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 کىترل مىظر ساختمان ي سیماي شُر

 قًاویه مؤثر در کىترل ساختمان

 َا ي استاوداردَا وامٍ آییه
ّا ٍ استاًذاسّای ساختواًی ًیض تذٍیي، تىویل ٍ هٌتطش  ًاهِ آى الصم است آییي اپس اص تذٍیي همشسات ساختواًی ٍ یا ّوضهاى ت

ای ٍ اسضادی داسًذ؛ هگش آًىِ دس هتي همشسات  جٌثِ تَغیِ هؼوَالًضًَذ ٍ  تش اص همشسات ساختواى تذٍیي هی ّا تسیاس تفػیلی ًاهِ ضَد. آییي
 ّا هاًٌذ خَد همشسات جٌثِ الضاهی داسًذ. ًاهِ ياسجاع ضذُ تاضذ. دس ایي غَست ایي آییّا  آى ساختواًی تِ

ّا ٍ همشسات ساختواًی هتفاٍت  ًاهِ تا آییيّا  آى ضًَذ ٍ هاّیت حمَلی استاًذاسدّا دس ایشاى تَسظ وویتِ هلی استاًذاسد تػَیة هی
 پشداصًذ: یوٌذ. استاًذاسدّا فمظ تِ سِ هَضَع صیش ه است. ػالٍُ تش ایي، حَصُ ضوَل ّش یه تا دیگشی فشق هی

 ّا تؼییي حذالل ویفیت فشآٍسدُ (الف
 سٍش آصهایص (ب
 .آصهایص ّای سٍشّا ٍ  آییي واستشد فشاٍسدُ (ج

اخیش تَسظ ًْادّای هشتثظ تا ساختواى دس ایشاى هٌتطش  ّای سالٍ استاًذاسدّایی وِ دس  ّا ًاهِ آییيتِ ػٌَاى ًوًَِ تؼضی اص 
 ػثاستٌذ اص: اًذُ ضذ

o (0022) دس تشاتش صلضلِ ّا ساختواى یعشاح ًاهِ يییآ 

o یچَت یّا ساختواىای ُ ساص یعشاح یطٌْادیپ ًاهِ آییي 

o یحشاست ّای ػایك یهجوَػِ استاًذاسدّا 

o هسلح ٍ ًاهسلح  یآجش یّا ساختواى یعشاح ًاهِ آییي 

o سثه سشدًَسد یفَالد یّا ساصُ یٍ اجشا یعشاح ًاهِ يییآ 
o هتذاٍل هَجَد یآجش یّا ساختواىای ُ لشص یتْساص ٍ یاتیدستَسالؼول اسص 
o شاىیدس ا یهسىًَ یّا ساختواى یحشاست واسی ػایك  
o دس تشاتش آتص ّا ساختواىهحافظت  ًاهِ آییي 

o یساختواً وطی ًمطِ یاستاًذاسدّا 

، هجوَػِ اسٌادی ّستٌذ وِ تِ ػٌَاى هحػَل هػَب یّا واستشیًمطِ  ٍ عشح ّایُ هحذٍد، دس وٌاس ییضَاتظ ٍ همشسات اجشا
 ضًَذ.  ی تَسؼِ ضْشی اسائِ هیّا عشح ًْایی 

 

 ي تًسعٍ شُري َا طرح ضًابط ي مقررات 

  وشد: نیتِ دٍ دستِ لاتل تمستَاى  سا هی یٍ ساختواً یضَاتظ ٍ همشسات ضْشساص
 یول ضْشّا یهٌذسجات آى تشا تیّا ٍ... است وِ سػا ٍ ٍصاستخاًِ ّا ساصهاى هػَتات ٍ ّا دستَسالؼولدستِ اٍل ضاهل هجوَػِ 

ضَاتظ ٍ همشسات  دٍم، دستِ .اضاسُ ضذ(ّا  آى ٍ استاًذاسدّایی وِ دس تٌذّای لثل تِ ّا ًاهِ آییياست )لاًَى، همشسات،  االجشا الصموطَس 
ضَد ٍ  خاظ تشای ّش ضْش تذٍیي هی عَس تِضْشی تَسؼِ  هطاٍس عشح یاست وِ اص سَ یضَاتغ ضاهل هجوَػِ یٍ ضْشساص یساختواً

  است. شُیتٌا ٍ غ احذاث ،صهیي هی، تفىّا واستشیضَاتظ ٍ همشسات هشتَط تِ  ضاهل

ي ريستاَاي اسالمی شُر َا ي شًراَايَا، دَیارييیژٌ کارکىان شُرداري  
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ضًَذ ٍ دس ٍالغ خشٍجی فشایٌذی  ی تَسؼِ ضْشی تْیِ هیّا عشح  خذهات تا تَجِ تِ هفاد ضشح ضَاتظ ٍ همشساتایي گشٍُ اص 
ضذُ ٍ ضَاتظ ٍ همشسات تا استفادُ اص  لیتحلتجضیِ ٍ ٍ  یتشسس ،اص ضْشگشدآٍسی ضذُ ّا ٍ اعالػات ُ داد هطخع ّستٌذ وِ عی آى

 یدسخَس ٍ هٌاسث ییاجشا تیاص لاتلضَد وِ دس اغلة هَاسد  ایي ٍیژگی هَجة هی .ضًَذ هیٍ اسائِ  يیتذٍ ن،یتٌظ هغالؼات هحلی
 ًذ. ضَتشخَسداس

پزیشی  ّا ٍ استاًذاسدّا ایي است وِ اص اًؼغاف ًاهِ ٍیژگی دیگش ایي گشٍُ اص ضَاتظ دس همایسِ تا لَاًیي، همشسات ساختواًی ٍ آییي
تَاًٌذ اص عشیك هشاجغ روش  هی ستظ ری ّای ساصهاىتیطتشی تشخَسداسًذ ٍ دس ضشایظ خاظ ٍ دس غَست ٍجَد دالیل هَجِ، ضْشداسی ٍ 

هطخػی است ٍ اسائِ دالیل تَجیْی  حذٍهشصی تَسؼِ ضْشی سا تغییش دٌّذ. ایي تغییشات الثتِ داسای ّا عشح ت ضذُ، ضَاتظ ٍ همشسا
 وافی ٍ ّوچٌیي تػَیة تَسظ هشاجغ لاًًَی هشتثظ الضاهی است.

 هتَسظ، ونتشاون ون، تشا ًظیش ّایی هٌغمِ صیشی تَسؼِ ضْشی، هٌاعك هسىًَی اص ًظش تشاون تِ ّا عشح دس تِ ػٌَاى هثال، 
اص هٌاعك  ّشوذامضًَذ. تشخی ضَاتظ هشتَط تِ  تِ تفىیه اًَاع تشاون اػالم هی ٍساص ساخت یضَاتظ ولٍ  نیتمس ژُیتشاون ٍ ٍ ادیتشاون ص

 هسىًَی ػثاست است اص: 
o هیحذًػاب تفى 
o  حذاوثش سغح اضغال 
o حذاوثش صیشتٌا دس عثمات 
o حذاوثش استفاع ساختواى 
o تؼذاد عثمات  حذاوثش 
o حذالل اتؼاد حیاط 
o هسىًَی ّای پالن دس تٌا استمشاس هَلؼیت 
o  حذالل تؼذاد پاسویٌگ 
o  (هتشهشتغ) ٌگیپاسو سغح یه ٍاحذحذالل 
o خلَت حیاطٍ  شیضَاتظ هشتَط تِ ًَسگ 
o همشسات هشتَط تِ ًَسگیشی ٍ تَْیِ عثیؼی 
o يیشصهیضَاتظ هشتَط تِ ص 
o لَتیضَاتظ هشتَط تِ پ 
o  ٍ ( تأسیسات، استمشاس پٌاُ جاى)ایجاد  تام یسٍ تأسیساتهمشسات هشتَط تِ فضاّا...ٍ 
o یضْش یوای، ًحَُ استمشاس تٌاّا ٍ سیهؼواس ت،یهطشف 

  یهسىًَ یّا ضَاتظ هشتَط تِ هجوَػِ
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