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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 

 ضوابط شهرسازي در طول تهیه طرح

هذیشیت ضْشی اّویت داسد، تَجِ تِ ضَاتط هَسد ػول  ساصٍکاسضْشی تشای  ّای طشحآًچِ دس فشایٌذ تشسسی ٍ تصَیة اًَاع 

 ّادی، جاهغ ٍ یا تفصیلی است. ّای طشحهاى تصَیة ّش یک اص ضْشساصی ٍ ساختواًی دس طَل تْیِ طشح تا ص

ضَاتط ضْشساصی ٍ ساختواًی سا اص صهاى تْیِ  9/10/1330تشایي اساس، ضَسای ػالی ضْشساصی ٍ هؼواسی ایشاى دس جلسِ هَسخ 

 ّادی، جاهغ ٍ تفصیلی، تِ ضشح صیش تصَیة کشدُ است: ّای طشحتا تصَیة 

ٍ دس ) ٍ یا جاهغ دس دست تْیِ است، تا صهاى اتالؽ طشح تصَیة ضذُ، ضَاتط طشح هصَب قثلی طشح ّادی کِ ٌّگاهی -1

 کشدُ( هالک ػول خَاّذ تَد. هی ػول ّا آى صَستی کِ ضْش فاقذ طشح تاضذ، ضَاتط ٍ هقشساتی کِ ضْشداس قثالً تِ

 سیضی استاى تشًاهِت. اگش ضَسای ضْشی حذاکخش یک هاُ اس جاهغ ّای طشحهذت سسیذگی ضَساّای ضْشساصی استاى تِ   -2

کِ ًثایذ اص یک هاُ تیطتش     پیطٌْاد کٌذ کِ تغییشات ٍ اصالحاتی دس طشح اػوال ضَد، ّواى ضَسا صهاى اًجام اصالحات سا 

 تؼییي خَاٌّذ کشد. تِ ّش حال صهاى سسیذگی ٍ اػوال تغییشات ٍ اصالحات جوؼاً ًثایذ اص دٍ هاُ تجاٍص کٌذ.    تاضذ 

کِ تایذ قثل اص تؼییي  ّایی قسوتی کِ طشح تفصیلی، تشاساس طشح جاهغ هصَب قثلی دس دست تْیِ تاضذ، جض صهاً -3

ی ػوَهی ٍ خذهاتی، ٍ ٍضغ دقیق ٍ تفصیلی ضثکِ ػثَس ٍ هشٍس، احتیاطاً ّا کاستشی هَقؼیت ٍ هساحت دقیق صهیي تشای 

، تفکیک صهیي ٍ احذاث ساختواى ّا قسوتادُ ضَد، دس تقیِ د ّا آى ٍساص ساختهَسد هحافظت قشاس گیشًذ ٍ اجاصُ تفکیک ٍ 

 طثق ضَاتط ٍ هقشسات هصَب طشح جاهغ هجاص خَاّذ تَد.

 ًاهِ ضیَُتشاساس دستَسالؼول یا  1:2200یا  1:2000طشح تفصیلی، دس هقیاس  کٌٌذگاى تْیِکِ تَسط     ًقطِ هَضَع ایي تٌذ 

تایذ تِ تصَیة کویسیَى هادُ     هَجَد تحَیل خَاّذ گشدیذ  ٍضغ ّای ًقطٍِ ّوشاُ تا هذاسک ٍ  ضَد هی ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی تْیِ

 تشسذ. 2

 

 شْری ّای عرحفرايٌذ تْیِ 
تَسؼِ  ّای طشحتْیِ توام "سسذ.  هی هشتَط، تِ هشحلِ تْیِ طشح ٍ سٌذ تشًاهِ ّای اسگاىپس اص اًؼقاد قشاسداد، طشح اص طشف 

گیشد. هٌْذس هطاٍس پس اص اًؼقاد قشاسداد،  هی ضذُ ضْشساصی ٍ هؼواسی اًجام تٌذی ستثِضْشی تَسط هؤسسات هٌْذس هطاٍس 

 دٌّذ. هی الصم تشای تْیِ تشًاهِ سا دس سِ سطح هطالؼاتی ٍ جغشافیایی استاى، حَصُ ًفَر ٍ ضْش اًجام ّای تشسسیهطالؼات ٍ 

ّای کاستشی صهیي، هؼیاسّای تشاکن جوؼیتی ٍ ساختواًی، ضثکِ هؼاتش،  س سطح ضْش ضاهل ًظامّای هطالؼِ ٍ هذاخلِ د صهیٌِ

ّاست. ًتیجِ ًْایی کاس  ٍ اهکاًات تَسؼِ ضْش دس ّش یک اص ایي صهیٌِ ّا هحذٍدیتجْت ٍ هکاى تَسؼِ فیضیکی ضْش ٍ تحلیل 

 صیش است: گاًِ سِای  هٌْذسیي هطاٍس، اسٌاد پایِ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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تٌذی ٍ ًظام کاستشی صهیي، ضثکِ گزستٌذی ٍ هؼاتش  صهیي پیطٌْادی، ضاهل ًظام تقسیوات ضْشی، ًظام هٌطقٌِذ کاستشی س -الف

 پیطٌْادی.

 ّای کاستشی صهیي، ضَاتط تفکیک ٍ ضَاتط ساختواًی. ضَاتط ٍ هقشسات ضْشساصی ٍ ساختواًی، ضاهل حَصُ -ب

 ّای پیطٌْادی ضْش. هحذٍدُ -د

 قشاس ساُ ٍ ضْشساصیای تْیِ ضذُ، دس اختیاس اداسُ کل  ًْایی تشًاهِ، کلیِ اسٌاد ًَضتاسی ٍ ًقطِ پس اص تکویل هطالؼات ٍ تذٍیي

 گیشد تا هشاحل اسصیاتی ٍ تصَیة سا طی ًوایذ. هی

 :ضَد هی ّای صیش تقسین فشایٌذ تْیِ طشح تِ صیش هجوَػِ

 (ّا تشسسیهثاحج هشتَط تِ ضٌاخت )هطالؼات ٍ      -

 حلیل هطالؼاتهثاحج هشتَط تِ ت     -

 هثاحج هشتَط تِ تْیِ طشح      -

 (ّا تشسسیهطالؼات ٍ ) هثاحج هشتَط تِ ضٌاخت -

تَسؼِ ٍ ػوشاى، حَصُ ًفَر ٍ تفصیلی ضْشّا، هذًظش  ّای طشحقثل اص تؼییي هثاحج هشتَط تِ هثاًی، تایذ اصَل ٍ سٍش هطالؼات 

 قشاس گیشد.

هشتَط تِ  ّای گیشی تصوینهحلی ٍ ضَساّا دس جشیاى  ّای ساصهاىّواٌّگی تا سیاست ػذم توشکض ٍ دس ًظش گشفتي ًقص     "

 ی ػوشاًی دس سطح ضْش، ضْشستاى ٍ استاى.ّا فؼالیت

 ضْش.ّای ػوشاًی  ٍ اجشای تشًاهِسیضی  تشًاهٍِ ًْادّای هحلی دس صهیٌِ  ّا ضْشداسیضشٍست استقالل ٍ خَدکفایی     

هختلف ٍ دس ًظش گشفتي  ّای تخصتَسؼِ ضْشی، سؼی دس ایجاد ّواٌّگی تیي ّای  ًظام تخطی دس تٌظین ٍ تذٍیي تشًاهِ تأحیش    

 ٍ ػَاهل هؤحش دس تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش. ّا تخصسٍاتط هتقاتل 

فتي سٍاتط هتقاتل ضْش ٍ ضشٍست تشسسی ٍ ضٌاخت خصَصیات ضْش ٍ حَصُ ًفَر آى، تِ صَست یکپاسچِ ٍ تا دس ًظش گش    

 اطشاف. ّای آتادی

 ، هلی(.ای هٌطقِ)سیضی تشًاهِضْشی تا سطَح سیضی  تشًاهِضشٍست استثاط     

 هَجَد. ّای ٍاقؼیتػوشاًی ٍ دس ًظش گشفتي اهکاًات ٍ ّای  ٍ تشًاهِ ّا طشحگشایی  ٍاقغ    

 ضْش.ػوشاًی ّای  ٍ تشًاهِ ّا طشحضشٍست پَیایی ٍ قاتلیت اًؼطاف     

 ّای تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش. سیضی قَاًیي ٍ هقشسات هَجَد دس چگًَگی تشًاهِ تأحیش    

ٍ پیطٌْادّای اسائِ ضذُ، هؤحش ٍاقغ  ّا گیشی ًتیجِ ٍّا  ٍ هطخصاً تش تجضیِ ٍ تحلیل هستقیواًاًجام هطالؼات، تِ صَستی کِ     

 (2: پیَست 12 تیپ قشاسداد)."ضَد
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 تعاريف:

 اطغالحاتی کِ در شرح خذهات بِ کار بردُ شذُ است، بِ شرح زير است:"

حَزُ ًفَر شْر: حَزُ ًفَر هستمین شْر با در ًظر گرفتي اهکاى دسترسی هراکس جوعیتی اعراف بِ خذهات شْری)هذرسِ،     

 اجتواعی ٍ سیستن ارتباعی هَجَد اًجام شَد.    . ايي کار بايذ با تَجِ بِ شرايظ فرٌّگی شَد هی درهاًگاُ، بازار ٍ غیرُ( تعییي

ی عوراًی، از لبیل ّا فعالیتحرين شْر)حَزُ استحفاظی(: آى لسوت از هٌاعك خارج از هحذٍدُ لاًًَی شْر کِ در آى کٌترل     

لَاًیي هربَط بِ  تفکیک اراضی، احذاث ٍ تعريض هعابر ٍ ايجاد ساختواى، بايذ، بٌا بِ داليلی، زير ًظر شْرداری بَدُ ٍ براساس

 اًجام شَد. ّا شْرداری

تعییي شذُ ٍ هٌاعك ٍالع در آى،  ّا شْرداریکِ عبك لاًَى شْرداری يا لَاًیي هربَط بِ ای  هحذٍدُ لاًًَی شْر: هحذٍدُ    

 .شَد هی براساس لاًَى، جسء هٌاعك شْری هحسَب

هَرد ارائِ خذهات شْری ٍ ّوچٌیي، طذٍر پرٍاًِ  کِ در داخل آى شْرداری درای  هحذٍدُ خذهات شْرداری: هحذٍدُ    

 .کٌذ هی ساختواًی برای يک دٍرُ هعیي الذام

تْیِ شذُ ٍ اًتخاب لغعی دٍرُ  سالِ دُشْر: برًاهِ عوراًی شْر کِ برای يک دٍرُ دُ تا پاًس هذت هیاىهحذٍدُ عوراًی     

کارفرها  تائیذعرح( ٍ  کٌٌذُ تْیِبرًاهِ )دستگاُ  کٌٌذُ تْیِ زهاًی آى با تَجِ بِ شرايظ ٍ اهکاًات خاص ّر شْر، بِ پیشٌْاد

 گیرد. هی طَرت

کِ بِ هٌظَر ًشاى دادى خظَطیات هشرٍح شْری تْیِ شذُ ٍ هبٌای  ّايی ًمشٍِ  ّا عرحّای جسئیات شْرسازی:  ًمشِ    

 گیرد. هی ٍ اجرای ًْايی لرار سازی ّای هحَعِ ًمشِتْیِ 

حذ هالکیت خظَطی يا فضاّای عوَهی ) تا حذی خَاّذ بَد کِ خظ پرٍشُ ًْايی هعوَالًفَق  ّای ٍ ًمشِ ّا عرحدلت 

 شْری( ٍ ّوچٌیي، جسئیات داخلی فضاّا در زهیٌِ عراحی شْری هشخض شذُ، ٍ لغعیت يابذ.

 :ّا تراکن

 تراکن جوعیت: ًسبت جوعیت بِ هساحت هٌغمِ -

 هسکًَی بِ هساحت هٌغمِ ّای ساختواىتراکن ساختواًی هسکًَی: ًسبت سغح زيربٌای  -

 ."، بِ هساحت هٌغمِّا ساختواىتراکن ساختواًی: ًسبت سغح زيربٌای  -
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