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 هاي شهري در ایران فرایند تهیه طرح

 طرح فرایند پس از تهیه
 

 گیطز: هی زض سِ هطحلِ ضکلضْطی  ّای ططحفطایٌس پس اظ تْیِ 
 الف: تصَیة،

 ب: اتالؽ،  
 ج: اخطا. 

 .. هسیطّای ذاظ ذَز ضا طی.، تفصیلی، ّازی ٍخاهغ ّای ططحگًَاگَى ضْطی اظ لثیل  ّای ططحّط یک اظ ایي هطاحل زض 
 ایي هطاحل ٍ هسیطّا ضطح زازُ ذَاّس ضس. ازاهِکٌٌس کِ زض  هی

 شهریجامع  های طرحفرایند تصویة 
ضْطی ٍ  خاهغ ّای ططحلاًَى ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى، ٍظیفِ تطضسی ٍ تصَیة ًْایی  2تا استٌاز تِ هازُ 

ضَضای ػالی  تط ػْسُضْطساظی،  ّای ًاهِ آییيتفصیلی، ٍ ّوچٌیي تصَیة هؼیاضّا ٍ ضَاتط ٍ  ّای ًمطِزض ذاضج اظ  ّا آى تغییطات
ضْطی ضا خاهغ  ّای ططح، هطاحل تطضسی ٍ تصَیة 1/4/1371ضْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى ًْازُ ضسُ است. ایي ضَضا زض خلسِ هَضخ 

 لاًَى تأسیس ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى تِ ضطح ظیط تِ تصَیة ضساًسُ است:  4هازُ  1تا استٌاز تِ تٌس 

 هسار نفر 200شهرهای تا جمعيت تيش از  جامع های طرحالف: مراحل تررسی و تصویة 
 حساکثط ظطف یک هاُ ٍ اضسال گعاضش تطضسی، تِ زتیطذاًِ ضَضای ػالی. ضیعی استاى تطًاهِضَضای تطضسی ططح زض  -1

ًیع پیطٌْاز زّس کِ تغییطات ٍ اصالحاتی زض آى صَضت گیطز ظهاى اًدام آى ضا  ضیعی استاى تطًاهِضَضای تثصطُ: زض صَضتی کِ 
تطای تطضسی هحسٍز هدسز ططح ٍ ضسیسگی تِ  استاى ضیعی تطًاهِضَضای تؼییي ذَاٌّس کطز. تسیْی است زض ایي صَضت هْلت 

ضیعی  تطًاهِضَضای تغییطات ٍ اصالحات یک هاُ تؼس اظ تاضید تحَیل هدسز؛ ططح ذَاّس ضس ٍلی تِ ّط حال ظهاى تطضسی ططح زض 
 خوؼاً ًثایس اظ زٍ هاُ تداٍظ کٌس. استاى

تَسط زتیطذاًِ ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی  ّا تطضسیّای فٌی ًاهثطزُ زض ظیط ٍ گعاضش ًتایح  کویتِ تطضسی ططح زض  -2
 ایطاى:

طاث هی) ، ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش ػالیضاُ ٍ ضْطساظیکالثسی؛ هتطکل اظ ًوایٌسگاى ٍظاضت کطَض، ٍظاضت  ٍ کویتِ فٌی-2-1
ًیطٍّای هسلح ٍ ساظهاى  پطتیثاًی ٍ، ٍظاضت ًیطٍ، ٍظاضت کطاٍضظی، ٍظاضت زفاع ظیست هحیطفطٌّگی(، ساظهاى حفاظت 

 خلسِ(. 3تطًاهِ ٍ تَزخِ)حساکثط 
، ٍظاضت صٌایغ، ضاُ ٍ ضْطساظیالتصازی؛ هتطکل اظ ًوایٌسگاى ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ، ٍظاضت    ٍ اختواػی  ،کویتِ فٌی-2-2

 ٍظاضت کطاٍضظی، ٍظاضت خْاز ساظًسگی، ٍظاضت کطَض ٍ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی.
ٍ ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش  ضاُ ٍ ضْطساظیضَاتط ٍ همطضات؛ هتطکل اظ ًوایٌسگاى ٍظاضت کطَض، ٍظاضت  ،کویتِ فٌی -2-3

 خلسِ(. 3ػالی)هیطاث فطٌّگی(، )حساکثط 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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تطای تصَیة تَسط ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ  گیطی هصاکطُ ًْایی ٍ ضأی ّا، ًظطات کویتِ استواع گعاضش زتیطذاًِ اظ تلفیك -3
 هؼواضی ایطاى.

 هسار نفر 200ب: مراحل تررسی و تصویة طرح جامع شهرهای تا جمعيت کمتر از 
 طثك هصَتِ ضَضای ػالی ایي هطاحل تِ ضطح ظیط ّستٌس:

، تا تطکیة ٍ هستی کِ زض چٌس سطط استاىضیعی  تطًاهِضَضای یٌسگاى اػضای ّای فٌی؛ هتطکل اظ ًوا طضسی ططح زض کویتِت -   1
 .استاى ضیعی تطًاهِضَضای تِ  ضاُ ٍ ضْطساظیتَسط ازاضُ کل  ّا تطضسیتاال شکط ضسُ ٍ گعاضش ًتایح 

 .استاىضیعی  تطًاهِضَضای تطای اتراش تصوین تَسط  گیطی ، هصاکطُ ًْایی ٍ ضأیضاُ ٍ ضْطساظیاستواع گعاضش ازاضُ کل  -   2
تِ ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی تَسط زتیطذاًِ ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ  استاىضیعی  تطًاهِضَضای اضائِ گعاضش  -   3

 هؼواضی حساکثط ظطف یک هاُ تطای تصَیة ضَضای ػالی.
 خاهغ ّای ططحفَق شکط ضسُ، ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی، هطاحل ٍ چگًَگی تصَیة  2زض تٌس  کِ ّوچٌاىگفتٌی است، 

 تِ ضطح ظیط هؼیي کطزُ است: 12/6/1369ّعاض ًفط خوؼیت ضا لثالً زض هصَتِ هَضخ  200ضْطّای ظیط 
هَضَع  ّا استاىضیعی  تطًاهِضَضای زض  1365ّعاض ًفط تطاساس سطضواضی سال  200ًحَُ تصَیة ططح خاهغ ضْطّای ظیط  "

 ّیأت ٍظیطاى زض ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی هَضز تطضسی ٍالغ ضس ٍ تصویوات ظیط اتراش گطزیس. 18/2/1357هصَتِ 
هصَب ضَضای استاى تایس حساکثط ظطف هست یک هاُ اظ تاضید تصَیة تَسط زتیط ضَضای ػالی  ّای ططحگعاضش ّطیک اظ  -   1

 تِ ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی اضائِ گطزز. ضْطساظی ٍ هؼواضی
هَاضز استثٌایی کِ الظم است زض ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی، تطضسی ٍ تصَیة ضَز، لثالً زض ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ  -   2

 هؼواضی تؼییي ذَاّس ضس.

 تَسط ٍظیط زفاع تؼییي ذَاّس ضس. ضیعی استاى تطًاهِضَضای ًوایٌسُ ٍظاضت زفاع زض  -3
، تطضسی ٍ تصَیة ططح تؼضی اظ ضْطّا ضا تِ زالیل ذاظ اظ ضَضای ػالی استاى ضیعی تطًاهِضَضای زض هَاضز ذاظ کِ  -   4

 ."زضذَاست ًوایس، ططح زض ضَضای ػالی هَضز تطضسی لطاض ذَاّس گطفت
ذالصِ چٌیي  طَض تِضْطی یا ططح تَسؼِ ٍ ػوطاى ضْط ٍ حَظُ ًفَش خاهغ  ّای ططحتا تَخِ تِ آًچِ گفتِ ضس، فطایٌس تصَیة 

گصاضز. ایي کویتِ تا  هی استاىضیعی  تطًاهِضَضای ازاضُ کل پس اظ اضظیاتی ٍ تطضسی همسهاتی تطًاهِ، آى ضا زض اذتیاض کویتِ فٌی  است:
، آى ضا خْت تصَیة تائیس اهِ پطزاذتِ ٍ زض صَضتسِ کویسیَى کالثسی، التصازی، اختواػی ٍ ضَاتط ٍ همطضات تِ اضظیاتی فٌی تطً

ّعاض  200تَسؼِ ضْطی، ضْطّای تا خوؼیت کوتط اظ  ّای ططح. ایي ضَضا هطخغ ًْایی تصَیة زّس هی تِ ضَضای ضْطساظی اضخاع
تِ کویتِ فٌی ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ  استاى ضیعی تطًاهِضَضای  تائیس، تطًاهِ پس اظ تط تعضگًفط است، اها زض هَضز ضْطّای 

 گصضز. هی گطزز ٍ زض ایي هطحلِ ًیع زض صَضت هثثت تَزى اضظیاتی فٌی ٍ ًظطیِ ضَضای ػالی، ططح اظ تصَیة هی هؼواضی اضخاع
تطای ضْطّایی خاهغ  ّای ططحهمطض کطز کِ  5/4/1374زض ایي هیاى ضَضای ػالی ضْطساظی ٍ هؼواضی ایطاى زض خلسِ هَضخ 

ضَضای ػالی  12/6/1369ًفط است اظ ضوَل ضیَُ تطضسی زض تصَیة هصَتِ هَضخ  200000کوتط اظ  ّا آى ع استاى کِ خوؼیتهطک
 ًفط ضَز. 200000هستثٌی گطزز ٍ تاتغ ضیَُ تطضسی ٍ تصَیة ضْطّایی تا خوؼیت تیص اظ 
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