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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 و عمرانتوسعه  هاي طرحشناخت مطالعات تهیه 
 :ای منطقهکلی  های بشسسی   - 1

 :ضَد هی تِ خاعش سٍضي ساختي هَلؼیت ٍ ًمص ضْش دس هٌغمِ، ٍ تؼییي حَصُ ًفَر ضْش اًجام صشفاً ّا تشسسیایي 

 .ای هٌغمِهسائل جغشافیایی ٍ اللیوی  -1-1

 اٍضاع ٍ احَال فشٌّگی، اجتواػی ٍ تاسیخی هٌغمِ. -2-1

 ًحَُ تَصیغ جوؼیت دس هٌغمِ.-3-1

 ٍضغ استثاعات دس هٌغمِ. -4-1

 اٍضاع التصادی هٌغمِ ٍ ًمص ضْش دس آى. -5-1

 ّای هضتَس. ، ٍ تؼییي سْن ضْش دس تشًاهِای هٌغمِ    ّای تخطی  تشًاهِ -6-1

 ٍ هٌاعك ٍالغ دس حَصُ ًفَر هستمین ضْش. ّا آتادی -7-1

 :بشسسی حوصه نفور -   2

 خصَصیات جغشافیایی ٍ اللیوی. -1-2

 ، هشاتغ، هؼادى، هٌاتغ آب ٍ غیشُ(.ّا جٌگل) هٌاتغ عثیؼی -2-2

 .ّا آتادیتؼذاد ٍ ًحَُ استمشاس  -3-2

 هَجَد.ًمل ٍ  حولٍ ضْش ٍ سیستن  ّا آتادیٍضغ استثاعات تیي  -4-2

 ٍ تجْیضات صیشتٌایی، خذهات سفاّی ٍ ًحَُ تَصیغ آى. تأسیساتٍضغ  -5-2

 هَلؼیت ٍ خصَصیت هٌاعك ٍ آثاس تاستاًی. -6-2

 خصَصیات تاسیخی، فشٌّگی ٍ اجتواػی. -7-2

 هطخصات جوؼیتی تا استفادُ اص آهاس سسوی ٍ اعالػات هَجَد. -8-2

جارب  یّا لغةالتصادی، استؼذادّا ٍ اهىاًات تالمَُ،  هختلف ّای تخصخصَصیات التصادی)هیضاى تَلیذ ٍ ٍضغ اضتغال دس  -9-2

 التصادی ٍ هَاًغ ػوذُ هَجَد دس ساُ تَسؼِ التصادی(.

 ای هٌغمِّای تخطی  دس صهیٌِ سضذ ٍ تَسؼِ، ًحَُ استمشاس هشاوض جوؼیتی ٍ ّوچٌیي، تشًاهِ ای هٌغمِّای ػوشاًی هلی ٍ یا  تشًاهِ -11-2

ٍ غیشُ(، ّوشاُ تا هطخص ًوَدى  وطاٍسصیؼت، ٍ تجْیضات صیشتٌایی ٍ سٍتٌایی ٍ خذهات سفاّی( ٍ تَلیذی)صٌ تأسیساتػوشاًی)

 اػتثاسات ٍ اهىاًات هالی ٍ فٌی هشتَط تِ ّش تخص.

 :بشسسی و شناخت شهش -   3

 پیذايش، چگونگی توسعه شهش و سونذ سشذ آن دس ادواس گزشته. شناخت تاسيخچه، -1-3

 خصوصیات جغشافیايی و اقلیمی شهش-2-3

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 تٌذی اصلی هؤثش دس عشح ٍ هٌغمِ ّای ضیةهَلؼیت جغشافیایی ضْش ٍ اعشاف آى)ػَاهل عثیؼی، ػَاسض صهیٌی، ٍضغ تَپَگشافی،  -1-2-3

 تَسؼِ ضْش(. هحذٍدوٌٌذُدس سغح ضْش ٍ اعشاف آى ٍ ّوچٌیي سایش ػَاهل جغشافیایی  ّا آى

 صیشصهیٌی ٍ غیشُ(. ّای آبجٌس خان، صلضلِ، ) ضٌاسی صهیيهسائل ول -2-2-3

 آب ضْش تشاساس اعالػات هَجَد. تأهیيهٌاتغ ٍ ًحَُ -3-2-3

 هسائل َّاضٌاسی)حشاست، سعَتت، تاد ٍ غیشُ(.-4-2-3

 دس ضْش. ّا هسیلسغحی)آب تاساى( دس ضْش، ٍ هَلؼیت  ّای آبسیستن حشوت  -5-2-3

 ( دس ضْش ٍ هؼایة آى.سغحی)آب تاساى ّای آبًحَُ دفغ -6-2-3

 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهش -3-3

سٌی، تُؼذ خاًَاس ٍ  ّای گشٍُخصَصیات جوؼیتی ٍ تشویة آى)ٍضغ جوؼیت دس گزضتِ ٍ حال، هیضاى ٍ ٍضؼیت هْاجشت، جٌس،  -1-3-3

 غیشُ(، تا استفادُ اص آهاس سسوی ٍ اعالػات هَجَد.

 دس تَسؼِ والثذی ضْش. ّا آى تأثیشخصَصیات اجتواػی ضْش ٍ هحالت هختلف آى ٍ چگًَگی  -2-3-3

تشاون ولی جوؼیت دس سغح ضْش ٍ تغییشات آى دس هٌاعك هختلف، تشاساس اعالػات آهاسی هَجَد، ٍ دس هَالغ لضٍم اص عشیك  -3-3-3

 دس هحل.ای  آهاسگیشی ًوًَِ

 خصوصیات اقتصادی شهش-4-3

 التصادی، صٌؼت، وطاٍسصی، تجاست ٍ خذهات. ّای تخصاٍضاع ولی التصادی ضْش، هیضاى تَلیذ ٍ ًَع آى دس ّش یه اص  -1-4-3

ٍ هیضاى ٍ  ّا تخصفؼال هختلف التصادی، ٍ هیضاى ٍ ًسثت دسصذ اضتغال دس آى  ّای تخصهیضاى ٍ ًسثت دسصذ جوؼیت فؼال دس  -2-4-3

 ًسثت دسصذ تیىاسی دس ضْش تشاساس آهاس سسوی ٍ اعالػات هَجَد.

ٍ تغییشات آى دس هٌاعك هختلف ضْش ٍ ضٌاخت ضَاتظ ٍ هؼیاسّایی وِ دس ایي تغییشات،  ّا ساختواىهسائل هشتَط تِ اسصش صهیي،  -3-4-3

 .اًذ داضتِ وٌٌذُ تؼییيًمص 

دس صهیٌِ  گزاسی سشهایِلیوت توام ضذُ، ٍضغ خشیذ ٍ فشٍش، اجاسُ ٍ غیشُ( ٍ اهىاًات هختلف ) سىيّای هشتَط تِ ه ّضیٌِ-4-4-3

 هسىي دس ضْش.

صٌؼت، وطاٍسصی، ) هختلف ّای تخصهحلی دس صهیٌِ سضذ ٍ تَسؼِ التصادی ضْش تِ تفىیه  ّای اسگاىتشًاهِ آتی دٍلت ٍ  -5-4-3

 الصم دس ّش تخص. گزاسی سشهایِتجاست ٍ خذهات(، ّوشاُ تا تؼییي هیضاى 

 امکانات مالی، اعتباسی، فنی و اداسی -5-3

 دس ػوشاى ضْش. هؤثش ّای ساصهاىاهىاًات هالی ٍ فٌی ضْشداسی ٍ سایش  -1-5-3

 هؤثش دس ػوشاى ضْش. ّای ساصهاىایش چگًَگی سضذ دسآهذّا ٍ اػتثاسات ضْشداسی ٍ س -2-5-3

 هٌاتغ هالی ٍ اػتثاسی جذیذ تشای سفغ ووثَدّا ٍ ًیاصّای ػوشاًی ضْش. تأهیياهىاًات  -3-5-3

 ی ػوشاًی ضْش.ّا فؼالیتاهىاًات ٍ چگًَگی هطاسوت هشدم دس  -4-5-3

ػوشاًی ضْش،  ّای عشحٍ اجشای سیضی  تشًاهِاهىاًات ٍ هطىالت جزب، آهَصش ٍ ساصهاًذّی ًیشٍی اًساًی هتخصص دس صهیٌِ  -5-5-3

 هشتَط. ّای ساصهاىتِ هٌظَس تجْیض ضْشداسی ٍ سایش 
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هؤثش دس  ّای ساصهاىٍ سایش  ٍضؼیت لَاًیي ٍ همشسات هَجَد هشتَط تِ ػوشاى ضْش، هالىیت صهیي ٍ اختیاسات ٍ ٍظایف ضْشداسی -6-5-3

 ػوشاى ضْش.

 خصوصیات کالبذی شهش -6-3

 دس ول ضْش. ّا آى ًحَُ استفادُ اص اساضی ضْش ٍ هحاسثِ سغَح، دسصذ ٍ سشاًِ-1-6-3

ای سثض( ٍ تؼییي ٍضغ ووّی ٍ ویفی والثذی واسوشدّای هختلف ضْشی)آهَصضی، تْذاضتی، دسهاًی، هزّثی، ٍسصضی، فشٌّگی، فض-2-6-3

 ًیاصّا دس ٍضغ هَجَد. ووثَدّا

غیشُ( دس هٌاعك هختلف ضْش، تا دس ًظش گشفتي  ٍ فشٍضی خشدُای)آهَصضی، تْذاضتی، فضای سثض،  ًحَُ تَصیغ خذهات هحلِ -3-6-3

 گٌجایص ٍ ضؼاع واسوشد ّش یه اص خذهات.

 تافت ٍ ساصهاى ضْشی ّوشاُ تا تؼییي هحذٍدُ هحالت هختلف دس ضْش ٍ چگًَگی سٍاتظ آى تا یىذیگش.-4-6-3

 .ّا ساختواىاص  تشداسی ًوًَِتشاون ولی ساختواًی هسىًَی دس هٌاعك هختلف ضْش، اص عشیك تاصدیذّای هحلی ٍ -5-6-3

لف ضْش، اص ًظش ًَع هصالح ٍ ویفیت ساختواى)لاتل استفادُ، هشهتی، هسىًَی دس هٌاعك هخت ّای ساختواىٍضؼیت ولی  -6-6-3

 .ّا ساختواىاص  تشداسی ًوًَِتْذاضتی ٍ غیشُ، اص عشیك تاصدیذّای هحلی ٍ  تأسیساتتخشیثی(، تجْیضات ٍ 

 هسائل ووّی ٍ ویفی هشتَط تِ ٍضغ هسىي دس ضْش ٍ هحالت هختلف ٍ ووثَدّا ٍ هطىالت هشتَط تِ تْیِ هسىي دس ضْش. -7-6-3

 ّای ساصهاىٍضغ هالىیت اساضی دس ضْش، تا تفىیه ًَع هالىیت خصَصی ٍ ػوَهی)ضْشداسی، اٍلاف، ساصهاى صهیي ٍ سایش  -8-6-3

 ػوَهی(.

 هشتَعِ. ّای ساصهاىتاسیخی، تا استفادُ اص اعالػات ٍ ضَاتظ حفاظت ّای  حَعٍِضغ تٌاّا ٍ ه -9-6-3

ّا، ووثَدّا،  ضْشی آب ٍ فاضالب، تشق، تلفي، گاص ٍ غیشُ(، سشاًِ تأسیسات)ّا ضثىِهَلؼیت، گٌجایص ٍ ویفیت هشاوض ٍ  -11-6-3

 .ّا آى ٍ اهىاًات گستشش ّا هحذٍدیت

ٍ غیشُ(، ووثَدّا ٍ هطىالت هَجَد دس  ًطاًی آتصوطتاسگاُ، غسالخاًِ، گَسستاى، دفغ صتالِ، ) ٍضغ ویفی، ووّی تجْیضات ضْشی-11-6-3

 ایي صهیٌِ.

)عَل ٍ ػشض ٍ ضیة، ًَع ّا تماعغٍ هطخصات هؼاتش ٍ  تٌذی ضثىٍِ هؼاتش پیادُ، اص لحاػ سیستن  ّا خیاتاى تٌذی ضثىٍِضغ -12-6-3

 غیشُ(. پَضص ٍ

سیستن استثاعی، حجن، ویفیت، ًحَُ وٌتشل، هطىالت هشتَط تِ ) ػثَس ٍ هشٍس ػوَهی ٍ خصَصی، دس ضْش هسائل هشتَط تِ-13-6-3

 ، تؼذاد ٍسایظ ًملیِ ػوَهی ٍ خصَصی، تؼذاد تصادفات، حجن ػثَس ٍ هشٍس دس هسیشّا ٍ ًماط تحشاًی ٍ غیشُ(.ٍآهذ سفتّای  ًماط ٍ گشُ
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