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 فراینذ صذور پروانه ساختمانی

 یپروانه ساختماندرخواست بخش اول:
 

تَاى هشحلِ دسخَاست طذٍس پشٍاًِ ساختواًی اص جاًة هاله ٍ یا  اٍلیي هشحلِ اص سًٍذ طذٍس پشٍاًِ ساختواًی سا هی

هَول ٍی روش وشد. دس ایي هشحلِ هاله یا هَول ٍی تا حضَس دس اداسُ شْشساصی ٍ اسائِ هذاسن الصم، فشم دسخَاست پشٍاًِ 

 وٌٌذ.  ساختواًی سا تىویل هی

یا دسخَاست پشٍاًِ، ًمشِ شَد ػثاستٌذ اص: فشم تىویل شذُ  هذاسوی وِ دس ایي هشحلِ اص هتماضیاى دسخَاست هی

 ٌفغیرٍ واست هلی شٌاسٌاهِ  یٍ فتَوپ اطل ،یسسو تیسٌذ هالى یهحل ٍلَع هله، اطل ٍ فتَوپدٌّذُ  وشٍوی ًشاى

اًحظاس ٍساثت )دس  یٍ وپ اطل ،یهحضش ًاهِ ٍوالت یٍ فتَوپ اطلهاله،  لی( ٍ دس طَست هشاجؼِ ٍويیهالى ای)هاله 

. ضوٌاً دس ایي تلفي ٍ  گاص  تشق،  ش آب،یٍ ف یسال جاس یپشداخت ػَاسع ًَساص شیف یٍ وپ اطل(، طَست فَت هاله

  .است یالضاهّا  آى یلاًًَ لیٍو ای يیهالى ِیحضَس ول هشحلِ

ساختواًی دس وشَسّای فشاًسِ، آلواى، تلژیه ٍ ایاالت هتحذُ هغالؼِ اًجام شذُ دستاسُ چگًَگی طذٍس پشٍاًِ 

ًیض ّوَاسُ اٍلیي هشحلِ، دسخَاست است وِ تا تىویل اعالػات همذهاتی دستاسُ  دّذ وِ دس آى وشَسّا ىا، ًشاى هیآهشی

دسخَاست دس عشح جاهغ، عشح تفظیلی، هَلؼیت صهیي دس عشح تَسؼِ شْشی ٍ ضَاتظ حاون تش طذٍس پشٍاًِ لثل اص هشحلِ 

ٍساص دس لالة  ی شْشی دس ًماط هختلف ٍ ّوچٌیي ضَاتظ اًَاع ساختّا صهیيگیشد. ٍضؼیت  اختیاس شْشًٍذاى لشاس هی

سایگاى دس  عَس تِّای ساٌّوا، ّوَاسُ دس دستشس شْشًٍذاى لشاس داسد. ایي اعالػات دس تؼضی وشَسّا  ّا ٍ وتاتچِ ًمشِ

گیشد ٍ دس تؼضی هَاسد ًیض افشاد تا حضَس دس اداسُ ساختواى، تا اسائِ ًمشِ یا شواسُ صهیي خَد،  اختیاس شْشًٍذاى لشاس هی

ًوایٌذ، یا ایٌىِ ایي  جایگاُ آى سا دس ًمشِ شْش هشاّذُ ًوَدُ ٍ شخظاً هسائل هشتَط تِ تَسؼِ هله خَد سا تشسسی هی

دٌّذ. اعالع شْشًٍذاى اص ٍضؼیت صهیي ٍ همشسات  ی تَسظ هٌْذسیي هشاٍس خظَطی اًجام هیتشسسی سا تا پشداخت هثلغ

 شَد. ٍساص هَجة تسْیل الذاهات تؼذی هی ساخت

دس فشم دسخَاست طذٍس پشٍاًِ دس فشاًسِ، جضئیات دلیك هشتَط تِ ساختواى ًظیش: واستشی هله، تشاون تٌا، استفاع، 

ّا،  ّای هحَعِ، هماعغ ٍ ًمشِ الح هَسد استفادُ ًیض گٌجاًذُ شذُ است. ّوچٌیي ًمشٍِ هظ هَسدًظشپاسویٌگ ٍ صیشتٌای 

گشدد. هشحلِ دسخَاست طذٍس پشٍاًِ  ًواّا وِ تَسظ هؼواساى هجاص تشسین شذُ است، ّوشاُ فشم دسخَاست تحَیل هی

ّای دلیك  یشاهَى هله ٍ اسائِ ًمشِساختواًی دس وشَسّای آلواى، تلژیه ٍ آهشیىا ًیض اص ًظش داسا تَدى اعالػات دلیك پ

 ساختواًی تِ ّوشاُ دسخَاست، هاًٌذ اًجام ایي هشحلِ دس وشَس فشاًسِ است. 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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تحَیل گشفتي تماضا ٍ ًمشِ  ٍیژُ تِاگش هشحلِ تْیِ ٍ تٌظین تماضای پشٍاًِ ساختواى ٍ هذاسن هشتَط تِ آى، وکتٍ: 

گیشد.  تِ تماضا ٍ طذٍس پشٍاًِ ساختواًی تذٍى اِشىال طَست هی دسستی ٍ تا دلت اًجام گیشد، سسیذگی ٍ هذاسن واس تِ

تٌاتشایي تشای واّش هذت صهاى سسیذگی تِ تماضاّای پشٍاًِ ساختواى، الصم است وَشش ػوذٓ واسشٌاساى ٍاحذ طذٍس 

 هتوشوض شَد.پشٍاًِ ٍ ًظاست ساختواًی دس ایي هشحلِ تش ساٌّوایی هتماضیاى دس تٌظین تماضا ٍ اسائِ هذاسن هَسدًظش 

 

 سىد مالکیتي فاقد َا زمیهصدير پرياوٍ ساختمان در 
حاشیِ شْشّا تِ ٍاسغِ ایٌىِ دس هَلغ تشىیل اداسُ ثثت اهالن جضٍ سٍستاّای هجاٍس شْش ٍ  یّا صهیيدس تؼضی اص شْشّا، 

اص هالىاى طادس ًگشدیذُ است. تٌاتشایي اوثش اًذ، تِ طَست هشاع تِ ثثت سسیذُ ٍ سٌذ هالىیت تفىیىی تشای ّش یه  صهیي صساػی تَدُ
لشیة تِ اتفاق هالىاى ٍ هتماضیاى پشٍاًِ ساختواًی دس ایي گًَِ هٌاعك شْش، فالذ سٌذ هالىیت تفىیىی تشای ّش لغؼِ صهیي ّستٌذ. دس 

گشفتِ ٍ دست تِ دست گشتِ است. حالی وِ چِ تسا یه لغؼِ صهیي، چٌذیي تاس تا لیذ هشاع حتی دس دفاتش اسٌاد سسوی هَسد هؼاهلِ لشاس 
اغلة هالىیي هتماضی دس ایي ًَاحی اص شْش تِ استٌاد تٌچالی وِ دس دست داسًذ ٍ اص ًظش سایش هالىاى آى هٌغمِ، واهالً هحشص است، 

 . تماضای طذٍس پشٍاًِ ساختواى داسًذ. دس حالی وِ هتماضی، سٌذ هالىیت تفىیىی ٍ هشخض دس اختیاس ًذاسد

 1331 مُر 22 ي 1331 شُریًر 4 جلسات در اداري با تًجٍ بٍ عمًمیت مشکالت ذکر شدٌ، شًرایعالي

 رسمي مالکیت سىد مًاردي کٍ در کامال اراضي ي در ساختماوي پرياوٍ صدير وحًٌ در تسُیالت ایجاد مىظًر بٍ

  :ومًد تصًیب گردد، ومي ارائٍ

 وِ ییّا ساختواى هَسد دس :شدٌ احداث يَا ساختمان براي تعمیرات مجًز یا ساختماوي پرياوٍ صدير وحًٌ (1

 لىي ًذاشتِ دست دس خَد تظشف َسده تِ ًسثت سسوی سٌذ ٍ نهذس گًَِ ّیچ هتظشف ٍ گشدیذُ احذاث 1731فشٍسدیي  1تاسیخ  تا

 ٍ ًَساصی ػَاسع اص اػن) هشتَعِ لغؼِ تِ هتؼلك خَد حمَق ٍطَل تا ٍ تؼْذ اخز ضوي اًذ هىلف ّا شْشداسی است، آى هالىیت هذػی
 «ًیست هتماضی هالىیت تش تائیذی گًَِ ّیچ تؼویشات هجَص یا پشٍاًِ طذٍس»وِ  طادسُ هجَص دس ّاهش ایي هَضَع لیذ تا (غیشُ ٍ صیشتٌا

 پشٍاًِ ساختواًی یا تؼویشات هجَص هَسد حسة هظَب، ّادی یا تفضیلی ،جاهغ عشح ضَاتظ ٍ شْشی هظَب یّا عشح  واهل سػایت تا

 .ًوایٌذ طادس

 هٌاعك تفىیىی ًظاب حذالل تشاتش دٍ تا هساحت تا یّا صهیي هَسد دس :اراضي براي ساختماوي پرياوٍ صدير وحًٌ( 2

 ٍ داشتِ دست دس ػادی سٌذ هتماضی ٍ است هحذٍد شذُ ایجاد هستحذثات ٍ یا ساختواى ػام هؼاتش تِ آى حذٍد ٍ اتؼاد وِ شْش ّش
 ٍ تؼْذًاهِ اص هتماضی اخز تا صهیي، ًَع خظَص دس شْشی صهیي ساصهاى اص استؼالم تا اًذ هىلف ّا شْشداسیاست،  صهیي هالىیت هذػی

 طادسُ ساختواًی پشٍاًِ دس ّاهش هَضَع ایي لیذ ٍ( غیشُ ٍ صیشتٌا ٍ ًَساصی ػَاسع اص اػن) هشتَعِ لغؼِ تِ هتؼلك خَد حمَق ٍطَل تا
 هظَب یّا عشح  تا اساضی لثیل ایي دس طَستی وِ «ًیست هتماضی هالىیت تش تائیذی تؼْذی گًَِ ّیچ ساختواًی پشٍاًِ طذٍس»وِ 

 یا تفظیلی ٍ جاهغ عشح ضَاتظ هغاتك تاشذ هَسدًظش صهیي تَدى غیش هَات ٍ غیشدٍلتی تش دال شْشی صهیي پاسخ ٍ ًذاشتِ تذاخل شْشی
 ًوایٌذ.  الذام هتماضی تٌام پشٍاًِ ساختواًی طذٍس تِ ًسثت هظَب ّادی
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