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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 هاي تفصیلی شهر شناخت مطالعات تهیه طرح

 تفصیلی هاي طرحتهیه 
 بٍ تزتيب ايلًیت تفصيلی محالت ي مىاطق تعييه شدٌ َاي وقشٍتُيٍ -1

ی اغلی ٍ فزػی(، تؼییي ًحَُ استفادُ اس ّا خیاتاىّای لاتل دستزسی)ضوي تؼییي وف  تا حذ وَچِ ّا خیاتاىًمطِ ضثىِ  -1-1
خوؼیتی ٍ ساختواًی تزاساس پیطٌْادّای عزح تَسؼِ ٍ ػوزاى ضْز ٍ  ّای تزاونتفػیلی( ٍ لغؼی ضذُ ٍ ) اراضی هطزٍح

 هطزٍح هحلی، تِ همیاس حذالل. ّای یتزرسًتایح حاغلِ اس 
، ساسی هحَعِّای فضاّای ضْزی،  ًوًَِ تزای ًطاى دادى هَارد ػولی پیطٌْادّای تفػیلی اس لثیل ًمطِ ّای ًمطِ -2-1

 هسىًَی ٍ غیزُ، در هَارد لشٍم. ّای ساختواى
 تًجيُی ضميمٍ طزح َاي گشارشتُيٍ ضًابط ي مقزرات ي     -2

 ػوزاًی ضْز تزای تغثیك تا عزح تفػیلی. سالِ پٌحپیطٌْادّای اغالحی السم در هَرد تزًاهِ  -1-2
، تفىیه سهیي ٍ احذاث تٌا، احذاث ٍ تَسؼِ هؼاتز، هیادیي، ّا تزاونضَاتظ ٍ همزرات هزتَط تِ ًحَُ استفادُ اس اراضی،  -2-2

 .فضاّای ضْزی ٍ غیزُ، تا تَخِ تِ پیطٌْادّای عزح تفػیلی
 .ّا تزًاهٍِ  ّا عزح تز اخزای وٌٌذگاى ًظارتالسم تزای وادر فٌی ضْزداری ٍ سایز هدزیاى ٍ  ّای دستَرالؼول -3-2
 ٍ تَضیحات هزتَط تِ پیطٌْادّای عزح تفػیلی. ّا گشارشسایز  -4-2

 جشئيات شُزساسي َاي وقشٍاوجام مطالعات ي تُيٍ  -3

ػوزاًی تْیِ ضَد، ضاهل هزاحل  سالِ پٌحٍ تفػیلی، در چارچَب تزًاهِ خاهغ  ّای عزحوِ لاػذتاً تایذ ّوسَ تا اخزای  ّا عزحایي 
 ٍ هحَرّای سیز است:

 )یا تزًاهِ راّثزدی ػولیاتی ضْز ٍ ضْزداری(ػوزاًی ضْز سالِ پٌحتزًاهِ  ّای عزحتزرسی هطزٍح هزتَط تِ  -1
ػوزاًی ضْز، ّوزاُ تا ضَاتظ ٍ هؼیارّایی وِ تزاساس  سالِ پٌحتزًاهِ ّای  ٍ هطخػات پزٍصُ تزرسی ٍ تؼییي فْزست -1-1

 تایست هَرد تَخِ لزار گیزد. هی تفػیلی ّای عزحپیطٌْادّای عزح تَسؼِ ٍ ػوزاى ضْز یا 
، هیادیي، فضاّای سثش، هزاوش ّا خیاتاىػوزاًی ضْز)اػن اس  سالِ پٌحضْزساسی در تزًاهِ ّای  تؼییي هَلؼیت لغؼی پزٍصُ -2-1

سایز فضاّای ضْزی، ٍ هٌاعمی وِ در همیاس ضْزی احتیاج تِ عزح ٍ ًمطِ تا تؼییي خشئیات دارًذ(، ٍ ّوچٌیي،  ّا، هحلِ
 ضًَذ. تزداری ًمطِهشتَر تایذ  ّای عزحتؼییي هحذٍدُ هٌاعمی وِ تزای تْیِ 

، هؼواری تٌاّای ٍالغ در هحذٍدُ هغالؼات، فضاّای ّا ساختواىتِ هالىیت، ویفیت هزتَط  ّای تزرسیاًدام هغالؼات ٍ  -3-1
 پیطٌْادی خشئیات ضْزساسی هَرد تَخِ لزار گیزد. ّای عزحضْزی ٍاحذ ارسش ٍ سایز ػَاهلی وِ تایذ در 

  سالِ پٌحضذُ در تزًاهِ  تیٌی پیص ّای عزحّای خشئیات ضْزساسی در  تْیِ ًمطِ -2
خظ پزٍصُ، هماعغ عَلی ٍ ػزضی اخزایی، خشئیات ) ٍ هؼاتز احذاثی ٍ تؼزیضی ّا خیاتاىّای خشئیات ضْزساسی  ًمطِ -1-2

ٍ غیزُ( تِ همیاس  ّا وطی خظ، ّا تماعغ، ّا آى اعزاف ّای پارویٌگرٍّا،  هزتَط تِ هَلؼیت ٍ خػَغیات فضاّای سثش، پیادُ
 حذالل .

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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ّای  تِ ًحَی وِ تْیِ ًمطِ) ٍ فضاّای سثش ّا پارنهیادیي ٍ فضاّای تاس ضْزی، ّای خشئیات ضْزساسی  ًمطِ -2-2
 هوىي تاضذ(. ّا آى تزاساس ساسی هحَعِ

ضذُ، تزای رفغ احتیاخات ػوَهی ضْزی، در تزًاهِ  تیٌی پیصّای خشئیات ضْزساسی هزاوش هحالت ٍ سایز هٌاعك  ًمطِ -3-2
 ػوزاًی ضْز تِ همیاس هٌاسة.  سالِ پٌح

 سالِ پٌحتْیِ ضذُ ٍ در غَرت لشٍم، پیطٌْاد اغالحات ضزٍری در تزًاهِ   ّای عزحّای همذهاتی تا تَخِ تِ  تزآٍرد ّشیٌِ -4-2
 ػوزاًی ضْز، تا در ًظز گزفتي اهىاًات ضْزداری ٍ سایز هٌاتغ هالی هزتَط.

اخزایی ٍ ضَاتظ ٍ هؼیارّای ساختواًی، هؼواری ٍ ضْزساسی  ّای دستَرالؼولَدارّا، ، ًوّا خذٍلتَخیْی،  ّای گشارش -5-2
 فَق تایذ هَرد تَخِ لزار گیزد. ّای عزحوِ تا در ًظز گزفتي 

 

 زمیه سازي  آماده هاي طرح
 َاي مسکًوی جُت تعييه حًسٌ یابی مکان-1

وِ اٍالً تؼذادی اس ضْزّا فالذ عزح خاهغ ّستٌذ، ثاًیاً  ضَد هی ساسی سهیي اس ایٌدا ًاضی ضزٍرت تمذم ایي هزحلِ اس آهادُ
، عزح ّادی در توله ساسهاى سهیي ضْزی خارج اس هحذٍدُ عزح خاهغ لزار دارًذ، ثالثاً در ضْزّای دارای ّای سهیيتسیاری اس 

، ٍالؼیت ّا آى دلیل لذهت عزح خاهغ تؼییي ضذُ است. راتؼاً در تؼضی ضْزّا تِ هذت وَتاُهحَر تَسؼِ ضْز تِ غَرت ولی ٍ تزای 
ٍ تذٍى تزًاهِ ٍ اختػاظ  لاػذُ تیوٌذ. تٌاتزایي تزای خلَگیزی اس تَسؼِ ضْز تِ غَرت  ًوی عزح هغاتمت ّای ًگزی آیٌذُهَخَد تِ 

 هىاى هٌغمِ هسىًَی تزاساس ضَاتظ ٍ پس اس تحمیمات السم، هطخع تِ وارتزی هسىًَی، ّا وارتزی هٌاسة سایز  ّای سهیي
 گزدد. هی

 ساسي  آمادٌتُيٍ طزح -2

ٍ تفػیلی است، لذا ایي هزحلِ تزای ضْزّایی وِ دارای  خاهغ ّای عزحسهیي، اداهِ هٌغمی ٍ السم  ساسی  آهادًُظز تِ ایٌىِ 
، ٍلی اگز تزای ضْزی عزح ضَد هی ٍ خشئیات ضْزی هحذٍد ّای اخزایی ًمطِهغالؼات ٍ تْیِ  عزح خاهغ ٍ تفػیلی ّستٌذ تِ اًدام

 ساسی  آهادُتْیِ ضذُ تا ضزایظ هَخَد ضْز هغاتمت ًذاضتِ تاضٌذ، فزایٌذ تْیِ عزح  ّای عزحخاهغ ٍ تفػیلی تْیِ ًطذُ تاضذ ٍ یا 
 گزدد. هی تز عَالًیٍ  تز پیچیذُ
 ساسي  آمادٌاجزاي طزح  -3

 یاتذ. هی اغلی تِ هزحلِ خذٍل ٍ آسفالت اداهِّای  ٍ تا رسیذى ضثىِ ضَد هی ، ػولیات اخزایی ضزٍع2فاس ّای  ًمطِ تائیذپس اس 
 ياگذاري سميه -4

اغلی تِ هزحلِ خذٍل ٍ آسفالت تَسظ ساسهاى سهیي ضْزی، ٍاگذاری سهیي تِ هتماضیاى هسىي خْت ّای  پس اس رسیذى ضثىِ
 ساسی  آهادٍُ تِ هَاسات ػولیات ساختواًی ٍاحذّای هسىًَی، سایز ػولیات تالیواًذُ در  ضَد هی اث ٍاحذّای هسىًَی آغاساحذ

 گیزد. هی اًدام
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