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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 هاي تفصیلی شهر شناخت مطالعات تهیه طرح

 تهيه الگوی نهایی     3
 رضذ ترٍ هطخع ساختي آثار  تٌذی جوغهختلف هطالؼات اًجام ضذُ،  ّای تخصدر ّا  تذٍیي ًتیجِ ًْایی تجسیِ ٍ تحلیل

تِ ًحَی کِ تتَاًٌذ هثٌای تْیِ طرح در هراحل تؼذی لرار گیرًذ،  رتط ری ّای سازهاىًظرات  تٌذی جوغکالثذی ضْر در آیٌذُ ٍ 
اًجام ّای  از هطالؼات ٍ تجسیِ ٍ تحلیلٍ ًوَدارّای الزم در هَرد ّر لسوت  ّا جذٍلهرتَط،  ّای گسارشّا،  ّوراُ تا کلیِ ًمطِ

 ترای تػَیة ًْایی. ّا آى ضذُ، ٍ ارائِ
ٍ در هَاردی کِ تٌا تِ دالیلی ضرٍرت داضتِ تاضذ، تا ) ّای ػوَهی، ضْری، هَضَع هطالؼات تٌذّای فَق، تِ همیاس یا  ًمطِ

ّای حَزُ ًفَر تا همیاس )ٍ در هَاردی کِ تٌا تِ دالیل ضرٍرت داضتِ تاضذ تا ًظر کارفرها  (، ًمطِتر کَچکًظر کارفرها، تِ همیاس 
 ."هٌاسة دیگر تْیِ ٍ ارائِ خَاّذ ضذ ّای همیاسّا، تستِ تِ هَرد، تا  ( ٍ سایر ًمطِتر کَچکتِ همیاس 

 

 جامع و توسعه و عمران مباحث مربوط به تهيه طرح -
ّای گًَاگَى ٍ تؼذ از آًکِ تؼذاد جوؼیت، ٍضغ التػادی جوؼیت،  ٍ تررسی دلیك در زهیٌِتؼذ از تجسیِ ٍ تحلیل ٍ غَر  "

هؼلَم  ّا هحذٍدیتًیازّای جوؼیت ٍ خػَغیات آى در راتطِ تا التػاد ضْر ٍ هٌطمِ، ًمص ضْر در دُ سال آیٌذُ ٍ اهکاًات ٍ 
کِ ای  ٍلی ًکتِ درآٍردرح را پیطٌْاد ًوَد ٍ تِ هرحلِ اجرا تَاى دست تِ ارائِ طرح زد؛ ٍ پس از ارزیاتی ّوِ جَاًة، ط هی گردیذ،

ترخَردار تاضذ، ٍ طرح تٌْا ترای دُ سال آیٌذُ  ًگری آیٌذُتایستی از یک ریسی  ترًاهِتاضذ، آى است کِ  هی لاتل اّویت ًْایت تی
 ."اضذپیطٌْاد ًطَد، تلکِ تِ ًحَی ارائِ گردد کِ در ارتثاط تا آیٌذُ ضْر ًیس لرار داضتِ ت

 های مربوط به حوزه نفوذ شهر تهيه طرح و برنامه    1
اجتواػی ٍ ًیازّای     ٍ پیطٌْادی هٌاسة ترای حل هسائل ٍ هطکالت حاد هَجَد در زهیٌِ تَسؼِ التػادی  ّا حل راُ -1-1

 زیرتٌایی، خذهات رفاّی ٍ غیرُ(. تأسیسات) فَری ػوراًی حَزُ ًفَر
حَزُ ًفَر، تِ  هَردًیازاجتواػی ٍ الذاهات ػوراًی     پیطٌْادّای ػولی ترای تاال تردى سطح رضذ ٍ تَسؼِ التػادی  -2-1

هٌظَر تَسؼِ ٍ ػوراى ضْر ٍ ایجاد تؼادل در تَسؼِ ضْر ٍ هراکس جوؼیتی ٍالغ در حَزُ ًفَر آى، تا در ًظر گرفتي اهکاًات 
 جرایی هرتَط.ا ّای سازهاىتالمَُ ٍ تالفؼل هٌطمِ ٍ 

راُ، آب آضاهیذًی، ترق ٍ پست(، ٍ تَزیغ ) زیرتٌایی تأسیساتتَسؼِ ٍ ػوراى حَزُ ًفَر، چگًَگی استمرار  هذت هیاىطرح  -3-1
 آهَزضی، درهاًی، تْذاضتی ٍ سایر ًیازّای ضرٍری تستِ تِ ػرف ٍ احتیاجات هحلی(.) خذهات رفاّی

کلی اػتثارات الزم ترای اجرای طرح ٍ پیطٌْادّای ارائِ ضذُ تا در ًظر گرفتي حذٍد اػتثارات ٍ اهکاًات  تیٌی پیص -4-1
 اجرایی هرتَط. ّای سازهاى

 ٍ چگًَگی اجرای پیطٌْادّای ارائِ ضذُ. ّا اٍلَیت -5-1

 تهيه طرح توسعه و عمران شهری    2
 ًمطِ ًَع استفادُ از اراضی ضْر. -1-2

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 ًمطِ هراحل هختلف تَسؼِ آتی. -2-2
 ًمطِ ػوَهی تراکن هٌاطك ٍ هحالت هختلف ضْر. -3-2
 ّای پیطٌْادی ضاهل حرین ضْر)حَزُ استحفاظی(، هحذٍدُ لاًًَی ٍ هحذٍدُ خذهاتی ضْرداری. ًمطِ هحذٍدُ -4-2
 ی هَجَد ٍ پیطٌْادی(.ّا خیاتاىًمطِ ضثکِ ارتثاطی ضْر) -5-2
 .ّا خیاتاىٍ ػرؼ  تٌذی درجًِمطِ  -6-2
 هرتَط تِ ضْرداری.ّای  ٍ سایر پرٍشُ ّا خیاتاىاجرای پرٍشُ  تٌذی هرحلًِمطِ  -7-2
 رٍزهیٌی در ضْر. ّای آبٍ ًحَُ دفغ  ّا خیاتاىًمطِ ضیة  -8-2
 ضْر. هسؤٍل در ػوراى ّای سازهاىتِ تفکیک ٍظایف ضْرداری ٍ سایر  ّای هرتَط ًمطِ -9-2

 کلیات ضَاتط ٍ همررات ساختواًی ٍ ضْرسازی در ضْر ٍ هٌاطك خاظ ضْری. -11-2
از لثیل آب ٍ فاضالب، ترق ٍ تلفي( تا تَجِ تِ هطالؼات ) ضْری تأسیساتًیازّای آتی ضْر در زهیٌِ  تیٌی پیص -11-2

 .هَردًظرریسی  ترًاهِّای  در دٍرُ ّا آى تأهیيٍ اهکاًات  ّا اٍلَیتهسؤٍل، تؼییي  ّای سازهاى
 ٍ غیرُ(. ًطاًی آتصکطتارگاُ، غسالخاًِ، گَرستاى، سیستن دفغ زتالِ، ) ًحَُ ایجاد ٍ تَسؼِ تجْیسات ضْری تیٌی پیص -12-2
کلی، در زهیٌِ چگًَگی استفادُ از استؼذادّا ٍ اهکاًات رضذ ٍ تَسؼِ التػادی ضْر، تِ ّای  ارائِ پیطٌْادّا ٍ تَغیِ -13-2

 طرح تَسؼِ ٍ ػوراى ضْر. ّای تیٌی پیصهٌظَر تکویل ٍ تحمك ّر چِ تیطتر 
 ّای فَق، تِ تفکیک ٍضغ هَجَد ٍ پیطٌْادی. ٍ ًمطِ ّا طرحگسارش تَجیْی، جذاٍل ٍ ًوَدارّای هرتَط تِ  -14-2

 های توسعه و عمران شهر تهيه برنامه    3
ضْر، ضاهل کلیِ کارّای ػوراًی است کِ طثك طرح تَسؼِ ٍ ػوراى ضْر تایذ تِ ضْرداری،  هذت هیاىترًاهِ ػوراًی  -1-3

 در ضْر تِ هرحلِ اجرا درآیذ. ّا تخصدٍلتی ٍ سایر  ّای سازهاى
 ضْرداری(، تا تَجِ تِ هفاد لاًَى ًَسازی ٍ ػوراى ضْری، یا لَاًیي جایگسیي آى تْیِ سالِ پٌج) هذت کَتاُترًاهِ ػوراًی  -2-3

 .ضَد هی
هؤثر در ػوراى ضْر، هاًٌذ آهَزش ٍ پرٍرش،  ّای سازهاى( تفکیک ضذُ، هرتَط تِ سایر سالِ دُ)هذت کَتاُترًاهِ ػوراًی  -3-3

 تْذاری ٍ غیرُ.
در  ّا آى اػتثارات ٍ تمسین تیٌی پیص، ّا اٍلَیتّا،  ترًاهِ تٌذی زهاىهرتَط تِ  ّای جذٍلٍ  تَجیْی، ًوَدارّا ّای گسارش -4-3

 .ّا ترًاهٍِ  ّا طرح، ترای اجرای هَردًیازاجرایی ٍ ّوچٌیي سازهاى ٍ ًیرٍی اًساًی ّای  ٍ دٍرُ ّا تخص
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