکونی با تراکم زیاد   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 اختمانیس
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

 با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته 75 5111 01111 5/11 - 75 01 711
 

 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 
 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 

 گردد.  ه میپناه اضاف انمتر جهت احداث ج 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  
  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 راستقرابا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  ازمفروش کتاب، مجله، لو 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   واحدهای -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -تر پست دفا -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 ایت همجواری هارع -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

          



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

147 

 

 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R75 های مسکونی    مجتمع پهنه با کد دورقمی:

 ((R754  زیاد  بسیار مجتمع مسکونی با تراکم  زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  حداقل فضای باز به
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

 ائه طرح توجیهی و ناپیوستهبا ار 75 5111 01111 41 ـ 75 07 721

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7* حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاسبه ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، 

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  تبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع جان

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 
کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -فروشی، ....  وپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهیس

 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 
دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه

درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 
 متل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر، مهمانسرا -ه، حسینیه، فاطمیه تکی -درمان 

  
  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها اریرعایت همجو -
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 ((R7 مسکونی ویژه   پهنه اصلی:  

 ((R75 های مسکونی    مجتمع پهنه با کد دورقمی:

 ((R755 های شهری(   مجتمع مسکونی با تراکم بسیار زیاد )نشانه زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 وساز ضوابط کلی ساخت

  حداقل حداکثر ارتفاع *
 تفکیک مساحت

 حداقل 
 مساحت قطعه

ازای  ل فضای باز بهحداق
حداکثر تراکم  توضیحات هر واحد مسکونی

 ساختمانی
حداکثر تعداد 
 طبقات مسکونی

حداکثر سطح 
 اشغال

حداقل عرض 
 معبر

 با ارائه طرح توجیهی و ناپیوسته 75 5111 01111 نامحدود های شهری( با ارتفاع نامحدود )نشانه 151

 
 گردد.   متر به حداکثر ارتفاع اضافه می 21/7به ارتفاع پیلوت بوده و در صورت عدم امکان احداث پارکینگ در زیرزمین و ضرورت احداث پیلوت، * حداکثر ارتفاع درج شده بدون محاس

 گردد.   متر کسر می 5/0* در صورت عدم احداث زیرزمین از حداکثر ارتفاع 
 گردد.  ه میپناه اضاف متر جهت احداث جان 0ر سانتیمتر و حداکث 21پناه در نظر گرفته نشده و به مقادیر فوق حداقل  جانتبصره: در محاسبات حداکثر ارتفاع ساختمان محاسبه میزان ارتفاع 

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

  

  (یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یمحل یها پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -مقررات  مسکن براساس ضوابط و یهاانواع الگو  

  

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد -دبستان  -مهدکودکـ  آمادگی    -فروشی  میوه و سبزی -نانوایی، بقالی،  -پانسیون  -خوابگاه دانشجویی و خوابگاه ادارات 

 متر07حداقل عرض  -

عرض دسترسی براساس جدول  رعایت حداقل -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

  
   
خواروبارفروشی،  -های عمومی )سر باز( پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم 

کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج،  -.. فروشی، .. سوپرمارکت، قصابی، مواد پروتلینی، لبنیاتی، مرغ و ماهی
 -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-شاپ، کافه تریا  کافه-واحدهای منفرد مطب پزشکان و واحد تزریقات و پانسمان   -شیرینی و....( 

دبیرستان نوبت  -های کوچک تفریحی مجموعه -، کانون پرورش فکری کتابخانه -خشکشویی، لباسشویی  -آرایشگاه  -خانه، چایخانه  قهوه
درمانگاه و مراکز بهداشت و  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -های مناطق و نواحی  شهرداری -دفاتر پست  -اول، دبیرستان نوبت دوم 

 ، مهمانسرامتل ،هتل آپارتمان ، مهمانخانه ، مهمانپذیر -تکیه، حسینیه، فاطمیه  -درمان 
  

  

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

 هنرستانها

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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  ( M0 )  ا مسکونیمختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی ب پهنه اصلی:  

 (M00) محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی پهنه با کد دورقمی:

 (M000) ای(   محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی )فراشهری ـ شهری و حوزه زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  الحداکثر سطح اشغ

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
721 6 61 45 511 15 41 74  

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

ـ نقل لیوفروش وسا یبنگاه معامالت - ونیپانس -بگاه ادارات و خوا ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  ینواع الگو هاا اتوبـوس،   بـوس،  ینی)منیسـنگ  مـه یون نیسـنگ  هی
فـروش و   -( یریتصـو  ،ی)صـوت  یکـ یالکترون زاتیمرتبط با لوازم و تجه تفروش و خدما -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یفروش ابزار و رنگ -کارواش  -( ونیکام
و آالت  یبـاز  اسـباب  ،یسـرگرم  ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیفروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسوجات، وسا -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیات دوربخدم
فروش تـابلو، مجسـمه،    - یفروش گل -پرده، فرش، موکت(  یلو صند زیفروش مبلمان )انواع م - یو مهندس ریالتحر مجله، لوازم کتاب،فروش  -شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیموس
لـوازم مربـوط بـه     - ییبـا یو ز یشـ یلـوازم آرا  -استور  داروخانه، دراگ-منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیعت

عرضـه اوراق بهـادار، سـهام و     - یصـراف  - یو اعتبـار  یموسسـات مـال   ریالحسـنه و سـا   قرض یصندوقها - یو خصوص یولتد یشعب بانکها - یفروش لوازم پزشک - نکیچشم و ع
ـ یتر ون،یاجـاره کـام   -فـوق قـرار نگرفتـه     یها از دسته کی چیکه در ه یو اعتبار یمال التیتشک ایعملکرد  -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیموسسات و دفاتر ب - هایکارگزار تیریمد و  یل
ـ و اتومب یآژانس تاکسـ  -حمل ونقل و اتوبارها  یدفاتر خدمات - یو صنعت یادار زاتیو تجه ها نیماش هیکرا - نیسنگ آالت نیماش ریسا ـ کرا لی ـ    - هی قطـار،   مـا، یهواپ طیدفـاتر فـروش بل

 - قـات یمحـدود و تزر  یسـاختمان پزشـکان، جراحـ    ،یخصوصـ  کینیکل - یولوژیرادو  یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما - هادفاتر تور -اتوبوس 
 ت،یریمـد  - یقیو موسـ  یتجسـم  یرهـا هن -دفـاتر روزنامـه و مجلـه     - یخصوص یمشاور و دفاتر و شرکتها نیدفاتر مهندس -دفاتر وکال  - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق 

 ییغـذا  مانکـاران یغذا و پ هیمراکز ته -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  - وتریکامپ -و مشابه  یکش نقشه ،یتجارت، حسابدار
خواروبـار، پوشـاک، گـل،     ،یمحصوالت کاغـذ  -وام باد یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ - خانهیخانه، چا قهوه - یسنت یها خانه سفره - یپز ینیریکارگاه ش -
 یسـتگاهها یا -)سـر بـاز(    یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -چاپخانه، نشر روزنامه و مجله  -پاساژ ها  -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها -دوام  کم یکاالها ریسا
 -( یعمـوم  ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -بزرگ  یشگاههاینما -ه دور مراکز ارتباط از را ،یمراکز مخابرات - ونیزیو تلو ویراد

تابخانـه، کـانون   ک -فرهنگسـرا، خانـه فرهنـگ     -هـا   و نگارخانـه  هـا  یگالر - ها شگاهینما و یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه -تأتر  یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما یها سالن
 -  یتـوپ  یورزشـ  یهـا  سـالن  -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یبزرگ ورزش یها ها و مجموعه باشگاه - یپرورش فکر

سـازمانها و   - یقـات یمراکـز و موسسـات تحق   - یعـال  موسسات آموزش ریها و سا دانشگاه -ها  جشن یبرگزار یها و تاالرها سالن -زورخانه  - تیـ اسک  کلتیس توردوچرخه، مو -استخر 
ـ )بن یعموم یها و نهاد ادهایبن - یو نواح اطقمن یها یـ شهردار  یشهردار -ادارات و دفاتر پست   - یبانکها و موسسات مال یادارات مرکز -ها  خانه ادارات وابسته به وزارت ـ   دیشـه  ادی

و  ییدادگـاه و مجتمـع قضـا    - مهیشعب ب یبانکها، سرپرست یسرپرست - یورزش یها لتیه -ها( NGO) یردولتیغ یها ها، کانونها و تشکل انجمن -امداد(  تهیضعفان، کمخرداد، مست05
درمانگـاه و   - یپزشـک  یتهـا یاورژانـس و فور  گاهیپا  - یو رانندگ ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر ،یآگاه - یانتظام یروین یادار یساختمانها - یقانون یپزشک -حل اختالف  یها لتیه

 رخوارگاهیپرورشـگاه، شـ   ن،خدمات کودکان و نوجوانا - مارستانیب - یستیمراکز مشاوره بهز -مراکز انتقال خون و بانک خون  -خانواده و مشاوره  میمراکز تنظ -مراکز بهداشت و درمان 
 سـا، یکل -آن  ریو نظـا  یمصـل  -آن  ریو نظـا  هیـ حـوزه علم  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم -ان سالمند و خانه نیخدمات سالخوردگان، معلول -
 و  هتل آپارتمانها لهاهت -متل، زائرسرا و مسافرخانه  - ینید یتهایاقل یعبادتگاهها ریسا سه،یکن

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط )عملکرد(کاربری

 CNGبنزین و  پمپ

 متر  11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی پهنه اصلی:  

 (M00) محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی پهنه با کد دورقمی:

 (M007) (  ای منطقهمحورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 رباالت
741 5 61 51 411 74 51 70  

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

فروش و عرضه لـوازم   - کلتیفروش دوچرخه و موتورس - لیو فروش اتومب یبنگاه معامالت - ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یانواع الگوه ها
ــوکس اتومب یدکیــات و قطعــ  ش،لوازمیش،ســرمایگرما یســاختمان زاتیــفــروش تجه -کــارواش  -ل  یــو خــدمات پــس از فــروش اتومب ینــدگینما ل،یــاتومب راتیــخــدمات و تعم - لیــو ل
)پمـپ،   یصـنعت  آالت نیلـوازم و ماشـ   ریـ فـروش و تعم  - یدسـاز یقفـل و کل  - یفروشـ  ابزار و رنگ -( یباغبان ی)خدمات لوازم تخصص باغبانی لوازم فروش -  …و  یکی،الکتری،نقاشیبهداشت

 ،ی)صـوت  یکـ یالکترون زاتیـ فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - ینشان و آتش یمنیا زاتیفروش و خدمات تجه -( یکشاورز آالت نیماش
 ،یسـرگرم  ،یورزشـ  یفـروش کـاال   - یخـراز  لیفروش پوشاک، کفش، طال و جـواهر، منسـوجات، وسـا    -و تلفن  لیموبا یو گوش یارلمبردیو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب -( یریتصو

فـروش   - یفروشـ  گـل  -پرده، فـرش، موکـت(    یو صندل زیفروش مبلمان )انواع م - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم -شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز اسباب
 عیـ عرضـه، توز  -منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یفروش کیپالست - یفروش انتو ام یسمسار - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیتابلو، مجسمه، عت

ـ و یاکخـور  یکاالها -....  ،یفروش یمرغ و ماه ،یاتیسوپرمارکت، لبن ،یخواروبارفروش - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیانواع ف )قنـد،   ژهی
شـعب   - یپزشـک فـروش لـوازم    - نـک یلوازم مربوط به چشم و ع - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  داروخانه، دراگ - یگارفروشیتنباکو و س -و....(  ینیریبرنج، ش ه،یخشکبار، ادو ،یشکالت، چا

کـه   یو اعتبـار  یمـال  التیتشک ایعملکرد  -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیموسسات و دفاتر ب - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یبانکها
ـ کرا - یحـ یتفر یاجاره کاالها -دوچرخه  ،یسوار ن،یاجاره ماش -اختمان، مزرعه باغ، س ن،یزم یمعامالت ملک یها بنگاه -فوق قرار نگرفته  یها از دسته کی چیدر ه ـ و تجه هـا  نیماشـ  هی  زاتی
آژانـس   -حمـل ونقـل و اتوبارهـا     یدفاتر خـدمات  -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -لباس عروس و سفره عقد  هیکرا -...(  یصندل ز،یانواع کاال )ظروف، م هیاجاره و کرا - یو صنعت یادار

مطـب و   - قـات یمحـدود و تزر  یساختمان پزشکان، جراحـ  ،یخصوص کینیکل - یولوژیو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما - هیکرا لیو اتومب یتاکس
ـ   - یخصوصـ  یمشاور و دفاتر و شرکتها نیدفاتر مهندس - دفاتر وکال - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق  - یخدمات دامپزشک -و پانسمان  قاتیواحد تزر ـ تا ،ی)فتـوکپ  یدفـاتر فن  پ،ی

 یمانکـار یپ -و نظافـت   یداریخـدمات سـرا   -دفاتر روزنامـه و مجلـه    - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیو تابلونو یسینو پارچه - ها یعکاس -...(  نتیپالت و پر ،یحافص راکس،یز
ـ تهو ،یکشـ  لوله زوگام،آسفالت،یا ر،یبتن، ق یساختمان مانکاریها، پ داربست -کفپوش،...  ،یکار چوب ،یساختمان  ،یتجـارت، حسـابدار   ت،یریمـد  - یقیو موسـ  یتجسـم  یهنرهـا  -مطبـوع و...   هی

 ،یکبـاب  - ایـ شاپ، کافـه تر  کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  - یآموزش آموزشگاهها و موسسات ریسا - ییبایو ز یشینما یهنرها -زبان  - یرانندگ - یاطیخ - وتریکامپ -و مشابه  یکش نقشه
 - شـگاه یآرا - خانـه یخانـه، چا  قهـوه  - یسـنت  یها خانه سفره - ییغذا مانکارانیغذا و پ هیمراکز ته -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب- سرا یزید ،یپز ینیری،شیطباخ - یجگرک م،یحل

 یکاالهـا  ریخواروبـار، پوشـاک، گـل، سـا     ،یمحصـوالت کاغـذ   -بادوام  یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ - یزن و پنبه یدوز ـ لحاف  یاطیخ - ییلباسشو ،ییخشکشو
 -( ی)طبقـات  یعمـوم  یهـا  نـگ یپارک -و تـره بـار )کوچـک(     وهیـ م یبازارهـا -موقـت  یبازارهـا  -پاساژ هـا   -مصرف سازمانها و مشابه  یها یتعاون -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها -دوام  کم
- نمایسـ  - شیکنسرت و نمـا  یها سالن -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک
 یهـا  سـالن  - یبـزرگ ورزشـ   یهـا  و مجموعـه  اه باشگاه - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یالرگ - ها شگاهیو نما یآثار هنر یها موزه -تأتر  یآمف

 ریو سـا  تیروباز اسـک  یها محوطه -روباز یورزش یها یفضا -زورخانه   -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش
ـ   یوابسته و تخصص یلیخدمات تحص -و کاردانش  یا و حرفه یهنرستانها ـ مراکز فن  - یدانشگاه شیپ - رستانیدب - ییراهنما - یحیکوچک تفر یها مجموعه  -( یو جسـم  ی) معلـوالن ذهن

ـ )بن یعموم یها و نهاد ادهایبن - یمناطق و نواح یها یـ شهردار  یشهردار -ادارات و دفاتر پست   - یها و موسسات مالبانک یادارات مرکز -ها  خانه سازمانها و ادارات وابسته به وزارت  دیشـه  ادی
ـ ن یادار یسـاختمانها  -حل اختالف  یها لتیه - یورزش یها لتیه -ها( NGO) یردولتیغ یها ها، کانونها و تشکل انجمن -امداد(  تهیخرداد، مستضعفان، کم05ـ   ،یآگـاه  - یانتظـام  یروی

مراکـز   -مراکز انتقال خون و بانک خـون   -خانواده و مشاوره  میمراکز تنظ -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یو رانندگ ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر
 آپارتمانها تلهتلها و  ه -متل، زائرسرا، اردوگاه و مسافرخانه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم - مارستانیب - یستیمشاوره بهز

 

 استقراربا شرط  ها کاربری
 شرط کاربری)عملکرد(

 CNGبنزین و  پمپ
 متر  11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی   پهنه اصلی:

 (M00) محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی پهنه با کد دورقمی:

 (M001) (  ای زیر منطقهمحورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 بقات ط
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
021 1 61 61 711 02 21 5/07  

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 وتریفـروش و خـدمات کـامپ    - یدسازیقفل و کل - کلتیفروش دوچرخه و موتورس - ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یانواع الگوه ها

ـ  اسـباب  ،یسـرگرم  ،یورزشـ  یفـروش کـاال   - یل خـراز یفروش وسا-( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم و آالت  یازب

 -منـزل   نـات یو تزئ ییفروش ظـروف، آشـپزخانه و لـوازم کـادو     - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم - یقیموس

ـ یمـواد پروتل  ،یقصـاب  ،یبقـال  ،ییسـوپرمارکت، نـانوا   ،یخواروبارفروش - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار و نرم هانوار ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیانواع ف عیعرضه، توز  ،ین

ـ و یخوراک یکاالها - یفروش یو سبز وهیم -....  ،یفروش یمرغ و ماه ،یاتیلبن داروخانـه،   - یگارفروشـ یس وتنبـاکو   -و....(  ینیریبـرنج، شـ   ه،یـ خشـکبار، ادو  ،ی)قنـد، شـکالت، چـا    ژهی

بـاغ، سـاختمان،    ن،یزم یمعامالت ملک یها بنگاه - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها - ییبایو ز یشیآرا لوازم -استور  دارگ

اجاره و خدمات اکو و ارکسـتر مجـالس    -روس و سفره عقد لباس ع هیکرا -...(  یصندل ز،یانواع کاال )ظروف، م هیاجاره و کرا - یحیتفر یاجاره کاالها -دوچرخه  ،یاجاره سوار -مزرعه 

و  یسـ ینو پارچـه  - هـا  یعکاسـ  -...(  نـت یپالت و پر ،یصحاف راکس،یز پ،یتا ،ی)فتوکپ یدفاتر فن -و پانسمان  قاتیمطب منفرد پزشکان و واحد تزر - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -

 - وتریکـامپ  -و مشـابه   یکشـ  نقشـه  ،یتجـارت، حسـابدار   ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -و نظافت  یداریخدمات سرا - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیبلونوتا

 ،یپـز  ینیری،شـ یخطبا - یجگرک م،یحل ،یکباب - ایکافه تر شاپ، هکاف - چیساندو تزا،یپ - یآموزشگاهها و موسسات آموزش ریسا - ییبایو ز یشینما یهنرها -زبان  - یرانندگ - یاطیخ

ـ  و پنبـه  یدوز ـ لحاف  یاطیخ - ییلباسشو ،ییخشکشو - شگاهیآرا - خانهیخانه، چا قهوه - یسنت یها خانه سفره -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب - سرا یزید  یبازارهـا  - یزن

ـ   پـارک  - یمخـابرات  زاتیـ و تجه ساتیتأس -پست برق  -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -موقت   -( یعمـوم  ی)پـارک کـودک، بوسـتانها    یهـا محل

ـ لیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یکتابخانه، کانون پرورش فکر  -زورخانـه    -  سـتخر ا -  یتـوپ  یورزشـ  یهـا  سـالن  -و...  نـگ یبول ارد،ی

 یکالسـها  -نوبـت دوم   رستانیدب -نوبت اول  رستانیدب -دبستان  - یمهدکودک ـ آمادگ   - یحیکوچک تفر یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها وطهمح -روباز یورزش یها یفضا

 میمراکـز تنظـ   -بهداشـت و درمـان   درمانگـاه و مراکـز    - یپزشک یتهایو فور ورژانسا گاهیپا -یکالنتر - یمناطق و نواح یها یشهردار-دفاتر پست  -و امثال آن  ینهضت سوادآموز

 هتل آپارتمانها  -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم - یستیمراکز مشاوره بهز -خانواده و مشاوره 

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(
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  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی پهنه اصلی:  

 (M07) مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی های گستره پهنه با کد دورقمی:

 (M070) (  یا و حوزه یـ شهر یفراشهرمختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) های گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
م حداکثر تراک
 % ساختمانی

حداکثر تعداد 
 طبقات 

حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال
 قطعه 

  حداقل
 عرض گذر

حداقل ضریب 
 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %

در طبقات  در طبقه همکف
 باالتر

171 9 51 15 211 15 41 5/11  
  

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

   ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -کن براساس ضوابط ومقررات مس یهاانواع الگو

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 یهتل آپارتمانها  در محدوده بافت مرکز -مسجد  -(  یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 متر07حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا -

و  یآژانـس تاکسـ   - ییبـا یو ز یشـ یلوازم آرا -استور  داروخانه، دراگ  - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم

- خانـه یخانـه، چا  قهـوه  - یسـنت  یها خانه سفره -و ... یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب- ایشاپ، کافه تر کافه - هیکرا لیاتومب

کتابخانـه، کـانون    -خانـه فرهنـگ    -هـا   و نگارخانـه  ها یگالر -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( یبقات)ط یعموم یها نگیپارک

 یورزشـ  یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یپرورش فکر

 یحمام و توالت عموم - یکالنتر- یمناطق و نواح یها یشهردار -دفاتر پست  -زورخانه   -استخر  -  یوپت

 متر 06حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا

 یکـ یالکترون زاتیـ و خدمات مرتبط با لوازم و تجهفروش  -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یفروش ابزار و رنگ

ـ موبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب -( یریتصو ،ی)صوت فـروش پوشـاک، کفـش، طـال و      -و تلفـن   لی

 نـه یفـروش لوسـتر و آئ   - یقیو آالت موسـ  یبـاز  اسـباب  ،یسـرگرم  ،یورزشـ  یاالفروش کـ  - یخراز لیجواهر، منسوجات، وسا

 - یمحصـوالت هنـر   ریو سـا  قـه یفروش تـابلو، مجسـمه، عت   -،پرده،فرش و موکت(  یو صندل زیروش مبلمان)انواع مف-شمعدان

فـروش لـوازم    -  نـک یو ع شملوازم مربوط به چ -منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یدست عیفروش صنا

دفـاتر   - یخصوصـ  یمشاور و دفاتر و شرکتها نیدفاتر مهندس -اتر وکال دف - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق  -یپزشک

غـذا و   هیمراکز ته --وتریکامپ -و مشابه  یکش نقشه ،یتجارت، حسابدار ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -روزنامه و مجله 

 -پسـت بـرق    -دوام  کـم  یکاالهـا  ریخواروبار، پوشاک، گل، سا ،یمحصوالت کاغذ -- یپز ینیریکارگاه ش - ییغذا مانکارانیپ

 میمراکـز تنظـ   -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان      - یپزشـک  یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس

 خانواده و مشاوره

 متر 74حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا
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 ((M121ادامه 
  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی پهنه اصلی:  

 (M07) مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی های گستره پهنه با کد دورقمی:

 (M070) (  یا و حوزه یـ شهر یفراشهرمختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) های گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
تراکم حداکثر 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر

171 9 51 15 211 15 41 5/11  
  

 

 
 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

و  یدولتـ  یشـعب بانکهـا   -کـارواش    -(  ونیاتوبوس، کـام  بوس، ینی)منیسنگ مهیون نیسنگ هینقل لیوفروش وسا یتبنگاه معامال
 هـا یکارگزار تیریعرضه اوراق بهادار، سهام و مـد  - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها یخصوص

فـوق قـرار    یهـا  از دسته کی چیکه در ه یو اعتبار یمال التیتشک ایعملکرد  - (رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیموسسات و دفاتر ب -
حمـل   یدفـاتر خـدمات   - یو صـنعت  یادار زاتیو تجه ها نیماش هیکرا - نیسنگ آالت نیماش ریو سا یلیتر ون،یاجاره کام -نگرفته 

ـ  یسـ  ،یطبـ  صیو تشخ یپزشک شگاهیزماآ -تورها  تردفا -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیدفاتر فروش بل -ونقل و اتوبارها  اسـکن،   یت
MRI - چیسـاندو  تزا،یپ -رستوران  - قاتیمحدود و تزر یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل - یولوژیو راد یوتراپیزیف 

نـه، نشـر   چاپخا -ها  ژپاسا -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها -بادوام  یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ -
-  یهـا  سالن -بزرگ  یشگاههاینما -مراکز ارتباط از راه دور  ،یمراکز مخابرات - ونیزیو تلو ویراد یستگاههایا -روزنامه و مجله 

هـا و   باشـگاه  -فرهنگسـرا  - هـا  شـگاه یو نما یآثـار هنـر   یهـا  موزه - یخیتار یها موزه -تأتر  یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما
 ریهـا و سـا   دانشـگاه  -هـا   جشـن  یبرگـزار  یها و تاالرها سالن - تیاسک - کلتیدوچرخه، موتور س - یشبزرگ ورز یها مجموعه

بانکهـا و   یادارات مرکـز  -هـا   خانـه  سـازمانها و ادارات وابسـته بـه وزارت    - یقـات یمراکز و موسسات تحق - یعال موسسات آموزش
امـداد(   تهیخرداد، مستضعفان، کم05ـ   دیشه ادی)بن یعموم یها و نهاد ادهایـ  بن  یشهردار -ادارات و دفاتر پست   - یموسسات مال

دادگـاه   - مـه یشعب ب یبانکها، سرپرست یسرپرست - یورزش یها لتیه -ها( NGO) یردولتیغ یها ها، کانونها و تشکل انجمن -
و  ییراهنمـا  -پاسگاه  ،یآگاه - یانتظام یروین یادار یساختمانها - یقانون یپزشک -حل اختالف  یها لتیو ه ییو مجتمع قضا

خـدمات کودکـان و نوجوانـان، پرورشـگاه،      - مارسـتان یب - یسـت یمراکز مشـاوره بهز  -مراکز انتقال خون و بانک خون  - یرانندگ
ـ تول -هتلهـا    -آن  ریو نظـا  یمصـل  -آن  ریو نظـا  هیـ حوزه علم -سالمندان  و خانه نیخدمات سالخوردگان، معلول - رخوارگاهیش  دی

 کپوشا
 

 متر 11حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر 11حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا -
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  ( M0 )  ونیمختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسک پهنه اصلی:  

 (M07) محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی پهنه با کد دورقمی:

 (M077) ای(   منطقهمحورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
741 2 51 15 511 74 51 72  

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

   ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یهاانواع الگو

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 حمام و توالت عمومی و مسجد 

 متر07حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا -

انـواع   عیـ عرضـه، توز   - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یفروش گل -یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم

سـوپرمارکت،    ،یخواروبارفروشـ  - نـت  یکـاف  ،یا انـه یرا یهـا یباز یقیپخـش موسـ   یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیف

ـ و یخـوراک  یکاالها -....  ،یفروش یو ماه رغم ،یاتیلبن ،ینیمواد پروتل ،یقصاب  بـرنج،  ه،یـ خشـکبار، ادو  ،ی)قنـد، شـکالت، چـا    ژهی

 یآژانس تاکسـ  - یحیتفر یاجاره کاالها - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  داروخانه، دارگ - یگارفروشیتنباکو و س -و....(  ینیریش

 نیدفـاتر مهندسـ   -دفـاتر وکـال    - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق  -و پانسمان  قاتیمطب و واحد تزر- هیکرا لیو اتومب

ـ   - یخصوصـ  یتهامشاور و دفاتر و شـرک  ـ تا ،ی)فتـوکپ  یدفـاتر فن ـ ز پ،ی  - هـا  یعکاسـ  -...(  نـت یپـالت و پر  ،یصـحاف  راکس،ی

 -و نظافـت   یداریسـرا  اتخـدم  -دفـاتر روزنامـه و مجلـه     - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیو تابلونو یسینو پارچه

 -زبـان   - یراننـدگ  - یاطیـ خ - وتریکـامپ  -مشـابه  و  یکشـ  نقشـه  ،یتجارت، حسـابدار  ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها

 یدوز ـ لحـاف   یاطیـ خ - ییلباسشو ،ییخشکشو - شگاهیآرا - یآموزشگاهها و موسسات آموزش ریسا - ییبایو ز یشینما یهنرها

 - یاتمخـابر  زاتیـ و تجه سـات یتأس -پست بـرق   -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک - یزن و پنبه

و  یسـاز  ماننـد بـدن   یورزشـ  یهـا  سـالن  - یکتابخانه، کانون پـرورش فکـر  -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 یورزشـ  یهـا  یفضـا  -زورخانـه    -اسـتخر   - یتـوپ  یرزشو یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیژ

ـ تک - یمنـاطق و نـواح   یهـا  یشـهردار  - یحـ یکوچـک تفر  یهـا  مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها محوطه -روباز  ه،ینیحسـ  ه،ی

 هتل آپارتمانها  -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم

 متر 06حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا -
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 ((M122ادامه 
  ( M0 )  تلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونیمخ پهنه اصلی:  

 (M07) محورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی پهنه با کد دورقمی:

 (M077) (  ای )منطقهمحورهای مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی  زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  اکثر سطح اشغالحد

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر

741 2 51 15 511 74 51 72  
  

 

 
 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

ـ فروش و عرضه لوازم و قطعـات   - کلتیفروش دوچرخه و موتورس - لیو فروش اتومب یبنگاه معامالت ـ و لـوکس اتومب  یدکی  - لی
ــدمات و تعم ــخ ــاتومب راتی ــدگینما ل،ی ــروش اتومب  ین ــس از ف ــدمات پ ــو خ ــارواش  - لی ــروش تجه -ک ــف ــاختمان زاتی  یس

ابـزار و   -( یباغبـان  ی)خـدمات لـوازم تخصصـ    یباغبـان  لـوازم  فـروش  -  …و  یکی،الکتری،نقاشیبهداشت ش،لوازمیش،سرمایگرما
فـروش و خـدمات    -( یکشاورز آالت نی)پمپ، ماش یصنعت آالت نیلوازم و ماش ریفروش و تعم - یدسازیقفل و کل - یفروش نگر

ـ  -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - ینشان و آتش یمنیا زاتیتجه ـ لـوازم و تجه  افروش و خدمات مرتبط ب  زاتی
فروش پوشاک، کفـش،   -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیخدمات دوربفروش و  -( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون

 نـه یفـروش لوسـتر و آئ   - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیطال و جواهر، منسوجات، وسا
 -بـاغ، سـاختمان، مزرعـه     ن،یزمـ  یت ملکمعامال یها بنگاه  -پرده، فرش، موکت(  یو صندل زیم نواعفروش مبلمان )ا -شمعدان 
 -...(  یصـندل  ز،یانواع کاال )ظروف، م هیاجاره و کرا - یو صنعت یادار زاتیو تجه ها نیماش هیکرا -دوچرخه  ،یسوار ن،یاجاره ماش

 ،یطبـاخ  - یرکجگ م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -لباس عروس و سفره عقد  هیکرا
 یهـا  خانـه  سـفره  - ییغـذا  مانکـاران یغـذا و پ  هیمراکز ته - یپز ینیریش -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب- سرا یزید

خواروبـار،   ،یمحصوالت کاغـذ  -بادوام  یالهاکا ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ -  خانهیخانه، چا قهوه - یسنت
)  یوابسـته و تخصصـ   یلیخدمات تحص -خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یگالر -تأتر  یآمف-دوام  کم یکاالها ریپوشاک، گل، سا

خـانواده و   میمراکـز تنظـ   -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمـان   - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  -( یو جسم یمعلوالن ذهن
 یستیمراکز مشاوره بهز  -مشاوره 

 متر 74حداقل عرض  -

براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 

 ها یهمجوار تیرعا

 مـه یموسسات و دفاتر ب - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها
دفـاتر فـروش     -فوق قـرار نگرفتـه    یها از دسته کی چیکه در ه یو اعتبار یمال التیتشک ایعملکرد  -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا

 یولـوژ یو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما -تورها  اتردف -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیبل
هـا،   داربسـت  -کفپـوش،...   ،یکار چوب ،یساختمان یمانکاریپ - قاتیمحدود و تزر یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل -
مصـرف سـازمانها و    یهـا  یتعـاون  - تـزا یپ -رسـتوران   -مطبوع و...  هیتهو ،یکش لوله زوگام،آسفالت،یا ر،یبتن، ق یساختمان مانکاریپ

 مارستانیب -و کاردانش  یا و حرفه یهنرستانها ـ مراکز فن  -پاساژ ها  -مشابه 

 متر 11حداقل عرض  -
 براساس جدول یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر  11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی پهنه اصلی:  

 (M07) ی و خدمات با مسکونیمختلط تجاری ـ ادار های گستره پهنه با کد دورقمی:

 (M071) ای(   زیرمنطقهمختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی ) های گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 تتوضیحا حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
711 4 51 51 111 06 21 2/05  

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

   ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یهاانواع الگو

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط (کاربری)عملکرد

 -دبسـتان   - یمهـدکودک ـ آمـادگ      -و پانسـمان   قـات یمطب منفرد پزشکان و واحد تزر - یفروش یو سبز وهیم -یبقال ،یینانوا
 مسجد -و امثال آن  ینهضت سوادآموز یکالسها

 متر07حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا -

 یکـ یالکترون زاتیـ فروش و خدمات مرتبط با لـوازم و تجه  -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یسازدیقفل و کل
فـروش کتـاب،    - یقیو آالت موسـ  یبـاز  اسـباب  ،یسـرگرم  ،یورزشـ  یفروش کاال - یخراز لیفروش وسا -( یریتصو ،ی)صوت

فـروش ظـروف، آشـپزخانه و لـوازم      - یفروش کیپالست - یفروش مانتو ا یسمسار - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر مجله، لوازم
 ،یا انـه یرا یهـا یباز یقیپخـش موسـ   یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیانواع ف عیعرضه، توز -منزل  ناتیو تزئ ییکادو
ـ و یخـوراک  ی.... کاالهـا  ،یفروشـ  یو ماه رغم ،یاتیلبن ،ینیمواد پروتل ،یسوپرمارکت، ، قصاب ،یخواروبارفروش - نت یکاف )قنـد،   ژهی

 - ییبـا یو ز یشـ یلـوازم آرا  -اسـتور   داروخانـه، دراگ  - یگارفروشیتنباکو و س -و....(  ینیریبرنج، ش ه،یخشکبار، ادو ،یشکالت، چا
 ن،یزمـ  یملک عامالتم یها بنگاه - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها

ـ انواع کـاال )ظـروف، م   هیاجاره و کرا - یحیتفر یاجاره کاالها -اجاره دوچرخه  -باغ، ساختمان، مزرعه  اجـاره و   -...(  یصـندل  ز،ی
...(  نـت یپـالت و پر  ،یصحاف راکس،یز پ،یتا ،ی)فتوکپ یدفاتر فن - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -خدمات اکو و ارکستر مجالس 

 چیسـاندو  تزا،یپ -و نظافت  یداریخدمات سرا - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیو تابلونو یسینو رچهپا - ها یسعکا -
 - شـگاه یآرا -و ...  یفروشـ  فـالوده  ،یبسـتن  ،یفروشـ  وهیم آب - سرا یزید ،یطباخ - یجگرک م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه -

ـ  و پنبـه  یدوز ـ لحـاف   یاطیـ خ - ییلباسشـو  ،ییخشکشو  -موقـت   یبازارهـا  -مصـرف سـازمانها و مشـابه     یهـا  یتعـاون  - یزن
ـ   پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک  یهـا محل

و  کیمناسـت یو ژ یسـاز  بـدن ماننـد   یزشـ ور یهـا  سـالن  - یکتابخانه، کانون پرورش فکـر  -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها
 -روبـاز  یورزشـ  یهـا  یفضـا  -زورخانـه    -اسـتخر    -  یتـوپ  یورزشـ  یهـا  سـالن  -و...  نـگ یبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیا

دفـاتر پسـت ـ     -نوبـت دوم   رسـتان یدب  -نوبـت اول   رستانیدب - یحیکوچک تفر یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها محوطه
 میمراکـز تنظـ   -درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و درمـان      - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا - یکالنتر - ینواح یها یشهردار

ـ امامزاده، فاطم ه،ینی، حس هیتک- یحمام و توالت عموم - یستیمراکز مشاوره بهز -خانواده و مشاوره  و  امتـل، زائرسـر   -خانقـاه   ه،ی
 هتل آپارتمانها   -مسافرخانه 

 متر 06حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا
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  ( M0 )  مختلط تجاری ـ اداری ـ خدماتی با مسکونی پهنه اصلی:  

 (M07) مختلط تجاری ـ اداری و خدمات با مسکونی های گستره پهنه با کد دورقمی:

 (M074) با طرح توجیهی(  ـ اداری و خدمات با مسکونی )مختلط تجاری  های گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
  ـــ 21 15 5111 15 51 نامحدود 411

  
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

   ونیپانس -و خوابگاه ادارات  ییخوابگاه دانشجو -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یهاانواع الگو

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد - یوم(  حمام و توالت عمیعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 متر07حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا -

ـ و اتومب یآژانس تاکس -استور  داروخانه، دراگ - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم ـ کرا لی  نیدفـاتر مهندسـ   - هی
ـ م آب - ایشاپ، کافه تر کافه - یخصوص یمشاور و دفاتر و شرکتها  یعمـوم  یهـا  نـگ یپارک  -و ...  یفروشـ  فـالوده  ،یبسـتن  ،یفروشـ  وهی

و...  نـگ یبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات
درمانگـاه و   - یپزشـک  یتهـا یاورژانس و فور گاهیپا  - یکالنتر-اتر پست دف -زورخانه  - تیاسک -استخر  -  یتوپ یورزش یها سالن -

 هتل آپارتمانها  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یتک  -مراکز بهداشت و درمان 

 متر 06حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا

فـروش   -( یریتصـو  ،ی)صوت یکیالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ
 - یخـراز  لیفروش پوشاک، کفـش، طـال و جـواهر، منسـوجات، وسـا      -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیو خدمات دورب

پـرده،   یو صـندل  زیفروش مبلمان )انواع م-شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز سبابا ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال
 ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کـادو  - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیفروش تابلو، مجسمه، عت -فرش، موکت( 

 یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  - یپزشک زمفروش لوا - نکیلوازم مربوط به چشم و ع -منزل  ناتیو تزئ

 متر 74حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا

عرضـه اوراق بهـادار، سـهام و     - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها
ـ و غ رانی)دانا، البرز، ا مهیو دفاتر بموسسات  - هایکارگزار تیریمد ـ  چیکـه در هـ   یو اعتبـار  یمـال  التیتشـک  ایـ عملکـرد   -( رهی از  کی

ـ  یسـ  ،یطبـ  صیو تشـخ  یپزشـک  شـگاه یآزما -دفاتر تورها  -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیدفاتر فروش بل -فوق قرار نگرفته  یها دسته  یت
 چیسـاندو  تزا،یپ -رستوران  - قاتیمحدود و تزر یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل - یولوژیو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن، 

مراکـز ارتبـاط از راه    ،یمراکز مخـابرات  - ونیزیو تلو ویراد یستگاههایا -موقت  یابازاره -پاساژ ها  -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها  -
 هـا  شگاهیو نما یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه -تر تأ یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما یها سالن -بزرگ  یشگاههاینما -دور 

 - یبـزرگ ورزشـ   یهـا  هـا و مجموعـه   باشـگاه  - یپرورش فکـر  کانونکتابخانه،  -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یگالر -
 مارسـتان یب  - یو راننـدگ  ییراهنما -یآگاه -ت  ادارا -ها  خانه سازمانها و ادارات وابسته به وزارت -ها  جشن یبرگزار یها و تاالرها سالن

 هتلها -

 متر 11حداقل عرض  -
براساس جدول  یحداقل عرض دسترس تیرعا -

 06-7-7بند  6شماره 
 ها یهمجوار تیرعا

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر  11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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  (M7 )          یبا مسکون یو فرهنگ یشگرگرد  پهنه اصلی:  

 (M70)   یحیـ تفر یـ گردشگر یـ فرهنگ یمحور مختلط مسکون پهنه با کد دورقمی:

 (M700)   یحیـ تفر یـ گردشگر یفرهنگ ،یمختلط مسکون یها گستره محور ها و زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  کثر سطح اشغالحدا

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
در طبقات  در طبقه همکف

 باالتر
721 6 61 45 211 74 11 74  

   
  

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

انـواع   عیـ عرضـه، توز  - یدسـت  عیفـروش صـنا   - یفروش گل -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیات دوربفروش و خدم -مسکن براساس ضوابط ومقررات  یهاانواع الگو

و  یآژانـس تاکسـ   - یحـ یتفر یاجـاره کاالهـا   -دوچرخـه   ،یسوار ن،یشاجاره ما - یصراف - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیف

دفـاتر روزنامـه و    - نیو امـور مشـترک   یدفاتر خـدمات ارتبـاط   - ها یعکاس -و پانسمان  قاتیمطب و واحد تزر -دفاتر تورها  -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیدفاتر فروش بل  - هیکرا لیاتومب

 - یسـنت  یهـا  خانـه  سـفره  -و ...  یفروشـ  فـالوده  ،یبستن ،یفروش وهیم آب - سرا یزید - یجگرک م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  -سوپرمارکت  -مجله 

ـ  اهـ  پـارک  - یمخـابرات  زاتیـ و تجه ساتیتأس -پست برق  -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک - خانهیخانه، چا قهوه  ی)پـارک کـودک، بوسـتانها    یمحل

کتابخانـه،   -فرهنگسـرا، خانـه فرهنـگ     -ها  و نگارخانه ها یگالر - ها شگاهیو نما یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه -تأتر  یآمف- نمایس - شینما کنسرت و یها سالن -( یعموم

مسـجد،   - یحمام و توالت عمـوم  -بهداشت و درمان درمانگاه و مراکز  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یو رانندگ ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر ،یآگاه - یکانون پرورش فکر

 هتلها و  هتل آپارتمانها -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یتک

 

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

   CNGو  نیبنز پمپ
 متر  11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یدسترس ها ، کنترل یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ((M1 عملکردهای مختلط شهری با غلبه خدمات عمومی پهنه اصلی:  

 ((M10 ریزی )تأمین خدمات اساسی( های با قابلیت برنامه محدوده پهنه با کد دورقمی:

 ((M100 دمات اساسی(ریزی )تأمین خ های با قابلیت برنامه محدوده زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 قطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 توضیحات حداکثر ارتفاع سکونت %
 در طبقات باالتر در طبقه همکف

 نیازمند تهیه طرح ویژه مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور 
 کمیته فنی تصویب در

 کمیسیون ماده پنج

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 
 
 

 مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور
 

    
 

  
  
 

        

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

 
 

 مطابق با برنامه پیشنهادی مشاور
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 ((S0 اداری و خدمات   تجاری ـ پهنه اصلی:  

 ((S00 بازار )تجاری ـ خدماتی و فرهنگی( پهنه با کد دورقمی:

 ((S000 بازار سنتی شیراز   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
حداقل مساحت  حداکثر سطح اشغال

 و تفکیکقطعه 
  حداقل

 عرض گذر
حداقل ضریب 

 در طبقه همکف توضیحات ر ارتفاعحداکث سکونت %
 در طبقات باالتر و اول

 تثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح ویژه مداخله 

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 
  مداخلهتثبیت وضع موجود تا تهیه و تصویب طرح ویژه 

    
 

  
 
 

        

 تقراراسبا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(
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 ((S0   یتجاری ـ اداری و خدمات پهنه اصلی:  

 ((S07 محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی پهنه با کد دورقمی:

 ((S070 محورهای ویژه بلندمرتبه )با طرح توجیهی(   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

  طبقات
 حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر  حداقل حداقل مساحت قطعه و تفکیک 
 و اول

در طبقات 
 باالتر

 با طرح توجیهی ــ ــ 7111 15 61 نامحدود 511

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

و  یلمبرداریو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب -( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -فزار( ا افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ
 نهیئفروش لوستر و آ - یقیو آالت موس یباز سبابا ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیفروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسوجات، وسا -و تلفن  لیموبا یگوش

محصوالت  ریو سا قهیفروش تابلو، مجسمه، عت - یفروش گل -پرده، فرش، موکت(  یو صندل زیفروش مبلمان )انواع م - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم -شمعدان 
شعب  - یفروش لوازم پزشک - نکیلوازم مربوط به چشم و ع -استور  داروخانه، دارگ -منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یدست عیفروش صنا - یهنر

 مهیموسسات و دفاتر ب - هایکارگزار تیریعرضه اوراق بهادار، سهام و مد - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یبانکها
 ما،یهواپ طیدفاتر فروش بل - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -فوق قرار نگرفته یها از دسته کی چیکه در ه یاعتبار و یمال التیتشک ایعملکرد  -(  رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا

محدود و  یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل-یولوژیو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما -دفاتر تورها  -قطار، اتوبوس 
 یفروشگاهها -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  - یخصوص یمشاور و دفاتر و شرکتها نیدفاتر مهندس - قاتیتزر
 -مراکز ارتباط از راه دور  ،یمراکز مخابرات - ونیزیتلو و ویراد یستگاههایا -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -پاساژ ها  -بزرگ  یا رهیزنج
 -تأتر  یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما یها سالن -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -بزرگ  یشگاههاینما

بزرگ  یها ها و مجموعه باشگاه - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یرگال - ها شگاهیو نما یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه
 یها و تاالرها سالن -زورخانه  -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یورزش
و  ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر ،یآگاه -ها  خانه سازمانها و ادارات وابسته به وزارت - یقاتیمراکز و موسسات تحق - یعال موسسات آموزش ریها و سا دانشگاه -ها  جشن یبرگزار
 -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یم و توالت عمومحما - مارستانیب -مراکز بهداشت و درمان  ودرمانگاه  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یرانندگ

 هتلها و  هتل آپارتمانها

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

   CNGو  نیبنز پمپ
 متر  11حداقل عرض  -

  ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -

 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا تیرعا -



  
 
 

   
 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز                                                               

 

162 

 
 ((S0   یتجاری ـ اداری و خدمات لی:  پهنه اص

 ((S07 محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی پهنه با کد دورقمی:

 ((S077  ای(   )فراشهری ـ شهری ـ حوزه یمحورهای تجاری ـ اداری و خدمات زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر  حداقل ت قطعه و تفکیک حداقل مساح
 و اول

در طبقات 
 باالتر

121 2 61 51 611 15 4/11  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 وتریفروش و خدمات کامپ - یفروش ابزار و رنگ - کلتیرخه و موتورسفروش دوچ -( ونیاتوبوس، کام بوس، ینی)منیسنگ مهیون نیسنگ هینقل لیوفروش وسا ینگاه معامالتب
 -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب -( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم

فروش کتاب،  -شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیافروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسوجات، وس
فروش  - یمحصوالت هنر ریو سا قهیفروش تابلو، مجسمه، عت - یفروش گل -فرش، موکت(  ،پرده یو صندل زیفروش مبلمان )انواع م - یو مهندس ریالتحر مجله، لوازم

 یفروش لوازم پزشک - نکیلوازم مربوط به چشم و ع - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  داروخانه، دراگ  -منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یتدس عیصنا
موسسات و دفاتر  - هایکارگزار تیری، سهام و مدعرضه اوراق بهادار - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یخصوص و یدولت یشعب بانکها -
 هیکرا - نیسنگ آالت نیماش ریو سا یلیرت ون،یاجاره کام -فوق قرار نگرفته  یها از دسته کی چیکه در ه یو اعتبار یمال التیتشک ایعملکرد  -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیب

 -دفاتر تورها  -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیدفاتر فروش بل - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -مل ونقل و اتوبارها ح یدفاتر خدمات - یو صنعت یادار زاتیو تجه ها نیماش
 -  یخدمات دامپزشک - قاتیمحدود و تزر یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل - یولوژیو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما

 ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -دفاتر روزنامه و مجله  - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یخصوص یمشاور و دفاتر و شرکتها نیدفاتر مهندس -کال دفاتر و
خانه،  قهوه - یسنت یها خانه سفره - ییغذا مانکارانیپ غذا و هیمراکز ته - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  - وتریکامپ -مشابه  و یکش نقشه ،یتجارت، حسابدار

 -پوشاک  دی،تول -دوام  کم یکاالها ریپوشاک، گل، سا ،یمحصوالت کاغذ -بادوام  یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ - شگاهیآرا - خانهیچا
)سر  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -چاپخانه، نشر روزنامه و مجله  -پاساژ ها  -ه مصرف سازمانها و مشاب یها یتعاون -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها

)پارک  یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -بزرگ  یشگاههاینما - ورمراکز ارتباط از راه د ،یمراکز مخابرات - ونیزیو تلو ویراد یستگاههایا -باز( 
فرهنگسرا،  -ها  و نگارخانه ها یگالر - ها شگاهیو نما یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه -تأتر  یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما یها سالن  -( یعموم ی، بوستانهاکودک

 ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یبزرگ ورزش یها ها و مجموعه باشگاه - یکانون پرورش فکر بخانه،کتا -خانه فرهنگ 
 - یقاتیمراکز و موسسات تحق - یعال موسسات آموزش ریها و سا دانشگاه -ها  جشن یبرگزار یها و تاالرها سالن -زورخانه  -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول

 یها و نهاد ادهایبن - یمناطق و نواح یها یـ شهردار یشهردار -ادارات و دفاتر پست   - یبانکها و موسسات مال یرکزادارات م -ها  خانه سازمانها و ادارات وابسته به وزارت
 مهیشعب ب یبانکها، سرپرست یسرپرست - یورزش یها لتیه -ها( NGO) یردولتیغ یها ها، کانونها و تشکل انجمن -امداد(  تهیخرداد، مستضعفان، کم05ـ  دیشه ادی)بن یعموم

اورژانس و  گاهیپا  - یو رانندگ ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر ،یآگاه - یانتظام یروین یادار یساختمانها - یقانون یپزشک -حل اختالف  یها لتیو ه ییدادگاه و مجتمع قضا -
خدمات  - مارستانیب - یستیمراکز مشاوره بهز -خون و بانک خون مراکز انتقال  -خانواده و مشاوره  میمراکز تنظ -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایفور

حوزه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم -سالمندان  و خانه نیخدمات سالخوردگان، معلول - رخوارگاهیکودکان و نوجوانان، پرورشگاه، ش
 هتلها و  هتل آپارتمانها -متل، زائرسرا، اردوگاه و مسافرخانه  - ینید یتهایاقل یعبادتگاهها ریسا سه،یکن سا،یکل -آن  ریو نظا یمصل -آن  ریو نظا هیعلم

 استقراربا شرط  ها کاربری         
 شرط کاربری)عملکرد(

   CNGو  نیبنز پمپ
 متر 11حداقل عرض  -

، کنترل دسترسی، ها یهمجوار تیرعا -
 یطی مح رعایت مسائل ایمنی و زیست
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 ((S0 تجاری ـ اداری و خدماتی   پهنه اصلی:  

 ((S07 محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی پهنه با کد دورقمی:

 ((S071 ای(    محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی )منطقه زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر  حداقل قطعه و تفکیک  حداقل مساحت
 و اول

در طبقات 
 باالتر

111 6 61 51 411 74 74  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

و خدمات پس از فروش  یندگینما ل،یاتومب راتیخدمات و تعم - لیو لوکس اتومب یدکیفروش و عرضه لوازم و قطعات  - کلتیفروش دوچرخه و موتورس - لیو فروش اتومب یبنگاه معامالت
قفل و  - یفروش ابزار و رنگ -( یباغبان ی)خدمات لوازم تخصص باغبانی لوازم فروش -  …و  یکی،الکتری،نقاشیبهداشت ش،لوازمیش،سرمایگرما یساختمان زاتیفروش تجه -کارواش  -  لیاتومب

 -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - ینشان و آتش یمنیا زاتیفروش و خدمات تجه -( یکشاورز آالت نی)پمپ، ماش یصنعت آالت نیلوازم و ماش ریعمفروش و ت - یدسازیکل
فروش پوشاک، کفش، طال و جواهر،  -و تلفن  لیموبا یشو گو یلمبرداریو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب -( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون زاتیلوازم و تجه بافروش و خدمات مرتبط 

 زیفروش مبلمان )انواع م - یو مهندس ریالتحر لوازم له،فروش کتاب، مج -شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیمنسوجات، وسا
فروش ظروف،  - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیفروش تابلو، مجسمه، عت - یفروش گل -پرده، فرش، موکت(  یو صندل

مرغ  ،یاتیسوپرمارکت، لبن ،یخواروبارفروش - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیع انواع فیعرضه، توز -منزل  ناتیو تزئ ییآشپزخانه و لوازم کادو
لوازم مربوط به چشم  - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  دراگ خانه،دارو - یگارفروشیتنباکو و س -و....(  ینیریبرنج، ش ه،یخشکبار، ادو ،ی)قند، شکالت، چا ژهیو یخوراک یکاالها -....  ،یفروش یو ماه
 -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیموسسات و دفاتر ب - یصراف - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها - یفروش لوازم پزشک - نکیو ع

 یاجاره کاالها -دوچرخه  ،یسوار ن،یاجاره ماش -مزرعه باغ، ساختمان،  ن،یزم یمعامالت ملک یها بنگاه -فوق قرار نگرفته  یها از دسته کی چیکه در ه یارو اعتب یمال التیتشک ایعملکرد 
 یدفاتر خدمات -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -لباس عروس و سفره عقد  هیکرا -...(  یصندل ز،یانواع کاال )ظروف، م هیاجاره و کرا - یو صنعت یادار زاتیو تجه ها نیماش هیکرا - یحیتفر

 یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل - یولوژیو راد یوتراپیزیف - MRIاسکن،  یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما - هیکرا لیو اتومب یتاکسآژانس  -حمل ونقل و اتوبارها 
دفاتر  - یخصوص یمشاور و دفاتر و شرکتها نیر مهندسدفات -دفاتر وکال  - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق  - یخدمات دامپزشک -و پانسمان  قاتیمطب و واحد تزر - قاتیمحدود و تزر

 -و نظافت  یداریخدمات سرا -دفاتر روزنامه و مجله  - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیو تابلونو یسینو پارچه - ها یعکاس -...(  نتیپالت و پر ،یصحاف راکس،یز پ،یتا ،ی)فتوکپ یفن
 ،یتجارت، حسابدار ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -مطبوع و...  هیتهو ،یکش لوله زوگام،آسفالت،یا ر،یبتن، ق یساختمان مانکاریها، پ داربست -فپوش،... ک ،یکار چوب ،یساختمان یمانکاریپ

 م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ -رستوران  - یآموزشگاهها و موسسات آموزش ریسا - ییبایو ز یشینما یهنرها -زبان  - یرانندگ - یاطیخ - وتریپکام -و مشابه  یکش نقشه
 ،ییخشکشو - شگاهیآرا - خانهیخانه، چا قهوه - یسنت یها خانه سفره - ییغذا مانکارانیغذا و پ هیمراکز ته -و ...  یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب- سرا یزید ،یپز ینیری،شیطباخ - یجگرک
 -دوام  کم یکاالها ریخواروبار، پوشاک، گل، سا ،یمحصوالت کاغذ -بادوام  یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ - یزن و پنبه یدوز ـ لحاف یاطیخ - ییلباسشو

)سر  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -ر )کوچک( و تره با وهیم یبازارها-موقت یبازارها -پاساژ ها  -مصرف سازمانها و مشابه  یها یتعاون -بزرگ  یا رهیزنج یفروشگاهها
آثار  یها موزه -تأتر  یآمف- نمایس - شیکنسرت و نما یها سالن -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -باز( 
و  یساز مانند بدن یورزش یها سالن - یبزرگ ورزش یها ها و مجموعه باشگاه - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یگالر - ها شگاهیو نما یهنر

کوچک  یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها حوطهم -روباز یورزش یها یفضا -زورخانه   -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیژ
سازمانها و ادارات وابسته به  -( یو جسم یذهن لوالن) مع یوابسته و تخصص یلیخدمات تحص -و کاردانش  یا و حرفه یهنرستانها ـ مراکز فن - یدانشگاه شیپ - رستانیدب - ییراهنما - یحیتفر

 تهیخرداد، مستضعفان، کم05ـ  دیشه ادی)بن یعموم یها و نهاد ادهایبن - یمناطق و نواح یها یـ شهردار یشهردار -ادارات و دفاتر پست   - یسات مالبانکها و موس یادارات مرکز -ها  خانه وزارت
و  ییراهنما -پاسگاه  ،یکالنتر ،یآگاه - یظامانت یروین یادار یساختمانها -حل اختالف  یها لتیه - یورزش یها لتیه -ها( NGO) یردولتیغ یها کلها، کانونها و تش انجمن -امداد( 
 - مارستانیب - یستیمراکز مشاوره بهز -و بانک خون  خونمراکز انتقال  -خانواده و مشاوره  میمراکز تنظ -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یرانندگ

 هتلها و  هتل آپارتمانها -متل، زائرسرا، اردوگاه و مسافرخانه  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

   CNGو  نیبنز پمپ
 متر 11حداقل عرض  -

، کنترل دسترسی، ها یهمجوار تیرعا -
  محیطی رعایت مسائل ایمنی و زیست
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 ((S0   یـ اداری و خدمات تجاری پهنه اصلی:  

 ((S07 محورهای تجاری ـ اداری و خدماتی پهنه با کد دورقمی:

 ((S074  ای(   منطقهزیرمحورهای تجاری ـ اداری و خدماتی ) زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
حداکثر تراکم 

 % ساختمانی
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر  حداقل حداقل مساحت قطعه و تفکیک 
 و اول

در طبقات 
 باالتر

021 1 61 61 751 02 5/07  

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 لیفروش وسا-( یریتصو ،ی)صوت یکیالکترون زاتیبا لوازم و تجه فروش و خدمات مرتبط -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یدسازیقفل و کل - کلتیفروش دوچرخه و موتورس

فروش  - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یفروش گل - یو مهندس ریحرالت فروش کتاب، مجله، لوازم - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز

سوپرمارکت،  ،یخواروبارفروش - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیانواع ف عیعرضه، توز -منزل  ناتیو تزئ ییظروف، آشپزخانه و لوازم کادو

تنباکو و  -و....(  ینیریبرنج، ش ه،یخشکبار، ادو ،یشکالت، چا)قند،  ژهیو یخوراک یکاالها - یفروش یو سبز وهیم -....  ،یفروش یمرغ و ماه ،یاتیلبن ،ینیمواد پروتل ،یقصاب ،ی، بقالیینانوا

 ن،یزم یمعامالت ملک یها بنگاه - یو اعتبار یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  داروخانه، دارگ - یگارفروشیس

اجاره و خدمات اکو و ارکستر  -لباس عروس و سفره عقد  هیکرا -...(  یصندل ز،یانواع کاال )ظروف، م هیاجاره و کرا - یحیتفر یاجاره کاالها -دوچرخه  ،یاراجاره سو -باغ، ساختمان، مزرعه 

و  یسینو پارچه - ها یعکاس -...(  نتیپالت و پر ،یصحاف ،راکسیز پ،یتا ،ی)فتوکپ یدفاتر فن -و پانسمان  قاتیمطب منفرد پزشکان و واحد تزر - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس - السمج

 - یاطیخ - وتریکامپ -و مشابه  یکش نقشه ،یتجارت، حسابدار ت،یریمد - یقیوسو م یتجسم یهنرها -و نظافت  یداریخدمات سرا - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیتابلونو

 - سرا یزید ،یپز ینیری،شیطباخ - یجگرک م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ - یآموزشگاهها و موسسات آموزش ریسا - ییبایو ز یشینما یهنرها -زبان  - یرانندگ

 یها نگیپارک -موقت  یبازارها - یزن و پنبه یزدو ـ لحاف یاطیخ - ییلباسشو ،ییخشکشو - شگاهیآرا - خانهیخانه، چا قهوه - یسنت یها خانه سفره -و ...  یفروش ، فالودهیبستن ،یفروش وهیم آب

 - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -( یعموم یکودک، بوستانها رک)پا یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم

 تیروباز اسک یها محوطه -روباز یورزش یها یفضا -زورخانه   -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن

 یها یشهردار-دفاتر پست  -و امثال آن  ینهضت سوادآموز یکالسها -نوبت دوم  رستانیدب -نوبت اول  رستانیدب -دبستان  - یمهدکودک ـ آمادگ  - یحیکوچک تفر یها مجموعه ریو سا

مسجد،  - یحمام و توالت عموم - یستیمراکز مشاوره بهز -خانواده و مشاوره  میمراکز تنظ -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا -یکالنتر - یمناطق و نواح

 هتل آپارتمانها  -فرخانه متل، زائرسرا و مسا -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یتک

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70)  یو خدمات یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S700)  های تجاری ـ اداری و خدمات )فراشهری ـ شهری( ها و کانون گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 تفکیک مساحت قطعه و 
 حداقل 

 توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر
 در طبقات باالتر در طبقه همکف و اول

111 9 51 15 211 15 11,5  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 های مشروط به استقرار کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 یهتل آپارتمانها  در محدوده بافت مرکز -مسجد  -(  یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 متر07حداقل عرض  -

ل رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدو -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

ـا یو ز یشـ یلـوازم آرا  -استور  داروخانه، دراگ  - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم ـ و اتومب یآژانـس تاکسـ   - ییب ـ کرا لی  - هی
ـا  نـگ یپارک- خانـه یخانـه، چا  هوهق - یسنت یها خانه سفره -و ... یفروش فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب- ایشاپ، کافه تر کافه ـات )طب یعمـوم  یه  -( یق
ـا  سالن - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -خانه فرهنگ  -ها  و نگارخانه ها یگالر -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک ـاز  ماننـد بـدن   یورزشـ  یه و  یس

ـاتر پسـت    -زورخانـه    -خر است -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیژ ـا  یشـهردار  -دف ـاطق  یه و  من
ـا، یکل-خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم - یکالنتر- ینواح ـا  سـه، یکن س ـا  ریس ـا یاقل یعبادتگاهه ـ ید یته  - ین

 متل، زائرسرا و  هتل آپارتمانها

 متر06حداقل عرض  -
جدول رعایت حداقل عرض دسترسی براساس  -

 06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

( یریتصـو  ،ی)صـوت  یکـ یالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یفروش ابزار و رنگ
ـاک، کفـش، طـ    -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیفروش و خدمات دورب - ـا   فروش پوش  - یخـراز  لیال و جـواهر، منسـوجات، وس

ـان)انواع م  -شـمعدان  نـه یفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ،یورزش یالفروش کا ـندل  زیـ فـروش مبلم ،پرده،فـرش و   یو ص
ـادو  فروش ظروف، آشپزخانه و لـوازم  - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیفروش تابلو، مجسمه، عت -موکت(  ـات یو تزئ ییک منـزل   ن

ـاتر مهندسـ   -دفاتر وکال  - یدفاتر اسناد رسم -دفاتر ازدواج و طالق  -یفروش لوازم پزشک -  نکیو ع ملوازم مربوط به چش - ـاتر    نیدف ـاور و دف مش
ـابدار   ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -دفاتر روزنامه و مجله  - یخصوص یو شرکتها ـارت، حس ـابه  و م یکشـ  نقشـه  ،یتج ـامپ  -ش  --وتریک
ـا   ،یمحصوالت کاغذ -- یپز ینیریکارگاه ش - ییغذا مانکارانیغذا و پ هیمراکز ته ـا  ریخواروبار، پوشاک، گـل، س  -پسـت بـرق    -دوام  کـم  یکااله

 نواده و مشاورهخا میمراکز تنظ -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس

 متر  74حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -
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 (S211)ادامه 

 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70)  یخدماتو  یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S700)  های تجاری ـ اداری و خدمات )فراشهری ـ شهری( ها و کانون گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 تفکیک مساحت قطعه و 
 حداقل 

 توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر
 در طبقات باالتر ولدر طبقه همکف و ا

111 9 51 15 211 15 11,5  

 

 
 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

ـنگین ونیمـه   ـنگین)مینی  بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه س ـامیون   بـوس،  س ـارواش  -  (اتوبـوس، ک ـای دولتـی و خصوصـی      -  ک شـعب بانکه

ـا    عرضه اوراق بهادار، سـهام و  -صرافی  -تباری الحسنه و سایر موسسات مالی و اع قرض صندوقهای ـاتر بیمـه     -مـدیریت کارگزاریه ـات و دف موسس

ـته  عملکرد -)دانا، البرز، ایران و غیره(  ـای فـوق قـرار نگرفتـه      یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دس ـاره  -ه ـایر     اج ـامیون، تریلـی و س ک

ـار،   -دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوبارها  -صنعتی  ات اداری وها و تجهیز کرایه ماشین -آالت سنگین  ماشین ـا، قط اتوبـوس   دفاتر فروش بلیط هواپیم

ـاختمان پزشـکان،      -فیزیـوتراپی و رادیولـوژی    - MRIتی اسکن،  آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی -دفاتر تورها  - کلینیـک خصوصـی، س

ـایر       -یچ پیتزا، ساندو -رستوران  - جراحی محدود و تزریقات ـات و تجهیـزات شـهری و س ـانگی، تأسیس ـادوام    لـوازم خ ـای ب فروشـگاههای   -کااله

ـا   -ای بزرگ  زنجیره ـتگاههای رادیـو و تلویزیـون     -و مجلـه   چاپخانـه، نشـر روزنامـه    -پاساژ ه ـاط از راه     -ایس ـابراتی، مراکـز ارتب  -دور  مراکـز مخ

ـا   هنری و نمایشـگاه  های آثار موزه -های تاریخی  موزه -آمفی تأتر -ا سینم -کنسرت و نمایش -  های سالن -نمایشگاههای بزرگ   -فرهنگسـرا  -ه

ـایر   دانشگاه -ها  ها و تاالرهای برگزاری جشن سالن -اسکیت  -موتور سیکلت  دوچرخه، -بزرگ ورزشی  های ها و مجموعه باشگاه ـا و س ـات   ه موسس

ـالی     -ها  خانه وزارت دارات وابسته بهسازمانها و ا -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -عالی  آموزش ـات م ـا و موسس ـاتر    - ادارات مرکـزی بانکه ادارات و دف

ـا و تشـکل    انجمـن  -خرداد، مستضعفان، کمیته امـداد(  05 های عمومی )بنیاد شهید ـ  بنیادها و نهاد  شهرداری ـ  -پست  ـا، کانونه ـای غیردولتـی   ه  ه

(NGO )ـانونی    -های حل اختالف  قضایی و هیلت دادگاه و مجتمع -رپرستی شعب بیمه سرپرستی بانکها، س -های ورزشی  هیلت -ها پزشـکی ق

ـال خـون و بانـک خـون       -راهنمایی و راننـدگی   -آگاهی، پاسگاه  - ساختمانهای اداری نیروی انتظامی - ـتی    مراکـز  -مراکـز انتق ـاوره بهزیس  -مش

ـالخوردگان، معلـولین و خانـه     - هخدمات کودکان و نوجوانان، پرورشگاه، شیرخوارگا -بیمارستان  ـالمندان   خـدمات س ـایر آن     -س  -حـوزه علمیـه و نظ

 تولید پوشاک -هتلها   - نظایر آن مصلی و

 

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

 CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یرل دسترسها ، کنت یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70)  یو خدمات یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S707) (یا و خدمات )منطقه یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
 مساحت  حداقل حداکثر سطح اشغال

 تفکیک قطعه و  
حداقل 

در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع عرض گذر
 در طبقات باالتر و اول

771 6 51 15 411 74 74  

 حداقل مساحت قطعه طیصورت عدم احراز شرادر  02,5 74 - 51 51 4 711

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد  - یحمام و توالت عموم

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 ارعایت همجواری ه -

ـا  لمیانـواع فـ   عیـ عرضه، توز  - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یفروش گل -یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم  یه

ـاب   ،یخواروبارفروشـ  - نت یکاف ،یا انهیرا یهایباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس ـ یمـواد پروتل  ،یسـوپرمارکت،  قص  ،ین

ـاکو و س  -و....(  ینیریبـرنج، شـ   ه،یخشکبار، ادو ،ی)قند، شکالت، چا ژهیو یخوراک یکاالها -....  ،یفروش یو ماه رغم ،یاتیلبن  یگارفروشـ یتنب

ـ و اتومب یآژانـس تاکسـ   - یحـ یتفر یاجاره کاالها - ییبایو ز یشیلوازم آرا -استور  داروخانه، دارگ - ـ کرا لی ـات یمطـب و واحـد تزر  - هی و  ق

ـاتر و شـرکتها    نیدفاتر مهندس -دفاتر وکال  - یدفاتر اسناد رسم -اتر ازدواج و طالق دف -پانسمان  ـاور و دف ـ   - یخصوصـ  یمش ـاتر فن  یدف

ـاط  - یسیو تابلونو یسینو پارچه - ها یعکاس -...(  نتیپالت و پر ،یصحاف راکس،یز پ،یتا ،ی)فتوکپ ـترک   یدفاتر خدمات ارتب  - نیو امـور مش

ـابدار   ت،یریمد - یقیو موس یتجسم یهنرها -و نظافت  یداریسرا اتخدم -دفاتر روزنامه و مجله  ـارت، حس ـابه   یکشـ  نقشـه  ،یتج  -و مش

ـا یو ز یشینما یهنرها -زبان  - یرانندگ - یاطیخ - وتریکامپ ـا  - ییب ـات آموزشـ    ریس  ،ییخشکشـو  - شـگاه یآرا - یآموزشـگاهها و موسس

ـات یتأس -پسـت بـرق    -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها گنیپارک - یزن و پنبه یدوز ـ لحاف   یاطیخ - ییلباسشو  س

ـانون پـرورش فکـر   -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک - یمخابرات زاتیو تجه ـالن  - یکتابخانه، ک ـا  س ماننـد   یورزشـ  یه

ـا  -زورخانـه    -استخر  - یتوپ یرزشو یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز بدن ـا  یفض  یورزشـ  یه

ـامزاده، فاطم  ه،ینیحسـ  ه،یتک - یمناطق و نواح یها یشهردار - یحیکوچک تفر یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها محوطه -روباز ـ ام  ه،ی

 هتل آپارتمانها  -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -خانقاه 

 متر06حداقل عرض  -
ترسی براساس جدول رعایت حداقل عرض دس -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -
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 (S212)ادامه 

 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70)  یو خدمات یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S707) (یا و خدمات )منطقه یـ ادار یتجار یها انونها و ک گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف و  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر اول

771 6 51 15 411 74 74  

711 4 51 51 - 74 02,5 
حداقل  طیدر صورت عدم احراز شرا
 مساحت قطعه

 

 
 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

ـات    - کلتیفروش دوچرخه و موتورس - لیو فروش اتومب یبنگاه معامالت ـ فروش و عرضه لـوازم و قطع ـ و لـوکس اتومب  یدکی خـدمات و   - لی
ــتعم ــاتومب راتی ــدگینما ل،ی ــر  ین ــس از ف ــدمات پ ــوش اتومبو خ ــروش تجه -کــارواش  - لی ــف ــرمایگرما یســاختمان زاتی  ش،لوازمیش،س

ـاز یقفـل و کل  - یفروش ابزار و رنگ -( یباغبان ی)خدمات لوازم تخصص یباغبان لوازم فروش -  …و  یکی،الکتری،نقاشیبهداشت فـروش   - یدس
ـ یا زاتیـ ات تجهفـروش و خـدم   -( یکشاورز آالت نی)پمپ، ماش یصنعت آالت نیلوازم و ماش ریو تعم ـان  و آتـش  یمن فـروش و خـدمات    - ینش
ـ لـوازم و تجه  افروش و خدمات مرتبط ب -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریکامپ ـ    -( یریتصـو  ،ی)صـوت  یکـ یالکترون زاتی  نیفـروش و خـدمات دورب

ـا   -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس ـاال   - یخـراز  لیفروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسـوجات، وس  ،یورزشـ  یفـروش ک
ـاه   -پرده، فرش، موکـت(   یو صندل زیم نواعفروش مبلمان )ا -شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز اسباب ،یسرگرم ـا  بنگ  یه

ـا  نیماش هیکرا -دوچرخه  ،یسوار ن،یاجاره ماش -باغ، ساختمان، مزرعه  ن،یزم یمعامالت ملک ـ و تجه ه ـنعت  یادار زاتی ـاره و کرا  - یو ص ـ اج  هی
ـاپ، کافـه تر   کافه -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  -لباس عروس و سفره عقد  هیکرا -...(  یصندل ز،یانواع کاال )ظروف، م ـاب  - ایـ ش  ،یکب

ـالوده  ،یبستن ،یفروش وهیم آب- سرا یزید ،یطباخ - یجگرک م،یحل ـار یغـذا و پ  هیـ مراکـز ته  - یپـز  ینیریشـ  -و ...  یفروشـ  ف  - ییغـذا  انمانک
ـانگ  -  خانهیخانه، چا قهوه - یسنت یها خانه سفره ـات یتأس ،یلوازم خ ـ و تجه س ـا  یشـهر  زاتی ـا کا ریو س ـادوام   یاله  ،یمحصـوالت کاغـذ   -ب

ـا   و نگارخانه ها یگالر -تأتر  یآمف-دوام  کم یکاالها ریخواروبار، پوشاک، گل، سا ـته و تخصصـ   یلیخـدمات تحصـ   -خانـه فرهنـگ    -ه  یوابس
ـان    - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  -( یو جسم ین ذهنمعلوال) ـاوره    میمراکـز تنظـ   -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درم ـانواده و مش   -خ

 یستیمراکز مشاوره بهز

 متر 74حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

موسسـات و دفـاتر    - یصـراف  - یو اعتبـار  یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها
دفـاتر    -فـوق قـرار نگرفتـه     یها از دسته کی چیکه در ه یو اعتبار یمال التیتشک ایعملکرد  -( رهیو غ رانی)دانا، البرز، ا مهیب

ـ زیف - MRIاسـکن،   یت یس ،یطب صیو تشخ یپزشک شگاهیآزما -تورها  فاترد -قطار، اتوبوس  ما،یهواپ طیفروش بل و  یوتراپی
 -کفپـوش،...   ،یکار چوب ،یساختمان یمانکاریپ - قاتیمحدود و تزر یساختمان پزشکان، جراح ،یخصوص کینیکل - یولوژیراد

مصـرف   یهـا  یعـاون ت - تزایپ -رستوران  -و...  عمطبو هیتهو ،یکش لوله زوگام،آسفالت،یا ر،یبتن، ق یساختمان مانکاریها، پ داربست
 مارستانیب -و کاردانش  یا و حرفه یهنرستانها ـ مراکز فن  -پاساژ ها  -سازمانها و مشابه 

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر11حداقل عرض  -

 تیعار ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70) یهای تجاری ـ اداری و خدمات ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S701) (یا رمنطقهیدمات )زو خ یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

مساحت قطعه و 
 تفکیک 

در طبقه همکف و  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر
 در طبقات باالتر اول

011 7 51 51 711 02 9,7  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 ی )عملکرد(کاربر

 

 های مشروط به استقرار کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

نهضت  یکالسها -دبستان -یمهدکودکـ  آمادگ -و پانسمان  قاتیمطب منفرد پزشکان و واحد تزر - یفروش یو سبز وهیم -یبقال ،یینانوا
 مسجد -و امثال آن  یسوادآموز

 متر07حداقل عرض  -

سی براساس جدول رعایت حداقل عرض دستر -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

 یکـ یالکترون زاتیـ فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -افزار(  افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ - یدسازیقفل و کل
فـروش کتـاب،    - یقیو آالت موسـ  یبـاز  اسـباب  ،یسرگرم ،یورزش یفروش کاال - یخراز لیفروش وسا -( یریتصو ،ی)صوت

فروش ظروف، آشـپزخانه و لـوازم    - یفروش کیپالست - یفروش و امانت یسمسار - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر مجله، لوازم
 ،یا انـه یرا یهـا یباز یقیپخش موس یافزار نوارها و نرم ،ییدئویو ،یینمایس یها لمیانواع ف عیعرضه، توز -منزل  ناتیو تزئ ییکادو
ـ و یخـوراک  ی.... کاالها ،یفروش یو ماه رغم ،یاتیلبن ،ینیمواد پروتل ،یسوپرمارکت، ، قصاب ،یرفروشخواروبا - نت یکاف )قنـد،   ژهی

 - ییبـا یو ز یشـ یلـوازم آرا  -استور  داروخانه، دراگ - یگارفروشیتنباکو و س -و....(  ینیریبرنج، ش ه،یخشکبار، ادو ،یشکالت، چا
 یملکـ  عـامالت م یهـا  بنگـاه  - یو اعتبـار  یموسسات مال ریالحسنه و سا قرض یصندوقها - یو خصوص یدولت یشعب بانکها

ـ انواع کـاال )ظـروف، م   هیاجاره و کرا - یحیتفر یاجاره کاالها -اجاره دوچرخه  -باغ، ساختمان، مزرعه  ن،یزم  -...(  یصـندل  ز،ی
ـ ز پ،یتا ،ی)فتوکپ یدفاتر فن - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -اجاره و خدمات اکو و ارکستر مجالس  پـالت و   ،یصـحاف  راکس،ی

 -و نظافـت   یداریخـدمات سـرا   - نیو امور مشترک یدفاتر خدمات ارتباط - یسیو تابلونو یسینو پارچه - ها یسعکا -...(  نتیپر
و ...  یفروشـ  فـالوده  ،یبستن ،یفروش وهیم آب - سرا یزید ،یطباخ - یجگرک م،یحل ،یکباب - ایشاپ، کافه تر کافه - چیساندو تزا،یپ
 یبازارهـا  -مصـرف سـازمانها و مشـابه     یهـا  یتعـاون  - یزن و پنبه یدوز ـ لحاف  یاطیخ - ییلباسشو ،ییخشکشو - شگاهیآرا -

 - یمخـابرات  زاتیـ و تجه سـات یتأس -پسـت بـرق    -)سر بـاز(   یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -موقت 
و  یسـاز  ماننـد بـدن   یزشـ ور یهـا  سـالن  - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -( یعموم یها)پارک کودک، بوستان یها محل پارک

 یورزشـ  یهـا  یفضـا  -زورخانه   -استخر   -  یتوپ یورزش یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیژ
دفـاتر   -نوبـت دوم   رسـتان یدب  -نوبـت اول   رستانیدب - یحیکوچک تفر یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها محوطه -روباز

مراکـز   -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان    - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا - یکالنتر - ینواح یها یپست ـ شهردار  
ـ امـامزاده، فاطم  ه،ینی، حسـ  هیتک- یحمام و توالت عموم - یستیمراکز مشاوره بهز -خانواده و مشاوره  میتنظ متـل،   -خانقـاه   ه،ی

 هتل آپارتمانها   -و مسافرخانه  ازائرسر

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S70) ی تجاری ـ اداری و خدماتها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S704) (یهیبلندمرتبه )با طرح توج ژهیو یها گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف و  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 طبقات باالتردر  اول

 مربوطه یفن یها تهیکم  15 هکتار کی 11 41 نامحدود 161

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

  
 

 استقراربا شرط  ها کاربری      

 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد - ی(  حمام و توالت عمومیعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

ـاتر    نیدفاتر مهندسـ  - هیکرا لیو اتومب یآژانس تاکس -استور  داروخانه، دراگ - یفروش گل - یو مهندس ریالتحر فروش کتاب، مجله، لوازم ـاور و دف مش
ـالوده  ،یبستن ،یفروش وهیم آب - ایشاپ، کافه تر کافه - یخصوص یو شرکتها ـا  نـگ یپارک  -و ...  یفروشـ  ف ـات  یعمـوم  یه ـا  نـگ یپارک -( ی)طبق  یه

ـتخر   -  یتـوپ  یورزشـ  یها سالن -و...  نگیبول ارد،یلیب یها سالن - کیروبیو ا کیمناستیو ژ یساز مانند بدن یورزش یها سالن -)سر باز(  یعموم اس
ـا یاورژانـس و فور  گاهیپا  - یکالنتر-دفاتر پست  -زورخانه  - تیاسک - ـان      - یپزشـک  یته ـاه و مراکـز بهداشـت و درم ـ تک  -درمانگ  ه،ینیحسـ  ه،ی

 هتل آپارتمانها  -خانقاه  ه،یامامزاده، فاطم

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

فـروش و خـدمات    -( یریتصـو  ،ی)صـوت  یکیالکترون زاتیفروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجه -( افزار افزار و سخت )نرم وتریفروش و خدمات کامپ
ـاال   - یخـراز  لیفروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسوجات، وسا -و تلفن  لیموبا یو گوش یلمبرداریو ف یعکاس نیدورب  ،یورزشـ  یفـروش ک

ـندل  زیـ فروش مبلمان )انواع م-شمعدان  نهیفروش لوستر و آئ - یقیو آالت موس یباز سبابا ،یسرگرم ـابلو،    -پـرده، فـرش، موکـت(     یو ص فـروش ت
لوازم مربـوط بـه چشـم     -منزل  ناتیو تزئ ییفروش ظروف، آشپزخانه و لوازم کادو - یدست عیفروش صنا - یمحصوالت هنر ریو سا قهیمجسمه، عت

 یاتمخابر زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  - یپزشک زمفروش لوا - نکیو ع

 متر 74حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

ـادار، سـهام و مـدیریت     عرضـه اوراق  -صـرافی   -الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  صندوقهای قرض - شعب بانکهای دولتی و خصوصی به
ـته  -غیره(  رز، ایران وموسسات و دفاتر بیمه )دانا، الب -کارگزاریها  ـای فـوق قـرار    عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دس نگرفتـه   ه

فیزیـوتراپی و رادیولـوژی    - MRIتـی اسـکن،    پزشکی و تشخیص طبی، سـی  آزمایشگاه -دفاتر تورها  -دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس  -
ـا   -ای بـزرگ   فروشـگاههای زنجیـره    - پیتزا، ساندویچ -رستوران  -ی محدود و تزریقات ساختمان پزشکان، جراح کلینیک خصوصی، - ـاژ ه  - پاس

ـایش     سالن -نمایشگاههای بزرگ  -راه دور  مراکز مخابراتی، مراکز ارتباط از -ایستگاههای رادیو و تلویزیون  -بازارهای موقت  ـای کنسـرت و نم  -ه
ـانون    -فرهنگسرا، خانـه فرهنـگ    - ها ها و نگارخانه گالری -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه -های تاریخی  موزه - آمفی تأتر-سینما  کتابخانـه، ک

ـا   ها و تاالرهای برگزاری جشن سالن -بزرگ ورزشی  های ها و مجموعه باشگاه -پرورش فکری  ـته بـه    -ه ـازمانها و ادارات وابس ـا   خانـه  وزارت س  -ه
 هتلها -بیمارستان   - رانندگیراهنمایی و  -آگاهی -  ادارات

 

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

 CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  با غلبه سبز و باز  یی تجاری ـ اداری و خدماتها مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S77) یو خدمات یـ ادار یتجار یمحورها پهنه با کد دورقمی:

 (S770) (یـ شهر ی)فراشهری خدمات و یـ ادار یتجار یمحورها زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  اقلحد حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

741 6 51 41 411 15 74  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

فـروش و خـدمات    -افـزار(   افـزار و سـخت   فروش و خدمات کـامپیوتر )نـرم   -فروشی  ابزار و رنگ -رواش کا -بوس، اتوبوس، کامیون(  سنگین)مینی بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیه سنگین ونیمه
فروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسـوجات، وسـایل خـرازی     -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  -مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی )صوتی، تصویری( 

فروش مبلمـان )انـواع میـز و صـندلی پـرده، فـرش،        -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -بازی و آالت موسیقی  فروش کاالی ورزشی، سرگرمی، اسباب -
لـوازم   -اسـتور   داروخانـه، دراگ -وف، آشـپزخانه و لـوازم کـادویی و تزئینـات منـزل      فروش ظر -دستی  فروش صنایع -فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروشی  گل -موکت( 

عرضـه اوراق   -صـرافی   -الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتبـاری   صندوقهای قرض -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -فروش لوازم پزشکی  -لوازم مربوط به چشم و عینک  -آرایشی و زیبایی 
اجـاره کـامیون، تریلـی و     -های فوق قـرار نگرفتـه    عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسته -موسسات و دفاتر بیمه )دانا، البرز، ایران و غیره(  -ت کارگزاریها بهادار، سهام و مدیری

دفـاتر   -دفاتر فـروش بلـیط هواپیمـا، قطـار، اتوبـوس       -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -ارها دفاتر خدماتی حمل ونقل و اتوب -ها و تجهیزات اداری و صنعتی  کرایه ماشین -آالت سنگین  سایر ماشین
دفـاتر   -دفـاتر ازدواج و طـالق    -کلینیک خصوصی، ساختمان پزشکان، جراحـی محـدود و تزریقـات     -فیزیوتراپی و رادیولوژی  - MRIتی اسکن،  آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی -تورها 

 -کشـی و مشـابه    مـدیریت، تجـارت، حسـابداری، نقشـه     -هنرهای تجسـمی و موسـیقی    -دفاتر روزنامه و مجله  -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شرکتهای خصوصی  -دفاتر وکال  -اسناد رسمی 
 -هـای سـنتی    خانـه  سـفره  -کارگـاه شـیرینی پـزی     -راکز تهیه غذا و پیمانکاران غـذایی  م -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب -شاپ، کافه تریا  کافه -پیتزا، ساندویچ  -رستوران  -کامپیوتر 

 -ای بـزرگ   فروشـگاههای زنجیـره   -دوام  محصوالت کاغذی، خواروبار، پوشاک، گـل، سـایر کاالهـای کـم     -لوازم خانگی، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام  -خانه، چایخانه  قهوه
 -مراکـز مخـابراتی، مراکـز ارتبـاط از راه دور      -ایسـتگاههای رادیـو و تلویزیـون     -هـای عمـومی )سـر بـاز(      پارکینـگ  -های عمـومی )طبقـاتی(    پارکینگ -اپخانه، نشر روزنامه و مجله چ -پاساژ ها 

 -هـای تـاریخی    مـوزه  -آمفی تـأتر  -سینما  -های کنسرت و نمایش  سالن -ی( ها محلی )پارک کودک، بوستانهای عموم پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -نمایشگاههای بزرگ 
هـای ورزشـی ماننـد     سـالن  -هـای بـزرگ ورزشـی     هـا و مجموعـه   باشـگاه  -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  ها و نگارخانه گالری -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه
 -هـا   هـا و تاالرهـای برگـزاری جشـن     سـالن  -زورخانه  -دوچرخه، موتور سیکلت ـ اسکیت   -استخر  -های ورزشی توپی   سالن -های بیلیارد، بولینگ و...  سالن -و ایروبیک  سازی و ژیمناستیک بدن

شـهرداری ـ    -ادارات و دفـاتر پسـت     -ادارات مرکزی بانکهـا و موسسـات مـالی     -ا ه خانه سازمانها و ادارات وابسته به وزارت -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -عالی  ها و سایر موسسات آموزش دانشگاه
 -هـای ورزشـی    هیلـت  -هـا(  NGOهـای غیردولتـی )   هـا، کانونهـا و تشـکل    انجمن -خرداد، مستضعفان، کمیته امداد( 05های عمومی )بنیاد شهید ـ   بنیادها و نهاد -های مناطق و نواحی  شهرداری

راهنمـایی و راننـدگی    -آگاهی، کالنتری، پاسـگاه   -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  -پزشکی قانونی  -های حل اختالف  دادگاه و مجتمع قضایی و هیلت -پرستی شعب بیمه سرپرستی بانکها، سر
خـدمات   -بیمارسـتان   -مراکـز مشـاوره بهزیسـتی     -راکز انتقال خون و بانک خـون  م -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی   -

 -حـوزه علمیـه و نظـایر آن     -مسجد، تکیه، حسینیه، امـامزاده، فاطمیـه، خانقـاه     -حمام و توالت عمومی  -سالمندان  خدمات سالخوردگان، معلولین و خانه -کودکان و نوجوانان، پرورشگاه، شیرخوارگاه 
 هتلها و  هتل آپارتمانها   -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -کلیسا، کنیسه، سایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی  -ظایر آن مصلی و ن

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S77) یو خدمات یـ ادار یتجار یمحورها پهنه با کد دورقمی:

 (S777) (یا ـ خدمات )منطقه یـ ادار یتجار یمحورها زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
داکثر تعداد ح

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

711 5 51 41 111 74 70  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

خـدمات و تعمیـرات اتومبیـل، نماینـدگی و خـدمات پـس از فـروش         -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لـوکس اتومبیـل    -ه و موتورسیکلت فروش دوچرخ -بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل 
قفـل و   -فروشـی   ابـزار و رنـگ   - فروش لوازم باغبانی )خدمات لوازم تخصصی باغبانی( -  …فروش تجهیزات ساختمانی گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و  -کارواش  -اتومبیل  

 -افـزار(   افـزار و سـخت   فـروش و خـدمات کـامپیوتر )نـرم     -نشـانی   فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتش -آالت کشاورزی(  آالت صنعتی )پمپ، ماشین فروش و تعمیر لوازم و ماشین -کلیدسازی 
فـروش پوشـاک، کفـش، طـال و جـواهر،       -فروش و خدمات دوربین عکاسـی و فیلمبـرداری و گوشـی موبایـل و تلفـن       -ی( فروش و خدمات مرتبط با لوازم و تجهیزات الکترونیکی )صوتی، تصویر

انـواع میـز   فروش مبلمـان )  -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم -فروش لوستر و آئینه شمعدان  -بازی و آالت موسیقی  فروش کاالی ورزشی، سرگرمی، اسباب -منسوجات، وسایل خرازی 
فـروش ظـروف،    -فروشـی   پالسـتیک  -فروشـی   سمسـاری و امانـت   -دسـتی   فروش صـنایع  -فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصوالت هنری  -فروشی  گل -و صندلی پرده، فرش، موکت( 

خواروبارفروشـی، سـوپرمارکت، لبنیـاتی،     -نـت   ای، کـافی  افزاری پخش موسیقی بازیهای رایانـه  و نرمهای سینمایی، ویدئویی، نوارها  عرضه، توزیع انواع فیلم -آشپزخانه و لوازم کادویی و تزئینات منزل 
لـوازم مربـوط بـه     -لوازم آرایشی و زیبـایی   -استور  داروخانه، دراگ -تنباکو و سیگارفروشی  -کاالهای خوراکی ویژه )قند، شکالت، چای، خشکبار، ادویه، برنج، شیرینی و....(  -فروشی، ....  مرغ و ماهی

موسسات و دفاتر بیمه )دانـا، البـرز، ایـران و غیـره(      -صرافی  -الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  صندوقهای قرض -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  -فروش لوازم پزشکی  -چشم و عینک 
اجـاره کاالهـای    -اجـاره ماشـین، سـواری، دوچرخـه      -های معامالت ملکی زمین، باغ، ساختمان، مزرعه  بنگاه -ته های فوق قرار نگرف عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسته -

دفـاتر خـدماتی    -جـالس  اجاره و خدمات اکو و ارکستر م -کرایه لباس عروس و سفره عقد  -اجاره و کرایه انواع کاال )ظروف، میز، صندلی ...(  -ها و تجهیزات اداری و صنعتی  کرایه ماشین -تفریحی 
کلینیـک خصوصـی، سـاختمان پزشـکان، جراحـی       -فیزیـوتراپی و رادیولـوژی    - MRIتی اسکن،  آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی -آژانس تاکسی و اتومبیل کرایه  -حمل ونقل و اتوبارها 

دفـاتر   -دفاتر مهندسین مشاور و دفاتر و شـرکتهای خصوصـی    -دفاتر وکال  -دفاتر اسناد رسمی  -اج و طالق دفاتر ازدو -خدمات دامپزشکی  -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -محدود و تزریقات 
ایداری و نظافـت  خـدمات سـر   -دفاتر روزنامـه و مجلـه    -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین  -نویسی و تابلونویسی  پارچه -ها  عکاسی -فنی )فتوکپی، تایپ، زیراکس، صحافی، پالت و پرینت ...( 

مـدیریت، تجـارت، حسـابداری،     -هنرهای تجسمی و موسیقی  -کشی، تهویه مطبوع و...  ها، پیمانکار ساختمانی بتن، قیر، ایزوگام،آسفالت، لوله داربست -کاری، کفپوش،...  پیمانکاری ساختمانی، چوب -
کبـابی، حلـیم،    -شاپ، کافه تریـا   کافه -پیتزا، ساندویچ  -رستوران  -سایر آموزشگاهها و موسسات آموزشی  -ایشی و زیبایی هنرهای نم -زبان  -رانندگی  -خیاطی  -کامپیوتر  -کشی و مشابه  نقشه

ـ  قهوه -های سنتی  خانه سفره -مراکز تهیه غذا و پیمانکاران غذایی  -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب-سرا  طباخی،شیرینی پزی، دیزی -جگرکی  خشکشـویی،   -آرایشـگاه   -ه، چایخانـه  خان
 -دوام  محصـوالت کاغـذی، خواروبـار، پوشـاک، گـل، سـایر کاالهـای کـم         -لوازم خانگی، تأسیسات و تجهیـزات شـهری و سـایر کاالهـای بـادوام       -زنی  دوزی و پنبه خیاطی ـ لحاف  -لباسشویی 

هـای عمـومی )سـر     پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ -بازارهای میوه و تره بار )کوچک( -بازارهای موقت -پاساژ ها  -های مصرف سازمانها و مشابه  تعاونی -ای بزرگ  فروشگاههای زنجیره
هـای آثـار    مـوزه  -ر آمفـی تـأت  -سـینما   -های کنسـرت و نمـایش    سالن -های بزرگ  پارک -ها محلی )پارک کودک، بوستانهای عمومی(  پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -باز( 

سـازی و   هـای ورزشـی ماننـد بـدن     سـالن  -هـای بـزرگ ورزشـی     هـا و مجموعـه   باشگاه -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  ها و نگارخانه گالری -ها  هنری و نمایشگاه
هـای کوچـک    هـای روبـاز اسـکیت و سـایر مجموعـه      محوطـه  -های ورزشـی روبـاز   فضای -زورخانه   -استخر   -ی  های ورزشی توپ سالن -های بیلیارد، بولینگ و...  سالن -ژیمناستیک و ایروبیک 

سـته بـه   سـازمانها و ادارات واب  -خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی ) معلوالن ذهنی و جسمی(  -ای و کاردانش  هنرستانها ـ مراکز فنی و حرفه  -پیش دانشگاهی  -دبیرستان  -راهنمایی  -تفریحی 
خـرداد، مستضـعفان، کمیتـه    05های عمومی )بنیاد شـهید ـ    بنیادها و نهاد -های مناطق و نواحی  شهرداری ـ شهرداری  -ادارات و دفاتر پست   -ادارات مرکزی بانکها و موسسات مالی  -ها  خانه وزارت
راهنمـایی و   -آگـاهی، کالنتـری، پاسـگاه     -سـاختمانهای اداری نیـروی انتظـامی     -های حـل اخـتالف    هیلت -های ورزشی  هیلت -ها( NGOهای غیردولتی ) ها، کانونها و تشکل انجمن -امداد( 

 -مارسـتان  بی -مراکـز مشـاوره بهزیسـتی     -مراکز انتقال خون و بانـک خـون    -مراکز تنظیم خانواده و مشاوره  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی   -رانندگی 
 هتلها و  هتل آپارتمانها   -متل، زائرسرا، اردوگاه و مسافرخانه  -مسجد، تکیه، حسینیه، امامزاده، فاطمیه، خانقاه  -حمام و توالت عمومی 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یترسها ، کنترل دس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:

 (S71) های تجاری ـ اداری و خدمات با غلبه فرهنگی ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S710) (ای و حوزه یـ شهر ی)فراشهر  های تجاریـ  اداری و خدمات با غلبه فرهنگی انونها و ک و گستره محورها زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
 مساحت   حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

741 6 51 41 411 15 74  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد - یحمام و توالت عموم -(یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک  

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

فروشی،  میوه آب -شاپ، کافه تریا  کافه-استور  داروخانه، دراگ -سوپرمارکت-فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم
و تجهیزات تأسیسات  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ -فروشی و ...  بستنی، فالوده

 -های ورزشی توپی   سالن -های بیلیارد، بولینگ و...  سالن -سازی و ژیمناستیک و ایروبیک  های ورزشی مانند بدن سالن -مخابراتی 
کلیسا، کنیسه،  -تکیه، حسینیه، امامزاده، فاطمیه -پایگاه بسیج  -کالنتری   -دفاتر پست   -های ورزشی روباز  فضای -زورخانه  -استخر 

 مسافر خانه و زائر سرا -هتل آپارتمان  -ایر عبادتگاههای اقلیتهای دینی س

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7بند  6شماره 
 رعایت همجواری ها -

فـروش   -، وسـایل خـرازی   فروش پوشاک، کفش، طال و جـواهر، منسـوجات   -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن 
عرضـه، توزیـع    -دسـتی   فروش صنایع -فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصوالت هنری  -بازی و آالت موسیقی کاالی ورزشی، سرگرمی، اسباب

اور و دفـاتر و شـرکتهای   دفـاتر مهندسـین مشـ      -نـت   ای، کـافی  افزاری پخش موسیقی بازیهـای رایانـه   های سینمایی، ویدئویی، نوارها و نرم انواع فیلم
مـدیریت،   -هنرهـای تجسـمی و موسـیقی     -خدمات سرایداری و نظافت  -دفاتر روزنامه و مجله  -دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین -خصوصی 

  -دوام  کـم  محصـوالت کاغـذی، پوشـاک، گـل، سـایر کاالهـای       -هنرهای نمایشـی و زیبـایی    -کامپیوتر  -کشی و مشابه  تجارت، حسابداری، نقشه
  -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان    -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خانه فرهنگ  -ها  ها و نگارخانه گالری

 فریحیهای کوچک ت های روباز اسکیت و سایر مجموعه محوطه -ها  ها و تاالرهای برگزاری جشن خدمات کودکان و نوجوانان   سالن

 متر 74حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

ـا    -صرافی  -الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  صندوقهای قرض -شعب بانکهای دولتی و خصوصی   -عرضه اوراق بهادار، سهام و مـدیریت کارگزاریه
دفاتر فروش بلیط هواپیما،  -های فوق قرار نگرفته  عملکرد یا تشکیالت مالی و اعتباری که در هیچ یک از دسته -لبرز، ایران و غیره( موسسات و دفاتر بیمه )دانا، ا

خانگی، لوازم   -پیتزا، ساندویچ -رستوران -فیزیوتراپی و رادیولوژی  - MRIتی اسکن،  آزمایشگاه پزشکی و تشخیص طبی، سی -دفاتر تورها  -قطار، اتوبوس 
های  موزه -آمفی تأتر -سینما  -های کنسرت و نمایش  سالن -پاساژ ها  -ای بزرگ  فروشگاههای زنجیره -تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر کاالهای بادوام 

ـاغ  -زی شـهربا  -های بـزرگ ورزشـی   ها و مجموعه باشگاه -ها  استادیوم  -فرهنگسرا  -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه -تاریخی  ـاغ   وحـش  ب ـا، ب ـای   ه ه
ـا   خانـه  سازمانها و ادارات وابسته به وزارت -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -عالی  ها و سایر موسسات آموزش دانشگاه  -شناسی گیاه ـا و    -ه ادارات مرکـزی بانکه

ـ  بنیادها و نهاد -شهرداری    -ادارات   -موسسات مالی  های غیردولتی  ها، کانونها و تشکل انجمن -عفان، کمیته امداد( خرداد، مستض05های عمومی )بنیاد شهید 
(NGO )ـایی و هیلـت    -سرپرستی بانکها، سرپرستی شعب بیمه  -های ورزشی  هیلت -ها ـتالف     دادگاه و مجتمـع قض ـای حـل اخ ـانونی    -ه  -پزشـکی ق

ـایی و راننـدگی    -پاسگاه  -آگاهی  -ساختمانهای اداری نیروی انتظامی  ـتان  بیما  -راهنم ـیرخوارگاه    -رس ـالخوردگان، معلـولین و     -پرورشـگاه، ش خـدمات س
 هتل -حوزه علمیه و نظایر آن  -سالمندان  خانه

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

 CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 طیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S71) یو خدمات با غلبه فرهنگ یـ ادار یتجار یها ها و کانون گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S717) (یا )منطقه یو خدمات با غلبه فرهنگ یـ ادار یرتجا یها و کانون یها گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

061 4 51 41 - 74 02,5  

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 مسجد - یحمام و توالت عموم

 متر07حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
  06-7-7بند  6شماره 

 رعایت همجواری ها -

ـتور   داروخانـه، دراگ  -سوپر مارکت  -فروشی  گل -التحریر و مهندسی  فروش کتاب، مجله، لوازم ـای تفریحـی     -اس ـاره کااله آژانـس تاکسـی و    -اج
ـاتر و شـرکتهای خصوصـی     -اتومبیل کرایه  ـاتر فنـی )فتـوکپی، تایـپ، زیـراکس، صـحافی، پـالت و پرینـت ...(          -دفاتر مهندسین مشاور و دف  -دف

ـا   کافه -دفاتر روزنامه و مجله  -ها  عکاسی ـالوده    میـوه  آب - شاپ، کافـه تری ـتنی، ف ـاتی(     پارکینـگ  -فروشـی و ...   فروشـی، بس ـای عمـومی )طبق  -ه
ـتانهای عمـومی(      پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ ـارک کـودک، بوس ـالن  -ها محلی )پ ـای   س ه

ـای ورزشـی تـوپی      سالن -د، بولینگ و... های بیلیار سالن -سازی و ژیمناستیک و ایروبیک  ورزشی مانند بدن ـتخر   -ه ـای  -زورخانـه   -اس ـای   فض ه
 تکیه، حسینیه، امامزاده، فاطمیه، خانقاه -کالنتری، پاسگاه   -های کوچک تفریحی  های روباز اسکیت و سایر مجموعه محوطه -ورزشی روباز 

 

 متر06حداقل عرض  -
رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -

 06-7-7 بند 6شماره 
 رعایت همجواری ها -

ـایل خـرازی    -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن  فـروش   -فروش پوشاک، کفش، طال و جواهر، منسوجات، وس
ـنایع   -فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصوالت هنـری   -بازی و آالت موسیقی  کاالی ورزشی، سرگرمی، اسباب ـتی  فـروش ص عرضـه،   - دس

ـیقی    -نت  ای، کافی افزاری پخش موسیقی بازیهای رایانه های سینمایی، ویدئویی، نوارها و نرم توزیع انواع فیلم ـاندویچ   -هنرهای تجسـمی و موس -س
ـ  مراکز فنی و حرفـه   -ها  ها و نگارخانه گالری  -آمفی تأتر  ـاردانش   هنرستانها ـ      -ای و ک ـته و تخصصـی ) معل ـیلی وابس والن ذهنـی و  خـدمات تحص
 درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان   -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -جسمی(  

 متر 74حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

ـار، اتوبـوس     -الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری  صندوقهای قرض -شعب بانکهای دولتی و خصوصی  ـا، قط ـاتر   -دفاتر فروش بلیط هواپیم دف
 بیمارستان -راهنمایی و رانندگی  -پاسگاه  -پاساژ ها  -پیتزا  -رستوران  -تورها 

 

 متر  11حداقل عرض  -

رعایت حداقل عرض دسترسی براساس جدول  -
 06-7-7بند  6شماره 

 ها رعایت همجواری -

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یارهمجو تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S74) یخدمات عموم یها گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S740) (  یا ـ حوزه یـ شهر ی)فراشهر یخدمات عموم یها گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف و  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر اول

061 4 41 41 01111 15 02,5  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 ی )عملکرد(کاربر

هـای   پـارک  -ها محلی )پارک کودک، بوستانهای عمومی(  پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ

کتابخانه،  -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  ها و نگارخانه گالری -ها  ههای آثار هنری و نمایشگا موزه -های تاریخی  موزه -های سبز بزرگ شهری  های جنگلی و فضا پارک -بزرگ 

هـای روبـاز اسـکیت و سـایر      محوطه -های ورزشی روباز  فضای -زورخانه  -استخر  -های ورزشی توپی   سالن -های بزرگ ورزشی  ها و مجموعه باشگاه -کانون پرورش فکری 

درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و     -پایگاه اورژانس و فوریتهـای پزشـکی    -مراکز و موسسات تحقیقاتی  -عالی  موسسات آموزشها و سایر  دانشگاه -های کوچک تفریحی  مجموعه

 مصلی و نظایر آن -حوزه علمیه و نظایر آن  -مسجد -حمام و توالت عمومی  -خدمات کودکان و نوجوانان، پرورشگاه، شیرخوارگاه  -بیمارستان  -درمان 

 

   

 
 

 استقراربا شرط  ها ربریکا     

 شرط کاربری)عملکرد(

 یگاز شهر زاتیو تجه ساتیتأس -ولتاژ برق  رییتغ ستگاهیا - CNGو  نیبنز پمپ

 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( S7 )  خدمات  با غلبه سبز و بازهای تجاری ـ اداری و  مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S74) یخدمات عموم یها گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S747) (یا )منطقه یخدمات عموم یها گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات کثر ارتفاعحدا حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

051 1 51 51 5111 71 04,5  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

ـتانهای عمـومی(   هـا محلـی )پـارک کـود     پـارک  -تأسیسات و تجهیزات مخـابراتی   -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ  -ک، بوس

 -های ورزشـی تـوپی     سالن -های بیلیارد، بولینگ و...  سالن -سازی و ژیمناستیک و ایروبیک  های ورزشی مانند بدن سالن -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -های بزرگ  پارک

ـتانها ـ مراکـز فنـی و حرفـه      -کوچک تفریحی  های های روباز اسکیت و سایر مجموعه محوطه -های ورزشی روباز  فضای -زورخانه  -استخر  خـدمات   -ای و کـاردانش   هنرس

مسـجد، تکیـه،    -حمام و توالت عمـومی   -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی   -تحصیلی وابسته و تخصصی ) معلوالن ذهنی و جسمی( 

 حسینیه، فاطمیه، خانقاه

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 یگاز شهر زاتیو تجه ساتیتأس -ولتاژ برق  رییتغ ستگاهیا - CNGو  نیبنز پمپ

 متر 11حداقل عرض  -

ها ، کنترل  یهمجوار تیرعا -

 و یمنیا لیمسا تیرعا ،یدسترس

 یطیمح ستیز
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 ( S7 )  ت  با غلبه سبز و بازهای تجاری ـ اداری و خدما مراکز و گستره پهنه اصلی:  
 (S74) یخدمات عموم یها گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S741) ای(    های خدمات عمومی )زیرمنطقه گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  
 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات داکثر ارتفاعح حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

011 7 51 51 7511 02 9,7  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

کتابخانـه،   -دک، بوستانهای عمـومی(  ها محلی )پارک کو پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ

هـای   فضـای  -زورخانه  -استخر  -های ورزشی توپی   سالن -های بیلیارد، بولینگ و...  سالن -سازی و ژیمناستیک و ایروبیک  های ورزشی مانند بدن سالن -کانون پرورش فکری 

ـتان    -مهـدکودک ـ آمـادگی      -های کوچـک تفریحـی    های روباز اسکیت و سایر مجموعه محوطه -ورزشی روباز  ـتان نوبـت اول   -دبس ـتان نوبـت دوم    -دبیرس ـیش   -دبیرس پ

مسـجد، تکیـه،    -حمـام و توالـت عمـومی     -درمانگاه و مراکز بهداشـت و درمـان    -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -کالسهای نهضت سوادآموزی و امثال آن  -دانشگاهی 

 حسینیه، فاطمیه، خانقاه

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 یگاز شهر زاتیو تجه ساتیتأس -ولتاژ برق  رییتغ ستگاهیا

 متر 11حداقل عرض  -

 ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -

 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا تیرعا
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 ( S7 )  بز و بازهای تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه س مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S75) یو فرهنگ  یگردشگر یها محورها و گستره پهنه با کد دورقمی:
 (S750) یـ فرهنگ یگردشگر یمحورها زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

در طبقه همکف و  توضیحات عحداکثر ارتفا حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر اول

021 4 51 41 511 71 02,5  

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

ئویی، نوارهـا و  هـای سـینمایی، ویـد    عرضه، توزیع انواع فیلم -دستی  فروش صنایع -فروشی  گل -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن 

دفـاتر    -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه      -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره ماشین، سواری، دوچرخه  -صرافی  -نت  ای، کافی افزاری پخش موسیقی بازیهای رایانه نرم

 -دفـاتر روزنامـه و مجلـه     -تر خدمات ارتباطی و امـور مشـترکین   دفا -ها  عکاسی -مطب و واحد تزریقات و پانسمان  -دفاتر تورها  -فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس 

هـای سـنتی    خانه سفره -فروشی و ...  فروشی، بستنی، فالوده میوه آب -سرا  دیزی -کبابی، حلیم، جگرکی  -شاپ، کافه تریا  کافه -پیتزا، ساندویچ  -رستوران  -سوپرمارکت 

ها محلی )پـارک کـودک،    پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -قاتی( های عمومی )طب پارکینگ -خانه، چایخانه  قهوه -

فرهنگسـرا،   -هـا   ها و نگارخانـه  گالری -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه -های تاریخی  موزه -آمفی تأتر -سینما  -های کنسرت و نمایش  سالن -بوستانهای عمومی( 

درمانگـاه و مراکـز بهداشـت و     -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی   -راهنمایی و رانندگی  -آگاهی، کالنتری، پاسگاه  -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -فرهنگ  خانه

 هتل آپارتمانها   هتلها و  -متل، زائرسرا و مسافرخانه  -مسجد، تکیه، حسینیه، امامزاده، فاطمیه، خانقاه  -حمام و توالت عمومی  -درمان 

 

 
 

  

 
 

 استقراربا شرط  ها کاربری    

 شرط کاربری)عملکرد(

 CNGو  نیبنز پمپ

 متر 11حداقل عرض  -

 ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا تیرعا
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 ( S7 )  زهای تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و با مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S75) یو فرهنگ  یگردشگر یها محورها و گستره پهنه با کد دورقمی:
 (S757) های گردشگری ـ فرهنگی  گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  ضیحاتتو حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

 ماده پنج ونیسیدر کم بیو تصو یموضع ژهیو یها با طرح

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

هـای سـینمایی، ویـدئویی، نوارهـا و      فیلم عرضه، توزیع انواع -دستی  فروش صنایع -فروشی  گل -فروش و خدمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گوشی موبایل و تلفن 

 -سـوپر مارکـت    -دفاتر روزنامه و مجله  -ها  عکاسی -اجاره کاالهای تفریحی  -اجاره ماشین، سواری، دوچرخه  -نت  ای، کافی افزاری پخش موسیقی بازیهای رایانه نرم

 -هـای سـنتی    خانـه  سـفره  -فروشـی و ...   فروشی، بستنی، فـالوده  میوه آب -سرا  طباخی، دیزی -کبابی، حلیم، جگرکی  -شاپ، کافه تریا  کافه -پیتزا، ساندویچ  -رستوران 

هـا محلـی )پـارک کـودک،      پارک -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق  -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ -خانه، چایخانه  قهوه

فرهنگسـرا،   -هـا   ها و نگارخانه گالری -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه -های تاریخی  موزه -آمفی تأتر -سینما  -نسرت و نمایش های ک سالن  -بوستانهای عمومی( 

مسـجد   -مومی حمام و توالت ع -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -کالنتری  -کتابخانه، کانون پرورش فکری  -خانه فرهنگ 

 هتلها و  هتل آپارتمانها   -متل، زائرسرا، اردوگاه و مسافرخانه  -

 

 
 

 استقراربا شرط  ها کاربری       

 شرط کاربری)عملکرد(
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 ( S7 )  های تجاری ـ اداری و خدمات  با غلبه سبز و باز مراکز و گستره پهنه اصلی:  

 (S75) یو فرهنگ  یگردشگر یها و گستره محورها پهنه با کد دورقمی:
 (S751) یخیـ تار یگردشگر یها گستره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 باالتر در طبقات و اول

 ماده پنج ونیسیدر کم بیو تصو یموضع ژهیو یها با طرح

 
 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 
 

 استقراربا شرط  ها کاربری       

 شرط کاربری)عملکرد(

هـا محلـی )پـارک     پـارک  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی   -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ -ها  عکاسی  -فروشی  گل

افـزاری   های سینمایی، ویـدئویی، نوارهـا و نـرم    عرضه، توزیع انواع فیلم -دستی  فروش صنایع -کودک، بوستانهای عمومی( 

پسـت بـرق    -های عمومی )سر باز(  پارکینگ -اجاره ماشین، سواری، دوچرخه  -نت  ای، کافی پخش موسیقی بازیهای رایانه

هـا و   گـالری  -ها  های آثار هنری و نمایشگاه موزه -های تاریخی  موزه -آمفی تأتر -سینما  -های کنسرت و نمایش  سالن -

پایگـاه اورژانـس و فوریتهـای      -کالنتـری   -کتابخانـه، کـانون پـرورش فکـری      -فرهنگسرا، خانه فرهنگ  -ها  نگارخانه

هتلهـا و    -ئرسـرا، اردوگـاه و مسـافرخانه    متـل، زا  -حمام و توالت عمـومی   -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پزشکی 

 هتل آپارتمانها  

 

 یفرهنگ راثیبا اخذ مجوز از سازمان م 
 یدست عیو صنا یگردشگر
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 ( S1 ) ی ـ کارگاهیصنعت پهنه اصلی:  

 (S10) صنعت پهنه با کد دورقمی:
 (S100) صنایع با فنآوری باال زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

اکم حداکثر تر
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر تفکیک مساحت قطعه و 
 در طبقات باالتر و اول

 طرح ویژه
 یطیمح ستیضوابط ز تیرعا

 است یالزام

 
 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 بوس، ینی)اتوبوس، م نیسنگ هینقل لیوسا نگیپارک -باال  یبا فناور عیصنا ریسا - یجواهرساز یکارگاهها - یکیالکترون ،یکیالکتر زاتیتجه دیتول عیصنا

 - یمخـابرات  اتزیجهو ت ساتیتأس -پست برق  -سردخانه  - لویانبار، س -)سر باز(  یعموم یها نگیپارک -( ی)طبقات یعموم یها نگیپارک -....( ون،یکام

 - یحمام و توالت عمـوم  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 مسجد

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

 یگاز شهر زاتیو تجه ساتیتأس -ولتاژ برق  رییتغ ستگاهیا - CNGو  نیبنز پمپ

 متر11حداقل عرض  -

ها ، کنترل  یهمجوار تیرعا -

 لیمسا تیرعا ،یدسترس

 یطیمح ستیوز یمنیا
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 ( S1 ) یـ کارگاه یصنعت پهنه اصلی:  

 (S17) یدیـ تول یکارگاه یها و محورها  گستره پهنه با کد دورقمی:
 (S170) یشگاهیو نما یدیتول یها کارگاه زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
حداکثر تعداد 

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

مساحت قطعه و 
 تفکیک 

در طبقه همکف و  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر
 در طبقات باالتر اول

051 1 51 51 111 71 5/04 
 یطیمح ستیضوابط ز تیرعا

 است یالزام

 

 های مجاز به استقرار بریکار

 کاربری )عملکرد(

 

 استقراربا شرط  ها کاربری         

 شرط کاربری)عملکرد(

( ونیاتوبوس، کام بوس، ینی)منیسنگ مهیون نیسنگ هینقل لیوفروش وسا یبنگاه معامالت  - لیو فروش اتومب یبنگاه معامالت
ـ اتومب راتیـ خدمات و تعم - لیو لوکس اتومب یدکیو قطعات  فروش و عرضه لوازم - کلتیفروش دوچرخه و موتورس -  ل،ی

فـروش   -کـارواش   - نیسـنگ  مـه یون نیسـنگ  آالت نیماش راتیتعم وخدمات  - لیو خدمات پس از فروش اتومب یندگینما
)خـدمات لـوازم    باغبـانی  لـوازم  فـروش  -  …و  یکی،الکتری،نقاشـ یبهداشت ش،لوازمیش،سـرما یگرما یسـاختمان  زاتیتجه
 - یروشف ابزار و رنگ -و....(  زوگامیا ک،یموزائ ک،یگچ، سرام مان،ی)ماسه، س یفروش مصالح ساختمان -( یباغبان یصصتخ

 زاتیفروش و خدمات تجه -( یکشاورز آالت نی)پمپ، ماش یصنعت آالت نیلوازم و ماش ریفروش و تعم - یدسازیقفل و کل
 -پرده، فرش، موکت(  یو صندل زیفروش مبلمان )انواع م - یازم خانگلو راتیفروش و خدمات و تعم - ینشان و آتش یمنیا

حمل ونقـل   یدفاتر خدمات - یو صنعت یادار زاتیو تجه ها نیماش هیکرا - نیسنگ آالت نیماش ریو سا یلیتر ون،یاجاره کام
ـ کرا لیو اتومب یآژانس تاکس -و اتوبارها    -و لـوازم منـزل   فـرش   یشستشـو  -و پانسـمان   قـات یمطـب و واحـد تزر   - هی

ـ تهو ،یکشـ  لولـه  زوگام،آسفالت،یا ر،یبتن، ق یساختمان مانکاریها، پ داربست -کفپوش،...  ،یکار چوب ،یساختمان یمانکاریپ  هی
 یهـا  خانـه  سـفره  -و ...  یفروشـ  فالوده ،یبستن ،یفروش وهیم آب - سرا یزید ،یطباخ - یجگرک م،یحل ،یکباب  -مطبوع و...  

انواع محصوالت کنسرو   -بادوام  یکاالها ریو سا یشهر زاتیو تجه ساتیتأس ،یلوازم خانگ - خانهی، چاخانه قهوه - یسنت
 یزیآم رنگ ،ینجار - یمواد دخان دیتول -پوشاک  دیتول ،ینساج داتیتول - یپز ینیریکارگاه ش ،یخسازیآرد،  رخانهشده، کا

ـ تول یتخصصـ  یو کارگاههـا  یهـا  انهکارخ -کاغذ و مقوا  دیتول -...  ،یبر چوب، مبلمان، چوب ـ تول عیصـنا  -مبلمـان   دی  دی
 ،یکشـ  کانـال  ،یجوشـکار  ،یتراشکار ،یآهنگر ،یفلز عیصنا ارخانجاتک -....  یچیپ میس ،یکیالکترون ،یکیالکتر زاتیتجه
 عیصـنا  - یجواهرسـاز  یکارگاههـا  - یبـر  سـنگ  ،یسـاز  کیـ موزائ ،یزن بلوک -...  ،یساز نتیکاب ،یتابلوساز ،یساز اطاق

روزنامه و مجله  رچاپخانه، نش - یلوازم و مبلمان دفتر دیکارخانجات تول - یسرگرم و اسباب یباز عروسک و اسباب داتیتول
 یهـا  نـگ یپارک -( ی)طبقـات  یعمـوم  یهـا  نـگ یپارک -....( ون،یکـام  بوس، ینی)اتوبوس، م نیسنگ هینقل لیوسا نگیپارک -

ها  پارک - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق  - CNGو  نیبنز پمپ -نه سردخا - لویانبار، س -)سر باز(  یعموم
درمانگـاه و مراکـز    - یپزشـک  یتهـا یاورژانس و فور گاهیپا -بزرگ  یها پارک -( یمعمو ی)پارک کودک، بوستانها یمحل

 خانقاه ه،یامامزاده، فاطم ه،ینیحس ه،یمسجد، تک - یحمام و توالت عموم -بهداشت و درمان 

و  یطیمح ستیضوابط ز  تیرعا -
 ها یو همجوار یمنیا
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 ( S1 ) یـ کارگاه یصنعت پهنه اصلی:  

 (S17) یدیـ تول یکارگاه یها و محورها  گستره پهنه با کد دورقمی:

 (S177)      یدیـ تول یکارگاه یها مجتمع زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 

حداکثر تراکم 
 ساختمانی %

 
عداد حداکثر ت

 طبقات 

 
  حداقل حداکثر سطح اشغال

مساحت قطعه و 
 تفکیک 

 در طبقه همکف  توضیحات حداکثر ارتفاع حداقل عرض گذر
 در طبقات باالتر و اول

011 7 51 51 0111 71 9,7 
 یطیمح ستیضوابط ز تیرعا

 است یالزام

 

 های مجاز به استقرار کاربری

 کاربری )عملکرد(

 

 استقراربا شرط  ها ربریکا         

 شرط کاربری)عملکرد(

ـنگین ونیمـه     -بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل  ـنگین)مینی  بنگاه معامالتی وفروش وسایل نقلیـه س  -بـوس، اتوبـوس، کـامیون(     س
نماینـدگی و  خدمات و تعمیرات اتومبیـل،   -فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی و لوکس اتومبیل  -فروش دوچرخه و موتورسیکلت 
ـنگین   آالت سنگین و نیمه خدمات و تعمیرات ماشین -خدمات پس از فروش اتومبیل  فـروش تجهیـزات سـاختمانی     -کـارواش   -س

فـروش مصـالح    -فروش لوازم باغبانی )خدمات لوازم تخصصی باغبـانی(   -  …گرمایش،سرمایش،لوازم بهداشتی،نقاشی،الکتریکی و 
فـروش و تعمیـر لـوازم و     -قفل و کلیدسـازی   -فروشی  ابزار و رنگ -امیک، موزائیک، ایزوگام و....( ساختمانی )ماسه، سیمان، گچ، سر

فروش و خـدمات و تعمیـرات    -نشانی  فروش و خدمات تجهیزات ایمنی و آتش -آالت کشاورزی(  آالت صنعتی )پمپ، ماشین ماشین
ـین   -وکت( فروش مبلمان )انواع میز و صندلی پرده، فرش، م -لوازم خانگی  ـنگین   اجاره کامیون، تریلی و سایر ماش کرایـه   -آالت س

مطـب و واحـد    -آژانـس تاکسـی و اتومبیـل کرایـه      -دفاتر خدماتی حمل ونقـل و اتوبارهـا    -ها و تجهیزات اداری و صنعتی  ماشین
هـا، پیمانکـار    داربسـت  -. کـاری، کفپـوش،..   پیمانکـاری سـاختمانی، چـوب     -شستشوی فرش و لـوازم منـزل    -تزریقات و پانسمان 

فروشـی،   میـوه  آب -سـرا   طباخی، دیـزی  -کبابی، حلیم، جگرکی   -کشی، تهویه مطبوع و...   ساختمانی بتن، قیر، ایزوگام،آسفالت، لوله
کاالهـای   لوازم خانگی، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر -خانه، چایخانه  قهوه -های سنتی  خانه سفره -فروشی و ...  بستنی، فالوده

تولیـد مـواد    -تولیـدات نسـاجی، تولیـد پوشـاک      -پزی  انواع محصوالت کنسرو شده، کارخانه آرد، یخسازی، کارگاه شیرینی  -بادوام 
 -های و کارگاههای تخصصی تولید مبلمـان   کارخانه -تولید کاغذ و مقوا  -بری، ...  آمیزی چوب، مبلمان، چوب نجاری، رنگ -دخانی 

کشـی،   کارخانجات صنایع فلزی، آهنگری، تراشکاری، جوشکاری، کانـال  -پیچی ....  جهیزات الکتریکی، الکترونیکی، سیمصنایع تولید ت
ـنگ   زنی، موزائیـک  بلوک -سازی، ...  سازی، تابلوسازی، کابینت اطاق ـنایع تولیـدات    -کارگاههـای جواهرسـازی    -بـری   سـازی، س ص

پارکینـگ   -چاپخانـه، نشـر روزنامـه و مجلـه      -انجات تولید لوازم و مبلمان دفتـری  کارخ -سرگرمی  بازی و اسباب عروسک و اسباب
انبـار،    -هـای عمـومی )سـر بـاز(      پارکینگ -های عمومی )طبقاتی(  پارکینگ -بوس، کامیون،....(  وسایل نقلیه سنگین )اتوبوس، مینی

هـای   پـارک  -محلی )پارک کودک، بوستانهای عمومی(  ها پارک  -تأسیسات و تجهیزات مخابراتی  -پست برق   -سردخانه  -سیلو 
 مسجد -حمام و توالت عمومی  -درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان  -پایگاه اورژانس و فوریتهای پزشکی  -بزرگ 

کنترل ها  یهمجوار  تیرعا -
و  یمنیا دسترسی، رعایت مسایل 

 یطیمح ستیز

 یگاز شهر زاتیو تجه ساتیتأس -ولتاژ برق  رییتغ ستگاهیا - CNGو  نیبنز پمپ
 متر11حداقل عرض  -

 تیرعا ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا -
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا
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 ( G0)  فضای سبز عمومی     پهنه اصلی:  

 (   G00) های شهری   پارک پهنه با کد دورقمی:

 (G000) های عمومی شهری     پارک زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال  حداکثر تعداد طبقات  مجاز )درصد( ساختمانی

01 
ـ  ساتیـ تأس یبهداشت سیـ سرو یـ نگهبان یاحداث بنا محدود به دفتر ادار

 یو مذهب یورزش ،یفرهنگ یهایپارک و سوله بحران و کاربر یبانیپشت
 

 

 
 ز به استقرارهای مجا کاربری

 )عملکرد( کاربری

 یحمام و توالت عموم - یسبز بزرگ شهر یها و فضا یجنگل یها پارک -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 
 

زورخانه  -استخر  - یتوپ یورزش یها سالن - یپرورش فکرکتابخانه، کانون  - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق 
 یها مجموعه ریو سا تیروباز اسک یها محوطه - یشناس اهیگ یها ها، باغ وحش باغ - یشهرباز -روباز  یورزش یها یفضا -

ـ ، آبم ییفروش مواد غذا -نمازخانه  - یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یحیکوچک تفر گـل   -لوده ، فـا  ی، بسـتن  وهی
 یفروش

 
 

 بر اساس ضوابط و مقررات
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 ( G0)  فضای سبز عمومی     پهنه اصلی:  

 (   G00) های شهری   پارک پهنه با کد دورقمی:

 (G007) های موضوعی( های ویژه )پارک پارک زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 توضیحات حداقل اندازه قطعه  شغال حداقل سطح ا حداکثر تعداد طبقات  مجاز )درصد( ساختمانی

01 
ماده  ونیسیکم بیصرفاه با تصو ژهیو یها وساز در پارک هرگونه ساخت

 مجاز است. رازیپنج شهر ش
 

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 یحمام و توالت عموم - یسبز بزرگ شهر یها ضاو ف یجنگل یها پارک -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 
 - یمخـابرات  زاتیـ و تجه سـات یتأس -پست بـرق   - یوفالوده فروش ی،بستن یفروش وهیآبم-یفروش مواد غذائ - یفروش گل

فرهنگسرا،  -ها  و نگارخانه ها یگالر - ها شگاهینما و یآثار هنر یها موزه - یخیتار یها موزه - شیکنسرت و نما یها سالن
 - تیـ اسـک   کلتیدوچرخه، موتـور سـ   -استخر  - یتوپ یورزش یها سالن - یکتابخانه، کانون پرورش فکر -خانه فرهنگ 

 ریو سـا  تیروبـاز اسـک   یهـا  محوطـه  - یشناس اهیگ یها ها، باغ وحش باغ - یشهرباز -روباز  یورزش یها یفضا -زورخانه 
 یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا  - یحیکوچک تفر یها مجموعه

 

 ژهیو یها وساز در پارک هرگونه ساخت
ماده پنج شهر  ونیسیکم بیصرفاه با تصو

 مجاز است. رازیش
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 ( G 7)  فضای سبز خصوصی    پهنه اصلی:  

 (    G 70) باغات و اراضی مزروعی    پهنه با کد دورقمی:

 (G 700) باغات   رقمی:   زیرپهنه با کد سه

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 یشهر نی( قانون زم04براساس دستورالعمل ماده )

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 باغات - الیـ باغ و یباغات خصوص -گلخانه 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 - یسبز بـزرگ شـهر   یها و فضا یجنگل یها پارک -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک
 یشناس اهیگ یها ها، باغ وحش باغ

 مصوب یکاربر رییصرفا در صورت تغ
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 ( G 7)  فضای سبز خصوصی    پهنه اصلی:  

 (    G 70) باغات و اراضی مزروعی    پهنه با کد دورقمی:

 (G 707) اراضی مزروعی     زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 یشهر نی( قانون زم04براساس دستورالعمل ماده )

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 اراضی مزروعی ـ خدمات مربوط به کشاورزی ـ گلخانه ـ باغات خصوصی ـ باغ ویال ـ باغات 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 مصوب یکاربر رییصرفا در صورت تغ  یسبز بزرگ شهر یها او فض یجنگل یها پارک -بزرگ  یها پارک -( یعموم ی)پارک کودک، بوستانها یها محل پارک
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 ( G 1)  و باز حفاظت ویژه  سبز  پهنه اصلی:  

 (   G 10)   سبز و باز حفاظتی   پهنه با کد دورقمی:
 (G 100)   ها   ها و مسیل رود، دره زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
 حداکثر تعداد
 طبقات 

 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 وساز ممنوع  هرگونه ساخت

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(
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 ( G 1)  سبز و باز حفاظت ویژه   پهنه اصلی:  

 (   G 10) ز حفاظتی    سبز و با پهنه با کد دورقمی:
 (G 107) ها       سبز حاشیه بزرگراه زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 وساز ممنوع  هرگونه ساخت

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 د()عملکر کاربری

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 یپزشک یتهایاورژانس و فور گاهیپا - CNGو  نیبنز پمپ - یمخابرات زاتیو تجه ساتیتأس -پست برق 
 ،یها ، کنترل دسترس یهمجوار تیرعا
 یطیمح ستیوز یمنیا لیمسا تیرعا
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 ( G 1)  سبز و باز حفاظت ویژه   پهنه اصلی:  

 (   G 17)   پهنه حفاظت ویژه با کد دورقمی: پهنه
 (G170) پهنه باغاتات تاریخی        زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 باشد مجاز می براساس ضوابط سازمان میراث فرهنگیوساز  هرگونه ساخت

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

 شناسی   های گیاه ها ، باع وحش باغ
 - یفرهنگ راثیبا اخذ مجوز از سازمان م

 یدست عیو صنا یگردشگر
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 ( G 1)  سبز و باز حفاظت ویژه   پهنه اصلی:  

 (   G 17) پهنه حفاظت ویژه     کد دورقمی:پهنه با 
 (G177) حفاظت ویژه )پادگانها(   زیرپهنه با کد سه رقمی:  

 
 حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز )درصد(
حداکثر تعداد 

 طبقات 
 توضیحات حداقل اندازه قطعه  حداقل سطح اشغال 

 باشد کمیسیون ماده پنج میو منوط به تصویب وساز ممنوع  ساختتغییر کاربری و هرگونه 

 

 
 های مجاز به استقرار کاربری

 )عملکرد( کاربری

 

 

 استقراربا شرط  ها کاربری

 شرط کاربری)عملکرد(

  

 



 

 7ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهجدول 

کد شناسایی 
های  محدوده

 ریزی برنامه

 آدرس 

 نگریپیشنهاد در طرح باز کاربری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسنامه طرح

 کاربریهای غیر انتفاعی )مترمربع(

مجموع 
کاربری 

غیر 
 انتفاعی

پارک و 
فضای 

 سبز

 آموزشی ورزشی
 -بهداشتی
 درمانی

 فرهنگی
تجهیزات 

 شهری
 مذهبی اداری

 معابر
 موجود  )حداکثر(

ک طرح تفصیلی مال 
کل مساحت  عمل

 )هکتار(

کاربری 
 انتفاعی

کاربری 
 غیرانتفاعی

 سطح کاربری سطح کاربری

S12111  

هرا
ی ز

کو
 

- - 
پارک و فضای 

 سبز
1.3 

 1611 - - - 1511 1211 - 1511 2111 7811 78/1 52/1 1.3 سطح

حمل و 
نقل و 
 انبار

1.3 - - 

 121 - - - 111 91 - 111 151 611 611 411 1111 درصد

S12112 

ق 
شر

ب 
جنو

س، 
در

ر م
لوا

ب
صر

لیع
ن و

یدا
م

 

- - 
پارک و فضای 

 سبز
7,9 

اراضی  3511 - - - 5111 - - 2111 7111 17411 74/1 16/1 9/2 سطح
 زراعی

2.6 - - 

 121 - - - 171 - - 71 241 611 611 411 1111 درصد - - 1.3 بایر

 2.52 1.68 4.2 سطح  4.2 - 4.2 - - جمع
 

25211 9111 3511 - 1211 6511 - - - 5111 

 61 41 111 درصد  111 - 111 - - درصد
 

111 35 14 - 5 26 - - - 21 

 
 

 

 



 

 1ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهجدول 

سایی کد شنا
اراضی 
ذخیره 
 توسعه

 شناسنامه طرح  پیشنهاد در طرح بازنگري کاربري

 کل مساحت )هکتار( طرح تفصیلی مالک عمل موجود 
کاربري 
 انتفاعی 

کاربري 
 انتفاعی 

 کاربریهاي غیر انتفاعی مترمربع(
مجموع 

کاربري غیر 
 انتفاعی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 آموزشی ورزشی
 -بهداشتی
 درمانی

 نگیفره
تجهیزات 

 شهري
 معابر مذهبی اداري

S35331 بایر 
مسکونی و آموزش 

ای و پارکینگ و بدنه  ناحیه
سازی و پارک و فضای سبز 

 درمانی -و بهداشتی

 0211 1111 1111 211 1111 --- --- 5111 5111 12111 1.2 1- 5.2 سطح

 01 0 0 5 0 --- --- 8 8 %01 %01 %01 %111 درصد

S35335 مذهبی -رهنگی ف بایر 
 11111 5111 --- --- 11111 --- --- --- 0111 50111 5.0 1.0- 0.5 سطح

 %50.81 %0.81 --- --- %50.81 --- --- --- %0.01 %05 %05 %08 %111 درصد

S35335  بایر و
 زراعی 

 مذهبی -فرهنگی 
 11111 --- --- 5111 --- --- --- 0111 8111 50111 5.0 1.0- 0.5 سطح

 %50.81 --- --- %0.81 --- --- --- %10.01 %10 %05 %05 %08 %111 درصد

S35335 اداری  بایر 
 10111 --- 5111 --- --- 2111 --- 0111 0111 00111 0.0- 1- 0.0 سطح

 %01 --- %0.01 --- --- %11.01 --- %10 %10.01 %00.01 %00.01 %50.01 %111 درصد

S35333 فضای سبز اداری و پارک و بایر 
 10111 1111 0111 5111 1111 --- 0111 0111 2111 00111 0.0- 1.1- 0.0 سطح

 %50.21 %5.01 %0.81 %0.01 %5.01 --- 0 0 %11.21 %02 %02 %52 %111 درصد

S35333  بایر و
 انبار

تاسیسات شهری و آموزشی 
و ورزشی و فضای سبز و 

 فرهنگی

 01111 0111 0111 2111 5111 0111 2111 12111 51111 00111 0.0- 0- 10.0 سطح

 %50.11 %5.01 %5.01 %0.01 %1.01 %5.01 %0.01 %11 %10.01 %01.81 %01.81 %50.51 %111 درصد

S35337 بایر 
درمانی و فضای -بهداشتی

 سبز و فرهنگی و ورزشی 

 0111 --- --- --- 5111 0111 --- --- 0111 10111 1.0- 1.0- 5.0 سطح

 %50.11 --- --- --- %8.01 %10.01 --- --- %10.01 %00.01 %00.01 %01.01 %111 درصد

S35338 بایر 
درمانی و فضای -بهداشتی

سبز و فرهنگی و ورزشی و 
 پارکینگ

 0211 --- --- --- --- 0211 --- 2111 2111 52111 5.2- 5.2- 2 سطح

 %12 --- --- --- --- %12 --- %11 %11 %21 %21 %21 %111 درصد

S35339  بایر و
 زراعی

فضای سبز و فرهنگی و 
 ورزشی وآموزشی 

 8111 1111 --- --- 1111 --- 5111 0111 0111 51111 5- 1.0- 0.0 سطح

 %50.51 %0.11 --- --- %0.11 --- %0 %15.11 %15.11 %01.01 %01.01 %00.01 %111 درصد



 

 4ـ منطقه  (M133)زی ری های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهجدول 
 

 کد شناسایی 
هاي  محدوده

 ریزي برنامه

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

  

 شناسنامه طرح

 )مترمربع( کاربریهاي غیر انتفاعی

مجموع کاربري 
 غیر انتفایی

پارک و 
 فضاي سبز

 آموزشی ورزشی
 -بهداشتی
 درمانی

 فرهنگی
تجهیزات 

 شهري
 مذهبی اداري

 معابر    
 موجود  حداکثر()

 طرح تفصیلی 
 مالک عمل

 )هکتار( مساحت
کاربري 
 انتفایی

 کاربري
 غیر انتفایی 

S10111 
 

 تاسیسات و حریم سبز زراعی 
 3 1333 3 3333 5533 3 1333 5333 15933 53333   5533 3 5533 سطح

 3 5591 3 51558 8598 3 5591 11575 33559 133   133 3 133 درصد

S10115 بایر ، درحال ساخت 
فضای سبز ، دبستان ، 

 بدنه سازی
 3 3 3 5333 7533 3333 5333 3 3 53833   5538 3589 5597 سطح
 3 3 3 15555 5351 51553 19555 3 3 73   73 53 133 درصد

S10110 
 تاسیسات و فضای سبز زراعی ، بایر

 11333 5833 3 5533 3 7533 3133 18133 39333 138533   13585 5538 13551 سطح

 13513 5555 3 5555 3 3585 5571 13571 35595 71   71 59 133 درصد

S10110 
 فضای سبز ، زراعی بایر

 5833 5333 3 1533 5333 3333 3 7333 19833 53333  513 5538 7118 سطح

 53/8 7/8 3 35/5 31/7 15/15 3 55/13 55135 75  75 58 133 درصد

S10112 
 آموزشی ، سبز بایر

 3 333 3 3 1333 5333 3133 5333 3 15933  1159 1557 5183 سطح

 3 5555 3 3 13579 1857 55588 51538 3 5853  5853 3155 133 درصد

S10110 
 سبز ورزشی، آموزشی، بایر، صنعتی

 15333 5533 3 1333 3 8333 3 7533 55833 38333  3583 559 9573 سطح

 55591 3535 3 1571 3 1553 3 15553 53531 33  33 53 133 درصد

S10110 
 فضای سبز ، انبار بایر، صنعتی

 53133 5333 13333 3333 7833 8833 3 15333 53333 95533  9555 3515 13553 سطح

 58 5538 13575 3553 8557 9555 3 15593 51553 33555  33555 59538 133 درصد

S10118 
 فضای سبز ، انبار تیبایر، صنع

 11133 7933 3 5333 13933 3833 5333 13333 58533 83333  8533 5533 15555 سطح

 15585 9515 3 5551 15539 7583 355 17555 55579 71  71 59 133 درصد

S10110 
 تاسیسات ، انبار بایر، صنعتی

 3 3 3 1333 3 3 3 19333 15333 55333  555 5535 3595 سطح

 3 3 3 355 3 3 3 3951 57588 57533  57533 35553 133 رصدد

S10111 
 تاسیسات و حریم سبز زراعی 

 3 3 3 3 13333 3 3 13333 3 53333  5 1558 5558 سطح

 3 3 3 3 33 3 3 33 3 37557  37557 55535 133 درصد

   جمع
 33333 55133 13333 51533 55533 57133 53733 93933 193933 353333  3553 58555 78195 سطح

 8555 5598 1555 5535 3553 3585 5533 11583 55555 35593  35593 53535 133 درصد



 

 5ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهجدول 
 

کد شناسایی 
هاي  محدوده

 آدرس   ریزي برنامه

 

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

  

 شناسنامه طرح

 کاربریهاي غیر انتفاعی )مترمربع(

مجموع 
کاربري غیر 

 انتفایی

پارک و 
 فضاي سبز

 آموزشی ورزشی
 -بهداشتی
 درمانی

 فرهنگی
تجهیزات 

 شهري
 مذهبی اداري

 معابر  
 )حداکثر(

 موجود 
طرح تفصیلی  

 مالک عمل
 کل مساحت )هکتار(

کاربري 
 انتفایی

 کاربري
 غیر انتفایی 

S12111 

 

  بایر
  

 -فضای سبز
 فرهنگی

 51818   51818 8100 0 سطح
 

0500 
  

0000 
 0818 

 

1101 

 111    81   51 111  درصد
 

12   02  02  2 

S12115 

  

  
  

 آموزشی  بایر
 10001   10001  0001 1/5 سطح

  
11111 0001 

  
  

1 

 111    81  51 111  درصد
  

01 01 
  

  

1 

S12110 

  

  
  

  بایر

  
 اداری-درمانی

 00000   00000 15000 5/0 سطح
 

10011 
 

52810 
  

 

2521 0000 

 111   81  51 111  درصد
 

50 
 

25 
  

 

11 11 

S12110  فضای سبز بایر 
 5010 1111 55088       50108  50108 11182 0/0 سطح

 11 0 80       111  01 01 111 درصد

S12112  ی سبزفضا بایر 
 5100        10000 51000  51000 21215 5/0 سطح

 11        01 111  01 01 111 درصد

S12110  فضای سبز بایر 
 1      8050   8050  8050 8050 0/1 سطح

 1      111   111  21 21 111 درصد

S12110  بایر 
-آموزشی

درمانی -اداری
 سبز-ورزشی

 5108      11111 8005  51081  51081 51081 1/0 سطح

    21 01  111  21 21 111 درصد
  11 

 
 



 

 5ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهادامه جدول 
 

کد شناسایی 

هاي  محدوده

 ریزي برنامه

 آدرس  

  
  
  
  
  
  

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

  

 شناسنامه طرح

 )مترمربع( انتفاعی کاربریهاي غیر

مجموع 

کاربري غیر 

 انتفایی

پارک و 

 فضاي سبز
 آموزشی ورزشی

 -بهداشتی

 درمانی
 فرهنگی

تجهیزات 

 شهري
 مذهبی اداري

 معابر  

  )حداکثر(

 موجود

طرح تفصیلی مالک  

 عمل
 )هکتار( کل مساحت

کاربري 

 انتفایی

 کاربري

غیر  

 انتفایی

S12118 
  
  

 بایر 

  

-اداری-آموزشی

 سبز-فرهنگی

 08010    08010   0028 5/2 سطح
    

12111 
 

50501 1118 0018 

 111    00   0 111  درصد
    

01 
 

20 5 10 

S12110 
  
  

  بایر

  

-فرهنگی-اداری

 سبز

  05820    05820 00105 0/10 سطح
   

0080 02201 
 

  

10000 

 111    02  22 111  درصد
   

0 08 
 

  

52 

S12111 
  
  

  بایر

  
 آموزشی-سبز

 52005   52005 11110  0/0 سطح
 

0202 
 

2000 0801 0801 

  

5200 

  111    01  01 111  درصد
 

00 
 

50 12 12 

  

11 

S12111  سبز -مسکونی بایر 
 0101 5102    00202    01011  01011 10000 8/2 سطح

 11 2    82    111  01 01 111 درصد

S12115  درمانی -سبز بایر 
 1250   0015  0818    12500  12500 0258 5/5 سطح

 11   02  52    111  01 01 111 درصد

S12110  بایر 
-آموزشی-ورزشی

 باغ

 0001      52111 12111  00010  00010 10102 0/0 سطح

 11      20 00  111  01 01 111 درصد

S12110  آموزشی بایر 
 1      10010   10010  10010 2010 0/1 سطح

 1      111   111  01 01 111 درصد

S12112  آموزشی بایر 
 1080 0100   0002 1010    10801  10801 2050 5 سطح

 11 01   00 10    111  01 01 111 درصد



 

 5منطقه ـ  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهادامه جدول 

کد شناسایی 

هاي  محدوده

 آدرس ریزي برنامه

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

  

 ناسنامه طرحش

 )مترمربع( کاربریهاي غیر انتفاعی

مجموع 

کاربري غیر 

 انتفایی

پارک و 

 فضاي سبز
 آموزشی ورزشی

 -بهداشتی

 درمانی
 فرهنگی

تجهیزات 

 شهري
 مذهبی اداري

 معابر  

  )حداکثر(

 موجود

طرح تفصیلی مالک  

 عمل
 )هکتار( کل مساحت

کاربري 

 انتفایی

 کاربري

غیر  

 انتفایی

S12118 
  

  بایر

-سبز -درمانی

 پارکینگ-اداری

 0210    0111 5111 51111 11821  00020    00020   58010 5/0 سطح

 12    0 2 00 52  111   01  01  111  درصد

S12110  ربای 
-اداری-سبز

 آموزشی-پارکینگ

 0000   0102   51111   50280  50280 10055 0/0 سطح

 12   12   01   111  01 01 111 درصد

S12151 
 

 تاسیسات -پارکینگ بایر
 2018 0008 0/1 سطح

 
2018 

  
5221 

  
5211 

  

201 

 01 01 111 درصد
 

111 
  

02 
  

02 

  

11 

S12151  بایر 
 -یورزش-فرهنگی

 سبز

 1008 0100   1050 5005 2111   10081  10081 0280 0/5 سطح

 11 51   10 51 02   111  01 01 111 درصد

S12155  آموزشی بایر 
       0000   0000  0000 0011 1/1 سطح

       111   111  01 01 111 درصد

S12150  بایر 
-حریم سبز

 تاسیسات

 50011   20102    00152  101211  101211 101211 0/50 سطح

 51   02    02  111  21 21 111 درصد

S12150  بایر 
-حریم سبز

 تاسیسات

     5022  0111   11022  11022 0800 0/1 سطح

     51  00   111  01 01 111 درصد

S12152  خارج از محدوده بایر 
 1   51111    15221  05221  05221 10021 0/0 سطح

 0   01    00  111  01 01 111 درصد

 
 



 

 2ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامهجدول 
کد 

شناسایی 
اراضی 
ذخیره 
 توسعه

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

 شناسنامه طرح

 کاربریهای غیر انتفاعی )مترمربع(

کاربری  مجموع
 غیر انتفایی

پارک و 
 ای سبزفض

 آموزشی ورزشی
 -بهداشتی
 درمانی

 فرهنگی
تجهیزات 

 شهری
 مذهبی اداری

 معابر
 موجود  )حداکثر(

طرح تفصیلی مالک  
 عمل

کل مساحت 
 )هکتار(

 کاربری
 انتفایی 

 کاربری
 غیر انتفایی 

S17111 

بایر و 
 زراعی

 پارک و فضای سبز
 15111 1111 1111 1111 1111 2111 5111 11111 15111 51111 (5.1)   (2.2) 7.3 سطح

 21.51 1.41 1.41 1.41 1.41 2.81 6.81 13.71 21.51 69.91 69.91 31.11 1111 درصد

S17112 پارک و فضای سبز بایر 
 4111 ---  ---  ---  3111 ---  ---  3111  11111   21111  (2)   (1.8) 2.8 سطح

 14.31 ---  ---  ---  11.71 ---  ---  11.71 35.71 71.41 71.41 28.61 1111 درصد

S17113 فرهنگی بایر 
 --- --- --- --- 6111 (1.6)  (1.4)  1 سطح

5111 
 ()درطبقات

--- --- --- 1111 

 111 --- --- --- 511 --- --- --- --- 611 611 411 1111 درصد

S17114 
بایر و 
 زراعی

و خارج  جنگل و حریم سبز
 وزشو آم از محدوده

 مسکونی ای و ناحیه 

 141111 8111 11111 11111 6111 11111 15111 21111 71111 291111 (29)  (22)  51 سطح

 27.61 1.51 1.91 1.91 1.31 1.91 31 41 13.81 56.91 56.91 43.11 1111 درصد

S17115 خارج از محدوده  بایر 
 51111 2111 1111 3111 5111 5111 5111 15111 15111 112111 (11.2)  (6.8)  17 سطح

 311 1.31 1.61 1.81 2.91 2.91 2.91 8.81 8.81 611 611 411 1111 درصد

S17116 خارج از محدوده بایر 
 15511 1111 1111 1111 1111 1111 2511 3111 5111 31111 (3.1)  (3.1)  6.2 سطح

 25.11 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 41 4.91 81 511 511 511 1111 درصد

S17117  بایر و
 زراعی

 خارج از محدوده
 13511 1111 1111 1111 1111 1111 2111 2111 4511 27111 (2.7)  (3.1)  5.8 سطح

 23.31 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 3.51 3.51 7.81 46.61 46.61 53.41 1111 درصد



 

 2ـ منطقه  (M133)ریزی  های برنامه محدوده ریزی فیزیکیبرنامه جدول ادامه
 

 

کد شناسایی اراضی 
 ذخیره توسعه

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

 شناسنامه طرح

 کاربریهای غیر انتفاعی )مترمربع(

مجموع 
کاربری غیر 

 انتفایی

پارک و 
فضای 

 سبز
 آموزشی ورزشی

بهداشتی
 درمانی -

 فرهنگی
تجهیزات 

 شهری
 مذهبی اداری

 معابر

 موجود  )حداکثر(
ح تفصیلی مالک طر 

 عمل
 کاربری انتفایی کل مساحت )هکتار(

 کاربری
 غیر انتفایی 

S17118 خارج از محدوده بایر و زراعی 
 35111 2111 1111 2111 2111 2111 4111 11111 12111 71111 (7) (4.8) 11.8 سطح
 29.61 1.61 1.81 1.61 1.61 1.61 3.91 8.51 11.11 59.31 59.31 41.71 1111 درصد

S17119 
بایر و زمین 
 کشاورزی

 ی مسکون
 ---  ---  1111  1111   2111 6111  6111  24111 (2.4) (2.4) 4.8 سطح

  

 1111 

  

 7111 

  

 14.71 21 ---  ---  21 21 4.11 12.61 12.61 511 511 511 1111 درصد

S17111 خارج از محدوده بایر و زراعی 
23111 84111  (8.4) (5.5) 13.9 سطح

  
---   ---    ---   --- 21111 --- ---  41111 

 29.51 --- --- 14.51 --- --- --- ---  16.51 61.51 61.51 39.51 1111 درصد

S17111 خارج از محدوده زراعی 
 8111 --- --- 7111 --- --- --- --- 14111 29111 (2.9) (1.9) 4.8 سطح

 16.71 --- --- 14.61 --- --- --- --- 29.11 61.41 61.41 39.61 1111 درصد

S17112 جنگل و حریم سبز و  زراعی
 خارج از محدوده

 42111 3111 2111 3111 2111 5111 8111 15111 21111 99111 (9.9) (4.2) 14.1 سطح

 29.71 2.11 1.41 2.11 1.41 3.41 5.51 11.51 14.11 71.21 71.21 29.81 1111 درصد

S17113  بایر 
بهداشتی درمانی و 

فضای سبز و تاسیسات 
 شهری

 4111 --- --- 3111 --- 2111 --- 4111 4111 17111 (1.7) (1) 2.7 سطح

 14.81 --- --- 11.21 --- 7.41 --- 14.81 14.81 631 631 371 1111 درصد

S17114 بایر 
آموزشی و ورزشی و 

 ذخیره مسکونی

 (1.3) 3.2 سطح
(1.9) 

 
19111 6111 4111 4111 --- --- --- --- --- 5111 

 15.61 --- --- --- --- --- 12.51 12.51 18.81 59.41 59.41 41.61 1111 درصد

S17115 زراعی 

درمانی و  -بهداشتی
آموزشی و فرهنگی و 
فضای سبز و اداری و 
 مجتمع خدمات عمومی

 21111 3111 3111 3111 3111 5111 7111 8111 8111 61111 (6) (4) 11 سطح

 211 31 31 31 31 51 71 81 81 611 611 411 1111 درصد



 

 شهرداری فعلی( 9ریزی ـ )واقع در منطقه  های برنامه ریزی فیزیکی محدودهجدول برنامه
 

 کد شناسایی 

هاي  محدوده

 ریزي برنامه

 پیشنهاد در طرح بازنگری کاربری

  

 شناسنامه طرح

 ی )مترمربع(کاربریهاي غیر انتفاع

مجموع 

کاربري غیر 

 انتفایی

پارک و 

 فضاي سبز
 آموزشی ورزشی

 -بهداشتی

 درمانی
 فرهنگی

تجهیزات 

 شهري
 مذهبی اداري

 معابر  

 موجود  )حداکثر(
طرح تفصیلی مالک  

 عمل
 مساحت )هکتار(

کاربري 

 انتفایی

 کاربري

غیر  

 انتفایی

S10111 بایر 

حریم  ،تاسیسات 

، آموزشی ،  زسب

 فرهنگی ، درمانی 

 1811 1 1 1 2111 0111 0111 0211 51111 00011   0.00 5.80 0.2 سطح

 1 10.00 8.25 8.25 0.01 20.00 20   20 00 111 درصد
1 1 0.02 

S10115 
گورستان بایر ، 

 ، انبار ، زراعی 
 سبز ، ورزشی 

 10111 1011 1 1 0011 1 12111 58011 00111 110811  11.08 2.0 10.08 سطح

 10.00 1.00 1 1 0.02 1 10.10 52 01.10 08.05  08.05 01.28 111 درصد

   جمع

 10811 1011 1 1 15011 0111 18111 05511 00111 121511  12.15 8.10 50.58 سطح

 0.02 1.00 1 1 2.00 1.00 0.00 10.80 58.02 00.02  00.02 02.12 111 درصد
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 ( M100ریزی )تأمین خدمات اساسی  ی برنامهها محدوده

 کد منطقه
کل 

مساحت 
 )هکتار(

 کد منطقه
کل مساحت 

 )هکتار(
 کد منطقه

کل مساحت 
 )هکتار(

2 
S21221 1/1 

5 

S22221 2/1 

7 

S27221 1/7 
S21221 9/1 S22221 1/1 S27221 2/1 

 S22221 1/0 S27222 21 2/4 جمع منطقه دو

3 

S21221 2/1 S22222 7/1 S27222 2/17 
S21221 1/2 S22222 1/7 S27220 1/0 

S21221 1/2 S22220 7/1 S27227 2/1 

S21222 1/2 S22227 1/2 S27221 1/11 

S21222 2/2 S22221 1/2 S27229 2/1 
S21220 7/11 S22229 9/11 S27211 1/2 
S21227 1/1 S22212 7/1 S27211 1/12 

S21221 2 S22211 1/2 S27211 7/1 

S21229 1/1 S22211 1/1 S27212 1/1 

 S22211 1/0 S27212 12 9/43 جمع منطقه سه

4 

S22221 0/1 S22212 9/1 7/139 جمع منطقه هفت 

S22221 2/1 S22212 2/1 
9* 

S29221 2/0 

S22221 2/12 S22211 1/7 S29221 1/10 

S22222 1/7 S22219 9/2  3/23 منطقه نهجمع 

S22222 9/1 S22212 9/2 2/404 جمع کل مناطق 

S22220 1/9 S22211 2/1   

S22227 2/12 S22211 1/1 

 

S22221 1/11 S22211 1/10 

S22229 9/0 S22212 0/1 
S22212 2/1 S22212 7/2 

 1/114 جمع منطقه پنج 79 جمع منطقه چهار 

 ریزی شده است.شهرداری شیراز مطالعه و برنامه 4مطالعات منطقه  که در 9بخشی از منطقه *
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 ها  نامه قوانین و آئین  

 ها پیوست  


