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 )بخش دوم(حاکم بر کنترل ساختمانشهرسازي اصول 

 کنترل کاربري

 

 اص استفادُ ٍ ػولىشدّا تْیٌِ تخػیع دس ضْشی ّای سیضی تشًاهِ ٍ هطالؼات ًتیجِ ػٌَاى تِ صهیي واستشی ضَاتط

 سطح. است آى ػولىشد واسآهذ ٍ ضْش هٌظن سضذ ٍ آى، تَاًوٌذساصی، وٌتشل اص ّذف ٍ ضَد هی تذٍیي ضْشی فضاّای

 دس تٌاتشایي. آیذ هی دست تِ طشحجوؼیت دس افك  ًیاصّای تخویي طشیك اص ضْشی واستشی هختلف اًَاع تشای هَسدًیاص

 ٍ هَجَد تسْیالت ٍ ّا صیشساخت ظشفیت تؼییي تش جوؼیت ػالٍُ التػادی ٍ فشٌّگیی ّا ٍیژگی تِ ًیاص، تَجِ ایي تشآٍسد

 تشآٍسدّا، ضَاتط ًتیجِ ًیافتي تحمك ٍ آیٌذُ جوؼیت ًیاصّای ضٌاخت غحیح ػذم غَست داسد ٍ دس ضشٍست تَسؼِ لاتل یا

 وِ ضَد هی گزاضتِ ایي تش فشؼ صهیي، واستشی ضَاتط تذٍیي اص حال، پس ایي تا. ًخَاّذ تَد اجشا لاتل ٍ واسا صهیي واستشی

 یافت.  خَاّذ تحمك صهیي واستشی ضَاتط اجشای طشیك ضْش، اص آیٌذٓ تشای هوىي ضشایط تشیي هطلَب

 
 حتی ٍ هزوَس صهیي لیوت افضایص تاػج ٍ تَدُ سَدآٍستش دیگش تشخی تِ ًسثت ضْشیی ّا واستشی اص تشخی

 ّا واستشی اص دس هماتل، تشخی دیگش. هسىًَی واستشی تِ ًسثت تجاسی واستشی جولِ اص ضًَذ؛ هی خَد ّوجَاس یّا صهیي

 فضای صًذگی ویفیت واّص تاػجّا  آى ٍجَد ٍ تَدُ ًاساصگاس ضْشیی ّا واستشی غالة تا اًثاس ٍ غٌؼتی واستشی ًظیش

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 لاتل هىاًی دسّا  آى استمشاس لزا ٍ ّستٌذ جوؼیت جارب اداسی ٍ تجاسی واستشی ًظیش ّا واستشی تشخی. ضَد هی آى پیشاهًَی

 ضذُ خَدسٍ پاسن تشای وافی فضای تیٌی پیصآى،  پیشاهَى یا تٌا دس ٍ تَدُ تشخَسداس هٌاسثی سَاسُ ضثىِ اص وِ است لثَل

 اص سا ٍی تَاًذ هی ٍ تشدُ تیي اص سا صهیي هاله تشای ٍساص ساخت اهىاىسثض،  فضای واستشی ًظیش ًیض ّا واستشی تشخی. تاضذ

 وِ تِ ییّا تفاٍت .وٌذ هی ایجاد خَد پیشاهَى یّا صهیي تشای هٌافؼی واستشی حال، ایي ػیي دس. ساصد هتضشس هالی ًظش

ضذُ  يییتؼ یواستش ،هَسدًظشضاى ٍساص ساخت تا تشای وٌٌذ تالشضْشًٍذاى  یضَد وِ دس هَاسد یاضاسُ ضذ هَجة هّا  آى

 وِ هْوی هَاسد اص یىهتماضی، ی یيىهال تشای ساختواًی پشٍاًِ غذٍس . اص ایي سٍی، ٌّگامذًشیتگ ذُیهله خَد سا ًاد یتشا

 . است صهیي استشیو ًَع تَجِ ضَد آى تِ تایذ

ّا،  جادُ هاًٌذ ضْش ػوَهی  فضاّای اص اػن ػوشاًی الذام ّش. است ضْشساصی اص اغَل يوس تشیي اساسی استشی،و

ایستگاُ ، اداسی یّا ساختواىآهَصضی،  ضوهشا هاًٌذ ضْشًٍذاى هَسدًیاص خاظ یا فضاّای ٍ ّا گَسستاى، ّا تَستاى

 ایي تش تایذغٌؼتی  ٍ ًَی، تجاسیىهس يواها هاًٌذ اختػاغی فضاّای... ٍ اًتظاهی  ضوًطاًی، هشا آتص، هسافشتشی، استادیَم

 دس گیشد، ٍلی هی غَست تضاػت نو افشاد سَی اص اضطشاس ٍاسطِ تِ هَاسدی دس واستشی، تِ تَجْی تی. ضَد ایجاد اساس

ػوَهی  حمَق تِ تجاٍص دس حمیمت ٍ غیشهجاص استشیو تغییش هٌطأ خَاساى صهیي ػثاستی تِ ٍ دالالى ٍ سَدجَیاى هَاسد غالة

 .ّستٌذ

. تاضذ هػَب دس طشح ضذُ هٌظَس استشیو اساس تش تایذ ضَد هی احذاث ضْش حشین ٍ هحذٍدُ دس ِو تٌایی ّش

 هخالً. تَد ًخَاّذ هیسش غذٍس پشٍاًِ اىىاه تاضذ داضتِ هٌافات هػَب طشح هحتَای احذاث تٌا تا هتماضی دسخَاست چٌاًچِ

 اگش یا ٍ است گشدیذُ سلة هآى هل اص تجاسی یا غٌؼتی استفادُ تشای پاسخگَیی اىىاه تاضذ ًَیىهس یىهل استشیو اگش

ایي  غیش ضَد ٍ دس سػایت تاغذاسی استشیو تش خاظ ضَاتط تایست هی هطخع ضذُ است واستشی هله تِ ػٌَاى تاؽ

 . ضذ خَاّذ هحسَب تخلف غَست

اص  ذیتا یضْش تیشیهذاست،  یتَسؼِ ضْش یّا طشح وِ اص جولِ اّذاف هْن  یاص هٌافغ ػوَه اًتیغ تشای

 ههال ِو ًادس هَالغ دس .وٌٌذ یشیجلَگ ّا صهیياص لطؼِ  ّشوذام یضذُ تشا يییتؼ یتا واستش شیهغا ّای فؼالیت یشگی ىلض

 ضْشداسی تاضذ، الصم است وِ داضتِ سا ههل استشیو تٌایی هغایش تا احذاث ضوي اسائِ دالیل هؼمَل ٍ هٌطمی دسخَاست

 هَافمت غَست دس ٍ اػالم پٌج هادُ ویسیَىو تِ اهلو اتحیضتَ تا سا هَضَع استشی،و سشاًِ تأهیي تیٌی ضوي پیص

 پشٍاًِ غذٍس تِ ًسثت( استشیو تغییش ػَاسؼ) خَد حمَق ٍغَل اص پس تَاًذ هی ضْشداسی استشی،و تغییش ویسیَى تاو

  .ًوایذ ساختواًی الذام

 ضَسای تأسیس لاًَى پٌج هادُ هَضَع ویسیَىو ِ تػَیةت تایذ ناهال استشیو جولِ اص تفػیلی طشح تغییشات

 تشسذ. ًیض ضْشساصی ػالی ضَسای تأییذ تِ تاضذ هؤحش جاهغ طشح اساسِ دس تغییشات تشسذ، ٍ اگش هؼواسی ٍ ضْشساصی ػالی


