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 هاي شهري تهیه طرح نهیشیپ

ا٘ذسواساٖ ٔسائُ  ای دس ٘ظاْ ضٟشی ایداد ٕ٘ٛد ٚ دست خٕؼیت ضٟشٞا ٚ تٛصیغ ٘أتٙاسة آٖ دس عَٛ تش٘أٝ چٟاسْ، ٔطىالت تاصٜافضایص 
( اٞذاف 2561-    65تشی تیٙذیطیذ. تٝ ٕٞیٗ سثة دس تش٘أٝ پٙدٓ ) عٛس خذی ٌسیختٝ ضٟشٞا تٝ ضٟشی سا تش آٖ داضت تا تش ٌستشش ِداْ

ٞا  تٛسؼٝ ٔٙظٓ ضٟشٞا، ایداد ٕٞاٍٞٙی دس تٛصیغ تأسیسات ٚ تدٟیضات ضٟشی ٚ ٕٞچٙیٗ سإٞٙایی ٚ اسضاد ضٟشداسیٞذایت ٚ  "ٞای خأغ عشح
 .تاضذ سٛ ٚ ٔسائُ اخشایی اص سٛی دیٍش ٔی ای اص یه ٞا تٝ ٔسائُ ٔٙغمٝ تش عشح ػٙٛاٖ ضذ وٝ ٘طاٍ٘ش تٛخٝ ٚسیغ "تشای سفغ ٔطىالت ضٟشی

تصٛیة ضذ ٚ الذأاتی  2536دس اسفٙذ  "ای اص ٔٛاسد ٚ اِحاق چٙذ ٔادٜ تٝ لاٖ٘ٛ ضٟشداسی  اصالح پاسٜ لاٖ٘ٛ"ٕٞچٙیٗ الصْ تٝ روشاست وٝ
سیضی ضٟشی دس ایشاٖ اص ایٗ ساَ آغاص ضذ، تشخی اص الذأات صٛست ٌشفتٝ چٙیٗ تٛد٘ذ: پیٛست ٔٛاد  ػٕذٜ تشای تحمك تخطیذٖ تٝ اٞذاف تش٘أٝ

ٞای ضٟشی، تأسیس ضٛسای ػاِی ضٟشساصی، تؼییٗ حشیٓ یا ٔحذٚدٜ  ٚیٗ ٔمشسات ٚ ضٛاتظ تٟیٝ تش٘أٝاِحالی تٝ لاٖ٘ٛ ٔزوٛس، تذ 202تا  79
ٚساصٞا دس ضٟشٞا، صذٚس پشٚا٘ٝ ٘ظاست ساختٕا٘ی تشای ٞشٌٛ٘ٝ ػّٕیات ساختٕا٘ی دس ٔحذٚدٜ خذٔاتی ٚ حشیٓ  ٞا ٚ ساخت ٘ظاست تش فؼاِیت

 .ضٟشٞا، ٚ...
ٖ٘ٛ ٘ٛساصی ٚ ػٕشاٖ ضٟشی تٝ ٔٙظٛس تذٚیٗ ضٛاتظ ٘ٛساصی ضٟشٞا تصٛیة ضذ تا اصالحات اساسی دس ضٟشٞا لإ٘ٛ٘ٙذ لا 2539دس ساَ 

ساِٝ ػٕشا٘ی ٚ اصالحات ضٟشٞا ٚ ایداد تأسیسات ضٟشی ٚ تٛسؼٝ ٚ اصالح ٔؼاتش، تشخی اص ٔٛضٛػاتی ایٗ لاٖ٘ٛ  ٞای پٙح ضٛد. تٟیٝ تش٘أٝ
 است.

لاٖ٘ٛ تغییش ٘اْ ٚصاست آتادا٘ی ٚ  2565ضٛسای ػاِی ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی ایشاٖ تصٛیة ضذ ٚ دس تیشٔاٜ  لاٖ٘ٛ تأسیس 2562دس اسفٙذ 
ٞادی، ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمشسات وّی احذاث تٙا  ٔسىٗ، تٝ ٚصاست ساٜ ٚ ضٟشساصی تٝ تصٛیة سسیذ وٝ تؼاسیف عشح خأغ ضٟش، عشح تفصیّی ٚ عشح

 ٟشٞا، دس ایٗ لاٖ٘ٛ اسائٝ ضذٜ است.ٚ تأسیسات دس خاسج اص ٔحذٚدٜ لا٘ٛ٘ی ٚ حشیٓ ض
سیضی ضٟشی  تذ٘ثاَ تغییشات ٚ تحٛالت پس اص ا٘مالب اسالٔی ٚ ٔتؼالة آٖ ٚلٛع خًٙ تحٕیّی، ٘ظاْ ضٟش٘طیٙی ٚ تش٘أٝ 2569اص ساَ 

غاِؼات حٛصٜ ٘فٛری دس پس اص ا٘مالب اسالٔی، تا تدذیذ٘ظش وّی دس ضشح خذٔات عشح خأغ ٚ اضافٝ وشدٖ ٔ دچاس تحٛالت تسیاس تضسٌی ٌشدیذ.
ٞای ضٟشی فمظ ٔحذٚدٜ  الصْ تٝ روش است وٝ لثُ اص ا٘مالب دس تٟیٝ عشح ٞای خأغ تاس دیٍش تٝ حیات خٛد ادأٝ داد٘ذ. ، عشح2555ساَ 

الت پیص ٞای ضٟشی تٝ تغییشات فیضیىی ٚ عشاحی فیضیىی تٛخٝ داضتٙذ. أا پس اص آٖ، ٔطى ضذ ٚ ٔدٕٛػٝ عشح ضٟشٞا سا دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی
ٞای سٚستایی سا ٘یض ضشٚسی وشد. اص آٖ ٌزضتٝ، تایذ اصالحاتی دس ٚظایف ٚ لٛا٘یٗ ضٟشی ٚ ضٟشساصی ٚ  آٔذٜ، تٛخٝ تٝ حٛصٜ ٘فٛر ٚ پسىشا٘ٝ

    ی سیضی ضٟش خایی خٕؼیت ٚ ٔسائُ ٔشتٛط تٝ ٔٙغمٝ ضٟشی، ِضْٚ ٕٞاٍٞٙی دس تش٘أٝ آٔذ. چشا وٝ خاتٝ ضٛسای ػاِی ضٟشساصی ٘یض تٝ ٚخٛد ٔی
ٞای ضٟشی، تٟثٛد ٚ سٚش  ای وشدٖ عشح ساصی صٔیٗ ٚ ٔٙغمٝ  ٞا، آٔادٜ ای، فشاٞٓ وشدٖ أىاٖ ٔطاسوت ٔشدْ ٚ تمٛیت فٙی ضٟشداسی ٔٙغمٝ

ٞای ػٕشا٘ی ضٟش ٚ حٛصٜ ٘فٛر آٖ اص خّٕٝ ٔطىالتی تٛد٘ذ  ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ِضْٚ تغییش ٔحتٛای ٔغاِؼات دس تش٘أٝ تٟیٝ ٚ تشسسی ٚ تصٛیة آٖ عشح
 2555ٞای خأغ دس ساَ  ضذ٘ذ. تذیٗ ٔٙظٛس، اٞذاف ٚ ػٙاٚیٗ ٔغاِؼات ٚ ضشح خذٔات ٚ ٚظایف ٔشتٛط تٝ تٟیٝ عشح وٝ تایذ اص ٔیاٖ تشداضتٝ ٔی

تصٛیة ٚ تٝ اخشا ٌزاضتٝ ضذ ٚ ٔمشس ٌشدیذ وٝ تاس دیٍش تشای ٕٞٝ ضٟشٞا،  "ٞای تٛسؼٝ ٚ ػٕشاٖ ٚ حٛصٜ ٘فٛر ٚ تفصیّی ضٟشٞا عشح"تٝ ٘اْ 
  ٞای خأغ لثّی عثك ضٛاتظ خذیذ تدذیذ٘ظش ٚ اصالح ضٛ٘ذ. چٙاٖ تٛد وٝ ٘ظٕی خذیذ دس عشح  ٞای خأغ تٟیٝ ضٛد ٚ یا ایٙىٝ عشح  ٞای عشح

 ٌشفتٝ ضذ. ضٟشی تٝ ٚخٛد آٔذ ٚ فؼاِیت دس ایٗ صٔیٙٝ اص سش
ییش داد ٚ لشاسدادٞای خذیذ سا اتالؽ وشد. دس پی آٖ، خأغ سا تغ  ٞای لشاسدادٞای تیپ ٔغاِؼات عشح 2555ساصٔاٖ تش٘أٝ ٚ تٛدخٝ ٘یض دس ساَ 

ٌزاسی والٖ تٝ ٔٙظٛس خزب ٚ اسىاٖ سشسیض خٕؼیت ضٟشٞای تضسي آغاص ضذ ٚ  ، ٟ٘ضت ایداد ضٟشٞای خذیذ تا سشٔای50ٝیؼٙی اص اٚاسظ دٞٝ 
  ٞای طٛس فشاٞٓ ٌشدیذ. تٟیٝ ٚ اخشای عشحساصی صٔیٗ، صٔیٙٝ فؼاِیت ضٟشساصی ٘اب دس و  آٔادٜ  ٞای صٔاٖ ٘یض، تا اخشای عشح عٛس ٞٓ تٝ

سیضی ضٟشی وطٛس  دس تش٘أٝ 2553ػٙٛاٖ فؼاِیتی سسٕی ٚ ٔٛظف، اص ساَ  ساصی ٚ احذاث ضٟشٞای خذیذ پیشأٖٛ ضٟشٞای تضسي ٘یض، تٝ آٔادٜ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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اساضی داخُ ٔحذٚدٜ لا٘ٛ٘ی  ٔاِىیت دِٚت سا تشتٟیٝ ضذ ٚ تٝ تصٛیة سسیذ، أىاٖ  2555ٕٞچٙیٗ، لاٖ٘ٛ صٔیٗ ضٟشی وٝ دس ساَ  ٔؼَٕٛ ضذ.
 ٞا فشاٞٓ وشد. ٚ حشیٓ استحفاظی ضٟشٞا ٚ ضٟشن

 
 

 ت قوانین و مقررات شهری در ایرانسابقه تحوال 
 سال تصويب

 قانون و مقررات
 موضوع قانون و مقررات عنوان سند قانونی و مقرراتی تصويب شده

 ٞا احذاث ٚ تٛسؼٝ ٔؼاتش ٚ خیاتاٖ ٞا ٚ تٛسؼٝ ٔؼاتش ٚ خیاتاٖلا٘ٛ٘ی ساخغ تٝ احذاث  2521

 ٞا تٛسؼٝ ٔؼاتش ٚ خیاتاٖ تدذیذ٘ظش لاٖ٘ٛ ساخغ تٝ احذاث ٚ     لاٖ٘ٛ تٛسؼٝ ٔؼاتش 2510

 چٍٍٛ٘ی تأسیس، حذٚد ٚظایف ٚ ٘حٜٛ ػّٕىشد آٖ     لاٖ٘ٛ تأسیس ٚصاست آتادا٘ی ٚ ٔسىٗ 2535

 تدذیذ٘ظش دس لاٖ٘ٛ تٛسؼٝ ٔؼاتش ٚ اِحاق چٙذ ٔادٜ تٝ لاٖ٘ٛ ضٟشداسی     اصالح لاٖ٘ٛ تٛسؼٝ ٔؼاتش 2536

 لاٖ٘ٛ ٘ٛساصی ٚ ػٕشاٖ ضٟشی 2539

 خای آٖ. ِغٛ لاٖ٘ٛ تٛسؼٝ ٔؼاتش ٚ خایٍضیٙی لاٖ٘ٛ ٘ٛساصی ٚ ػٕشاٖ ضٟش تٝ    
 ٚضغ لاٖ٘ٛ دس صٔیٙٝ چٍٍٛ٘ی تطىیُ ضٛسای ػاِی ضٟشساصی.    
 ٞای خأغ ضٟشی. چٍٍٛ٘ی تٟیٝ تش٘أٝٚضغ لاٖ٘ٛ دس صٔیٙٝ     
ٚضغ لاٖ٘ٛ دس صٔیٙٝ چٍٍٛ٘ی اِضاْ ٔاِىاٖ تٝ دسیافت پشٚا٘ٝ ساختٕا٘ی، دس داخُ     

 ٔحذٚدٜ خذٔاتی ٚ حشیٓ ضٟشٞا.
تفىیه اساضی داخّی ٔحذٚدٜ ٚ حشیٓ  ٞای ٚضغ لاٖ٘ٛ دستاسٜ ِضْٚ تصٛیة ٘مطٝ    

 ضٟشٞا، تٛسظ ضٟشداسی

 ػاِی ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی ایشاٖ لاٖ٘ٛ تأسیس ضٛسای 2562
چٍٍٛ٘ی تأسیس ضٛسای ػاِی ضٟشساصی ٚ ٔؼٕاسی ایشاٖ، ٚ حذٚد ٚظایف ٚ 

 چٍٍٛ٘ی ػّٕىشد آٖ

 لاٖ٘ٛ ٘ظاست تش ٌستشش ضٟش تٟشاٖ 2561
ٌیشی دستاسٜ ضٟش تٟشاٖ تٝ ضٛسایی ٔشوة اص اػضای ضٛسای  ٚاٌزاسی تصٕیٓ

 التصاد ٚ چٙذ ػضٛ دیٍش

2565 
ٚصاست آتادا٘ی ٚ ٔسىٗ تٝ ٚصاست ساٜ ٚ لاٖ٘ٛ تغییش ٘اْ 

 ضٟشساصی
ٞای ضٟشی، تؼییٗ ٔمشسات وّی احذاث تٙاٞای  تش اص تش٘أٝ اسائٝ تؼاسیفی وأُ

 ضٟشی ٚ خاسج اص ٔحذٚدٜ لا٘ٛ٘ی ٚ حشیٓ ضٟشٞا

2566 
٘أٝ ٔشتٛط تٝ استفادٜ اص اساضی ٚ احذاث تٙا ٚ  آییٗ

 ضٟشٞاتأسیسات دس خاسج اص ٔحذٚدٜ لا٘ٛ٘ی ٚ حشیٓ 
 تؼییٗ خضئیات لاٖ٘ٛ تغییش ٘أٝ ٚصاست آتادا٘ی ٚ ٔسىٗ تٝ ٚصاست ساٜ ٚ ضٟشساصی

 تیٙی آیٙذٜ ٚ تؼییٗ اٍِٛی تٛسؼٝ ضٟش تؼییٗ چاسچٛب ٔغاِؼٝ ٚضغ ٔٛخٛد، پیص 21ضشح خذٔات تیپ  2555

 لاٖ٘ٛ صٔیٗ ضٟشی 2555
صٔیٗ ٚ تثثیت تؼشیف اساضی ضٟشی، ٔٛات، تایش، دایش، ٚ تٙظیٓ أٛس ٔشتٛط تٝ 

 لیٕت آٖ

 اخشای ٔمشسات ّٔی ساختٕاٖ لاٖ٘ٛ ٘ظاْ ٟٔٙذسی ٚ وٙتشَ ساختٕاٖ 2593

 تؼشیف لا٘ٛ٘ی ضٟشٞای خذیذ ٚ فشایٙذٞای ػّٕیاتی آٖ لاٖ٘ٛ ایداد ضٟشٞای خذیذ 2530

 یذ   صٛیة سس   ٝ ت   ت ت   دس ٞیات دِٚ ٛاتظ ّٔی آٔایص سشصٔیٗ   ض 2535

 ضٟشساصیلاٖ٘ٛ خأغ  2533
 وطٛس دس تش٘أٝ چٟاسْ تٛسؼٝ  ٚ ٔؼٕاسی  ضٟشساصی  خأغ  اٖ٘ٛتصٛیة ِضْٚ تٟیٝ ل

  فشًٞٙ  ٚ ٌستشش  سیٕا ٚ واِثذ ضٟشٞا، حفظ  تٝ  تخطی  تٝ ٔٙظٛس ٞٛیت وطٛس
  ضٟشی  خذٔات  اسائٝ  ٚ سأا٘ذٞی  ضٟشساصی ٚ  ٔؼٕاسی
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 سال تصويب

 قانون و مقررات
 موضوع قانون و مقررات عنوان سند قانونی و مقرراتی تصويب شده

2537 
 «ضٟشساصی»ٞای وّی ٘ظاْ دس أٛس  اتالؽ سیاست

 
 تٙذ 22دس لاِة 

2537 
ٞای  لاٖ٘ٛ حٕایت اص احیاء، تٟساصی ٚ ٘ٛساصی تافت

 فشسٛدٜ ٚ ٘اواسآٔذ ضٟشی

 

ٞای فشسٛدٜ ٚ ٘اواسآٔذ  ایداد ٚحذت سٚیٝ دس فشآیٙذ احیاء، تٟساصی ٚ ٘ٛساصی تافت
 ٞای ٔٛسد حٕایت ضٟشی ٚ تؼییٗ ٔحذٚدٜ

2575 
 12دّس ضٛسای اسالٔی دس الیحٝ ٞٛای پان تا ٔادٜ ٔ

 .ٔٛافمت وشد

 

ٞا ٚ ضٟشٞای  ٞای خأغ ٚ تفصیّی ضٟشٞا، ضٟشن ٍٞٙاْ تٟیٝ عشحتشایٗ اساس 
ای  خذاٌا٘ٝ فصُ  الصْ استٞای ٞادی سٚستایی یا تٛسؼٝ ایٗ ٔٙاعك،  خذیذ ٚ عشح

 ٔحیغی اختصاظ یاتذ اص ٔغاِؼات عشح تٝ تشسسی ٔسائُ صیست

 ت تٙیادی دس ٔذیشیت ضٟشی ٚ سٚستاییتحٛال خأغ ٔذیشیت ضٟشی ٚ سٚستاییالیحٝ لاٖ٘ٛ  2577
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