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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 تفصیلی شهر هاي طرحطالعات تهیه شناخت م

 

 مشروح و تفصیلی مناطق، محالت مختلف شهر های بررسی     -1
 ػوَهی ٍ تؼییي هٌاعك تشای تْیِ عشح تفصیلی ّای تشسسی -1-1

دس ػوشاى ضْش، اهکاًات هطاسکت هشدم ٍ تخص  هؤثش ّای ساصهاىتشسسی اهکاًات هالی، فٌی ٍ اجشایی ضْشداسی ٍ سایش  -1-1-1
ػوشاًی ضْش، ٍ دس صَست لضٍم تؼذیل پیطٌْادّای ّای  ٍ تشًاهِ ّا عشحخصَصی، اسصیاتی کوثَدّای اػتثاسی الصم تشای اجشای 

 اجشایی. ّای ٍالؼیتاسائِ ضذُ دس جْت تغثیك تا 
ٍ  ّا اٍلَیتتشسسی ًظشات ضْشداسی، ضَسای ضْش، سایش ًْادّای هحلی ٍ هشدم دس صهیٌِ ًیاصّای ػوشاًی هحالت هختلف،  -2-1-1

 تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش.ّای  ٍ تشًاهِ ّا عشحتا  ّا آى تلفیكی ّا حل ساُ ٍجَی جست
هغالؼات تشای هٌاعك هختلف، تا تَجِ تِ هسائل ٍ  تشسسی ٍ پیطٌْاد هحذٍدُ هغالؼات عشح تفصیلی ٍ تؼییي اٍلَیت اًجام -3-1-1

 هطکالت ػوشاًی، ًیاصّای ضْش ٍ اهکاًات اجشایی ضْشداسی.
 تشسسی خصَصیات هٌاعك ٍ هحالت ٍالغ دس هحذٍدُ هغالؼات تفصیلی -2-1
هصَب هشتَط تِ هؼاتش ٍ فضاّای ضْش، تغییشاتی کِ دس ٍضغ  ّای عشحتِ تفکیک اساضی،  ّای هشتَط ًمطٍِ تشسسی  آٍسی جوغ -1-2-1

 هَجَد. ّای ٍضغ ًمطٍِاسد ضذُ است ٍ تٌْگام کشدى  ّا خیاتاى تٌذی ضثکِ
، ضْشداسی) ٍ هؤسسات ػوَهی ّا ساصهاىتشسسی هطشٍح هسائل هشتَط تِ هالکیت صهیي ٍ تؼییي هحل ٍ همذاس اساضی هتؼلك تِ  -2-2-1

 شی ٍ اٍلاف ٍ غیشُ(.ساصهاى صهیي ضْ
 ، سشلفلی ٍ غیشُ دس هحالت هختلف.ّا ساختواىتشسسی تغییشات لیوت اساضی،  -3-2-1
تشای استفادُ دس  ّا آى تا اهکاًات اجشایی ٍ تکویل ّا آى ٍضغ هَجَد استفادُ اص اساضی دس هحل، تِ هٌظَس تغثیك ّای ًمطِکٌتشل -4-2-1

 عشح تفصیلی.
پیطٌْادی دس عشح تَسؼِ ٍ  ّای تشاکنتشسسی تشاکن هَجَد)جوؼیتی ٍ ساختواًی( هٌاعك ٍ هحالت هختلف هَسد هغالؼِ، کٌتشل  -5-2-1

 تشای اًغثاق تیطتش تا ٍالؼیات ٍ اهکاًات اجشایی. ّا آى ػوشاى ضْش، ٍ دس صَست لضٍم تؼذیل
ی، کیفیت ساختواًی )تخشیثی، هشهتی، ٍاحذ اسصش ًگْذاسی(، تؼذاد عثمات اص ًظش ًَع هصالح، هؼواس ّا ساختواىتشسسی ٍضغ  -6-2-1

 .تشداسی ًوًٍَِ غیشُ دس هحالت ٍ هٌاعك هختلف هَسد هغالؼِ، تشاساس هطاّذات هحلی ٍ  ّا ساختواى
تا تَجِ تِ ضَاتظ ٍ  ّا آى ِّای تاسیخی، دس ساتغِ تا فضاّای اعشاف آى ٍ تؼییي حشین ٍ ضَاتظ حفاظتی هشتَط ت تشسسی هحَعِ -7-2-1

 هسؤٍل. ّای ساصهاىهؼیاسّای تؼییي ضذُ تَسظ 
 ی هَجَد)عَل ٍ ػشض، سغح هفیذ، همغغ ػشضی، دسصذ ضیة، ًَع پَضص آى(.ّا خیاتاىتشسسی ٍ تشداضت ٍضغ ضثکِ  -8-2-1
 تیٌی پیص تٌذی ضثکِ، تا تَجِ تِ ّا پاسکیٌگهْن ٍ هَلؼیت ٍ حجن  ّای تماعغ ٍ ّا خیاتاىتشسسی ٍ تؼییي حجن ػثَس ٍ هشٍس دس  -9-2-1

 ضذُ دس عشح تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش.
اص ًظش ٍضغ  ّا آى ضذُ دس عشح دس هحل، ٍ تشسسی هسائل ٍ هطکالت هشتَط تِ اجشای تیٌی پیصی اصلی ّا خیاتاىکٌتشل هسیش  -11-2-1

هسیشّا تشاساس پیطٌْادّای عشح  تشیي هٌغمیاجشایی، هسائل اجتواػی ٍ کالثذی ٍ غیشُ، اًتخاب ّای  هالکیت تفکیک اساضی، ّضیٌِ
 تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش.

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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دس عشح تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْش ٍ تشسسی هسائل ٍ هطکالت هشتَط تِ اجشای آى، تِ  تیٌی پیصکٌتشل ًحَُ استفادُ اص اساضی  -11-2-1
 هٌظَس لغؼیت تخطیذى تِ آى دس عشح تفصیلی.

 ٍ ًوَداسّای الصم اص ٍضغ هَجَد.ّا  ، ًحَُ استفادُ اص اساضی ٍ سایش ًمطِّا خیاتاىّای ضثکِ  ٍ ًمطِ ّا گضاسشتْیِ  -12-2-1

 طالعاتمباحث مربوط به تحلیل م

 

 ها بررسیتجسیه و تحلیل و استنتاج از 
اًجام ضذُ دستاسُ ٍضغ هَجَد  ّای تشسسیاص هغالؼات، آهاس ٍ اعالػات تِ دست آهذُ ٍ  گیشی ٍ ًتیجِ تٌذی جوغ، تجضیِ ٍ تحلیل، تٌذی عثمِ

 گیشد: هی هٌغمِ، ضْش ٍ حَصُ ًفَر آى تِ هٌظَس دستیاتی تِ ًتایج صیش صَست

 نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر    1
 چگًَگی ػولکشدّای اصلی التصادی دس حَصُ ًفَر ضْش، ٍ تحَالت کلی آى دس آیٌذُ. تیٌی پیص-1-1
 چگًَگی تَصیغ جوؼیت دس حَصُ ًفَر ضْش ٍ احتواالت سضذ ٍ تحَل آى دس آیٌذُ. -2-1
ساُ، آب آضاهیذًی، تشق ٍ پست(، خذهات سفاّی)آهَصش، ) صیشتٌایی أسیساتتتشآٍسد کوثَدّای اساسی دس ٍضغ هَجَد دس صهیٌِ  -3-1

دسهاًی، تْذاضتی ٍ سایش ًیاصّای ضشٍسی تستِ تِ ػشف ٍ احتیاجات هحلی(، سایش تجْیضات هؤثش دس سًٍذ سضذ ٍ تَسؼِ التصادی ٍ 
 اجتواػی حَصُ ًفَر.

 کت اّالی ٍ ًْادّای هحلی، تشای تشآٍسدى ًیاصّای ػوشاًی حَصُ ًفَر ضْش.هٌاتغ هالی ٍ چگًَگی هطاس تأهیياهکاًات  تیٌی پیص -4-1
 اسائِ کلیات چاسچَب پیطٌْادی تشای تَسؼِ ٍ ػوشاى حَصُ ًفَر ضْش. -5-1
 

 نتایج مربوط به شهر    2
 تؼییي ػولکشد ٍ ًمص غالة التصادی ضْش ٍ ٍضغ هَجَد. -1-2
 ًمص ٍ سًٍذ تَسؼِ التصادی ضْش دس آیٌذُ. تیٌی پیص -2-2
 احتواالت سضذ ٍ تحَالت جوؼیت ضْش دس آیٌذُ. تیٌی پیص -3-2
 اسصیاتی اهکاًات سضذ کالثذی ٍ تَسؼِ ضْش، تؼییي جْات، حذٍد هٌغمی ٍ هشاحل هختلف تَسؼِ ضْش دس آیٌذُ. -4-2
هؤثش  ّای ساصهاىاػتثاسات ػوشاًی، تَسظ سایش  تأهیيٌذُ ٍ اهکاًات افضایص دسآهذّا ٍ اهکاًات هالی ٍ فٌی ضْشداسی دس آی تیٌی پیص -5-2

 دس ػوشاى ضْش.
، آب، تشق، ًٍمل حولصیشتٌایی)ضثکِ ػثَس ٍ هشٍس ٍ  تأسیساتتشآٍسد کوثَدّا)کوّی ٍ کیفی( ٍ ًیاصّای ػوشاًی ضْش دس صهیٌِ هسکي،  -6-2

سغحی، تلفي، گاص ٍ غیشُ(، خذهات سفاّی )آهَصضی، تْذاضتی ٍ دسهاًی، فشٌّگی، هزّثی، ٍسصضی، فضای سثض ٍ  ّای آبفاضالب، دفغ 
 تجاسی، اداسی ٍ غیشُ( ٍ اهکاًات سفغ ًیاصّای هضتَس دس آیٌذُ.) ی اصلی ضْشّا کاستشی غیشُ( ٍ سایش 

 َسد تَجِ لشاس گیشد.کالثذی ضْش ه سیضی عشحتثییي هؼیاسّا ٍ ضَاتغی کِ تایذ دس  -7-2
ٍ الگَی پیطٌْادی، تِ  حل ساُی تِ دست آهذُ تشای سضذ ٍ تَسؼِ ضْش ٍ اًتخاب تْتشیي ّا حل ساُحجن تٌذی، تٌظین ٍ همایسِ  -8-2

 ّایی ىساصها، ضْشداسی، جْادساصًذگی ٍ سایش ساُ ٍ ضْشساصیهسؤٍل )دفتش فٌی استاًذاسی، اداسُ کل  ّای ساصهاىتا  ًظش تثادلهٌظَس 
ٍ  تأکیذگیشًذ( ٍ ًْادّای هحلی )ضَسای ضْش، ضَسای هحلی ٍ هؼتوذیي هحل(، تشای  هی ػوشاى ضْش لشاسّای  کِ دس ساتغِ تا تشًاهِ

 احتواالً تؼذیل الگَی ًْایی تَسؼِ ضْش.
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