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 پيشگفتار

نـدر  ماهبردهاي طرح تفصیلي شهر ارومیه، از منظر قانوني، طرحي است كه در چارچوب تحقق اجرایي اهداف و ر

رسد. برخي ستان ميا 5جدید نظر طرح جامع شهر ارومیه تهیه شده و به تصویب كمیسیون ماده در اسناد مصوب طرح ت

 ند از:هاي مالک عمل در این طرح در تناظر با اهداف و راهبردهاي طرح جامع عبارتاز مهمترین سیاست

 هرمین نیازهاي شهروندان به فضاهاي خدماتي و ساماندهي استقرار این فضاها در سطح شتأ 

 هـاي ها و پهنـهفاظت از محیط زیست شهر، توسعه و بهبود فضاهاي سبز و عمومي شهر، حفاظت از باغح

 ز و میـراثهـا، تقویـت هویـت سـبریزي نشده آنسبز شهر و جلوگیري از تخریب و تغییر كاربري برنامه

 طبیعي شهر

 و كیفیـت عملكـردي رهنگي )ناحیه ویژه تاریخي( شهر، ارتقـاي نقـ ف-حفاظت فعال از میراث تاریخي 

 هویت بخ  این ناحیه در سطح شهر

 رتقاي سیما و منظر شهري، بهبود كیفیت ارفتاري شهر، -ارهاي كالبديعملكردي ساخت-ساماندهي فضایي

 كاركردي محیط شهري-كالبدي

 هاي اقتصادي در سطح شهرایجاد زمینه مناسب براي رونق فعالیت 

 هاي مسكوني شهرهاي بافتعمومي شهري در سطح محله توسعه اجتماعي و تقویت دسترسي به خدمات 

 تقویت ایمني شهر در مقابله با حوادث غیر مترقبه و رعایت الزامات پدافند غیرعامل 

 و، نوسـازي هاي شهري ناحیه ویژه تاریخي شهر از طریق حفاظت، مرمت، بهسازيارتقاي كارآمدي بافت 

 هابازسازي اماكن شهري و كاركردهاي آن

 شبكه معابر شهري و نظام حركت در سطح شهر بهبود 

 ر هاي مدیریت شهري دهاي اجرایي طرح و پیروي ضابطه مند از محدودیتتوجه به امكانات و محدودیت

 اجراي طرح

مقـررات  ها مسـتلزم اسـتفاده از ابزارهـایي مناسـب اسـت كـه مجموعـه ضـوابط وتحقق اجرایي این سیاست

 یكي از آنهاست. ساختماني و شهرسازي طرح تفصیلي

در و تحوالت شهرسـازي كنترل و نظارت بر ساخت و ساز  مجموعه ضوابط و مقررات حاضر، راهنماي هدایت،

است. این مجموعه ضـوابط و مقـررات مكمـل قـوانین ،  در چارچوب طرح تفصیلي جدید این شهرشهر ارومیه

توسط مراجع قانوني ذیربط ماننـد مجلـ  كه ها، آراي قضایي باالدست و ذیربط است مصوبه ها، دستورالعمل

 5شوراي اسالمي، هیات دولت، شورایعالي معماري و شهرسازي ایران، دیوان عـدالت اداري، كمیسـیون مـاده 

 نیز نافذ هستند.استان، محاكم قضایي و... تصویب شده و هم اكنون 
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یـه ر هنگـام تهدانتظـار داشـت كـه ضوابط و مقررات ارائه شده مي توان  طرح تفصیلي با توجه به مقیاس شهري 

مقـررات جرایي ادر پروژه هاي شهري و یا در مقیاس معماري و یا در موارد خاص ( ACTION PLAN)اقدام هاي برنامه

پـ  از  "هري ارومیـهشـنهاد هدایت تولید فضا و پای  اسناد توسـعه ". از این رو پیشنهاد مي شود تكمیلي الزم باشد

 . یري نمایدلي شهر با تركیب زیر تشكیل و نسبت به موارد الزم بررسي و تصمیم گتصویب و ابالغ طرح تفصی

 سازي آذربایجان غربي و شهر راهنماینده اداره كل  -1

 عمراني استانداري آذربایجان غربي هماهنگي امور نماینده معاونت  -2

 نماینده شهرداري ارومیه -3

 نماینده شوراي اسالمي شهر ارومیه -4

 راث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستيمی اداره كلنماینده  -5

 نماینده سازمان نظام مهندسي استان  -6

 كننده طرح تفصیلي نماینده مهندسان مشاور تهیه -7

ومیـه( لي شـهر ار، رعایت طرح تفصیلي پیشنهادیو مفاد این دستورالعمل )ضـوابط و مقـررات طـرح تفصـیبر اینعالوه

نامـه شـماره  یـن امـر دراد واجد صالحیت واگذار شود. الزام به انجام مستلزم آن است كه انجام امور شهرسازي به افرا

نامه  وزیر(  1) بند  هاي كالبدي و دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري ایراندفتر طرح 12/2/1392روز 330/7248

یـد قـرار گرفتـه أكتزیر( مـورد  2معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور )بند  7/5/1392 روز 33/3/56940شماره 

 است: 

و نظر به اینكه براساس نامه شماره  02/11/88مورخ  54960/330احتراما پیرو نامه شماره -1بند  

رئی  محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان تهیه طرح انطباق كاربري  20/8/88ش م مورخ /20119

هري ساختمان و تهیه اراضي شهري، طرح تفكیک و تجمیع اراضي شهري و روستایي، طرح انطباق ش

طرح توجیهي )تعیین كاربري( در خار  از محدوده و حریم شهرها و افزای  محدوده شهرها و روستاها از 

هاي مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال به كار از سازمان نظام مهندسي تعیین گردیده جمله صالحیت

 5ها در جلسات كمیته فني، كمیسیون ماده است، لذا شایسته است در هنگام بررسي موضوعات و درخواست

شورایعالي شهرسازي و معماري، كارگروه زیربنایي و شهرسازي و سایر مراجع مرتبط با بررسي و تصویب 

نامه نحوه بررسي و آیین 49و  47هاي توسعه و عمران شهري و در راستاي اجرایي نمودن مفاد مواد طرح

مربوطه توسط  هیإت محترم وزیران گزارش 12/10/78صوب هاي توسعه و عمران ... متصویب طرح
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مهندسان شهرساز داراي پروانه اشتغال به كار به عنوان یكي از مدارک موردنیاز انجام پذیرد و سپ  در 

 جلسات مربوطه موردبررسي قرار گیرد.

 

فاقد  ادي به افرهادر خصوص واگذاري امور شهرسازنظر به اطالع واصله برخي از استان -2بند 

. با هري و ..شراضي اصالحیت در این رشته، منجمله انجام امور تفكیک اراضي شهري، روستایي و انطباق 

هندسي ساختمان ریاست محترم سازمان نظام م 21/2/92ش م مورخ /7949عنایت به موضوع نامه شماره 

 و 2ندهاي ببه  ا توجهمبني بر واگذاري امور تخصصي شهرسازي به مهندسان شهرساز واجد صالحیت و ب

 1374اختمان مصوب ساز قانون نظام مهندسي و كنترل  15ذیل ماده  10و 8و  4و بندهاي  2ذیل ماده  9

ظرفیت اشتغال دفتر  3-5ذیل ماده  1-3-5از فصل دوم طراحي ساختمان و بند  4ذیل ماده  7-4و بند 

ش /20119ه ه شمارنظامات اداري و ناممهندسي ساختمان از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با عنوان 

به  الزم نسبت رئی  محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان، مقتضي است تمهیدات 20/8/1388م مورخ 

آن  و مرتبط روانهپهاي تابعه و سایر مراجع صدور انجام این مهم در امور شهرسازي به كلیه شهرداري

نظام  ا سازمانبالزم  نسبت به انجام هماهنگي و همكارياستان فراهم آید. لذا ضمن ابالغ موضوع مذكور 

 مایند. ننعك  ممهندسي ساختمان استان، گزارش عملكرد را در مقاطع زماني ش  ماهه به این حوزه 
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 )تعاریف و مفاهيم (کليات –فصل اول 

شـرح زیـر  بـهف الفبا( )به ترتیب حرواهیمي استفاده شده است كه تعاریف آنها از مف مجموعه ضوابط و مقرراتدر این 

 است:

 

 اراضی بایر

وسـاز و هاي میـداني طـرح فاقـد هرگونـه ساختمنظور زمینهایي است كه در زمان انجام مطالعات و برداشت

 ه بوده است.یردیگر مانند زراعت و باغداري و غ دیا هرگونه كاربر و ي معینساختمان براي استفاده

 

 ارتفاع بنا

گـذر  اسـاس تـراز آن بـرقطعه زمین محـل اسـتقراركف  ترازمنظور اندازه فاصله قائم باالترین حد یک بنا تا 

ر، بر  خنـک ک آسانسواتاق ،پله، دودك  ،دسترسي مجاور آن است. توضیح آن كه در تعیین این اندازه، ارتفاع خرپشته

 شود.ور نميكننده، منبع آب و نظایر آنها منظ

 

 طبقهارتفاع 

همـان  مـام شـده يارتفاع مفید طبقه عبارت از فاصله قائم كف تمام شده آن طبقه تا كمترین ارتفاع سقف ت

 . تفاع مفید و ضخامت سقف همان طبقهطبقه است. ارتفاع كل هر طبقه عبارت است از مجموع ار

 

 اضافات

 كه در داخـل است (…اطاق یا واحد مسكوني جدید یا )مانند ساخت اشكوب اضافه،  منظور ساخت و سازهایي

 شود.در آنانجام ميموجود یک قطعه زمین و به منظور ارتقاي كیفي و كمي عملكرد بناي 

 

 بالکن

ر آن بـه وسـیله طرف به طور غیر مستقیم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته و زیـ 3یا  2سطحي است كه از 

 فضاي بسته اشغال نشده است.

 نبرزمي

ین زمین را تعیـ لبه آناست كه در اتصال به قطعه زمین همجوار آن گذر دسترسي  يپوستهمنظور، حد نهایي 

ندازه بـر اتواند با چند گذر مختلف داراي فصل مشترک )بر( باشد. اندازه طول این فصل مشترک یک زمین مي كند.مي

 شود. زمین گفته مي
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 بلوك

هاي ساخته شـده )سـاختمان( یـا اي از قطعه زمینشهر است كه شامل مجموعهكوچكترین واحد تقسیم جغرافیایي 

، رودخانه یا مسیل، خط بازبن ساخته نشده )اعم از محصور یا غیر محصور( است كه از هر طرف به وسیله گذر و خیابان

 .محصورشدهاست…آهن، عوارض طبیعي زمین و 

 

 پَخ

راي ار دارد، بـقطعه زمین را كه در محل برشگاه دو گذر قـرمنظور خط موربي است كه بخشي از یک یا چند 

 دهد. ر قرار ميایجاد دید مناسب از یكي از دو گذر نسبت به دیگري حذف نموده و آن را جزء فضاهاي عمومي شه
 

 پله )پلکان( فرار 

اختمان در مقررات ملي ساختمان( است كه ارتباط میان طبقـات سـ 1-1-3-1-3بخشي از راه خرو  )موضوع بند 

كند. پلـه )پلكـان( فـرار جـدا و متفـاوت از راهـرو و راه پلـه موقع خطر ) مانند حریق و آت  سوزي( را فراهم مي

 ساختمان است. احداث پلكان فرار تابع ضوابط مبحث سوم مقررات ملي ساختمان است.

 پيلوتی

مام یا تا( در زیر هزي میان ستونتمام یا قسمتي از طبقه همكف ساختمان است كه به صورت آزاد )بدون پرسا

نیز سـروی   وكینگ و انباري استفاده از پیلوت صرفا براي احداث پار گیرد.قسمتي از كف طبقه اول ساختمان قرار مي

ه شرط رعایت بظایر آن، بهداشتي، تأسیسات، راهرو و راه پله و آسانسور، سالن اجتماعات، فضاي ورزشي، سرایداري و ن

 ط جهت استفاده مشترک ساكنان ساختمان، مجاز است. سایر ضوابط فق

 

 تأسيسات شهري

اري ردبـخدماتي بهره-تأسیسات شهري شامل شبكه آب، برق، گاز، مخابرات و فاضالب و تسهیالت و مستحدثات فني

رداري هربـبث و مـورد از آنها و نیز سرویسهاي عمومي بهداشتي و گرمابه ها است كه براي استفاده ساكنان شهر احـدا

 قرار مي گیرد .

 

 تراس

 سطح رو بازي از ساختمان، بر بام طبقه زیرین، كه سقف بخشي از طبقه زیرین آن است.

 

 تجميع

هاي ثبتي متفاوت به یک قطعه زمین داراي یک پـالک تبدیل چند قطعه زمین مجاور یكدیگر و داراي پالک

 عك  عمل تفكیک است. . تجمیعباشدثبتي مي
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 تجهيزات شهري

نشاني، محـل یستگاه آت هاي امداد و نجات، اتجهیزات شهري شامل میادین میوه و تره بار، پمپ بنزین و گاز، پایگاه

 هره برداري قراربداث و مورد باشد كه براي استفاده ساكنان شهر احآوري و دفن زباله، گورستان ، كشتارگاه و ... ميجمع

 داخل شهر ممنـوع یر آنها درن، غسالخانه، كشتارگاه، محل دفن زباله و ... نظاگیرد. احداث و بهره برداري از گورستامي

 است.

 

 تراکم جمعيت

 تراكم جمعیت به دو صورت خالص و ناخالص محاسبه مي شود:

راكم كوني اسـت. تـاز اراضي داراي كاربري مسـ هكتاراز تعداد جمعیت ساكن به ازاي هر ،عبارت تراكم خالص جمعیت

 .كل محدوده مورد نظر استهكتار مساحت ز تعداد جمعیت ساكن به ازاي هر ابارت ناخالص جمعیت ع

 

 تراکم ساختمانی

 ن بنـا شـدهآعبارت از نسبت سطح زیربناي كل ساختمان به مساحت كل قطعه زمیني است كه ساختمان بـر روي 

و یا خلوت رگیر و حیاطنوأسیسات، موتورخانه و ت، در داخل ساختمان پله فرارو  . مساحت مشاعات از قبیل آسانسوراست

نبـاري و ایز مساحت ، سروی  بهداشتي، سرایداري، سالن اجتماعات، فضاي ورزشي و نظایر آن و نهر فضاي باز داخلي

در محاسبه مین وت یا زیرزو استقرار آنها در پیل)به شرط رعایت ضوابط مربوطه(  پاركینگ مورداستفاده ساكنان ساختمان

منظور  ن در این محاسبهساختما هرطبقهپله راهراهرو و ولیكن نصف مساحت  شودبه حساب آورده نمي تراكم ساختماني

 شود.مي

 در خار  از ساختمان ممنوع است.تبصره: احداث پله فرار 

 

 ی(مالتراکم ساختمانی پایه )

ح شـده در اء و تصریاستثنمنظور میزاني از تراكم ساختماني است كه در ساخت و ساز همه قطعات زمین )بجز موارد 

درصـد )بـا  120هـا بريدر همـه كـار، تراكم ساختماني پایه  موارداین مجموعه( حق استفاده از آن وجود دارد. در این 

 كاربري مسكوني( است.

 

 تراکم ساختمانی مجاز

كم بـه تـرا ه ایـنمنظور حداكثر تراكم ساختماني قابل استفاده در ساخت و ساز قطعه زمین است. چگونگي محاسـب

 تفصیل الزم در مبحث هر كاربري آمده است. 
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 ير اساسیعمت

یر طرح بناي جر به تغیعبارت از هر گونه تعمیر مربوط به ایستایي بنا است كه از نظر ایمني ضروري بوده و من

 آن نشود.
 

 تغيير اساسی

 ن شود. آبناي طرح رد و یا هرگونه تغییر در وضع داخلي یا خارجي یک ساختمان كه منجر به تغییر كلي عملك

 

 تفکيك

داراي  یكـدیگر و منظور تقسیم یک قطعه زمین داراي یک پالک ثبتي به دو یا چند قطعه زمین مجزا و منفک از

 باشد.عك  عمل تجمیع مي . تفكیکهاي ثبتي متفاوت است پالک

 

 حریم

هـا و ازكاربري برخـي دراطـراف…و  ایمني، امنیتـيمحیطي زیستهاي اي است كه به مناسبتعبارت از محدوده

 حفاظـت تحـت( …و ریخي ،رودخانه ، آثار تـاآهنعملكردهاي شهري )مانند فرودگاه، مسیل، شبكه برق فشار قوي، راه

 باشد.ات ذیربط مين آن منوط به رعایت ضوابط و مقرراززمی وسازواستفادهساخت وهرگونه قرارگرفته

 

 حریم شهر

حدوده و حریم شـهر، قانون تعاریف م 2ارومیه )برمبناي ماده ل پیرامون محدوده شهر عبارت است از اراضي بالفص

هـاي نتـرل فعالیتك. در این محدوده، شودشناخته ميبه عنوان حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن( است كه 

ن تعـاریف فـاد قـانواسـت. م عمراني از قبیل تفكیک اراضي و احداث معابر و ایجاد بنا و تأسیسات زیر نظـر شـهرداري

 افذ است. نها در این محدوده ي تعیین آنمحدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه

 

 حقوق مکتسبه

قـررات مضـوابط و  منظور، حقوق ایجادشده براي نوع كاربري و تراكم ساختماني هر قطعه زمین ملكي به تبـع اعمـال

ییـر و تحـوالت غیـر است. بنابر این ، هـی  یـک از تغ (5سیون ماده ) و از آن جمله، مصوبات كمی قانوني مالک عمل

تغییر كاربري و ...( غیر منطبق با ضوابط و مقررات قانوني مالک عمل كه تاكنون انجـام تراكم ،قانوني )ساخت و ساز ،

راي كمیسـیون آشـود. فاقد وجاهت قانوني بوده و به عنوان حقوق مكتسبه تلقي نمي شده و یا از این بعد انجام شوند ،

ت حدثات به رسمیمالكان امالک و مستمكتسبه شود. در این طرح حقوق به عنوان حقوق مكتسبه تلقي نمي 100ماده 

 8رسازي )پیوست دفتر حقوقي وزارت راه و شه 28/10/1395روز  730/53700رعایت بخشنامه شماره  شود.شناخته مي

 هاي توسعه شهري الزامي است.از اجراي طرح این مجموعه( براي تحقق حقوق مكتسبه ناشي
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 حياط

طرف بـا  گر از همهافضاي باز بدون سقفي است كه از دو یا چند طرف با دیوارهاي خارجي بنا محصور شده باشد و 

است كـه  وت، حیاطيدیوارهاي خارجي بنا محصور شده باشد، به آن حیاط داخلي گفته میشود.ضمنا منظور از حیاط خل

 ر قسمت شمالي قطعات شمالي,عموما به منظور نورگیري، ساخته میشود.معموال د

 

 حياط محصور)نورگير،پاسيو(

تداد یافتـه و اختمان امسفضایي است باز كه در میان ساختمان قرار دارد و به طور معمول اضالع آن در تمام ارتفاع 

 .وظیفه تامین نور و تهویه بخشي از ساختمان در طبقات را برعهده دارد

 

 دوربرگردان

 شود. بست به منظور دورزدن وسایل نقلیه در نظر گرفته ميفضاي بازي است كه در انتهاي گذرهاي بن

 

 زیرزمين

حداكثر ارتفـاع د.شـويساخته مـقطعه زمین تر از تراز كف در ترازهاي پایین از ساختمان است كه و یا طبقاتي طبقه

یـا متر سـانتي 120ک تا رقوم كف گذر دسترسي پـال اولین طبقه زیرزمینف سق بااليمتر و حداكثر ارتفاع  3زیرزمین 

، داري، سـروی  بهداشـتياستفاده از زیرزمین براي پاركینگ، انباري، سرای است.متر سانتي 90حداكثر ارتفاع نورگیري 

وابط و استفاده یت سایر ضپله و آسانسور و نظایر آن )به شرط رعاسالن جلسات و اجتماعات، اطاق نگهباني، راهرو و راه

صریح آن در تمشروط به  استفاده از زیرزمین براي سایر عملكردهاشود. ساكنان( مجاز و در تراكم ساختماني منظور نمي

 این مجموعه است.

 

 )بنا( ساختمان

ده قـرار امـورد اسـتف هاي انسانبراي زندگي و یا انواع دیگر فعالیتتواند ميهر بناي سرپوشیده و مسقفي است كه 

 گیرد.

 

 ساختمان بلندمرتبه    

 .طبقه و بیشتر ( باشد 8متر ) ساختمانهاي  23ارتفاع آن بی  ازساختماني است كه 
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 سازمان مجري طرح

 است.  شهرداري یا دستگاهي است كه به طور قانوني مسئول اجراي تمام یا بخشي از پیشنهادهاي طرح

 

 سرانه

مكـن اسـت بـه ردي نیز ممثال زمین، كاربري،...( به ازاي هر نفر مي باشد.در موامنظور مقداري از كمیت مورد نظر)

حـد زاي هـر وااصورت مقداري از كمیت مورد نظر به ازاي هر واحد از یک عامل شـهري)مثال سـرانه فضـاي بـاز بـه 

 مسكوني(استفاده شود.

 

 سطح آزاد قطعه زمين

ح اسـت. سـطع ط و مقررات طرح، ایجاد بنادر آن ممنومنظور قسمتي از سطح یک قطعه زمین است كه طبق ضواب

 ن جزء سطح آزاد ساختمان منظور نمي شود.نورگیر و نظایر آ حیاط داخلي ،
 

 زیر بناسطح خالص 

حتساب است. در ا و غیر مسكوني سطوح ساخته شده )با احتساب دیوارها( در بناي مسكوني زیربنايمنظور مساحت 

، سـرایداري پله، ورودي، آسانسور، پاركینگ، تأسیساتع بنا مانند راهروي عمومي، راهاین مساحت، سطوح فضاهاي مشا

 شود.و نظایر آن به حساب آورده نمي

 

 )سطح ناخالص طبقات( سطح زیربناي ساختمان

طعـه زمـین سطح زیربناي ساختمان در یک قطعه زمین عبارت از كل مجموع سطوح طبقات سـاخته شـده در آن ق

 است.كف آن ( )برحسب مساحت 

 

 سطح مجاز احداث بنا

ي گـذر ازه خط مستقیم عمود بر پوسته دو سـوكه معادل انداي از سطح قطعه زمین است عبارت از حداكثر محدوده

آمـدگي بـر روي قطعـه ترین حد كلیه طبقات و یا هر پی باشد و تصویر خارجيكه احداث بنا در آن مجاز ميمي باشد.

طح اشـغال سـا مساوي بـا ی. از اینرو، سطح مجاز احداث بنا در هر قطعه زمین همواره بزرگتر ردگیميزمین در آن قرار 

 باشد.شده آن قطعه زمین براي احداث بنا مي
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 سقف شيبدار

شیب  درصد 25ل عبارت است از باالترین سطح پوش  تمام یا قسمتي از ساختمان كه نسبت به خط تراز آن حداق

 شود. درصد سقف شیبدار تلقي نمي 25راي شیب كمتر از هاي داداشته باشد. سقف

 

 ضریب اشغال

 بـر روي آن احداث بنا به مساحت قطعه زمیني است كه بنـا اشغال شده برايمساحت سطح  يمنظور نسبت درصد

 .شودميساخته 

 

 عرض گذر دسترسی

ي مـسـوي گـذر  د بر پوسته دومنظور، عرض پوسته گذر دسترسي قطعه زمین است كه معادل اندازه خط مستقیم عمو

ین گذرها ترین ایضباشد. اگر یک قطعه زمین داراي چند گذر دسترسي باشد)از چند بر دسترسي داشته باشد( عرض عر

ز ض، منظـور اشود. ضـمنا در گـذرهاي داراي طـرح تعـریبه عنوان عرض گذر دسترسي قطعه زمین در نظر گرفته مي

 باشد.از تعریض ميعرض گذر دسترسي عرض پوسته گذر بعد 
 

 

 عملکرد

اي توانـد عملكردهـي مـيهر كـاربر شود.هر كاربري انجام ميقطعه زمین است كه در  مجازي هايمنظور، فعالیت

 متنوع و متفاوتي داشته باشد.

 
 

 عملکرد مختلط

داده هاي مختلف در یک قطعه زمین اسـت. فضـاهاي اختصـاص منظور تركیب دو یا چند عملكرد مجاز از كاربري

 شده به این عملكردها باید از یكدیگر جدا و مستقل باشند. 

 

 فضاهاي اصلی ساختمانهاي مسکونی

بسـته  ، آشپزخانهو هر گونـه فضـاياق كارخوري، اطاق یا فضاي نشیمن، اطغذاخواب، سالن پذیرایي، شامل: اطاق

 دیگر نظیر آنها است. 

 

 قطعه زمين

جـاز مبـراي آن  ص است كه داراي سند ثبتي بوده و یا صدور سـند ثبتـيمنظور زمیني یكپارچه و با محدوده مشخ

 است.
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 کاربري

 ي شهرسازي و معمـاري ایـرانشورایعال 10/3/1389طبق مصوبه روز  از قطعات زمینبرداري به نوع استفاده و بهره

 همین مجموعه نیز آمده است. 7كه در پیوست  شودگفته مي

 

 کف قطعه زمين

رار قـیـک بنـا  تفاعي بر قطعه زمین در گذر دسترسي است كه مبنـاي محاسـبه ضـوابط ارتفـاعيعبارت از رقوم ار

وم ارتفـاعي گیرد. اندازه رقوم ارتفاعي كف قطعه زمین در قطعات مسطح همان رقوم گذر مجاور آن است. اندازه رقـمي

ه ي بـر قطعـدر دو انتهـا كف قطعه زمین در گذرهاي دسترسي داراي شیب مساوي نصف رقوم ارتفاعي گذر دسترسـي

قـوم ین متوسـط ردر قطعات داراي بی  از یک گذر دسترسي، رقوم ارتفاعي كف قطعه زمین مساوي میانگزمین است. 

 ارتفاعي كف این گذرهاي دسترسي است.

 

 مازاد تراکم ساختمانی

 ( است.ماليتراكم ساختماني پایه ) نسبت بهحداكثر تراكم ساختماني مجاز  مازادمنظور، 

 

  محدوده شهر

بوده اي است كه منطبق با ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن محدوده

هر گونه فعالیت عمراني و سـاخت و سـاز و تفكیـک اراضـي در داخـل ایـن  شود.و به عنوان محدوده شهر شناخته مي

 ده تحت نظارت شهرداري است. محدو

  مجتمع ساختمانی

 شود.به اجتماع چند بنا یا چند بلوک ساختماني در یک قطعه زمین با مساحت حداقل یک هكتار گفته مي

 

 مجتمع مسکونی

به اجتماع چند واحد مسكوني )یا آپارتمان مسكوني( در قالب چند بنا )مجتمع ویالیي( و یا چند بلـوک سـاختماني 

 شود.ل یک هكتار گفته مي)مجتمع آپارتماني( در یک قطعه زمین با مساحت حداق

 

 مساحت پارکينگ

متـر مربـع  25اربریها ر زدن، عبور و مرور و ...( در كلیه كومساحت هر پاركینگ )شامل جاي پارک، محل مانور و د

 است. 
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 مساحت قطعه زمين

رصـورت مساحت قطعه زمین براي محاسبه تراكم ساختماني، مسـاحت منـدر  در سـند ملـک قبـل از تعـریض )د

( شهرداريبه ر جزء گذفروش شهرداري( و مساحت ملک پ  از تعریض )درصورت  به در قالب توافقاري جزء گذر واگذ

 و براي محاسبه سطح اشغال ، مساحت زمین پ  از تعریض و اصالح گذر مي باشد. 
 

 مشاعات

انین و و سـایر قـو هـاطبق قانون تملک آپارتمـان عبارت از سطوحي از قطعه زمین و یا زیربناي ساختمان است كه

ا چنـد كنان دو یـبه صورت مشترک توسط سـا مقررات مرتبط، مالكیت آن به عموم مالكان آن ساختمان تعلق داشته و

ضـطرار(، اپلـه، پلـه فـرار )پلـه تأسیسـات گرمـای  و سـرمای ، راهـرو و راه گیرد.واحد مستقل مورد استفاده قرار مي

نشده(  شاع )تفكیکحیات خلوت، فضاي ورزشي و نظایر آنها كه به صورت مسرایداري، حیاط، سالن جلسات، نورگیر و 

 گیرد درزمره مشاعات قراردارند.و مشترک مورد استفاده ساكنان ساختمان قرار مي

 

 مساحت زیر بناي واحد مسکونی

ني مسـكوختلط ممنظور مساحت زیر بناي واحد مسكوني تفكیک شده به صورت قانوني در هر ساختمان مسكوني و یا 

 رایـن مسـاحت د است. در محاسبه این مساحت، سطح زیر بناي دیوارها و فضاي داخل واحد مسكوني منظور مي شود.

 شود.سند مالكیت واحد مسكوني در  مي

 

 مقياس عملکرد

رد بسته به نوع عملكرد و تعداد جمعیت و تقسیمات شـهري تحـت پوشـ  كـاركواحدهاي فعالیتي كاربریهاي شهري، 

 شهري و فراشهري مي باشند. منطقه اي، ناحیه اي،داراي مقیاسهاي عملكردي محله اي، خود،

 
 

 مقررات ملی ساختمان ایران

خریـب تنظارت و اجراي عملیات ساختماني اعم از  طراحي،مربوط به مجموعه اي از ضوابط فني، اجرایي و حقوقي 

ره برداري از ساختمان است كه به منظور تامین ایمنـي، كاربري و به تغییر تعمیر و مرمت اساسي ،توسعه بنا ،نوسازي ،،

  خـرین ویـرایرعایـت مفـاد آدهي مناسب، آسای ، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع گردیده است. بهره

 1392ال س ، از ویرای اطالعات ارائه شده در این مجموعهدرهر فعالیت ساختماني الزامي است . مقررات ملي ساختمان 

 برداشته شده است.مقررات ملي ساختمان 
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 واحد مسکونی

نات حداقل امكا از یک ساختمان است كه به طور اختصاصي واجدو داراي دسترسي منظور، تمام یا قسمتي مستقل 

تمان امل آپارمسكوني ش این تعریف از واحدالزم براي سكونت )شامل یک یا چند اطاق، آشپزخانه، توالت و حمام( باشد.

 شود.مسكوني نیز مي
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 فصل دوم

 های شهریضوابط و مقررات کاربری
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 1هاضوابط و مقررات کاربري–فصل دوم 

 مسکونی کاربري -1

و  شود كه براي احداث انواع ساختمانهامي شهري مسكوني شامل آن قسمت از اراضي محدوده كاربرياراضي 

 ابـ طقرار و مختلاستقابل  مشروطختماني و جمعیتي معین و نیز سایر عملكردهاي هاي ساواحدهاي مسكوني در تراكم

اضـي مسـكوني هاي طرح تفصـیلي شـهر بـه عنـوان ارو در نقشهدر این اراضي در نظر گرفته شده عملكرد مسكوني 

 ایـن سـكونيهرگونه اقدام ساختماني در اراضي این كـاربري تـابع ضـوابط و مقـررات كـاربري م مشخص شده است.

 مجموعه است.

 موارد مجاز استفاده از زمين (1-1

هـاي نسـاختما برداري از ساختمانها و واحدهاي مسكوني در اشكال گونـاگون )ماننـدعالوه بر احداث و بهره

خار  از  و دانشجویي ي دان  آموزيو خوابگاهها (…و مجتمعآپارتماني ، تک خانواري، چند خانواري،  مسكوني ویالیي،

متر  12سي با عرض داراي گذر دسترمترمربع و بیشتر  500با مساحت  مسكوني ازاراضي استفاده،اي آموزشي حوطه هم

سـكوني ماز كاربري  به صورت مشروط ، مختلط و غیر قابل تفكیکبراي موارد زیر نیز رعایت ضوابط مربوط  وو بیشتر

 است: بالمانع 

، سابرسـيح لوكالـه، دفـاتر خـدمات حسـابداري ونظیـر: دفـاتر حقـوقي و دارا خدمات انتفاعيواحدهاي  (1-1-1

، دفاتر وترياي و دفاتر مهندسان مشاور، دفاتر خدمات كامپیبیمه و امور مالي، دفاتر  مشاورهخدمات دفاتر

 ازدوا  و طالق، دفاتر ثبت اسناد و امالک، تزریقات و ...

عمیـر گـاه توشـت فروشـي ، واحد هاي تجاري محلي نظیر : نانوایي ، میوه فروشي ، سبزي فروشـي ، گ (2-1-1

 مطـب، انـه لوازم خانگي ، پوشـاک و كفـ  فروشـي، داروخكوچک لوازم خانگي،  آرایشگاه ، فروشگاه 

 ... و پزشكان

 مهمان 10پانسیون و خوابگاه كوچک در حد پذیرایي حداكثر  (3-1-1

 عملكردهايسایر  براي درصد زیر بناي آن 10و یا  درصد مساحت اراضي كاربري مسكوني 5حداكثر از :  1تبصره 

قـه ملكردهاي مشـروط تنهـا در یـک طبعاحداث بناي مستقل براي توان استفاده كرد. مي مشروط مذكور در باال

 مجاز است. 

ه كرد مسكوني در یـک سـاختمان بـمختلط با عمل عملكردالذكر به صورت استفاده از عملكردهاي فوق: 2تبصره 

مسـتقل  وكوني و سایر عملكردهـا از یكـدیگر مجـزا شرطي مجاز است كه اوالً دسترسي عملكرد مس

 اشد بار داشته باشد، ثانیاً عملكرد مسكوني نسبت به سایر عملكردها در طبقات باالتر ساختمان قر

 فوق الزامي است. شروطرعایت ضوابط و مقررات ویژه هر كاربري براي هر یک از عملكردهاي م:  3تبصره 
                                                           

 باشد.نافذ ضوابط و مقررات این فصل شامل كل شهر ارومیه به استثناي ناحیه ویژه تاریخي شهرميمحدوده 1
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بري اراضي مسكوني و رعایت ضوابط و مقررات هركاربري، تغییر كار 5ن ماده در صورت تأیید كمیسیو:  4تبصره 

جهیـزات ت، درماني، ورزشي، مذهبي، فرهنگي، تأسیسات و  عمومي به اراضي خدمات شهري )آموزش

 بالمانع است. رده محله و ناحیه شهري( و فضاي سبز

 
 

 و تجميع تفکيك (1-2

 كاربري مسكوني به ترتیب زیر است: اراضي در تفكیک و تجمیعضوابط و مقررات 

متر مربع و  250متوسط تراكم متر مربع، 200 مسكوني با تراكم كم تفكیک جدید در حوزهحد نصاب  (1-2-1

تفكیک نبایـد  هیچیک از قطعات ناشي از متر مربع است. 500 و مسكوني ویالیي زیاد و ویژهتراكم 

 ه باشد.مساحتي كمتر از این حد نصابها )بسته به مورد( داشت

كم  ویالیي، با تراكم هاي مسكونياصالحي در حوزه برحداقل عرض قطعه تفكیكي پ  از رعایت : 1تبصره 

 متر باشد. 12 نباید كمتر از هاي مسكوني با تراكم زیاد و ویژهحوزهدر متر و  10و متوسط از 

 ر باشد.بزرگت3نسبت اندازه طول به عرض هیچیک از قطعات تفكیكي نباید از : 2تبصره 

مـالک عمـل  در چارچوب ضوابط و مقررات قـانونيقطعه زمینهایي كه پی  از تصویب این طرح  : 3تبصره 

 به عنـوان تفكیک شده و مساحت آن ها كمتر از حد نصاب هاي فوق الذكر مي باشد، مي توانند

 زمین مسكوني مورد استفاده قرار گیرند و لیكن تفكیک مجدد آنها ممنوع است. 

لسـهم شـبكه ادر ارتباط با حـق قانون شهرداري  101رعایت ماده شهري قطعات زمین در تفكیک : 4تبصره 

 معابر و خدمات الزامي است. 

قـانون  101احـداث شـبكه معـابر و فضـاهاي خـدماتي معـادل مجمـوع قدرالسـهم آنهـا در مـاده : 5تبصره 

 ب كمیسـیونز یک هكتار ، با تصویها، در ساخت و ساز مسكوني قطعات اراضي با مساحت بی  اشهرداري

 الزامي است. 5ماده 

 محوطه مشاع ساختمانهاي مسكوني غیر قابل تفكیک است. : 6تبصره 

ز عقـب احد نصاب تفكیک با رعایت میزان عقب نشیني از برهاي اصالحي )مسـاحت زمـین پـ  : 7تبصره 

 شود. محاسبه مي همین بند(  4هاي قانوني )تبصره و سایر واگذارينشیني( 

هـا وربرگرداناصـالح گـذرها و دگذربنـدي، اراضي، ضوابط و مقررات مربوط به قطعات در تفكیک : 8تبصره 

 باید رعایت شود. عقب نشیني و پخ و ... 

هاي قانوني پی  )ناشي از تفكیک مترمربع 50با مساحت كمتر از  قطعاتساخت و ساز مسكوني در : 9تبصره 

ممنوع است و در اراضي بـا مسـاحت  زمین ناشي از تعریض گذر( از این طرح و یا كاه  مساحت

 80در یک طبقه و حـداكثر سـطح اشـغال  مترمربع تنها احداث یک واحد مسكوني 100تا  50بین 
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مجاز  (درصد100درصد سطح اشغال )حداكثر تراكم ساختماني 50طبقه و در دو حداكثر  درصد و یا

 است.

عوارض ذیربط، بـه  مترمربع ، به شرط رعایت سایر ضوابط و پرداخت 50كمتر از از قطعات اراضي مسكوني با مساحت 

 توان استفاده كرد:ترتیب زیر مي

 ود. در صورت نیاز شهر و تمایل مالک ، براي تامین خدمات محلي توسط شهرداري تملک ش-

-اري محلهجتتواند به صورت متر باشد، مي 24تا  12در صورتي كه عرض معبر دسترسي آنها بین -

 اي مورد استفاده قرارگیرد.

توانـد بـه ، مـيمتر باشـد 24بیشتر از یا متر و  12در صورتي كه عرض معبر دسترسي آنها كمتر از -

(  و ...بـاز ، فضاي سبز ورق، توالت عمومي، زمین بازي كوچکاي )پست بعنوان زمین خدماتي محله

 مورد استفاده قرارگیرد.

 8راكم كـم تـ ویالیـي و در حوزه مسكوني جدید حداقل عرض معبر دسترسيهاي در تفكیک: 10تبصره 

 متر است.  12ویژه  زیاد و متر و تراكم 10 تراكم متوسط، متر

تـابع یر اینصورت نباید كمتر باشد. در غ متر 6 از  دسترسيهاي گذشته، عرض معبر در تفكیک: 11تبصره 

 گذربندي(این مجموعه مي شوند. ها )مندر  در مبحث شبكه معابر و دسترسي ضوابط

رائه شده در ا)طبق تعریف  هاي مسكوني به واحدهاي مسكوني مستقلتفكیک اعیاني ساختمان: 12تبصره 

، یـن واحـدها، به شرط عدم تفكیک عرصه و تأمین فضاي باز و پاركینگ الزم براي ااین مجموعه (

 مانع است.صادره توسط شهرداري، بالطبق گواهي پایان كار ساختمان و یا گواهي تفكیک اعیاني 

شـده از  در صورت تجمیع قطعات، مشروط به مساوي یا بزرگتر بودن مسـاحت قطعـه تجمیـع: 13تبصره 

درصـد بـه  20حدنصاب مورد اشاره در این بند، به ازاي هر قطعه تجمیع شده مازاد بر یـک قطعـه، 

 شود.تراكم مجاز )حداكثر تا یک طبقه( افزوده مي

ایـن بنـد  مورد اشـاره در هايتجمیع قطعات، اگر مساحت قطعه تجمیع شده به حد نصاب در صورت

د بر یک شده مازا نرسد و لیكن انجام این تجمیع مورد تأیید شهرداري باشد، به ازاي هر قطعه تجمیع

 شود.وده ميافز (، بدون افزای  تعداد طبقاتدرصد 30حداكثر تا )درصد به تراكم مجاز  10قطعه 

و تصویب آن  : ساخت و ساز مسكوني در اراضي با مساحت بی  از یک هكتار مستلزم تهیه طرح14صره تب

 باشد.مي 5در كمیسیون ماده 
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 تراکم ساختمانی ( 1-3

 ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي مسكوني به ترتیب زیر است:

زه تـراكم حـودرصـد،  120ساختماني ویالیـي  حوزه تراكمحداكثر تراكم ساختماني در قطعات زمین  (1-3-1

و  ماني زیاددرصد و حوزه تراكم ساخت 240درصد، حوزه تراكم ساختماني متوسط  180ساختماني كم 

 درصد است.  300 ویژه

راكم تـمـالک تعیـین )مساحت ملک طبـق سـند(  اصالحي  رعایت بر از قبلمساحت قطعه زمین : 1تبصره 

رفتـه در معبـر كـه زمـین قـرار گ، بـه شـرط آنباشدابل احداث ميزیربناي ق مساحتساختماني و 

ک پـ  از در غیر اینصـورت، مسـاحت ملـ به شهرداري واگذار شده باشد.در قالب توافق  اصالحي

 گیرد.قرار ميمالک تعیین تراكم ساختماني  ،تعریض

حد  از  ه مساحت زمینآن است كمنوط به در این بند  شارهااستفاده از حداكثر تراكم ساختماني مورد : 2تبصره 

و  و ویـژه در حـوزه مسـكوني بـا تـراكم زیـاد كمتـر نباشـد.مورد اشاره در بـاال  فكیکتنصابهاي 

ات زمـین بـا متر مربع یک طبقه و براي قطع 500تا  250براي قطعات زمین با مساحت بین ویالیی

 شـود.استه ميقابل احداث كمتر مربع دو طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز  250تا  100مساحت 

در قطعات زمین بـا مسـاحت كمتـر از حـد  ضمن آن كه در حوزه مسكوني با تراكم كم و متوسط،

 100زرگتـر از بمتر مربع در تراكم متوسط( و  300متر مربع در تراكم كم و  200نصابهاي ذیربط )

 شود.  متر مربع یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي

متر در  12و  سطمتو و متر در حوزه مسكوني با تراكم كم 8همچنین اگر عرض گذر دسترسي قطعات زمین كمتر از 

 حـداثجاز قابل امهاي مسكوني با تراكم زیاد و ویژه باشد، یک طبقه از حداكثر تعداد طبقات حوزه

 شود.كاسته مي در هر یک از این حوزه هاي مسكوني

 د.طبقه باش 2قطعات زمین مسكوني نباید كمتر از این د طبقات قابل احداث در در هر صورت، تعدا

راي قطعه به مورد و ب ویژه ، بستهزیاد و حداكثر تراكم ساختماني اراضي مسكوني با تراكم ساختماني : 3تبصره 

 350توانـد تـا مي 5صورت تصویب كمیسـیون مـاده  در مترمربع، 2500زمین با مساحت بیشتر از 

 صد افزای  یابد.در

ن و خلوت و یا هر فضاي بـاز داخلـي، زیـر زمـیدر محاسبه تراكم ساختماني، مساحت نورگیر، حیاط: 4تبصره 

یـربط مقـررات ذ وپیلوت )به شرط استفاده براي موارد اشاره شده در تعاریف آنها( و رعایت ضوابط 

 شود.آن در این مجموعه در مساحت زیر بنا به حساب آورده نمي

راكم سـاختماني در محاسـبه تـ -ث در روي بـام سـاختماندرصورت احدا -مساحت زیربناي انباري: 5بصره ت

 شود.منظور مي



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

24 
  

 راس بـه صـورتتدر تعیین سطح زیربناي ساختمان براي محاسبه تراكم ساختماني، سطح بالكن یا : 6تبصره 

 شود. زیر منظور مي

 شود.منظور مي متر جزء مساحت زیربناي ساختمان 3ر از با عمق بیشت سرپوشیدهكل مساحت تراس و بالكن-

متر و كمتر از آن،  3با عمق سرپوشیده در تراس و بالكن -
4

هایي كه سه طـرف ها و بالكنمساحت تراس 1

،آنها باز باشد 
4

و  باشـد ازطرف آنهـا بـ دوهایي كه ها و بالكنمساحت تراس 2
4

مسـاحت  3

بـراي ت زیربنـاي سـاختمان جـزء مسـاح ،هایي كه یک طرف آنها بـاز باشـدها و بالكنتراس

 شود.منظور ميمحاسبه تراكم ساختماني 

 ع است.احداث هرگونه پی  آمدگي ساختمان )مانند بالكن و تراس( در خار  از محدوده ملک ممنو-

 

ظـر تماني  در ني مسكوني در طرح هاي آماده سازي مصوب برابر تراكم سـاختراكم ساختماني اراض: 7تبصره 

 ت اسـتقرارگرفته شده در طرح آماده سازي است ولیكن سایر ضوابط ساخت و ساز )مانند موقعیـ

 بنا، سطح اشغال و ...( تابع ضوابط و مقررات این مجموعه است. 

هـاي آمـاده اسناد قـانوني و مصـوبه طـرح درصورتي كه طبق اعالم اداره كل راه و شهرسازي استان،

مسكوني  سازي مصوب نشان دهنده تراكم ساختماني اراضي مسكوني آنها نباشد، قطعات امالک

 ها از نظر تراكم ساختماني نیز مشمول ضوابط طرح حاضر هستند.واقع در این طرح
ن ، بـه اي طبقه زیریسطح زیربن با برابر شدن زیر بناي آن افزای  سطح زیربناي باالترین طبقه تا : 8تبصره 

 بالمانع است.تراكم مجاز حداكثر رعایت  شرط

 

 ضریب سطح اشغال (1-4

 ضوابط و مقررات مربوط به ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:

در درصـدو  60 و ویالیي متوسط با تراكم كم، حداكثر اندازه ضریب اشغال سطح در اراضي مسكوني (1-4-1

 صالحي است.ابردرصد مساحت قطعه زمین بعد از رعایت  50اراضي مسكوني با تراكم زیاد و ویژه 

ن ال قطعـه زمـیدر قطعات زمین داراي شكل هندسي غیر منتظم و ابعاد متفاوت، حداكثر سطح اشغ: 1تبصره 

 ست.انحوه استقرار ساختمان در زمین  قابل تأمین 1-9-1بند طبق 

 

درصد مازاد تراكم ساختماني تشـویقي )تـا  10توان از درصد كاه  سطح اشغال مي 10هر  به ازاي: 2تبصره 

 ( استفاده كرد. ، بدون افزای  تعداد طبقات مجازدرصد 20سقف 
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 ب سـطح اشـغالمحدوده سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین، با توجه به ابعاد و مسـاحت و ضـری: 3تبصره 

)نحـوه  9-1در بند نسبت به قطعات همجوار و كل قطعات بلوک،  قطعه زمین و موقعیت استقرار آن

 آورده شده است.  استقرار ساختمان در زمین(
 

 تعداد طبقات و ارتفاع (1-5

تـراكم  یت ضوابط، با شرط رعاضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان در اراضي مسكوني

 به ترتیب زیر است: ساختماني آن،

ي مسـكوني در اراضـ)بدون در نظر گـرفتن پیلـوت( تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمین  حداكثر (1-5-1

و ي با تراكم زیـاد طبقه و اراض 5طبقه، اراضي با تراكم متوسط  4با تراكم كم طبقه، اراضي 3ویالیي 

 ون ت( قطعه زمیاندازه )مساحعرض گذر دسترسي ، تابع  ،طبقه است. استفاده از این حداكثر  6ویژه 

 .است سایر ضوابط این مجموعه 

 6با عـرض  دسترسي گذرحداكثر تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمین در اراضي مسكوني داراي   (2-5-1

قه، با عرض بزرگتر طب 3متر  8متر و كمتر یا مساوي  6طبقه، با عرض بزرگتر از  2متر و كمتر از آن 

 6متـر  16اوي و كمتر یـا مسـمتر  12بیشتر از طبقه، با عرض  4متر  12مساوي یا متر و كمتر  8از 

 طبقه و بیشتر است. 8متر  16طبقه و براي گذرهاي با عرض بیشتر از 

مربوط به  حداقل نصابهايكمتر از در هر حوزه مسكوني در صورتي كه مساحت قطعه زمین مسكوني  (3-5-1

ماني( اعمال مـي )تراكم ساخت2-1-3-1بند باشد، محدودیت تعداد طبقات مطابق  آن حوزه مسكوني

 شود.

تـر داد طبقـات كمبنـد بـاال، تعـ حاالت سه گانهاعمال در صورت تفاوت بین تعداد طبقات ناشي از : 1تبصره 

 گیرد. مالک عمل قرار مي

كـان مااًجمع ات،كاه  سطح اشغال و یا تجمیع قطعـ ناشي از در صورت استفاده از مزایاي تشویقي: 2تبصره 

و  سایر ضـوابط وجود دارد، مشروط به آن كه با مجاز قابل احداثطبقات افزای  یک طبقه به تعداد 

 مقررات مالک عمل در تضاد نباشد. 

 شود.منظور نمي ساختمانجزء تعداد طبقات (به شرط استفاده براي مشاعات)زیرزمین : 3تبصره 

بقه زیـرین آن اي طدرصد مساحت زیربن 50از بیشتردر صورتي كه مساحت زیربناي باالترین طبقه : 4تبصره 

ه مـازادتراكم ب یرین، به شرط پرداخت عوارض مربوطباشد، امكان افزای  آن تا حد زیربناي طبقه ز

 ساختماني ، بالمانع است.

از كف قطعه زمین بـا توجـه بـه تعـداد طبقـات و مـوارد مشـروحه در حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان  (4-5-1

 شود. هاي زیر محاسبه ميتبصره
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 است. متر 6/2متر و حداقل  2/3حداكثرهر طبقه مفید اع ارتف: 1تبصره 

متـر،  4/2رتفاع مفید متر )شامل حداكثر ا 3درصورت وجود پیلوتي، به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان : 2تبصره 

 شود.متر( افزوده مي 4/0متر، ضخامت سقف پیلوت  2/0ضخامت تأسیسات زیر سقف پیلوت 

 شود.اضافه مي متر به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان 2/1ساختمان، بام در صورت شیبدار بودن : 3تبصره 

 تر كمتر باشد.م 05/2هاي با سقف شیبدار نباید از حداقل ارتفاع مفید طبقه آخر در ساختمان: 4تبصره 

مقررات  1-2-2-4-4طبق بند متر ) 2/1در صورت وجود زیر زمین به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان : 5تبصره 

 ( افزوده مي شود.ي ساختمانمل

 

 واحد مسکونی( 1-6

 ضوابط و مقررات مربوط به واحد مسكوني در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:

 مترمربع كمتر باشد. 50مساحت مفید هر واحد مسكوني نباید از  (1-6-1

رمربع كمتـر مت 90میانگین مساحت مفید واحدهاي مسكوني قابل احداث در یک قطعه زمین نباید از  (2-6-1

 باشد. 

اكم بـا تـرحداقل مساحت زمین فضاي باز به ازاي هـر واحـد مسـكوني در اراضـي حـوزه مسـكوني  (3-6-1

مترمربع  30وسط مترمربع، تراكم ساختماني مت 35تراكم ساختماني كم متر مربع،  25ساختماني ویژه 

 مترمربع است.  40و تراكم ساختماني زیاد 

رمربع نباید از مت 300احد مسكوني در اراضي با مساحت كمتر از میانگین مساحت زمین به ازاي هر و (4-6-1

 مترمربع كمتر باشد.  60

ضـوابط و ي تمـاماثـر متقابـل كمترین تعداد واحد مسكوني قابل احداث در یک قطعه زمین بر پایـه  (5-6-1

ر واحد ن مساحت همقررات مالک عمل )مانند حداقل فضاي باز، تعداد واحد پاركینگ موردنیاز، میانگی

 گیرد.سكوني مجاز قابل احداث در قطعه زمین قرار ميمبنایتعیینتعدادواحدم( …مسكوني و 

 

 پارکينگ( 1-7

 ضوابط و مقررات مربوط به پاركینگ در اراضي كاربري مسكوني به ترتیب زیر است:

 واحد یکرمربع مت 200تاتعداد واحد پاركینگ الزم به ازاي هر واحد مسكوني با مساحت مفید حداقل  (1-7-1

احد مسكوني واستقرار  واحد است كه باید در قطعه زمین محل 2مترمربع 200و مساحت مفید بی  از 

در ت. المانع اسـبتأمین شود. تامین تعداد بیشتري پاركینگ در قطعه زمین براي استفاده ساكنان آن 

 كند.متر كفایت مي 3×5هاي تک واحدي تأمین یک جاپارک )پاركینگ( به ابعاد ساختمان
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بـراي مترمربع 5/12مترمربع است. این میزان شـامل  25مساحت موردنیاز براي یک واحد پاركینگ : 1تبصره 

ضـاهاي فنیز براي فضاهاي ورود و خرو ، حركت و چرخ  و سایر  مترمربع 5/12محل توقف و 

. به ..ها، تأسیسات و باشد. در مواردي، با توجه به هندسه زمین و نحوه استقرار ستونمشترک مي

 هاي مذكور احتیا  وجود دارد كه باید تأمین شود.مساحتي بی  از اندازه

متـر 5×5/2ر یـک در صورتي كه كنار یكدیگر قرار گیرنـد هـ –جهت توقف دو اتومبیل  ابعاد الزم : 2تبصره 

بـراي هـر  است. هنگامي كه اتومبیلها در طول و پشت سرهم قرار مـي گیرنـد ابعـاد مـورد نیـاز

متر و  5ا هاي سرپوشیده در صورتي كه فاصله محور ستونهر مي باشد. در پاركینگمت 6×5/2یک

تون قرار گیرند. سمتر باشد، دو اتومبیل مي توانند بین دو  5/4فاصله داخلي بین دو ستون حداقل 

ي هـر اتومبیـل متـر بـه ازا 5/2افزای  تعداد اتومبیل با ا فزای  فاصله محور سـتونها بـه ازاي 

 3عرض جا پـارک بایـد حـداقل ست. در صورتي كه دو طرف یكمحل توقف دیوار باشد،بالمانع ا

 (2و1)تصاویر متر باشد. 

جایي سـایر بـهتأمین محل مناسب كافي براي عبور و مـرور، گـردش و مـانور اتومبیلهـا )بـدون جا: 3تبصره 

 2بصـره ر ت)مـذكور د جاي پارکاتومبیلهاي پارک شده( الزامي است و مساحت آن جزء مساحت 

ینگ حداقل گردش خودرو در پاركرفت و آمد و شعاع میاني عرض مسیر  .نشده استمنظور باال( 

 متر است.  5

بـاز و به صورت رو وتي وپیل و در زیرزمینبه صورت مسقفتوانميپاركینگ مورد نیاز هر ساختمان را : 4تبصره 

ه مجـاز بت بـه حـداكثر انـداز)معادل كاه  ضریب اشغال سطح نسمازاد فضاي باز درغیر مسقف

 كرد.تأمین تعیین شده براي آن(

واحـد  4براي احداث )متر  40/2ارتفاع مفید زیر زمین یا پیلوت براي اختصاص به پاركینگ اتومبیل : 5تبصره 

 یا بیشتر فاع كمترواحد پاركینگ( است و ارت 4متر )براي احداث كمتر از  2/2پاركینگ و بیشتر( و 

 باشد.  از آن مجاز نمي

اي باشد كه تردد هر خودرو در پاركینگ به سهولت انجام شده ي استقرار خودروها باید به گونهنحوه : 6تبصره 

ه به نحوه ایي خودروها در پاركینگ باید با توجنحوه جانمجایي سایر خودروها نباشد. و نیازي به جابه

هـاي نقشـه گذاري برمبنـايبعاد ستونالزم است موقعیت و اگذاري تعیین شود. بر این اساس ستون

ها باید براي ها و شماره آنسازه برروي پالن معماري پاركینگ منعك  شود. نقشه جانمایي جاپارک

 أخذ پروانه ساختمان به شهرداري ارائه شده و مورد تأیید قرارگیرد.

 شد:ي دسترسي و ورود خودرو به پاركینگ باید داراي شرایط زیر با: نحوه 7تبصره 

 راه ورود خودرو از فضاي باز ساختمان بالمانع است.   -
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نـگ جاپـارک )پاركی 4د اقل اندازه دهانه ورودي پاركینگ در پاركینگهاي با ظرفیـت كمتـر از ح -

 25تر از متر و ظرفیت بیشـ 5/3جاپارک )پاركینگ متوسط(  25تا  4متر، ظرفیت  5/2كوچک( 

ینـگ متـر، پارك 5رت عدم امكان تـأمین عـرض متر است. درصو 5جاپارک )پاركینگ بزرگ( 

 متر باشد. 5/3بزرگ باید داراي ورودي و خروجي جداگانه با حداقل عرض 

براي خرو  افـراد داشـته  جاپارک باید حداقل دو راه جداگانه 25هاي با ظرفیت بی  از پاركینگ -

 اشد.بي متصل باشند كه الزاما یكي از آنها باید به فضاي باز ساختمان یا معبر عموم

و  است. ضمن آن كه در یک متر ابتدایي %15داكثر شیب رمپ براي ورود اتومبیل به پاركینگ ح -

 باشد.  %10یک متر انتهایي آن نباید بیشتر از 

 متر است. 5/6مپ در مسیرهاي غیر مستقیم رحداقل شعاع محور  -

جـزاي ر صورت وجـود ورودي ممتر )دسانتي 180كینگ در بخ  ورودي رمپ حداقل ارتفاع پار -

 .سانتي متر )در صورتي استفاده توام اتومبیل و اشخاص( است 210براي اشخاص( و 

ودرو خر ورودي خودرو هر قطعه زمین باید به داخل آن قطعه زمین باز شود. باز شدن در ورودي د -

 به بیرون از قطعه زمین و به سمت معبر دسترسي ممنوع است. 

 بیه دو ورودي خودرو مجاز است. متر با معبر عمومي ، تع 25داراي بر بی  از در قطعات زمین  -

 

 سایر الزامات پاركینگ عبارتند از :: 8تبصره 

 (3. )تصویر شماره مي باشدفضاي چرخشي پشت خودرو، حداقل پنج مترطول  -

 ومتـر  5/3حداقل عرض رامپ قوسي جهت دسترسي به پاركینگ در صورت یک طرفه بودن  -

 متر مي باشد. 5فه دوطر

رفـه متر و در رمپ هاي یـک ط 5/6شعاع میاني مسیر گردش در رمپ هاي دو طرفه حداقل  -

 (5و تصویر شماره  4متر مي باشد. )تصویر شماره 5حداقل 

ضاي توقف( فمتري )به عنوان  5/2در داخل قطعه مالكیت و با حداقل فاصله  یدشروع رامپ با -

 ینگ در نظر گرفته شود.از بر مالكیت و درب ورودي پارك

صـر سـازه ، و در صورت وجود تاسیسات یا عناسقف حداقل ارتفاع مجاز از كف تا سطح زیرین -

در  پاركینگ ها آن و نیز حداقل فاصله ارتفاع آزاد رامپقسمت اي در زیر سقف، تا پایین ترین 

اي گ هـمحل ورودي و خروجي از پایین ترین نقطه سقف تا كف رامـپ پاركینـگ در پاركینـ

ظر گرفته نمتر در  4/2متر و در پاركینگهاي متوسط و بزرگ حداقل  20/2حداقل  یدكوچک با

 شود.
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 ویرین سقف زارتفاع مجاز پاركینگ ها به منظور تقلیل خطرات ناشي از حریق، از كف تا سطح  -

قل اآن ها حد یا در صورت وجود تاسیسات یا عناصر سازه اي در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه

 باشد.متر مي 20/2

ه بـه در صورتي كه رامپ در فضاي آزاد قطعه مالكیت تامین شود، سـطح اختصـاص داده شـد -

 مجاز استقرار پاركینگ در فضاي آزاد كسر مي شود. 20%فضاي مذكور از 

مام شـده بدنه داخلي ت )مفید و خالص بین ستون ها بدون احتساب عرض ستوناندازه حداقل  -

 متر در نظر گرفته شود. 50/2حداقل  یدینگ بابه ازاء هر پارك(

د سترسي باشـهنگامي كه طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از پاركینگ خودرو ها قابل د -

ر ط محصور دباید بین فضاي پلكان و پاركینگ بوسیله دیوار و یک در جداكننده یا فضاي واس

 نظر گرفته شود.

 ر مقررات ملي ساختمان نیز الزامي است.رعایت سایر ضوابط مربوط به پاركینگ د -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گري خودروها در طول و پشت سر یكدیگر در پاركیننحوه قرارگی -1تصویر شماره 
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و داندازه فاصله داخلي بین  -2تصویر شماره 
 ستون و نحوه استقرار خودروها

 ااي چرخشي موردنیاز پشت خودروهفض -3تصویر شماره 

a≥2.5m 

 مسیر یک طرفه -4تصویر شماره 

b≥3.5m 

Rm≥5m 

 طرفهیکرمپ عرض مسیر :  استند رمپ: 

 طرفهیک میاني رمپ مسیر شعاع: 

 مسیر دو طرفه -5تصویر شماره 

a>2.5m 

b≥5m 

Rm≥6.5m 

 استند رمپ: 

 طرفهرمپ دوعرض مسیر : 

 طرفهمیاني رمپدو مسیر شعاع: 

a 
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، كمـي عـرض معبـر دسترسـيدر صورتي كه به دالیـل فنـي )مـثالً كمـي عـرض قطعـه زمـین، : 9تبصره 

تصـویب  وموردتأییـد (…محدودیتهاي ناشي از اعمال سایر ضوابط و مقررات مالک عمل، شـیب زمـین و 

نداشـته باشـد،  از پاركینگ مورد نیـاز در قطعـه زمـین وجـود یابخشي تمام تأمین امكان،5كمیسیون ماده 

عادل مكر شده و تاییدیه این محدودیت توسط شهرداري باید در گواهي عدم خالف و پایان كار ساختمان ذ

شـود( مبلغ توسط شوراي شهر تعیین مي تي )اینهاي عمومي طبقاپاركینگاین كسري در ي تأمین هزینه

هـاي اركینـگدر پرا این تعداد كسري پاركینـگ باید در وجه شهرداري تأدیه شود. شهرداري مكلف است 

ب در تملـک متر از ساختمان اصـلي تـأمین و بـه نحـو مناسـ 250عمومي طبقاتي واقع در فاصله حداكثر 

 ذینفعان آنها قرار دهد.
 

 راتسایر ضوابط و مقر (1-8

 مسكوني الزامي است:هاي احداث ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات زیر نیز در گذشته از موارد باال

 موجب قطع درختان شود نباید ضمن رعایت ضوابط و مقررات ذیربط، تفكیک اراضي ، (1-8-1

 باشد.  متر 5/2قطعات مسكوني از كف گذر دسترسي نباید بی  از  حیاطحداكثر ارتفاع دیوار (2-8-1

ر و صـدو ي شـوداز داخل معـابر بایـد نماسـاز)اعم از سطوح اصلي یا جانبي( ح نمایان بنا كلیه سطو (3-8-1

 گواهي پایان كار منوط به انجام آن است. 

 و توالت بدون پنجره به شرط داشتن هواك  مستقل مجاز است. ماحداث حما (4-8-1

ي اصلي )معموال بی  تر از كف ورودم 7در ساختمانهاي مسكوني با طول مسیر قائم حركت بی  از  (5-8-1

بیشتر  وطبقه  8هاي طبقه(  تعبیه یک دستگاه آسانسور و پله فرار الزامي است، ضمنا در ساختمان 3از 

عبیه حداقل دو تمتر و بیشتر از آن از كف ورودي اصلي  28یا ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت 

  دستگاه آسانسور الزامي است. 

، در نمـاي شاهده و نمایـانمبه صورت قابل  و پله فرار و نظایر آن تيأسیساهاي تتعبیه كانالها و لوله (6-8-1

 اصلي ساختمان ممنوع است.

بـا رعایـت هزارمترمربع، احداث پست بـرق  2هاي مسكوني با مساحت زیربناي بی  از در ساختمان (7-8-1

بـه  نیاز ه عدمكدر محل مناسب و مورد تأیید اداره برق الزامي است، مگر آن  مقررات ملي ساختمان

طراري و تامین موتـور بـرق اضـدر این ساختمانها، این پست از سوي اداره برق مورد تأیید قرار گیرد.

سـتعالم عملیـات سـاختماني ، ا براي شروعالزامي است.منبع آب ذخیره، براي استفاده در موارد الزم، 

 مالک و اظهار نظر اداره برق باید انجام شده باشد. 
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طبقـه الزامـي  4 هاي بیشـتر ازهاي حرارتي و دودي در سـاختمانهشدار دهنده نصب دگمه فشار یا (8-8-1

 است. 

 است.  طبقه الزامي 4هاي بیشتر از نصب برقگیر و اتصال زمین در ساختمان (9-8-1

 هاي الزم جهت اتصال به شبكه فاضالب انجام شود.بینيدر هر ساختمان باید پی  (10-8-1

جاز است. مایت ضوابط فني، در روي بام مسطح آن نصب تأسیسات و تجهیزات فني ساختمان، با رع (11-8-1

 ت نصب شدهبر روي پشت بامهاي شیبدار، تنها نصب دودك  و آنتن مجاز است. تأسیسات و تجهیزا

تا هاي ر ساختماندبنابراین نصب این تأسیسات  بر روي بامهاي صاف نباید از معابر قابل رویت باشد.

م متر از لبه با 2هاي بیشتر از دو طبقه به فاصله حداقل تمانمتر و در ساخ 3طبقه به فاصله حداقل  2

نفي یده شدن و تاثیر مدنصب این تاسیسات و تجهیزات در روي بام ، در صورت جام شود. نتواند امي

 بر نماي عمومي ساختمان از معابر عمومي ممنوع است. 

 ممنوع است.و بالكن  تراسو  باماحداث انبار بر روي  (12-8-1

فاي نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیشگیري و اطسازمان آت  اخذ تأییدیه (13-8-1

 مي است.الزاو یا داراي ده واحد مسكوني و بیشتر طبقه و بیشتر  5حریق، براي ساختمانهاي 

ون اطـاق )بـد متـر مربـع 15و حـداكثر مسـاحت آن متر  3از خرپشته از كف بام حداكثر ارتفاع مج (14-8-1

و  استسور اضافي( متر مربع به ازاي هر آسان15با یک اطاق آسانسور)بعالوه تر مربع م 35آسانسور(و 

 . توان به عنوان انبار استفاده كرداز آن نمي

 ، ارهه و یـا دیـودر كنار بامهاي صاف و بالكن و تراس، به صورت نرد جان پناهاحداث لبه و حفاظ و  (15-8-1

 الزامي است.متر يسانت 110تا  90با ارتفاع حداقل بسته به ارتفاع آنها از زمین 

 متر است. 6/2حداقل ارتفاع مفید هر طبقه مسكوني  (16-8-1

 مجـاز نباريا، پاركینگ و براي استقرار مشاعاتو پیلوت در ساختمانهاي مسكوني احداث زیر زمین  (17-8-1

 است. 

افه بـه اضـن حداكثر سطح مجاز هر طبقه زیرزمین معادل حداكثر سطح مجاز طبقه همكف ساختما: 1تبصره 

 .استدرصد  10

 است: مجازو استفاده ساكنان ساختمان استفاده از زیرزمین فقط براي عملكردهاي زیر : 2تبصره 

 واحدهاي مسكوني ساختمان برايانباري -

 انباري مشترک براي كل ساختمان-

 پاركینگ اتومبیل ساكنان ساختمان-

 موتورخانه و تأسیسات گرمای  و سرمای  ساختمان-
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 با تهویه  بهداشتي )مانند دستشویي و توالت، رختشویخانه و گرمخانه( مشترک هايسروی -

 الزم                                                          

 مستقیم با نور و تهویه (فضاهاي خدماتي مشترک )مانند استخر، سونا، سالن بازي، سالن جلسات-

 تقیمبا نور و تهویه مسمحل اقامت سرایدار -

 

 حـداكثرطبقـه، احـداث یـک قسـمت مسـكوني مسـتقل بـا مسـاحت  4در ساختمانهاي بلندتر از  (18-8-1

وابط یت سایر ضمترمربع براي اقامت سرایدار )به شرط تأمین نور مستقیم و تهویه مناسب و رعا40

 یست.نو مقررات ذیربط( بالمانع است. مساحت این قسمت جزء مشاعات بوده و قابل تفكیک 

 هاي مسكوني، به ترتیب زیر، الزامي است. بط ایجاد فضاي سبز در ساختمانرعایت ضوا (19-8-1

 اختصاص داده شود. سبزحداقل نیمي از فضاي باز ساختمان باید به فضاي  (1-19-8-1

اختمان مترمربع فضاي سبز باید یک درخت كاشته شود. صـدور پایـان كـار سـ 6به ازاي هر  (2-19-8-1

  اختمان درتان در گواهي پایان كار سمنوط به كاشت درختان الزم بوده و مشخصات این درخ

 شود.مي

الكـان منگهداري این درختان در چارچوب قوانین و ضوابط و مقررات مالک عمل بـر عهـده  (3-19-8-1

 بوده و كندن یا خشک كردن آنها تخلف محسوب شده و مجازات قانوني دارد. 

ر ایجـاد داسـت( )عالوه بر آنهایي كه در این مجموعـه آورده شـده رعایت مقررات ملي ساختمان  (20-8-1

 هاي مسكوني الزامي است. ساختمان

ات ذیـربط صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمـام ضـوابط و مقـرر (21-8-1

 است. 
 

 

 نحوه استقرار ساختمان در زمين( 1-9

ـــوبي محـــل اســـتقرار ســـاختمان د( 1-9-1  در قطعـــات و ر شـــمال زمـــین در قطعـــات شـــمالي و جن

 محل استقرار ساختمان در قسمت غرب زمین مجاز است. غربي و شرقي

شـتر )اعـم از معـابر متـر و بی 24احداث بنا در بر كلیه قطعات زمین واقع در لبه گذرهاي با عرض :  1تبصره 

لـوار شـهید وطعـات واقـع دربـر شـمالي بقبـه اسـتثناي  ،غربـي(  -جنـوبي و یـا شـرقي –شمالي 

 ع است.و بالمانمجاز ، لوار جام جم وبت واقع در بر كلیه قطعابهشتي)خیابان دانشكده( و 

از حـد  متر 2به اضافه  درصد طول زمین 60موقعیت استقرار بنا در قطعات شمالي و جنوبي نباید از : 2تبصره 

از حد غربي آن فراتر  متر 2به اضافه  درصد طول زمین 60شمالي آن و در قطعات شرقي و غربي از 

 .رود
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هاي اصلي بـا توجـه بـه نمانند وجود درختان قطور یا موقعیت ویژه در بر خیابا )د استثنایي مواردر  : 3تبصره 

ري شـهرداشوراي معماري  باید درموقعیت استقرار بنا در زمین (هاي مجاوروضعیت استقرار ساختمان

 تصویب شود. مطرح و 
 

 و نورگيرها( خلوتهاي فضاهاي باز )حياط( 1-10

باید خواب، اتاق كار و آشپزخانه(یرایي، غذاخوري، اتاق)فضاهاي نشیمن، پذ مسكونيساختمان فضاهاي اصلي ( 1-10-1

 برخوردار باشند.و مستقیم نور طبیعي از 

یر در نورگک طبقه یواحدهاي مسكوني مجزا در در حداقل فاصله مجاز پنجره فضاهاي اصلي رو به یكدیگر : 1تبصره 

 متر است. 6

از  نبایـدف آن فضـا از كـدر طبقات باالي همكـف  )یا جان پناه آن ( در هر فضا  پنجرهاي پحداقل ارتفاع :2تبصره 

جان جود ور این صورت دمگر آن كه این پنجره به تراس، بالكن، ایوان یا ... باز شود كه متر كمتر باشد. 1/1

 )طبق مقررات ملي ساختمان( براي تراس و ... الزامي است. پناه

 

 

 

 

 

 

 احداث نورگيرضوابط ( 1-11

 متر است.  3عرض آن  متر مربع و حداقل 12حداقل مساحت نور گیر ( 1-11-1

متـر  3قل عـرض آن بایـد در شمال قطعات شمالي حـداو نورگیر بیني حیاط خلوت در صورت پی  (2-11-1

 باشد.

ي فضـاهاي مساحت نورگیرها متر مربع، 200در ساختمانهاي واقع در زمینهاي با مساحت بیشتر از  (3-11-1

 باشد. قطعه زمینمساحت  %6باید حداقل  اصلي

احت و متر مربع مس 6 حداقل بایدي آن اگر نورگیر براي فضاي آشپزخانه در نظر گرفته شود اندازه (4-11-1

ربـع متـر م 200متر عرض داشته باشد. مسـاحت ایـن نـورگیر بـراي زمینهـاي كـوچكتر از  2

 باشد. قطعه زمینمساحت  %3حداقل باید
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بیني طبقه مسكوني پی  4هاي تا ذكر شده براي ساختمان باالكه در  یيهامساحت و ابعاد نورگیر (5-11-1

گیر مترمربع به مساحت نور 3طبقه به ازاي هر طبقه  4هاي بی  از گردیده است و براي ساختمان

 گردد. اضافه مي

فاصـله  نـد،در صورتي كه فضاهاي اقامتي دو واحد مسكوني مستقل از یک نورگیر استفاده مي كن (6-11-1

ي آشپزخانه هاي دو متر باشد. این فاصله براي نورگیرها 6ارهاي پنجره هاي آنها نباید كمتر از دیو

 متر است.  4واحد مسكوني مستقل حداقل 

خلوت، مسـاحت آنهـا در مسـاحت در صورت عدم رعایت ضوابط باال در احـداث نـورگیر و حیـات :1تبصره 

 شود. زیربناي مبناي محاسبه تراكم ساختماني منظور مي

 

متـر  3مین كمتر از ( یک قطعه ز2-11-1: درصورتي كه عرض حیاط خلوت یا نورگیر )موضوع بند 2تبصره 

 باشد، براي احداث پنجره و نورگیر یكي از دو گزینه زیر باید رعایت شود:

ره یا ر مات باشد، پنجمتر باشد، شیشه پنجره یا نورگی 7/1حداقل ارتفاع پاي پنجره یا نورگیر از كف فضا  -1

 (مكن باشد.نورگیر بازشو نباشد )فقط با اندكي بازشدن از باال تنها امكان تهویه هوا از آن م

ت با دوام یي و اسكلدیوار حدفاصل این قطعه زمین با قطعه زمین مجاور )واقع در شمال( آن با مصالح بنا -2

 تا حد نهایي ارتفاع ساختمان در بام آن احداث شود.
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 ، بالکن ، بازشوآمدگی شپي( 1-12

 ست.ادسترسي )فارغ از عرض معبر( ممنوع در گذرهاي ساختمان  پی  آمدگي هرگونه احداث (1-12-1

 بنا مجاز است. سطح مجاز احداثاحداث بالكن یا تراس در محدوده  (2-12-1

 و فضـاهاي سـبز و بـاز يمعـابر دسترسـ به سـمتهاي زمین یا روزنه در لبه، پنجره و ایجاد بازشو (3-12-1

 مجاور ممنوع است.هاي پالکز و به مجا عمومي

 ( مجاز است.يستردسسانتي متر )ارتفاع از تراز مبناي كف گذر  90احداث بازشو در زیر زمین در حد  (4-12-1

تواننـد راه ورودي سـاختمان را از داخـل نمي …ها و نهرها و هاي مشرف به مسیلمالكین ساختمان (5-12-1

بـه طـرف مسـیل، ها ه پالکپنجره در اینگونه و یا باز شو ، روزنبیني منظور نمایند، لیكن پی  آنها

 بالمانع است.در هماهنگي با سازمان آب …نهر و 

 

 هادسترسی( 1-13

و خروجي( ورودي )ترسي دس یکتواند فقط ميمتر و كمتر از آن  25با یک بر و طول بر هر پالک  (1-13-1

سترسي خـودرو داشـته د دوتواند متر باشد مي 25خودرو داشته باشد. چنانچه بر پالک بی  از 

 باشد.

 در هر ساختمان در ماشین رو باید از در نفر رو جدا باشد (2-13-1

د و امكـان ( قـرار دارنـ2و  1كلیه پالكهایي كه بر خیابـان هـاي شـریاني )درجـه  سواره دسترسي (3-13-1

ز ند باید او یا گذرهاي دسترسي فرعي دار كننده محلي دوم از خیابان هاي جمع و پخ  دسترسي

ر بده در جهت دسترسي براي عبور افراد پیا یکامین شود. این پالک ها مي توانند دسترسي دوم ت

 اصلي داشته باشند.

 ها مجاز نیست و موارد موجود در زمان نوسازي و بازسـازي مسـدودنصب در ورودي خودرو در پخ (4-13-1

 شود.مي

 جاز است.روها و گذرها غیر ماحداث هر تعداد پله در خار  از حد مالكیت زمین، در پیاده (5-13-1

 

 هاي شيبدارنحوه ساخت بنا در زمين( 1-14

ب زیـر یا بیشتر( قرار دارد باید بـه یكـي از دو ترتیـ %20هایي كه در شیب زیاد )حدود براي پالک (1-14-1

 عمل شود.

مجاز به همـین  و واحدهاي مسكوني در حدشده بندي زمین تراس ،با در نظر گرفتن شیب طبیعي (2-14-1

 ترتیب احداث شود. 
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یـز ناكم مجـاز ابل قبولي ارائه نماید كه به شیب طبیعي زمین لطمـه وارد نیایـد و تـرمالک طرح ق (3-14-1

 رعایت شود.

 

 اقداماتی که احتياج به کسب مجوز ندارد:( 1-15

سـب كن امـر نـافي جعه به شهرداري و كسب مجوز ندارد. ایمحدوده شهر احتیا  به مراداخل اقدامات زیر در 

 بط ـ بسته به مورد ـ در صورت لزوم نمي باشد.مجوز هاي الزم از سازمانهاي ذیر

، اندود كاهگل، تعـویض نصب موزائیکكاري بام، عایق، عایق باممرمت كف بام از قبیل )تعویض   (1-15-1

 یا تعمیر شیرواني(.

 پلهتعویض موزائیک ساختمان و راه (2-15-1

 سفیدكاري و نقاشي و نصب كاشي (3-15-1

 ()بدون تغییر آن نماسازي ساختمان و دیوار حیاطتجدید  (4-15-1

ه خذ تاییدیمحوطه سازي در منازل و مجتمع هاي مسكوني اعم از احداث حوض یا استخر )پ  از ا (5-15-1

نگ و عدم سازمان آب( و هر نوع كف بندي ، باغچه بندي مشروط به عدم حذف پاركیشهرداري و 

 احداث فضاي سرپوشیده 

 هاي بهداشتينصب و تعمیر یا تعویض سروی  (6-15-1

 انعدم تغییر در نظام فني و معماري و كاربري ساختمتعویض در یا پنجره، مشروط به  (7-15-1

كشي آب، فاضالب، گاز و نصب شوفاژ، مشروط بـر اینكـه محـل موتورخانـه نیـاز بـه احـداث لوله (8-15-1

 ساختمان جدیدي نداشته باشد. 

 متر مربع  5/2احداث سروی  )توالت( مجزا از ساختمان به مساحت حداكثر  (9-15-1

نـا و پوشـ  به شرط عدم احداث هرگونه ب ي نداشته باشددیواري كه بر اصالحتعویض یا ترمیم  (10-15-1

 همزمان بناي غیر مجاز 

  ي ساختمانرفع نواقص بهداشتي ساختمان ، مشروط به عدم تغییر نظام فني ، معماري و كاربر (11-15-1

 

 طبقهنحوه صدور مجوز اضافه ( 1-16

در این مجموعـه در هر ساختمان موجود، به شرط رعایت حداكثر تراكم ساختماني پی  بیني شده  (1-16-1

، مشروط به این كـه سـاختمان بـه انـدازه كـافي اضافه مجاز است طبقه یکبراي یک بار احداث 

هیچگونـه اشـكالي بـراي  ایـن طبقـهمستحكم و یا قابل تقویت كردن باشد به نحوي كه افزودن 
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ي تامین ایستایي و استحكام آن به وجود نیاورد. تاییدیه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان برا

 این شرط الزامي است. 

 منوع است. ماضافه شده طبقه ایجاد راه پله یا باالبر در سطح فضاي باز ملک براي دسترسي به  (2-16-1

ث و د االحدامان جدیت)ساخ استفاده از تراكم مجاز طرح محدود به مواردي است كه ساختمان جدید (3-16-1

ي جدید )به اسـتثنات احداث طبقا دموجوهاي ساختمان . درشوداحداث مي یا تخریب و تجدید بنا(

 براي رسیدن به تراكم تعیین شده طرح مجاز نیست. مورد باال( 

 الزامي است. اضافه شده واحدهاي مسكوني جدیدتأمین پاركینگ براي  (4-16-1

 

 صدور مجوز حفاظ در محدوده حياط ساختمان براي جلوگيري از مشرفيت( 1-17

گیرنـد هاي مجـاور قـرار ميورد اشراف پنجره هاي ساختمانموني كه هاي مسكدر صورتي كه مالكین خانه( 1-17-1

ه از و اسـتفاد بخواهند حفاظي در محدوده حیاط ساختمان خود ایجاد كنند، این امـر بـا رعایـت اصـول فنـي

 مصالح سبک و مقاوم مجاز است.
 

 هااسناد و مدارك فنی الزم جهت رسيدگی به نقشه( 1-18

 اسناد معماري ( 1-18-1

 1: 100اسمان شامل زیرزمین، پیلوت، همكف وسایر طبقات به تفكیک بامقیشه طبقات ساختنق (1-1-18-1

 هاماره آن، انبارها و شنقشه زیرزمین شامل موقعیت موتورخانه و تأسیسات و سایر مشاعات (2-1-18-1

بـدون ور چگونگي دسترسـي و مـانها، موقعیت استقرار و شماره پاركینگنقشه پاركینگ شامل  (3-1-18-1

 خودروها.مزاحم 

بندي بـام بام، محل نصب تأسیسات و تجهیزات كه در بام مورد نظـر اسـت و شـیبقشه پشتن (4-1-18-1

 روبي جهت تخلیه آب باران و برف

 ها، رمپ، فضاهاي باز مثل پاسیو و حیاط خلوتمقاطع طولي و عرضي از محل پله (5-1-18-1

) د رفت رنگ مصالحي كه در آن به كار خواه نماهاي اصلي ساختمان با مشخص نمودن نوع و (6-1-18-1

 مطابق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري ایران (

 ها ر بنادر آننحوه استقرا -جوار آنهاي همنقشه موقعیت پالک و پالک ه7-1-18-1

 UTMنقشه موقعیت پالک و پالكهاي همجوار آن روي طرح تفصیلي با مشخصات  (8-1-18-1

 اسناد سازه(1-18-2

 كلت و ایستایي بنا.هاي سازه مربوط به اسنقشه( 1-2-18-1

 سازي و جزئیات فني مربوط به آن.هاي پينقشه( 1-1-2-18-1
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هاي پوش  طبقات به طور جداگانه و تفكیک شده به همراه جزئیات فنـي مربـوط بـه نقشه(2-1-2-18-1

 آن.

هاي ها در طبقـات و نقشـهها، اتصاالت با پي و عناصـر اصـلي پوشـ نقشه ستون گذاري(3-1-2-18-1

 جزئیات فني مربوط به آن.

 مربع(متر500)براي زیر بناي بی  از  عناصر ایستایي هریک ازدفترچه محاسبات به تفكیک (2-2-18-1
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 خدماتی )انتفاعی و غير انتفاعی( -کاربري تجاري -2

شود كه براي احداث انواع واحـدها و مي شهري شامل آن قسمت از اراضي محدوده 1خدماتي - اراضي تجاري

در نظر گرفته شده و در نقشه طرح تفصیلي در این اراضي  مشروطنیز سایر عملكردهاي و  خدماتي وساختمانهاي تجاری

هرگونه اقدام ساختماني در اراضي این كاربري مشمول خدماتي مشخص شده است.  –به عنوان اراضي كاربري تجاري 

 خدماتي این مجموعه است.-ضوابط و مقررات كاربري تجاري

 

 ينموارد مجاز استفاده از زم( 2-1

 مجاز است:خدماتي  –برداري از واحدهاي عملكردهاي زیر در اراضي كاربري تجاري احداث و بهره (1-1-2

فروشي، فروشي، گوشتفروشي، سبزيها و فروشگاههاي خرید روزانه خانوارها مانند: نانوایي، میوهمغازه( 1-1-1-2

 له و نظایر آنها مراكز فروش روزنامه و مج ،خواروبارفروشي 

، فروشـيلخانوارها مانند: قنادي و آجیو ماهانه ها، فروشگاهها و واحدهاي مورد مراجعه هفتگي مغازه(  2-1-1-2

فروشگاه انواع مبل فروشي،،خرازي، كتابفروشي، تعمیرگاههاي لوازم خانگي، خشكشویي، شعب بانكها 

ماركـت ،  ، سـوپرازم صـوتي و تصـویري فروشـگاههاي لـوپوشاک و كفـ ، فروشـگاههاي بزرگ،

م ههاي لوازموسسات قرض الحسنه ، موسسات مالي و اعتباري ، بنگاههاي معامالت ملكي ، فروشگا

 و نظایر آنهاخانگي ، فروشگاههاي لوازم یدكي خودرو ، بنگاههاي فروش خودرو 

 هاآنو نظایر  هنري كالسهاي،اههاي زبان، كامپیوتر، حسابداريمانند آموزشگ آموزشگاههاي خصوصي( 3-1-1-2

مراكز ،فیزیوتراپي،تزریقــات، رادیولــوژي، آزمایشــگاه :بهداشــتي و درمــاني ماننــدخــدماتي واحــدهاي  (4-1-1-2

 ، داروخانه و نظایر آنهاآمبوالن  خصوصي

یـت شـرایط )بـا رعا …واحدهاي تعمیرات وسایل نقلیه مانند پنچرگیري، تعویض روغني، مكانیكي و  (5-1-1-2

مراكز معاینه ،بط( چارچوب ضوابط و مقررات ذیرمحیطي در سیماي شهري، بهداشت شهري و زیست

 فني خودرو

ـــاري  (6-1-1-2 ـــه واحـــدهاي تج ـــک مربـــوط ب  )بـــا زیربنـــاي معـــادل حـــداكثر انبارهـــاي كوچ

 زیربناي واحد تجاري(

 یرایي واحدهاي پذیرایي مانند قهوه خانه ، اغذیه فروشي ، رستوران ، سالنهاي جشن و پذ (7-1-1-2

                                                           
 خدماتي و اراضي تجاري در این مجموعه یكسان و همانند است.-تجاريمفهوم و محتواي اراضي 1
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لیـدي ، احدهاي توشركتها و و اداريرگاني ، دفاتر مركزي و واحدهاي خدمات انتفاعي مانند دفاتر باز (8-1-1-2

دفـاتر  ،دفاتر بیمـه  ،دفاتر وكالت ، دفاتر ازدوا  و طالق ، دفاتر ثبت امالک ، دفاتر مهندسان مشاور 

 نظایر آنهاكانونها و انجمن ها ، دفاتر ارائه خدمات كامپیوتري و حسابداري و 

 یر آنهانظا مخابراتي و امور مشتركین تلفن همراه و واحدهاي خدماتي مانند دفاتر پستي و  (9-1-1-2

 و نظایر آنهابیلیارد  سالنهايواحدهاي ورزشي كوچک مانند باشگاههاي بدنسازي ،  (10-1-1-2

 شـروطم لكردهـايعالوه بر عملكردهاي تجاري و خدمات انتفاعي و غیر انتفاعي فوق الذكر، استقرار عم (2-1-2

 ن كـاربريایـو غیـر قابـل تفكیـک از آن در اراضـي زیر به صورت مختلط با كاربري تجاري ـ خدماتي 

ن اي سـاختما، به شرط آن كه مساحت زیر بناي آنها بی  از نیمي از كل مسـاحت زیـر بنـبالمانع است

 نباشد. 

 واحدهاي مسكوني  (1-2-1-2

 اي اي و ناحیهواحدهاي اداري و انتظامي محله (2-2-1-2

وسسـات و گاه هـاي هنـري، مواحدهاي فرهنگي مانند كتابخانه ، فرهنگسرا، گالري هـا و نمایشـ (3-2-1-2

 واحدهاي تحقیقاتي و پژوهشي 

 پاركینگ عمومي  (4-2-1-2

ابط و ضو مات انتفاعي و غیر انتفاعيو خد تجاريعملكرد ها و واحدهاي استثناي فروشگاهها و مغازه به : 1تبصره 

 ست.الذكر، همان ضوابط و مقررات كاربري متناظر آن افوق مشروطمقررات حاكم بر سایر عملكردهاي 

ت تلط مورد استفاده قـرار گیـرد. در حالـمخ عملكردتواند به صورت مي خدماتي-اراضي كاربري تجاري: 2تبصره 

سترسي دانجام شده و تر طبقات پایینتجاري حتماً باید در  ردعملكتجاري،  -مختلط مسكوني عملكرد

 مسكوني به صورت جداگانه باشد. عملكرد
 

 و تجميعتفکيك  (2-2

 زیر است : به ترتیب خدماتي -در اراضي كاربري تجاري جدید تفكیک و تجمیعت ضوابط و مقررا

رده  ،مترمربـع 500ه اي()محلـه اي و ناحیـمنطقه رده پـارهخدماتی -تجاريزمین  حد نصاب تفكیک (1-2-2

 مترمربع است.  1500مترمربع و رده شهر و فراشهر  750منطقه 

تر م 12اي(  اي و ناحیه) محلهه پاره منطقهردخدماتی -حداقل عرض قطعه تفكیكي در اراضي تجاري (2-2-2

 است.متر  20و رده شهر و فراشهر متر  16 رده منطقه، 

ز دماتي رده محله و ناحیه نباید اخ -در تفكیک هاي جدید اراضي تجاري حداقل عرض گذر دسترسي (3-2-2

 متر كمتر باشد.  16شهري و فراشهري نباید از ، متر و رده منطقه اي  12



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

42 
  

 25راشـهر رده منطقه و شهر و فمساحت براي تفكیک واحدهاي تجاري ربناي مفید زیحداقل نصاب  (4-2-2

 متر است.  5/4و حداقل عرض دهانه آن مربع متر 

بـع اسـت. مترمر18اي و ناحیه اي محله)مغازه(حداقل نصاب مساحت براي تفكیک واحدهاي تجاري  (5-2-2

 متر باید باشد. 6متر و حداقل عمق آن  3حداقل عرض دهانه مغازه 

 10ع شـده از مزایـاي بالمانع است. قطعات تجمیخدماتي  -تجاريمیع قطعات در اراضي كاربريتج: 1تبصره 

 كنند.يماستفاده  درصد( 30به ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه )حداكثر  تراكم بیشتردرصد 

 500ت كمتـر از داراي مسـاحجاري( تكاربري  حقوق مكتسبه )باهاي تفكیک شده ثبتي قطعه زمین: 2تبصره 

 1500ه و رده منطقـمترمربـع در اراضـي تجـاري  750رده پاره منطقـه و مترمربع در اراضي تجاري 

ن آ توانند به عنوان زمینهاي تجـاري ميدر مساحت كنوني خود مترمربع در اراضي تجاري رده شهر، 

 .مورد استفاده قرار گیرندرده عملكردي 

رض شته باشند. عـري باید به شبكه دسترسي سواره و پیاده دسترسي داكلیه قطعات و واحدهاي تجا: 3تبصره 

 متر كمتر باشد.  12گذر دسترسي قطعات كاربري تجاري نباید از 

اشته دتخلیه و بارگیري  ، باید امكانونقلن ایجاد اختالل در شبكه حملهمه واحدهاي تجاري، بدو : 4تبصره 

 باشند.

هاي مسكوني ، طبق ضوابط و مقررات كاربري در ساختمانوچک تجاري احداث واحدهاي منفرد و ك: 5تبصره 

تها، فروشـگاههاي بـزرگ، ســوپرمارك)بالمـانع اســت. مسـكوني بـا اخـذ مجــوز و تأییـد شـهرداري 

 (شوندنمایشگاههاي اتومبیل و نظایر آنها واحد منفرد و كوچک تجاري تلقي نمي

 و ه، بزرگراهـشـامل آزاد را) معـابر شـریاني درجـه یـک در بـرو خدماتي تجاري  هاياحداث واحد :  6تبصره 

 ایـن بـاز متقـاطع بـاهـاي بندر خیابان هاممنوع است. همچنین احداث ایـن واحـد شهري(كنار گذر

 تقاطع ممنوع است. ازمتر  50فاصله كمتر از تا هاخیابان

ندازه د، فارغ از اهستن ري ()حقوق مكتبسه تجاكلیه اراضي كه در حال حاضر داراي كاربري تجاري  : 7تبصره 

 .توانند به عنوان زمین تجاري مورد استفاده قرار گیرندمساحت آنها مي

در هسـتند،  تجاري هسـتند ولـیكن فاقـد حقـوق مكتسـبه كاركرداراضي كه در حال حاضر داراي  :  8تبصره 

داري و در چارچوب این ضوابط و مقررات و تأدیـه حقـوق شـهر،  5صورت تصویب كمیسیون ماده 

 ي داشته باشند. توانند كاربري تجارهاي مسئول ذیربط ميسایر سازمان

خدماتي در محدوده مركـزي شـهر )محـدوده -جاري: هرگونه احداث، توسعه و یا تفكیک واحدهاي ت9تبصره 

راه تا سه راه كاشاني، خیابان شهید بـاكري حدفاصـل كاشاني حدفاصل پنج محاط شده بین خیابان

شاني تا سه راه شهید باكري، خیابان منتظري حدفاصل سه راه شـهید بـاكري تـا میـدان سه راه كا
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والیت، خیابان مطهري حد فاصل میدان والیت تا چهارراه مدني و خیابان مدني حدفاصل چهـارراه 

راه( ممنوع است. با این حال، نوسازي واحدهاي تجاري موجود صرفا به تعداد و مساحت مدني تا پنج

 مترمربع( مجاز است. 18ها تا ا افزای  مساحت زیربناي هریک از آنقبلي )ی

 

 تراکم ساختمانی (2-3

 به ترتیب زیر است: دماتيخ - ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري

ــاري( 1-3-2 ــاربري تج ــي ك ــات اراض ــاختماني در قطع ــراكم س ــداكثر ت ــدماتي -ح ــرده  خ  ه اي ومحل

 شود.تعیین ميدرصد  440و رده شهر و فراشهر درصد  320،رده منطقه درصد220ايناحیه 

عـرض گـذر  استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كـه مسـاحت قطعـه زمـین وتبصره: 

ر اشـد دنبهاي مورد اشاره در باال دسترسي آن در هریک از رده هاي عملكردي كمتر از حد نصاب

 ت:غیر این صور

ز بقات مجااكثر تعداد ط، یک طبقه از حدبا مساحت هاي زیرین  خدماتي-براي قطعات زمین تجاري(2-3-2

 شود:مي قابل احداثكاسته

 مترمربع 500تا  200با مساحت  اي و ناحیه ايرده محله خدماتي-قطعات تجاري (1-2-3-2

 مترمربع 750تا  400رده منطقه اي با مساحت  خدماتي-قطعات تجاري (2-2-3-2

 مترمربع1500تا  750شهري و فراشهري با مساحت بین رده خدماتي-اريقطعات تج (3-2-3-2

از هاي زیرین، دو طبقه از حداكثر تعداد طبقات مجبا مساحت خدماتي-براي قطعات زمین تجاري (4-2-3-2

 ه مي شود:كاستقابل احداث 

 مترمربع 200اي با مساحت كمتر از اي و ناحیهرده محله خدماتي-قطعات تجاري (5-2-3-2

 مترمربع 400اي با مساحت كمتر از  نطقهرده م ماتيخد-قطعات تجاري (6-2-3-2

 بعمترمر 750رده شهري و فراشهري با مساحت كمتر از  خدماتي-قطعات تجاري (7-2-3-2

 

متر و  12اي كمتر از اي و ناحیهمحله خدماتي-در صورتي كه عرض گذر دسترسي قطعات تجاري (3-3-2

اشـد، یـک طبقـه از متـر ب 16فراشهري كمتر از و ، شهري ايرده منطقه خدماتي-قطعات تجاري

 شود.مي ثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاستهحداك

كاه  تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یـا كـم بـودن مجموع صورت هر  در (4-3-2

 2از  خـدماتي-آنها نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک قطعه زمین تجاري يعرض گذر دسترس
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طبقـه  2 خـدماتي-، حداقل تعداد طبقات یک قطعه زمین تجاريطبقه كمتر شود، به عبارت دیگر

 است.

كرد باید به عمل دماتيخ-كاربري تجارياراضي  مورد استفاده دراز  تراكم ساختماني حداقل نیمي : 3تبصره 

 تجاري اختصاص داده شود. 

تفاده عات و عدم اسدر محاسبه تراكم ساختماني ، مساحت زیر زمین به شرط استفاده به عنوان مشا: 4تبصره 

ود بـه شـنظور نمي انتفاعي و غیر مشاع )مانند تجاري ، انبار تجاري و ...( جزء مساحت زیر بنا م

و  ت باالتر(عبارت دیگر ، مساحت زیر بناي كلیه طبقات روي زمین )اعم از طبقه همكف و طبقا

ه سـاب آوردني بـه حطبقات زیر زمین مورد استفاده براي غیر مشاعات در محاسبه تراكم ساختما

 مي شود. 
 

 

 سطح اشغال (2-4

 ر است.به ترتیب زی خدماتي -ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري

 فراشـهريو  شـهريرده  خدماتي-تجاريدر اراضي  طبقه همكف و اول حداكثر ضریب سطح اشغال (1-4-2

و در طبقات باالتر در كلیـه درصد  50محله اي و ناحیه اي رده و درصد 60رده منطقه اي ،درصد 70

 درصد است.  50رده هاي عملكردي 

بـودن فضـاي  شكل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین، در طبقه همكف و اول، مشروط به مشاع: 1تبصره 

 محدودیتي ندارد. ده از آن توسط كاركنان و مراجعانباز و قابلیت استفا

اي بی  هاي تجاري دارهاي تجاري )ساختمانبقه همكف مجتمععقب نشیني توده ساختماني در ط: 2تبصره 

ي است. فضاي حاصل از متر( الزام 3آنها )حداقل معبر عرضیزان مخدماتي( به -واحد تجاري 20از 

منظور  يتمانند ولي جزء سطح اشغال و تراكم ساخماني در مالكیت مالک ملک باقي ميعقب نشی

 امكان استفاده عمومي از این فضا باید فراهم شود. شود. با این حال،نمي

 
 

 تعداد طبقات و ارتفاع (2-5

وابط ضرط رعایت ، با شخدماتي –ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري

 :به ترتیب زیر استتراكم ساختماني آن، 

رده دماتیخ-ري( براي اراضي تجاقات باالترو طب حداكثر تعداد طبقات روي زمین )شامل طبقه همكف (1-5-2

 است.  طبقه 9و رده شهر و فراشهر طبقه  6 ،رده منطقهطبقه 4اي محله اي و ناحیه
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هـاي تجـاري و متـر و در مجتمع 2/5متـر و حـداكثر  6/3بین حداقل طبقات تجاري ارتفاع مفید :  1تبصره 

 متر است. 8/4 ، حداقل ارتفاع مفیدفروشگاههاي بزرگ

 متر است.  6/3متر و حداكثر  6/2ارتفاع مفید سایر طبقات حداقل :  2صره تب

 20توانـد حـداكثر ارتفاع كف ورودي فضاهاي تجاري نسبت به رقوم كـف معبـر مجـاور آنهـا مي:  3تبصره 

بایـد بـراي سانتي متـر  120 تا حداكثر متر سانتي 20براي ترازهاي بی  از  باشد. باالترمتر سانتي

 در نظر گرفته شود. به صورت رمپ با شیب مالیم ومناسب  ورودي مخصوص  معلوالن

یـز نفیـد طبقـات و ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضـوابط مربـوط بـه ارتفـاع م :  4تبصره 

 شود.مي اسبهضخامت سقف مح

 است.  مجاز همكفدر طبقه  درصد سطح واحد %50تا احداث نیم طبقه در واحدهاي تجاري :  5تبصره 

 محـدودیتي احداث زیر زمین در ساختمان هاي اراضي كاربري تجاري مجاز است و تعداد طبقات آن (2-5-2

 ندارد 

طح طبقـه درصـد بیشـتر از ضـریب اشـغال سـ 10حداكثر ضریب اشغال سطح زیر زمین مي تواند :  1تبصره 

 باشد. درصد سطح قطعه زمین( 80)حداكثر تا  همكف

تـراز گـذر  =رقـوم كـف قطعـه زمـین ) از )شامل ضخامت سقف آن( اول ارتفاع زیر زمینحداكثر :  2تبصره 

 است.سانتي متر  120 (دسترسي ملک

 .ممنوع استهاي تجاري احداث پیلوت در ساختمان (3-5-2

، بـا جمیـعتو یا اسـتفاده از مزایـاي  در صورت كاه  سطح زیر بناي طبقه همكف و طبقات باالتر (1-5-6

 رد. ان وجود داي مجاز، امكان افزای  یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمحفظ حداكثر تراكم ساختمان

 

 تعداد پارکينگ (2-6

تیب زیر اري به تردر اراضي كاربري تج )شامل پاركینگ شاغالن و مراجعان( ضوابط و مقررات تأمین پاركینگ

 است:

 ( الزامي است. فیدمزیر بناي  متر مربع 18تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر واحد تجاري منفرد )تا  (1-6-2

مركز خرید و ...( و یا واحـد تجـاري فروشگاه بزرگ ،مجتمع ،در ساختمانهاي تجاري )پاساژ، بازارچه، (2-6-2

پاركینگ  2/0ن و براي شاغال متر مربع تامین یک واحد پاركینگ 18بیشتر از  مفید منفرد با زیر بناي

ربنـاي مفیـد مترمربـع زی 18احد تجاري و یا هـر به ازاي هر و جاپارک(2/1)درمجموعبراي مراجعان

 الزامي است.  تجاري )هركدام بیشتر باشد(
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وسسات اعتبـاري متر مربع زیر بناي مفید در واحدهاي م 50گذشته از واحدهاي تجاري ، به ازاي هر  (3-6-2

واحد  دول تي اتومبیو مالي و بانكي ، مطب پزشكان ، رستورانها و سالنهاي پذیرایي و واحدهاي تعمیرا

د ركینـگ بایـواحـد پا یـکپاركینگ و در واحدهاي سایر خدمات انتفاعي و غیر انتفاعي این كاربري 

 تامین شود. 

ربـع متـر م 25..( .، عبور و مرور ، مانور و گردش و  توقفمساحت هر واحد پاركینگ )شامل جاي  :  1تبصره 

 است. 

د صحیح تامین پاركینگ مربوط به عدي اعشاري باشد ،در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز دارا:  2تبصره 

 ي است. و پرداخت عوارض مربوط به كسر پاركینگ )قسمت اعشاري( طبق ضوابط شهرداري الزام

 احداث پاركینگ بیشتر از تعداد مجاز بالمانع است. :  3تبصره 

ر ربوط بـه هـكینگ ممختلط، تأمین پاركینگ مطابق ضوابط و مقررات پار عملكرددر ساختمانهاي با  (4-6-2

 كاربري الزامي است.

اختمان در احداث و بهـره بـرداري از پاركینـگ الزامـي مقررات ملي س 10-5 -4رعایت ضوابط بند  (5-6-2

 است. 

و ودروهـا ل اسـتقرار خنقشه مح پاركینگ مورد نیاز باید در زیرزمین یا مازاد فضاي باز تأمین شود.:  1تبصره 

ركت حاز و فضاي ئه شده و تامین فضاي همه جا پاركهاي مورد نیباید به شهرداري اراشماره آنها 

 و گردش خودروها باید مورد تایید این سازمان قرار گیرد. 

 سایر (2-7

 به ترتیب زیر است: خدماتي  –رياالجرا در اراضي كاربري تجاسایر ضوابط و مقررات الزم

سهاي بهداشتي زنانه ضطراري، سرویتأمین برق اسطوح و فضاي الزم براي ، هاي تجاريدر مجموعه (1-7-2

ای  واحـد تجـاري(، تأسیسـات گرمـای  و سـرم 10بـه ازاي هـر  سروی  بهداشتيو مردانه )یک 

كه قیم به شبدسترسي مست بامركزي، پله فرار و راههاي خروجي اضطراري ، مكان تخلیه و بارگیري 

قرار زم براي اسـتشاني(، سطح النارتباطي، تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق )با تأیید سازمان آت 

 طبـق مصـوبه)و نمازخانه  تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز )مطابق ضوابط سازمانهاي ذیربط(

 الزامي است. شورایعالي شهرسازي و معماري(

در ( …ع آب و )مانند اطاقک آسانسور، تأسیسات حرارتي و برودتي، منبتأسیسات و تجهیزات مشترک  (2-7-2

 ود.توان در پشت بام مستقر نمي را ميساختمانهاي تجار

 تجاري نباید قابل دسترس براي مراجعان باشد. بام ساختمانهايپشت (3-7-2
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ه تـا كـف متـر از كـف ورودي پـایینترین طبقـ 7سیر قائم حركت بـی  از مدر ساختمانهاي با طول  (4-7-2

م مسـیر قـائ ولطـآسانسور الزامي است. در ساختمانهاي با حداقل یک دستگاه باالترین طبقه، تعبیه 

  متر و بیشتر از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.  28حركت 

 كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند، باید نماسازي شود. (5-7-2

قـررات )واحدهاي داراي حقوق مكتسبه طبـق ضـوابط و مو نوسازي واحدهاي تجاري موجود  مرمت (6-7-2

ع رات بالمـان  از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و مقربا سطح زیربناي فعلي آن، پمالک عمل( 

 است. 

تـر م 1/1ارتفـاع آن  یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامـي و حـداقلپناه احداث جان (7-7-2

 .است

 حداقل نیمي از فضاي باز اراضي تجاري باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.  (8-7-2

 متر است. 5به روي هم اي رو حداقل فاصله بین دو واحد مغازه (9-7-2

 متر است. 5/2هاي تجاري طبقات باالتر از همكف حداقل عرض راهروي جلوي مغازه (10-7-2

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.  (11-7-2

ال ـ حركتـي )مصـوب سـي ومعماري براي افراد معلول جسـمي رعایت ضوابط و مقررات شهرساز (12-7-2

 .تالزامي اس (شورایعالي شهرسازي و معماري ایران 1378

فاي گیري و اطاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پیش (13-7-2

 حریق الزامي است. 

 ست. ت ذیربط اصدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررا (14-7-2
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 آموزشی کاربري -6

 وشود كه براي احداث انواع واحدهاي آموزشي مي شهري محدوده اراضي آموزشي شامل آن قسمت از اراضي

ي نشان داده گیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي به عنوان اراضي آموزشرار ميمورد استفاده قسایر عملكردهاي مجاز 

 شده است. 

 

 موارد مجاز استفاده از زمين (3-1

 از است:هاي زیر مجبرداري از ساختمانهاي با عملكرداستفاده از اراضي كاربري آموزشي براي احداث و بهره

 دبستاني، آمادگيواحدهاي آموزشي پی  از دبستان شامل : كودكستان، مهدكودک، پی  (1-1-3

دبیرسـتان، هنرسـتان،  دوره اول و دومسـتان، ي تحصیالت عمـومي شـامل : دبواحدهاي آموزشي دوره (2-1-3

 آموزش بزرگساالن  و ضت سوادآموزيدانشگاهي، آموزشكده، كالسهاي نهپی 

 ي()به صورت عملكرد مختلط با واحد آموزش خوابگاههاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (3-1-3

هـاي رگاهو تحقیقاتي وابسته به آمـوزش و پـرورش ماننـد مـدارس تربیـت معلـم، كاواحدهاي آموزشي  (4-1-3

 آموزشي و نظایر آنها

 موزشي به شرط تثبیت كاربري آ ، تأسیسات ورزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش (5-1-3

ه صورت بالتحریر فروشي و نظایر آن واحدهاي تجاري ذیربط با آموزش و پرورش مانند كتابفروشي، لوازم (6-1-3

سي مسـتقل و آموزشي و داشتن دستردرصد زیربناي  10حداكثر مختلط با آموزشي تا  مشروط و عملكرد

 صد سطح فضاي باز آموزشي()به شرط عدم كاه  درجدا از دسترسي كاربري آموزشي 

، ختمانيدور پروانه ساالذكر، جهت صفوق مشروطتأییدیه اداره آموزش و پرورش، براي هر یک از موارد :  1تبصره 

 الزامي است.پروانه پایان كار 

 ( و دوره دومهـاي هفـتم تـا نهـمدر صورتي كه یک واحد آموزشي دبیرستاني شامل دوره اول )كالس:  2تبصره 

رآن بیرسـتان بـداي دهم تا دوازدهم( باشد، ضوابط و مقررات تراكم و تعداد طبقـات دوره دوم )كالسه

 نافذ است.

 تفکيك زمين (3-2

 ضوابط و مقررات تفكیک زمین در اراضي آموزشي به ترتیب زیر است:

 تفكیک اراضي آموزشي ممنوع است (1-2-3

 ت :حداقل مساحت زمین براي احداث واحدهاي آموزشي به ترتیب زیر اس (2-2-3
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 500آمـوزش بزرگسـاالن نهضت سواد آموزشي ،پی  دبستاني ، آمادگي ،مهد كودک ،كودكستان ،(3-2-2-1

 متر مربع 

 ربع ممتر  2000دبستان ( 3-2-2-2

 متر مربع  2500مدارس تربیت معلم هنرستان ،،دبیرستان( 3-2-2-3

 ربع متر م 5000مجتمع آموزشي (3-2-2-4

از مـوارد مجـاز  هـر یـکطعات زمین )با هر مساحت( به شرط تأیید قابلیت آن براي استفاده از ق:  1تبصره 

موزش و آیربط در اداره ذتوسط سازمان توسعه و تجهیز مدارس كشور و سایر سازمانهاي  ،الذكراستفاده فوق

 پرورش بالمانع است.

بتـدایي و اي اهـبـراي دورهتحصـیلي مقطع بر حسب دسترسي به واحدهاي آموزشي حداقل عرض گذر  (3-2-3

 ست. امتر  12 آن و باالتر از دبیرستاني دورهو واحدهاي آموزشي  متر 8تر از آن پایین
 

 تراکم ساختمانی (3-3

 ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري آموزشي به شرح زیر است:

احـدهاي ودرصـد، 100ان دبسـت وحداكثر تراكم ساختماني براي واحدهاي آموزشي پی  از دبسـتان  (1-3-3

سـتان و دوره دوم دبیرآمـوزش واحـدهاي و درصـد  150دوره اول دبیرستانآموزشي مقطع تحصیلي 

 شود.درصد تعیین مي 200باالتر از آن

 واست آمـوزش ودرخ با در شرایط خاص، ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزم الرعایه ذیربط :  1تبصره 

از  هریـک درصـد بـه 20 ، امكان افـزای 5كمیسیون ماده  ویبموافقت شوراي شهر و تص،پرورش

 وجود دارد.این بند ساختماني  هايتراكم

ي ساحت زیربنامجزء  به شرط استفاده براي مشاعات مساحت زیرزمین و پیلوت )در صورت وجود(، :  2تبصره 

 شود.مورد استفاده براي محاسبه تراكم ساختماني منظور نمي

ن و عـرض گـذر از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمـی استفاده:  3تبصره 

 ت یر اینصوردسترسي آن در هر یک از مقاطع آموزشي كمتر از حد نصابهاي ذكر شده نباشد. در غ

 ود .در قطعات با مساحت كوچكتر از حد نصاب یک طبقه از تعداد طبقات مجاز كسر مي ش-

سـر مـي ر دسترسي كمتر از حد نصاب یک طبقه از تعداد طبقات مجـاز كدر قطعات با عرض گذ-

 شود. 

قات تعداد طب در قطعات با مساحت كوچكتر و عرض گذر دسترسي كمتر از حد نصابها ، دو طبقه از-

 مجاز كسر مي شود. 

 شود. طبقه  2نباید كمتر از  ضابطهحداقل تعداد طبقات قابل احداث ناشي از اعمال این ،در هر صورت
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 ضریب سطح اشغال( 3-4

 درصد است. 50زمین در اراضي آموزشي سطح شغال احداكثر ضریب  (1-4-3

وابط ضیرت با سایر شكل و موقعیت استقرار سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین ، به شرط عدم مغا:  1تبصره 

 و مقررات ذیربط، محدودیتي ندارد.

طعـه زمـین درصد مساحت ق 40به صورت یكپارچه، از  اصلي ساختمان آموزشي فضاي بازمساحت :  2تبصره 

 . نباید كمتر باشد

 

 تعداد طبقات و ارتفاع (3-5

 ن،اختماني آ، با شرط رعایت ضوابط تراكم سـحداكثر تعداد طبقات ساختمان براي واحدهاي آموزشي (1-5-3

واحـدهاي  و بـراي طبقـه 3 یرستاندوره اول دب،  طبقه 2تر از آن در مقطع تحصیلي ابتدایي و پایین

 طبقه است. 4سایر مقاطع تحصیلي و سایر عملكردها دوره دوم دبیرستان و آموزشي 

 آید.به حساب نمي تدر تعیین تعداد طبقات، پیلوت و زیرزمین جزء طبقا:  1تبصره 

متـر  40/2یـرزمین متر و ارتفاع مفید پیلـوت و ز 6/3متر و حداكثر  0/3ارتفاع مفید هر طبقه حداقل  (2-5-3

 باشد.متر ميسانتي 40تا 30 ت سقف هر طبقه حدوداست. ضخام

حـداقل  فزای  اسـت.امتر قابل  2/1در صورت استفاده از سقف شیبدار، ارتفاع ساختمان تا حداكثر :  1تبصره 

 متر كمتر باشد.  05/2ارتفاع مفید طبقه داراي سقف شیبدار نباید از 

 داث بنا مجاز است.طبقه زیرزمین در محدوده مجاز اح یکاحداث :  2تبصره 

 باشند.هاي سرپوشیده ورزشي و كارگاههاي آموزشي مشمول این محدودیت ارتفاع نميسالن:  3تبصره 

 

 پارکينگ(3-6

هـر كـدام بیشـتر متر مربع زیر بنا ) 60و یا هر  در واحدهاي آموزشي، به ازاي هر دو كالس آموزشي (1-6-3

 ، تأمین یک واحد پاركینگ الزامي است.باشد(

ینـگ رعایت ضـوابط و مقـررات پاركمانهاي مختلط آموزشي و سایر كاربریها )بویژه تجاري(،در ساخت (2-6-3

 مربوط به هر كاربري الزامي است. 

د، عـدد صـحیح در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان آموزشـي داراي جـزء واحـد باشـ:  1تبصره 

 گیرد.پاركینگ مورد نیاز قرار مي تر مبناي تعیین تعدادپایین

بـرداري از پاركینـگ الزامـي  مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره 10-5-4ضوابط بند رعایت :  2تبصره 

 است. 
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آمـوزان اي دان امكان تأمین پاركینگ در مازاد فضاي باز، به شرط عدم قابلیـت دسترسـي آن بـر:  3تبصره 

 مجاز است.
 

 سایر ضوابط و مقررات (3-7

 موارد زیر الزامي است: ات باال ، رعایتگذشته از ضوابط و مقرر

پـرورش ،  ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهیز مدارس و سایر واحدهاي ذیربط در آمـوزش و (1-7-3

هـره سـاخت و ب وزارت تعاون و امور اجتماعي ، وزارت ورزش و جوانان و سایر سازمانهاي مسئول در

 . راعات شودسالنهاي ورزش و ... باید م برداري از ساختمانهاي آموزشي ، كارگاههاي آموزشي ،

ق در نشاني مبني بر رعایت ضوابط و مقررات ایمني در مقابل حوادث و حریتأییدیه سازمان آت اخذ  (2-7-3

 الزامي است. ساختمان 

 شود. در ساخت بناهاي آموزشي و چگونگي استقرار آنها در زمین، موارد زیر باید مراعات (3-7-3

 تهویه طبیعي مستقیم و بدون واسـطه هاي آموزشي باید به نور مستقیم وفضاهاي اصلي و كالس(  1-3-7-3

 ز نیست.دسترسي داشته باشند. تأمین نور و تهویه كالسهاي آموزشي از طریق پاسیو و نورگیر مجا

 ساختمانهاي آموزشي نباید به ساختمانهاي مسكوني مجاور اشراف داشته باشد.(2-3-7-3

 ا كالس است.یدرصد سطح آن فضا 20و فضاهاي اصلي  ها در كالسهاحداقل سطح پنجره (3-3-7-3

سـات، بـرداري از انبـار، موتورخانـه و اطـاق تأسیاز زیرزمین ساختمان آموزشي براي احداث و بهره (4-3-7-3

ین تـأم بـا الوهبه عتوان استفاده كرد. پاركینگ، سرویسهاي بهداشتي، اطاقهاي ورزش و بازي مي

حـل برداري از كارگاههاي آموزشـي و م، احداث و بهرهنور و تهویه طبیعي مستقیم و بدون واسطه

 مجاز است.نیز در آنها اقامت سرایدار 

 دان  آموزان نباید به بام ساختمان دسترسي داشته باشند. (4-7-3

هاي سبک نشاني و نیز سرپوشیدهاحداث و نصب خرپشته، تأسیسات حرارتي و برودتي، منبع آب آت  (5-7-3

 ن مجاز است.براي حفاظت آنها در روي بام ساختما

االترین طبقـه، متر از كف پایینترین طبقـه تـا بـ 7در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از  (6-7-3

تر از آن بایـد متـر و بیشـ 28تعبیه آسانسور الزامي است. در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركـت 

 حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

 ید نماسازي شوند.هاي قابل رؤیت ساختمان باكلیه بدنه (7-7-3

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.  (8-7-3

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي )مصـوب سـال  )3-7-9

ـــــــران 1378 ـــــــاري ای ـــــــازي و معم ـــــــورایعالي شهرس ـــــــت. (ش ـــــــي اس الزام
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 ،تحقيقات و فناوريآموزش کاربري-4

اث و قسـمت از اراضـي محـدوده شـهر اسـت كـه بـراي احـدشامل آن  ، تحقیقات و فناورياراضي آموزش 

و گیرد. ر ميمورد استفاده قرادر اراضي این كاربري  مشروطیر عملكردهاي برداري از واحدهاي آموزش عالي و سابهره

  مشخص شده است. ، تحقیقات و فناوريآموزش در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر به عنوان كاربري 
 

 فاده از زمينموارد مجاز است(4-1

لكردهاي زیـر هاي با عمبراي احداث و بهره برداري از ساختمان تفاده از اراضي كاربري آموزش ، تحقیقات و فناورياس

 مجاز است: 

 …میه واي، مدرسه علحرفه -، مركز آموزش فنيند دانشكده، دانشگاه، مدرسه عاليمراكز آموزش عالي مان (1-1-4

 وابسته به مراكز آموزش عالي …و واحدهاي تحقیقاتي، پژوهشي، كارگاهي  (2-1-4

 آموزش عاليمراكز و مستقر در تأسیسات ورزشي وابسته (3-1-4

 مراكز آموزش عاليدر و مستقر هاي دانشجویي وابستهخوابگاه (4-1-4

رت و ...( بـه صـونمایشـگاه )ماننـد كتابفروشي، ، تحقیقات و فنـاوريسایر عملكردهاي مرتبط با آموزش  (5-1-4

آموزشـي و  درصـد زیـر بنـاي 20آموزش عالي تا حداكثر  تفكیک ازو غیر قابل مختلط  مشروط، عملكرد

 ، تحقیقات و فناوريداشتن دسترسي مستقل و جدا از دسترسي كاربري آموزش 

بـه  تي( بـه ترتیـبتأسیسات ورزشي و خوابگاههاي دانشجویي مستقل )جدا از مراكز آموزشي و تحقیقا :  1تبصره 

 شوند.دي ميعنوان كاربري ورزشي و مسكوني طبقه بن

 

 تفکيك زمين(4-2

 ممنوع است ، تحقیقات و فناوريضي آموزش اارتفكیک  (1-2-4

 متر مربع است.  5000، تحقیقات و فناوري حداقل اندازه قطعه زمین كاربري آموزش  (2-2-4

 و درمـان و آمـوزش پزشـكي و یـا وزارت بهداشـت ، آوريدر صورت تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن:  1تبصره 

 نایـي مجـاز ابط و مقررات و مصوبات مالک عمل، حداقل مساحت اراضي مورد استفاده بـراي عملكردهـارعایت ضو

 كاربري محدودیتي ندارد. 

 متر است. 16، تحقیقات و فناوري اراضي كاربري آموزش اصليدسترسي حداقل عرض  (3-2-4

 

 تراکم ساختمانی (4-3

 درصد است.  200و فناوري ، تحقیقات ساختماني در اراضي كاربري آموزش حداكثر تراكم (1-3-4
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عـرض گـذر  واستفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن اسـت كـه مسـاحت قطعـه زمـین :  1تبصره 

 ودن مسـاحتدسترسي آن كمتر از حد نصابهاي ذكر شده نباشد. در غیر اینصورت ، در صورت كمتر بـ

زمین و  متر بودن مساحت قطعهقطعه زمین یک طبقه ، كمتر بودن عرض گذر دسترسي یک طبقه و ك

طي كه تعداد طبقه از تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود. به شر 2عرض گذر دسترسي آن 

 شود. نطبقه كمتر  3طبقات قابل احداث از 

 شود. متر( جزء زیربنا محسوب نمي 40/2مفید سطح زیرزمین و پیلوتي )با ارتفاع :  2تبصره 

 

 ضریب اشغال سطح(4-4

 درصد است.  40ناوري ف، تحقیقات و اشغال سطح در اراضي كاربري آموزشحداكثر ضریب ( 4-4-1

رات ذیـربط، شكل سطح مجاز احداث بنا و محل استقرار آن، به شـرط رعایـت سـایر ضـوابط و مقـر :  1تبصره 

 محدودیتي ندارد. 

 متر باشد. درصد مساحت زمین ك 40اصلي به صورت یكپارچه نباید از فضاي باز حداقل وسعت  :  2تبصره 

 

 تعداد طبقات و ارتفاع(4-5

ط تـراكم ، بـا شـرط رعایـت ضـواب، تحقیقـات و فنـاوريحداكثر تعداد طبقات و اراضي كاربري آموزش  (1-5-4

 طبقه است. 5ساختماني آن،

 متر است.  6/3متر و حداكثر  3ارتفاع مفید هر طبقه حداقل  (2-5-4

ها و نظایر آنهـا شـامل ایـن محـدودیت ها و آزمایشگاهورزشي، كارگاه هايهاي اجتماعات، سالنسالن:  1تبصره 

 شوند. نمي

ضمن آن كه ارتفاع مفید یابد. متر افزای  مي 2/1در صورت استفاده از سقف شیبدار، ارتفاع بنا حداكثر تا  (3-5-4

 متر كمتر باشد.  05/2هی  قسمتي از طبقه داراي سقف شیبدار نباید از 

بایـد ایـن  یاز باشد،ل فني و استفاده از سقف كاذب، ارتفاع بیشتري براي بنا مورد ندر صورتي كه به دالی (4-5-4

 ارتفاع مورد تأیید كمیسیون ذیربط در شهرداري باشد. 

 

 پارکينگ (4-6

ز یـک واحـد مترمربـع عرصـه زمـین نیـ 300و هـر یک واحد پاركینگ  متر مربع زیر بنا 60به ازاي هر   (1-6-4

  باید تأمین شود.زیرزمین، پیلوتي یا مازاد فضاي باز در پاركینگ(  2پاركینگ )جمعا 

 هره برداري از پاركینگ الزامي است. مقررات ملي ساختمان در احداث و ب 10-5-4رعایت ضوابط بند :  1تبصره 
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امـي رعایت ضوابط پاركینگ مربوط به عملكردهاي هـر كـاربري الز،در ساختمانهاي با عملكرد مختلط :  2تبصره 

 است. 

ین عـدد صـحیح مبنـاي تـامدر صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان داراي جـزء واحـد باشـد ،:  3صره تب

 پاركینگ مي باشد. 

 سایر ضوابط و مقررات (4-7

 داراي نور و تهویه هواي مستقیم باشند. باید ها فضاهاي اصلي و كالس  (1-7-4

 20 ي اصـليفضا و براي سایر فضـاها رصد سطح آند 25ها براي فضاهاي آموزشي حداقل سطح پنجره (2-7-4

 درصد سطح آنها باید باشد. 

 باشد.  داشتهبه واحدهاي مسكوني مجاور اشراففضاهاي آموزشي و اصلي نباید  (3-7-4

شـود، خلوت یا پاسیو( تأمین ميدر صورتي كه نور و تهویه فضاهاي آموزشي از فضاي باز محصور )حیات (4-7-4

 اشد. متر كمتر ب 9عرض این فضاي باز نباید از 

 زیرزمین، به شرط رعایت ضوابط فني، محدودیتي ندارد. طبقه  2احداث  (5-7-4

هـداري هاي بهداشتي، واحـد تعمیـرات و نگاز زیرزمین براي عملكرد انبار، موتورخانه، پاركینگ، سروی  (6-7-4

، ارگاهمایشگاه و كقامت سرایدار آزآشپزخانه و رستوران، محل اهمچنین ساختمان و تأسیسات ، چایخانه و 

 توان استفاده كرد. ( ميبه شرط تأمین نور و تهویه مستقیم گانه اخیرعملكردهاي ش فضاهاي ورزشي )

ي الزامـاطفاي حریـق  ومبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري نشاني اخذ تأییدیه سازمان آت  (7-7-4

 است.

 هاي سبک روي بام بالمانع است. احداث سرپوشیده (8-7-4

ترین طبقه ، تعبیـه متر از كف پایینترین طبقه تا باال 7یر قائم حركت بی  از در ساختمانهاي با طول مس (9-7-4

داقل دو دسـتگاه متر و بیشتر باید حـ 28آسانسور الزامي است. در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت 

 آسانسور نصب شود. 

المـانع وي بام بر راحداث خرپشته، منبع آب، اطاقک آسانسور، تأسیسات حرارتي و برودتي و نظایر آن د (10-7-4

 است. 

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است. (11-7-4

 كلیه بدنه هاي نمایان ساختمان باید نماسازي شوند.  (12-7-4

 1378ل رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )مصـوب سـا (13-7-4

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. 

 باشد.  و گواهي پایان كار مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررات ذیربط مي صدور پروانه ساخت (14-7-4
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 هنري–فرهنگی کاربري-5

ي از هره برداراراضي فرهنگي ـ هنري شامل آن قسمت از اراضي محدوده ي شهر مي شود كه براي ایجاد و ب

شه كاربري ردو در نقه قرار مي گیانواع تسهیالت و واحدهاي فرهنگي و هنري و سایر عملكردهاي مشروط مورد استفاد

 طرح تفصیلي به عنوان اراضي فرهنگي ـ هنري مشخص شده است. 

 موارد مجاز استفاده از زمين(5-1

 برداري از واحدهاي عملكردي زیر مجاز است:براي احداث و بهرههنری–استفاده از اراضي كاربري فرهنگي  

گـي ع هـاي فرهننگارخانـه ، مجتمـه قلم ، موزه ، واحدهاي فرهنگي مانند كتابخانه، فرهنگسرا، خان (1-1-5

كـان و دفاتر مركزي روزنامه و مجله ، كانون پرورش فكري كودمراكز صدا و سیما ، سالن اجتماعات،

 نوجوانان 

 سالن كنسرت ،تئاتر و هاي نمای ، سینمامانند سالن و هنري واحدهاي تفریحي (2-1-5

فروشـگاه لـوازم ،موسـیقي، كـالس كنكـور  مانند كالس زبان، كـالس مشروطعملكردهاي مرتبط  (3-1-5

 از آن  و غیر قابل تفكیک هنريبه صورت مختلط با كاربري فرهنگي ـ فرهنگي و هنري و ... 

ر قابـل به صـورت مخـتلط و غیـمانند واحدهاي تجاري و خدماتي مرتبط  مشروطسایر عملكردهاي  (4-1-5

 تفكیک از كاربري فرهنگي ـ هنري

اي و رده محلـه درصد كل زیر بناي ساختمان در 10حداكثر تا  مشروطكردهاي مساحت زیربناي عمل:  1تبصره 

 تواند باشد.مي اي، شهري و فراشهريآن در رده منطقهدرصد  20اي و ناحیه

الزامي نریــ ه در كاربري فرهنگـي مشروطرعایت ضوابط و مقررات خاص هر یک از عملكردهاي  :  2تبصره 

 است.

 تفکيك زمين (5-2

 به ترتیب زیر است:هنری–مقررات تفكیک زمین براي اراضي كاربري فرهنگي  ضوابط و

-منطقهمترمربع، رده 500ايمحله اي و ناحیههاي رده حداقل نصاب مساحت زمین براي استفاده كاربري (1-2-5

 مترمربع است. 2000و فراشهر شهرمترمربع و رده 1000اي

اي ي و یا نهادهـمي و سازمان میراث فرهنگي و گردشگردر صورت تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسال:  1تبصره 

قـررات ضوابط و م ، بسته به مورد ، به شرط رعایت سایر)سازمان تبلیغات اسالمي(قانوني ذیربط دیگر 

 مالک عمل ، حداقل مساحت اراضي كاربري فرهنگي ـ هنري محدودیتي ندارد. 

متـر و  16اي متـر،  منطقـه 10اي و ناحیـه ايمحلـهرده ـ هنری دسترسي به مراكز فرهنگيحداقل گذر  (2-2-5

 متر است.  20شهري و فراشهري 
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 تراکم ساختمانی(5-3

 عبارت است از: هنري–ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري فرهنگي

نهاي رده سـاختمادرصـد و  150اي اي و ناحیـهمحلـهردههاي حداكثر تراكم ساختماني در ساختمان (1-3-5

 .درصد است 200شهري و فراشهري  اي،همنطق

ن و عـرض گـذر استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه زمـی:  1تبصره 

ر ن نباشد ددسترسي آن براي هر یک از رده هاي عملكردي كمتر از حد نصابهاي ذكر شده براي آ

 : غیر این صورت 

كسر مـي  حد نصاب باشد، یک طبقه از تعداد طبقات مجاز اگر مساحت قطعه زمین كوچكتر از -

 شود. 

یک طبقه از تعداد طبقات مجـاز قطعه زمین كمتر از حد نصاب باشد ، ياگر عرض گذر دسترس -

 كسر مي شود. 

عـداد كمتر از حـد نصـاب باشـد، دو طبقـه از ت ياگر مساحت قطعه زمین و عرض گذر دسترس -

 شود. طبقات مجاز كسر مي

 واي محلـه ورت، حداقل تعداد طبقات قابل احداث ناشـي از اعمـال ایـن تبصـره بـراي قطعـات ردهدر هر ص

 طبقه نباید كمتر باشد.  3اي ، شهري و فراشهري از طبقه و رده منطقه 2اي از ناحیه
 

ري ویاانبـاشـاعات مشـرط اسـتفاده بـراي  هب،متر( 40/2مساحت زیرزمین و پیلوتي )با ارتفاع مفید :  2تبصره 

 شود.در محاسبه تراكم ساختماني منظور نميوپاركینگ،
 

 ضریب سطح اشغال (5-4

 درصد است.  50 هنري–حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري فرهنگي  (1-4-5

ي احـداث محـدوده احداث بنا در طبقات دوم به باال باید دردر صورت مجاورت با پالک مسكوني، :  1تبصره 

وني منطبق با ضوابط و مقررات احداث واحد مسكباشد، به طوري كه بناي مسكوني پالک مجاور 

 باشد.
 

 تعداد طبقات و ارتفاع(5-5

اكم رط رعایت ضوابط ترتفریحي، با ش-اراضي كاربري فرهنگي حداكثر تعداد طبقات در ساختمانهاي (1-5-5

 ه است.طبق 5شهري و فراشهري قه اي ،منط و ردهطبقه  3 اياي و ناحیهمحلهردهساختماني آن،

 شود.شود و در صورت وجود به عنوان طبقه همكف تلقي ميپیلوتي جزء تعداد طبقات منظور مي :  1تبصره 
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براي استقرار –بط به شرط رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیر –همكف طبقه احداث زیرزمین در زیر :  2تبصره 

 مجاز است.مشاعات 

هاي اسـت. سـالن متر 6/3متر و حداكثر اندازه آن  0/3كاربري در این حداقل ارتفاع مفید هر طبقه  (2-5-5

 باشند.نمای  و اجتماعات و نظایر آنها شامل این محدودیت نمي

ضـمن آن ،یابدمتر افـزای  مي 2/1ا حداكثر دار، ارتفاع ساختمان تشیب سقفدر صورت استفاده از :  1تبصره 

 كمتر باشد.  متر 05/2ار نباید از كه حداقل ارتفاع مفید هی  قسمتي از طبقه داراي سقف شیبد

 پارکينگ (5-6

الزامـي  نـريـ ه فرهنگي عملكردمترمربع زیربناي  40تأمین حداقل یک واحد پاركینگ به ازاي هر  (1-6-5

 است.

بهـره بـرداري از پاركینـگ الزامـي  مقررات ملي ساختمان در احداث و10-5-4رعایت ضوابط بند :  1تبصره 

 است. 

 پاركینگ در زیرزمین، پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است. امكان تأمین:  2تبصره 

 رعایت ضوابط پاركینگ مربوط بـه عملكردهـاي هـر كـاربري در ساختمانهاي با عملكرد مختلط ،:  3تبصره 

 الزامي است. 

ین امعدد صحیح مبنـاي تـدر صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز ساختمان داراي جزء واحد باشد،:  4تبصره 

 پاركینگ مي باشد. 

بـرداري از پاركینـگ الزامـي رهمقررات ملي ساختمان در احداث و بهـ 10-5-4: رعایت ضوابط بند  5تبصره 

 است.

 سایر ضوابط و مقررات (5-7

 باید نور و تهویه مستقیم داشته باشند. ـ هنري فضاهاي اصلي ساختمانهاي فرهنگي (1-7-5

ه تئـاتر، سـالن سـمینار و نظـایر آنهـا كـانند سالن نمای ، آمفيي میضابطه در فضاهااین رعایت :  1تبصره 

 كند، لزومي ندارد.عملكرد فضا ایجاب نمي

تر م 6متر از كخلوت و یا فضاهاي باز محصور، حداقل عرض آنها نباید  طدر صورت وجود پاسیو، حیا (2-7-5

 شود.باشد، در غیر اینصورت مساحت آنها جزء مساحت زیربنا محسوب مي

ترین طبقـه تـا متـر از كـف پـایین 7در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از  پله،عالوه بر  (3-7-5

متـر و  28م حركت باالترین طبقه تعبیه آسانسور الزامي است. ضمنا در ساختمانهاي با طول مسیر قائ

  (15كه سایر ضوابط مبحث )ضمن آنداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. بیشتر و بیشتر از آن باید ح
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 استفاده از زیرزمین براي عملكردهاي زیر مجاز است: (4-7-5

 انبارها و بایگاني (1-4-7-5

 موتورخانه و اطاق تأسیسات و تجهیزات و تعمیرات ساختمان (2-4-7-5

 پاركینگ (3-4-7-5

 سروی  بهداشتي و رختكن (4-4-7-5

 سالن نمای  فیلم و نظایر آنها (5-4-7-5

 آشپزخانه و فضاهاي متعلقه آن )به شرط وجود نور و تهویه مستقیم( (6-4-7-5

 دار یا نگهبان )به شرط وجود نور و تهویه مستقیم(محل اقامت سرای (7-4-7-5

 كارگاه هنري و آتلیه (8-4-7-5

 ید نماسازي شوند.هاي قابل رؤیت ساختمان باكلیه بدنه (5-7-5

ام(، متـر از كـف بـ 5/2ها(، اطاقک آسانسور )بـا ارتفـاع حـداكثر احداث خرپشته )معادل فضاهاي پله (6-7-5

نشـاني و نظـایر آنهـا در ذخیـره و آت تجهیزات مربوط به سرمای  و گرمای  ساختمان، منبع آب 

 بام مجاز است.پشت

 بام مجاز است.يحفاظت تأسیسات درروالح بنایي برايمصاث سرپوشیده سبک بدون استفاده ازاحد :  1تبصره 

اي نه پیشـگیري و اطفـمبني بر رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینشاني اخذ تأییدیه سازمان آت  (7-7-5

 الزامي است. حریق 

 ي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.نیم (8-7-5

 ي فرهنگـيرعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در احداث سـاختمانها و فضـاها (9-7-5

اري روجي اضطربویژه در طراحي و احداث سالنهاي نمای  و همای  ، آمفي تئاتر و تامین راههاي خ

 الزامي است. مجزا و ... 

ال سـمقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي )مصـوب رعایت ضوابط و  (10-7-5

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است.  1378

 ست. ت ذیربط اصدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقررا (11-7-5
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 مذهبی کاربري -6

شود كه بـراي احـداث سـاختمانهاي مـذهبي و مي شهري محدوده اراضي مذهبي شامل آن قسمت از اراضي

در نظـر  گیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي به عنوان اراضـي مـذهبيمورد استفاده قرار ميسایر عملكردهاي مجاز 

 گرفته شده است. 

 

 موارد مجاز استفاده از زمين(6-1

تبركـه م، بقاع ر مسجد، تكیه و حسینیه، مصليهیالت مذهبي نظیبرداري از ساختمانها و تساحداث و بهره (1-1-6

 …و 

خانـه، ائتبرداري از ساختمانهاي خدمات وابسته به كاربري مذهبي نظیر: سالن عزاداري، قراحداث و بهره (2-1-6

 سالن اجتماعات

انـک، نظیـر شـعبه ب فاعي(خدماتي )انتفاعي و غیر انتهاي تجاري و واحداز  مشروط بردارياحداث و بهره (3-1-6

مطـب پزشـكان، ،بسـیج و خانـه عالم ، پایگاههـاي هاي تعاوني محليكتابفروشي، فروشگاه فروشي،گل

 و غیر قابل تفكیک از آنبه صورت مختلط با فضاهاي مذهبی داروخانه

درصد  20ناحیه و  ودر رده محله درصد كل مساحت زیربنا 10نباید از عملكردهاي مشروط مساحت زیربناي  :  1تبصره 

عایـت ربایـد هاي متناظر خـود را تجاوز كند و ضوابط و مقررات كاربري ه، شهر و فراشهرآن در رده منطق

  كنند.

 

 تفکيك زمين (6-2

-منطقهمترمربع، رده  500اي اي و ناحیهمحلههاي مذهبي رده زمین براي كاربريمساحت حداقل نصاب  (1-2-6

 مترمربع است. 2000شهري و فراشهري مترمربع و رده 1000 اي

متـر و  16اي رده منطقـه متـر، 10اي اي و ناحیهمحلهرده دسترسي به اماكن مذهبي گذر حداقل عرض  (2-2-6

 است.متر  20رده شهر و فراشهر 

 

 

 تراکم ساختمانی(6-3

شهري و قه اي ،و منطدرصد  100اي اي و ناحیهمحله حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري مذهبي (1-3-6

 درصد است.  150فراشهري 
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ختصاص ا و خدماتي  هایتجاريهمكفكه به عملكردزیرزمین و زیربناي آن قسمت از ساحت م : 1 تبصره

 شوند.ميمنظور جزء زیربنا در محاسبه تراكم ساختماني ، داده شود 

 

 ضریب سطح اشغال(6-4

 درصد است. 50حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي كاربري مذهبي  (1-4-6

 سطح مجاز احداث بنا محدودیتي ندارد.و شكل  (2-4-6

 

 تعداد طبقات و ارتفاع(6-5

 ه تـراكم سـاختماني و سـطح اشـغال ایـن اراضـيبـتعداد طبقات و ارتفاع ساختمانهاي مذهبي با توجـه ( 1-5-6

 محدودیتي ندارد.

 احداث زیرزمین در زیر طبقه همكف بالمانع است.( 2-5-6

 

 پارکينگ (6-6

 ید تأمین شود.، یک واحد پاركینگ باي مذهبي مترمربع زیربنا 40به ازاي هر  (1-6-6

 احداث پاركینگ در زیرزمین، پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است.:  1تبصره 

 كینگ الزامي است. مقررات ملي ساختمان در احداث و بهره برداري از پار 10-5-4رعایت ضوابط بند :  2تبصره 

ا وط بـه كـاربري آن عملكردهـرعایت ضوابط پاركینگ مربـدر ساختمانهاي مذهبي با عملكرد مختلط،:  3تبصره 

 الزامي است. 

 30...( ، مصـلي وشهر )ماننـد مسـجد جـامعتعداد پاركینگ موردنیاز اماكن مذهبي با مقیاس عملكردي :  4تبصره 

 باشد.الذكر ميدرصد بیشتر از تعداد فوق

 

 

 سایر ضوابط و مقررات (6-7

 شد. بي جدا باترسي عملكردهاي غیر مذهدسترسي به عملكرد مذهبي و خدمات وابسته به آن باید از دس (1-7-6

 استقرار عملكردهاي زیر در زیرزمین ساختمانهاي مذهبي مجاز است: (2-7-6

 انبار  (1-2-7-6

 پاركینگ (2-2-7-6

 موتورخانه و اطاق تأسیسات و تجهیزات (3-2-7-6

 سروی  بهداشتي و وضوخانه (4-2-7-6
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 سالن نمای  فیلم و سخنراني و اجتماعات به شرط تأمین نور و تهویه مستقیم (5-2-7-6

 نگهبان و سرایدار به شرط تأمین نور و تهویه مستقیم محل اقامت خادم یا (6-2-7-6

 م و نذورات به شرط تامین نور و تهویه مستقی خیراتزائر سرا و محل برگزاري مراسم  (7-2-7-6

،  بيانهاي مذهاستقرار مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات متناسب با عملكرد مذهبي در روي بام ساختم (3-7-6

 كه در معرض دید نباشد.بالمانع است، به شرط آن  باسازه هاي سبک 

لزامـي ي حریق اري و اطفایاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگ (4-7-6

 است. 

 هاي قابل رؤیت باید نماسازي شوند.كلیه بدنه (5-7-6

 الگوي معماري و نقشه اماكن مذهبي باید به تصویب كمیسیون اماكن متبركه برسد. (6-7-6

یشتر بمان مذهبي طبقه تا باالترین طبقه در یک ساخت ینقائم حركت از پایینتردر صورتي كه طول مسیر  (7-7-6

ائم قـا طـول مسـیر متر باشد، تعبیه آسانسور در آن الزامي است . ضمناً، در ساختمانهاي مـذهبي بـ 7از 

 متر و بیشتر از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود.  28حركت 

 1378ل و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )مصـوب سـا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي (8-7-6

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. 

 ست. صدور پروانه ساخت و پایان كار ساختمان مستلزم رعایت همه ضوابط و مقررات ذیربط ا (9-7-6
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 ورزشی کاربري -7

بـرداري از شود كه براي احـداث و بهرهيم شهري ورزشي شامل آن قسمت از اراضي محدودهكاربري اراضي 

صیلي شهر نقشه طرح تفدر گیرد و مورد استفاده قرار مياین كاربري اماكن ورزشي و سایر عملكردهاي مجاز در اراضي 

 به عنوان اراضي ورزشي مشخص شده است. 

 

 موارد مجاز استفاده از زمين (7-1

الن سبازي كوچک، زمین ورزشي، باشگاه ورزشي،  مینبرداري از اماكن ورزشي نظیر: زاحداث و بهره (1-1-7

 ، مجموعه ورزشيورزشي، استخر، كلوپ ورزشي، سالن تفریحات سالم

حدهاي ر: واحدهاي اداري، واوابسته به كاربري ورزشي نظی سایر عملكردهايبرداري از احداث و بهره (2-1-7

 رزشيعملكرد واز و غیر قابل تفكیكمختلط مشروط ، به صورت  و خدماتي تجاري 

 20ي و ناحیـه اي و ادرصد كل زیر بنا در رده محله  10مساحت زیر بناي این عملكردها نباید از  :  1تبصره 

 اي متنـاظر، ضمن  آن كه مقررات كاربریهري تجاوز كندشهري و فراشه اي ،ده منطقهدرصد در ر

 خود را باید رعایت كنند. 
 

 تفکيك زمين (7-2

 نوع است. تفكیک اراضي كاربري ورزشي مم (1-2-7

ناحیـه اي متـر مربـع،  500اي محلـهاراضـي كـاربري ورزشـي رده بـراي حد نصاب مساحت زمین  (2-2-7

 متر مربع  5000و فراشهري  شهريمترمربع و رده  2000اي منطقهمترمربع، رده 1000

كـه امكـان اسـتفاده از آن بـراي  در اراضي ورزشي باید نسبت طول به عرض به گونـه اي باشـد(1-2-2-7

 لیتهاي ورزشي وجود داشته باشد. فعا

 16قـه اي متـر ، رده منط 10اي اي و ناحیهاربري ورزشي رده محلهعرض گذر دسترسي به اراضي ك (3-2-7

 متر است.  20متر و رده شهري و فراشهري 

 

 یتراکم ساختمان (7-3

اي رده منطقه درصد، 100اياي و ناحیهمحلهحداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري ورزشي رده( 1-3-7

 درصد است.  60شهري و فراشهريدرصد و رده  80

ظـور یربناي فوق مندر ز …زیربناي مورد نیاز براي احداث انبار، رختكن، دوش، سروی  بهداشتي و :  1تبصره 

 شده است. 
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ي مشـروط فـوق درصد از تراكم ساختماني اراضي ورزشي مي توان براي عملكردهـا 10حداكثر از :  2تبصره 

 ذكر استفاده كرد. ال

 دني، كمیسـیونبـدر صورت ضرورت و نیاز به تراكم ساختماني بیشتر و درخواست سازمان تربیت  :  3تبصره 

 گیري كند. آن تصمیم تواند نسبت بهمي 5ماده 

 

 ضریب سطح اشغال( 7-4

 40اينطقـهمدرصد ، رده  50اي و ناحیه اي محلهرده حداكثر ضریب سطح اشغال در اراضي ورزشي  (1-4-7

 درصد است.  30 شهري و فراشهريدرصد و رده 

 تربیـتزمان احداث بنا و محل استقرار آن در اراضي ورزشي ، به شرط رعایت ضوابط ساشكل مجاز  (2-4-7

ي و شهرسـاز ابط فنـي سـاختمانيبدني و سازمان آت  نشاني و اخذ تاییدیه آنها و رعایت سایر ضـو

 الرعایه محدودیتي ندارد. الزم

 

 د طبقات و ارتفاعتعدا (7-5

اي احیهاي و نلهمحرده  ، با رعایت ضوابط تراكم ساختماني آن،حداكثر تعداد طبقات در اراضي ورزشي (1-5-7

 طبقه است. 5شهري و فراشهريو رده  طبقه 3اي منطقه طبقه، 2

 باشد.دني ميارتفاع ساختمانهاي اراضي ورزشي تابع ضوابط فني و استانداردهاي سازمان تربیت ب (2-5-7

 

 پارکينگ (7-6

متر  75یه اي ،اي و ناحرده محلهزمین ورزشي  متر مربع  100تأمین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  (1-6-7

متـر  40ا یـو متر مربع زمین ورزشي رده شهري و فراشهري  50اي و مربع زمین ورزشي رده منطقه

 الزامي است. )هر كدام بیشتر باشد(هازیر بنا براي همه رده مربع

 بالمانع است.نیز فضاي باز اراضي ورزشي مازاد تأمین پاركینگ در  :  1تبصره 

بهره بـرداري از پاركینـگ الزامـي  ومقررات ملي ساختمان در احداث  10-5-4رعایت ضوابط بند :  2تبصره 

 است. 

بـه  تامین پاركینگ مطابق ضوابط و مقررات پاركینگ مربوطدر اراضي ورزشي با عملكرد مختلط ،:  3تبصره 

 هر كاربري الزامي است. 
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 سایر ضوابط و مقررات (7-7

اد در ایجـي ساختمانو مقررات مل نشانيو سازمان آت وزارت ورزش و جوانانرعایت ضوابط و مقررات  (1-7-7

 اماكن ورزشي الزامي است.

ـــي )بجـــز زمین (2-7-7 ـــي ورزش ـــالي اراض ـــطوح خ ـــايس ـــگ ه ـــي، پاركین ( …و  ، معـــابرورزش

 .شودبایدبهفضایسبزودرختكاریاختصاصداده

 50ز اده نبایـد احداث حصار براي اراضي ورزشي فقط به صورت نرده مجاز است. ارتفاع دیوار زیر نـر (3-7-7

 متر بلندتر باشد.سانتي

 . ماستدرهمهاراضیورزشیالز( …احداث فضاهاي جنبي )مانند دوش، رختكن، سروی  بهداشتي و  (4-7-7

اند ، به شرط یشتر تفكیک شدهپ هاي تعیین شده كهاراضي ورزشي داراي مساحت كمتر از حد نصاب (5-7-7

خریب توانند در سطح اشغال و تراكم ساختماني كنوني خود ترعایت سایر ضوابط و مقررات الزم، مي

 و بازسازي شوند. 

، تعبیـه متر باشد 7باالترین طبقه بی  از در صورتي كه طول مسیر قائم حركت از پایینترین طبقه تا  (6-7-7

متر و بیشتر  28نا ، در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت یک دستگاه آسانسور الزامي است. ضم

 از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

فـاي حریـق اخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني مبني بر رعایت اصول ایمنـي در زمینـه پیشـگري و اط (7-7-7

 الزامي است. 

ال سـي ـ جسـمي )مصـوب رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول حركتـ (8-7-7

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است.  1378

 ت. ذیربط اس صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلي ضوابط و مقررات (9-7-7
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 عمومی( فضاي سبزپارك ) کاربري -8

بـرداري بهره وشود كه براي ایجاد مي شهرشامل آن قسمت از اراضي محدوده عمومي(  فضاي سبزپارک ) اراضي 

گیرد و يمتفاده قرار مورد اسقابل استقرار در این اراضي  مشروط انواع فضاي سبز و پارک عمومي و سایر عملكردهاي 

 مشخص  شده است.  پارکدر نقشه كاربري زمین طرح تفصیلي به عنوان 

ان حفاظت با تایید سازمان آب منطقه اي و سازمه شهر،و سایر انهار در داخل محدود چايشهر رودخانه حریم:  1تبصره 

 قابل استفاده است. )پارک( عمومي محیط زیست ، به عنوان فضاي سبز 

ط عـدم ، بـه شـر(و ... یلها و انهارسو م )شامل حریم رودخانه شهرچاياز حرایم قانوني داخل محدوده شهر :  2تبصره 

 ه كرد. ، براي كاربري فضاي سبز و باز مي توان استفاد عملمغایرت با ضوابط و مقررات قانوني مالک 

 موارد مجاز استفاده از زمين (8-1

 موارد مجاز استفاده از زمین كاربري پارک )فضاي سبز عمومي( به شرح زیر است : 

 ده عموميجهت استفا …تجهیز شده و تجهیز نشده و احداث انواع پاركها، بوستانها و فضاهاي سبز  (1-1-8

كینگ و تجاري و پار، مذهبي، ورزشي، تفریحي ، فرهنگي عملكردهاي كاربريبرداري از داث و بهرهاح: 1تبصره 

هنـري  وفروشـگاه لـوازم فرهنگـي ماننـد كتابخانـه عمـومي و كتابفروشـي،  متناسب با فضاي سـبز 

و  گيفروشي، اماكن فرهنو موزه، رستوران و چایخانه، گلخانه و گلهنري نمایشگاه و گالري ،نمازخانه

ئـاتر تاز، سالن اجتماعي مانند فرهنگسرا و انجمن قلم، فضاهاي تفریحي كودكان، زمینهاي ورزشي روب

هاي  یپـارک، سـروتي و تأسیسـاسـاختمانهاي اداري  اغذیـه فروشـي ،هاي هنـري، و سینما، آتلیه

ت بـه صـور هانو نظایر آ، اتوبانک و دستگاههاي خود پرداز بهداشتي، كیوسک فروش روزنامه و مجله 

رط رعایـت شـدر اراضي این كاربري بـه  پارک و غیر قابل تفكیک از آنمختلط با  مشروط و عملكرد

 موارد زیر مجاز است:

هـاي زمین به عنوان سطح مجاز احـداث پارک )فضاي سبز عمومي(  درصد سطح 20استفاده از حداكثر  (2-1-8

 و پاركینگ  ورزشي روباز

اث بنـا بـراي به عنوان سطح مجاز احد (  فضاي سبز عموميارک  )پدرصد سطح  10استفاده از حداكثر  (3-1-8

 موافقت شهرداري(با  ) مورد اشاره در باال مشروطعملكردهاي سایر 

 ظـربز مورد نسعدم مغایرت سازه و نماي ساختمانهاي این عملكردها با ضوابط و مقررات طراحي فضاي  (4-1-8

 هاي سبک و قابل انتقال( )با اولویت سازه

 بط و مقررات كاربریهاي متناظر خودرعایت ضوا (5-1-8
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 ك زمينتفکي( 2 -8

 منوع است.م(عموميي سبز هافضا پارک عمومي ) هرگونه تفكیک اراضي(1-2-8

متـر مـر بـع ، ناحیـه اي  1000اي لـهعمومي رده مححداقل مساحت زمین براي فضاي سبز و پارک (2-2-8

 .مربع استهزار متر 50 يشهرفراو  يرشهو رده هزارمترمربع  10ايمنطقهرده  ،متر مربع  2500

 گلي مجاز است.هكتار به صورت پارک جن 20با مساحت بیشتر از عمومي پاركاستفاده از اراضي :  1تبصره 

درصد طول  30شكل قطعه زمین پارک عمومي محدودیتي ندارد به شرط آن كه عرض آن كمتر از :  2تبصره 

 آن نباشد. 

رده متـر ، 10ناحیـه اي  متـر، 8رده محلـه اي عمومي پـاركرسي به اراضي دستحداقل عرض گذر :  3تبصره 

 متر است.  20متر و رده شهري و فراشهري  16اي منطقه

در  بـرداري اسـتقرار و بهـرهقابـل  مشـروط دسترسي مستقیم و بالفاصله واحدهاي عملكردهـاي :  4تبصره 

 به معابر پیرامون پارک مجاز نیست.عمومي پارك

 

 اشغال ضریب(8-3

 10ا داث در آنهبراي بناي عملكردهاي مجاز قابل احپارک عمومیحداكثر اندازه ضریب اشغال مساحت اراضي 

 درصد است.

 

 تراکم ساختمانی (8-4

 10يپارک عموم وبراي فضاي سبز حداكثر تراكم ساختماني بناهاي مجاز قابل احداث در اراضي این كاربري 

 درصداست.
 

 

 تعداد طبقات (8-5

 مجاز است. عمومي طبقه ساختمان در پارک و فضاي سبز حداكثر دو احداث ( 1-5-8

الً سـاختمان )مـث احداث یک طبقه زیرزمین براي استفاده جهت فعالیتهاي پشتیباني فعالیت اصـلي:  1تبصره 

( ظـایر آنهـانجهت احداث اطاق تأسیسات، اطاق سرایداري، سروی  بهداشتي، انباري، نمازخانـه و 

 ست.مجاز ا
 

 پارکينگ(8-6

 متـر مربـع پـارک و فضـاي سـبز  1000بـه ازاي هـر رو بـاز تأمین یک واحـد پاركینـگ عمـومي ( 1-6-8

مربع فضاي سبز و پارک متر  350اي و و فضاهاي سبز رده منطقهمترمربع مساحت پارک  500هر  اي اي و ناحیهمحله

 ري الزامي است. شهري و فراشه
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هـاي ز پاركینـگامقررات ملي سـاختمان در احـداث و بهـره بـرداري  10-5-4د رعایت ضوابط بن:  1تبصره 

 الزامي است. سرپوشیده

لزامي رعایت ضوابط و مقررات پاركینگ كاربري آن عملكردها ادر فضاهاي سبز با عملكرد مختلط ،:  1تبصره 

 است. 

، به شـرط د نیاز آنپارک مور ایجاد و بهره برداري از پاركینگهاي مكانیزه در پاركها براي تامین جاي (2-6-8

 همخواني با سیما و منظر محیط پیراموني بالمانع است. 

 

 سایر ضوابط و مقررات (8-7

 عمومي ممنوع است. پارک  اراضياحداث دیوار و حصار به دور  (1-7-8

ال سـرعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسـمي ـ حركتـي )مصـوب  (2-7-8

 ازي و معماري ایران( الزامي است. شورایعالي شهرس 1378
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  (کشاورزي )اراضی مزروعی کاربري باغات و -9

 
حت تطرح تفصیلي  اراضي كشاورزي )مزروعي (وباغات آن قسمتي از اراضي شهر است كه در نقشه كاربري       

شاورزي مین كعنوان كاربري  باغات و كشاورزي مشخص شده است وطبق ضوابط ومقررات قانوني مالک عمل، ز

 )مزروعي( وباغ شناخته مي شود .

نجمله  ربوطه )مبط ومقرارت مهرگونه تفكیک وافراز ، تغییر كاربري وساخت ساز در اراضي این كاربري تابع ضوا       

فظ حند قانون مل ذیربط مانقانون زمین شهري ، سایر قوانین ومصوبه هاي قانوني نافذ ومالک ع 14دستور العمل ماده 

رداریها و همچنین اصالحي قانون شه101فضاي سبز در شهرها و دستورالعمل اجرایي ماده یک آن، ماده وگسترش 

 ضوابط ومقررات مندر  دراین دفترچه ( مي باشد.

  :عبارتند از(   1)موارد الزم الرعایه عمومی درکاربري اراضی کشاورزي وباغات داخل محدوده شهر اروميه )1-9

اركتي ذاري ومشگمایه تعیین كاربري، ساخت وساز و اجراي هرگونه طرح و پروژه سر هرگونه تغییر كاربري ، -1

رح وبه مط 5 در باغات واراضي كشاورزي )مزروعي( داخل محدوده ،موضوع حسب مورد در كمسیون ماده

 همراه نحوي تامین خدمات عمومي تصمیم گیري خواهد شد .

  ا حقوقي(یقیقي نحو ممكن توسط مالكین) اعم از ح هرگونه قطع اشجار در باغات داخل محدوده ،به هر -2

رک ازمان پاسها و ممنوع مي باشد و همچنین قبول تقاضاي مالكین باغات براي قطع اشجار توسط شهرداری

 ها و فضاي سبز شهر ارومیه ممنوع است .

ي ریمه نقدافت جدر صورت حادث شدن قطع اشجار توسط مالكین باغات )اعم از حقیقي و حقوقي( ضمن دری -3

حداث ر مجوز اه صدوقطع هر اصله درخت برابر تعرفه مربوطه و عوارض خدمات سال و قوانین جاري ، هرگون

 بنا به باغ مزبور ممنوع مي باشد. 

به منظور   "شرح: ب  1/8/85قانون اصالح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات مصوب  9رعایت ماده  -4

در طرح  رک ها كهو شه زراعي و باغ ها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها حمایت از تداوم كاربري اراضي

مات الت و خدتسهی هاي جامع و تفصیلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند ،دولت و شهرداري ها موظف اند

 است. لزاميا "شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري ها در اختیار مالكان آن ها قرار دهند 

راي در  در مجموعه ضوابط و استان آذربایجان غربي است كه ب 5كمیسیون ماده  22/2/97مقررات ارائه شده در این مبحث، مصوبه روز ضوابط و  (1)

 مقررات طرح تفصیلي شهر ارومیه به مشاور ابالغ شده است. 
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ه سنامشنا حدودهشهرداري مكلف است براي كلیه باغات اعم از خصوصي و عمومي و توتستان هاي داخل م  -5

بت اشته و ثدرچسپ بتهیه نموده و كلیه درختان باغات باید توسط سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري 

ر  با د 5ه ن مادشوند و نقشه توزیع و پراكن  باغات داخل محدوده بر اساس طرح تفصیلي مصوب كمیسیو

ر و امضاء در و پ  از مهتوسط شهرداري تهیه  2000/1مساحت باغات در قالب جدول و نقشه در مقیاس 

 مطرح و مورد تصویب قرار گیرد .  5كمیسیون ماده 

وط صیلي ،خطرح تفطهرگونه تفكیک باغات داخل محدوده به استثناء تفكیک قهري كه در نتیجه عبور معبر  -6

نكه م از ایشود ،اع دث ميلوله آب ،گاز شهري ،فاضالب ،خطوط انتقال برق و ... در اثر اصالح سند مالكیت حا

بین روش فیماد و فتفكیک حاصل از اجراي گواهي حصر وراثت و انتقال ورثه اي و یا تفكیک حاصل از خری

 افراد باشد ،ممنوع است .

گر دستگاه هاي به شهرداري و دی 5پ  از ابالغ طرح تفصیلي توسط استاندار و ریاست كمیسیون ماده  -7

قانون انتشار و  5ارومیه باید مستند به ماده  اجرایي دست اندر كار عمران شهري ،طرح تفصیلي مصوب

و  3/6/94مجل  شوراي اسالمي و مصوبات مورخ   6/11/1388دسترسي آزاد به اطالعات ،مصوب 

ان سازي استه و شهرشورایعالي شهرسازي و معماري ایران،توسط شهرداري ارومیه و اداره كل را  6/10/95

دا و ز شبكه صاعالن راالنتشارترین روزنامه محلي و همچنین ااطالع رساني عمومي )به صورت در  در  كثی

ني للذا پ  از ع شود. سیماي استان و در  در سایت هاي شهرداري ارومیه و اداره كل راه وشهرسازي استان(

افراز  تفكیک و الكیتمشدن و اطالع رساني طرح تفصیلي،هرگونه تفكیک و افراز باغات و ثبت و صدور اسناد 

صدور هر  وابت ثبت بطي از دفاتر ثبت اسناد و امالک شهر ارومیه ممنوع بوده و براي هر دفترخانه خادر كلیه 

فعالیت  تر ازسند مالكیت غیر مجاز جریمه نقدي طبق قوانین جاري مالک عمل و همچنین محرومیت دف

 طبق مقررات  توأمان اعمال مي شود .

 هر دو مكلفند،رومیه اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ااداره كل ثبت اسناد و امالک استان و همچنین  -8

یرخانه ه مهر دبمور بتفكیک و صدور اسناد مالكیت باغات داخل محدوده شهر ارومیه را طبق نقشه اي كه مه

 یسیون مزبور و توسطبوده و صرفاً از طریق دبیرخانه كم 5استان و مصوب كمیسیون ماده  5كمیسیون ماده 

 . مدیر كل راه وشهرسازي استان (ابالغ مي گردد،انجام و صادر نماینددبیر كمیسیون )
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مشخص گردد مالک  5 و بنا به تشخیص كمیسیون ماده 5در صورتیكه بنا به گزارش دبیرخانه كمیسیون ماده  -9

م آبیاري ردن سیستببین  یا مالكیني ،هر كدام از باغات داخل محدوده عمداً اقدام به خشكاندن درختان و از

اشد نوع مي بطه مماغات نموده اند ، ضمن اینكه صدور هرگونه مجوز تفكیک و ساخت و ساز در باغ مربوب

 بود . واهندخ،مالک یا مالكین مشاعي باغ مربوطه مشمول جریمه نقدي طبق قوانین و مقررات جاري 

طریق  رومیه ازي اارپ  از علني شدن طرح تفصیلي كه جزئیات آن در بند ش  تفصیالً ارائه گردید ،شهرد  -10

امل طالعات كبا ا سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر ارومیه مكلف است براي كلیه باغات شناسنامه فني

ن دن درختاب داركرتعداد درختان باغ پ  از تصویب و ابالغ طرح تفصیلي، بر چس –)منجمله مساحت باغ 

(،تهیه  فصیليتاز علني شدن طرح  باغ ، تهیه عك  و فیلم از وضعیت باغ در وضع موجود )منظور پ 

ب گزارش، ا در قالرسند  گزارش كامل از سیستم آبیاري باغ ،مشخصات مالک یا مالكین باغ و ... تهیه و این

این باغها توسط  رسانده و در هر ش  ماه گزارشي از وضعیت 5جدول و نقشه  به تصویب كمیسیون ماده 

الع مطرح و به اط 5ده ال تا گزارش مزبور در جلسه كمیسیون ماارس 5شهرداري به دبیرخانه كمیسیون ماده 

 اعضاء كمیسیون توسط دبیرخانه رسانده شود .

غات را ار از باج هكتشهرداري ارومیه پ  از ابالغ طرح تفصیلي تجدید نظر، مكلف است در هرسال حداقل پن -11

 .بدیل نماید طبق ضوابط مندر  در این دفترچه تملک و به پارک و فضاي سبز عمومي ت

 10شرح بند ال  بس شهرداري ارومیه عالوه بر تملک و تجهیز   پنج هكتار از باغات محدوده شهر در هر  -12

اقل ال با حدان فعمكلف است در پنج ساله اول و دوم اجراي طرح تفصیلي اقدام به تملک باغ یا توتست

نگین  بعنوان یک عي شهر ارومیه وهكتار نموده و آنرا بعنوان هویت تاریخي و طبی 5مساحت هر كدام 

باغ  رومیه بهاشهر  شهري جاذب توریست و بعنوان عنصر احیاءكننده هویت شهر ارومیه كه قبل از انقالب

گیاهي و  مونه هاياز ن شهر ایران شهرت داشته ،تبدیل به باغ عمومي نموده و با اجتماع و كلكسیوني كامل

ورد كه در آیراز در اي  شغ گلهاي اصفهان و یا باغات ارم  و  دلگشدرختي استان یک اثر ماندگار همانند با

جب تداعي و احیاءكننده مو  این صورت ایجاد ارتباط و پیوند فضاهاي فیمابین این باغات و رودخانه شهرچاي

 ي نماید.مبدیل تعنصر آب در باغ ایراني گردیده و اثر مزبور را به یک عنصر ماندگار و نشاط بخ  
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 ري بخ  اندكي از باغاتاز طریق اعتبار استحصالي تغییر كارب 12و  11،  10الي مورد نیاز بندهاي منابع م -13

ین اندر  در رات مسهم شهرداري و اجراي پروژه هاي سرمایه گذار مشاركتي در باغات طبق ضوابط و مقر

 بخ  قابل تامین مي باشد .

 

حدوده  مفکيك و افراز اراضی کشاورزي و باغات داخل مسکن و شهرسازي درباره توزارت ضوابط و مقررات  )9-2

 قانون زمين شهري ( 14)دستور العمل ماده 

 14ماده  ی  موضوعآي یا ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر كاربري ،افراز و تفكیک باغات و اراضي كشاورز

ر حریم شه ودوده انون تعاریف محقانون زمین شهري بر حسب اینكه داخل محدوده قانوني )در حال حاضر طبق ق

ندات قانون نوان مستیل بع،روستا و شهرک و نحوه ي تعیین آن ها  همان محدوده شهر است ( قرار داشته باشد بشرح ذ

ت شهري مل مدیریالک عبي كم و كاست در این مبحث ارائه گردیده كه به همراه دیگر ضوابط پیشنهادي و تكمیلي م

دبیرخانه كمیسیون  و 5ه وراي اسالمي شهر ،اداره كل راه و شهرسازي استان ،كمیسیون ماد)استانداري ،شهرداري ،ش

 (قرار مي گیرد .

اربري موضوع كا تعیین یغییر تتاكید میگردد در اجراي این دستورالعمل و ضوابط و مقررات ارائه شده در صورت نیاز به 

رفت .در قرار خواهد گ ین خدمات الزم مورد تصمیم گیريمطرح و به همراه نحوه تام 5حسب مورد در كمیسیون ماده 

 د .رعایت گرد 1359اجراي این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

میه با شهر ارو وده يدلیل ارائه ضوابط و مقررات تكمیلي براي تحقق هدف   حفظ و نگهداري از باغات داخل محد

زمین شهري 14ده وبات و دستورالعمل هاي مصوب و مالک عمل منجمله دستورالعمل مارعایت كلیه قوانین و مص

 مي باشد . 1359،قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

ده اخل محدوداغات بمعیار ها و ویژگي هاي ضوابط و مقررات تلفیقي و تكمیلي بشرح ذیل جهت حفظ و حراست از 

 شهر ارومیه عبارتند از : 

     نجملهباق كلي آنها با قوانین و دستورالعمل هاي مصوب  و مالک عمل در خصوص باغات مانط .1

   1359صوب قانون زمین شهري و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها م 140دستورالعمل ماده 

 مجل  شوراي اسالمي .

 موجود  ر وضعارومیه دلحاظ كردن ویژگي ها  و شرایط خاص باغات و توتستان هاي داخل محدوده شهر  .2
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ایي هاي ناامكانات و تو،اجرایي و عملیاتي بودن ضوابط و مقررات ارائه شده با عنایت به وضع موجود باغات  .3

دي از فزون تعداي شهرداري  در حفظ و حراست  از این باغات و مهار حرص و ولع روز ااعتباري و فن-مالي

 اي طبیعيگین هنن باغات و  جلوگیري از تبدیل این مالكین و افراد فرصت طلب و سودجو در تخریب ای

 . منحصر به فرد ارومیه به احجام بتن، آهن و آجر در قالب بافت هاي مسكوني و تجاري

ین اده براي شعریف تلحاظ كردن اقتصاد زمین و متعادل نمودن ارزش اقتصادي باغات با كاربري و عملكرد  .4

قانوني  نتفاعو سرمایه گذاران بخ  خصوصي در راستاي ا فضاها و هدایت و جهت  دهي مالكین باغات

 . توأمان  صورت صاحبان و مالكین باغات با شرایط حفظ درختان و سیستم آبیاري و سر سبزي باغات به

ئه ین و اراب تدوتعدیل ،پیشگیري و جلوگیري از تفكیک و ساخت و ساز هاي غیر مجاز در باغات به موج .5

در زمینه  و تشویق تنبیه و پاسخگو در عین حال الزام آور در قالب بر قراري سیستمضوابط و مقررات كاربردي 

 حفظ و حراست از باغات .

دام كبراي هر  ده كهباغات و اراضي كشاورزي داخل محدوده به دو د سته اصلي بشرح ذیل قابل دسته بندي بو

ه چنین ارائو هم مصوب و مالک عمل ضوابط و مقررات اختصاصي با رعایت كلیه قوانین و  دستورالعمل هاي

فظ دف اصلي حبا ه وضوابط و مقررات تلفیقي و تكمیلي بر اساس معیار ها و ویژگي هاي پنجگانه گفته شده 

ت عمومي ه یا باغایز شدوحراست از باغات و استفاده از بخ  اعظم آنها به عنوان پارک و فضاي سبز عمومي تجه

ن بخ  یگر در ایدطرف  قانوني صاحبان ومالكین باغات و سرمایه گذاران از از یک طرف و تامین انتفاع و سود

 ارائه میگردد:

 

 الف:باغات داخل محدوده قانونی 

 

  عمومی سبز فضاي-1

 به آبیاري سیستم و درخت وضعیت حفظ با و نموده تملک تواند مي طرحها مصوبات بر عالوه شهرداري كه باغاتي

 جعمرا تصویب با( باشندن یا باشند كاربري داراي مصوب طرح در اینكه از اعم) كند ينگهدار عمومي سبز فضاي صورت

 .شود تبدیل عمومي سبز فضاي به مربوطه
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  مسکونی باغ -2

 ضوابط با مسكوني – باغ منطقه به تبدیل قابل و باشند عمومي سبز فضاي و خدمات مصوب كاربري فاقد كه باغاتي

 : هستند زیر شرح هب ویژه سازي ساختمان و تفكیک

 %10 اشغال سطح حداكثر و صددر 20 ساختماني تراكم با مربع متر 2000 تقسیم و افراز ، تفكیک حداقل( 2-1

 احداث اجازه فكیكيت قطعات مساحت افزای  مقابل در باشد بیشتر تراكم از استفاده به مایل مالک صورتیكه در

 . شود مي ادهد زیر بشرح بیشتر طبقات و تراكم با ساختمان

 سطح %15 اشغال سطح حداكثر با %30 ساختماني تراكم از استفاده اجازه مربع متر 5000 تا 2000 قطعات در(  2-2

 .زمین

 رصدد 15 اشغال حداكثر با درصد 45 نيساختما تراكم از استفاده اجازه باال به مترمربع 5000 تفكیكي قطعات در( 2-3

  زمین سطح

 دهستن 1-2 ضابطه شمولم نیز باشند داشته مساحت مربع متر 2000 از كمتر كه قبلي شده تفكیک باغات:     1 تبصره

 و طبقه دو در اشغال طحس مربع متر 150 تا حداكثر باشد مربع متر 150 از كمتر ساختمان اشغال سطح كه قطعاتي در

 . است مجاز زمین زیر طبقه یک

 

 متر 4 حداقل زمین لعض هر از باید آن استقرار محل ، طبقه یک در يمسكون ساختمان احداث صورت در:    2 تبصره

 احداث. باشد مي متر 16 قهطب 4 و متر 12 طبقه 3 ، متر 8 طبقه 2 ساختمانهاي مورد در فاصله این باشد داشته فاصله

 كمترین رعایت اب باید زمین در بنا استقرار نقشه و نیست مجاز مسكوني باغ مناطق در طبقه 4 از بی  با ساختمان

 . باشد درخت قطع میزان

 

 رعایتباشد، انتفاعي كه نگيفره و ورزشي و تفریحي واحدهاي ، هتل مانند خدماتي كاربریهاي از آندسته در:   3 تبصره

 از دهاستفا شود، مي حداثا دولت اعتبارات با كه عمومي خدمات كاربریهاي در لیكن. است الزامي بند این ضوابط كلیه

 . است بالمانع حاالت تمام در تراكم درصد 45 و اشغال سطح درصد 15 ثرحداك

 بعدي تفكیک هرگونه 3-2 و 2-2 بندهاي موضوع بزرگتر قطعات به مربوط تفكیک مزایاي از استفاده با:    4 تبصره

 . شود قید تفكیكي مجل  صورت و مالكیت سند در بایستي مراتب و است ممنوع
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 مسکونی-3

 .است شده لابطا اداري عدالت دیوان عمومي هیات باراي 25/2/1378 روز 48 شماره دادنامه طي بند این

 

  قانونی محدوده داخل آیش یا کشاورزي اراضی(  ب

 مقررات از استفاده با اغب به باشد عمومي سبز فضاي و خدمات مصوب كاربري فاقد كه كشاورزي اراضي تبدیل -1

 نقشه كه است زمال صورت این در. است بالمانع دستورالعمل این الف قسمت 2 بند موضوع مسكوني – باغ منطقه

 . برسد مربوطه شهرداري تصویب به ساختماني و تفكیكي هاي نقشه با همراه نیز باغ درختكاري

 یا تفصیلي طرح كه صورتي رد مسكوني به قانوني محدوده داخل آی  با كشاورزي اراضي كاربري تغییر و تبدیل -2

 و تفكیک و بندي قطعه ازهاج كسب. است تایید مورد برسد تصویب به و تهیه نیاز مورد خدمات بیني پی  با آنها هادي

 موضوع شهرها اتيخدم و عمومي فضاهاي تامین به مربوط مقررات و ضوابط مشمول اراضي اینگونه سازي ساختمان

 . بود خواهد ایران معماري و شهرسازي شورایعالي 3/10/1369 مورخ مصوبه

 . مایندن استفاده زیر شرح به کتفكی ضوابط از توانند مي ، ندارند سازي ساختمان و تفكیک قصد نیمالك كه زماني تا -3

  هكتار 5 شالیزار اراضي تفكیک حداقل -

 هكتار 10 شالیزار غیر زراعتي اراضي حداقل -

 هكتار 20 دیم زراعتي اراضي حداقل -

 

 زي  و احداث بنا  در اراضی کشاورزي )باغات و مزروعی( ضوابط و مقررات  شهرسا )9-3

 قوانین جاري مربوطه  سپیشنهاد مشاور در جهت حفظ اراضي كشاورزي داخل محدوده بر اسا

ن ها به تبدیل آ وداري در ارتباط با باغات داخل محدوده شهر ارومیه، اولویت اول تملک كل باغات توسط شهر -1

 باغات عمومي  مي باشد . پارک و فضاي سبز عمومي و یا 

هرگونه تغییر كاربري اراضي كشاورزي داخل محدوده )اعم از باغات و اراضي مزروعي ( بر اساس لحاظ كردن  -2

شهرداري ها منوط به درخواست شهرداري و  101سهم مدیریت شهري و مالكین بر مبناي قانون اصالحي ماده 

استحصالي  شهرداري و دولت از بابت تغییر كاربري  بوده و سهم اراضي 5طرح موضوع در كمیسیون ماده 

اراضي كشاورزي سهم مالک، صرفاً به پارک و فضاي سبز عمومي و یا باغات عمومي تبدیل مي شود و تغییر 
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نمي  5كاربري اراضي استحصالي  سهم شهرداري ودولت  به كاربري هاي انتفاعي قابل طرح در كمیسیون ماده 

 باشد.

  رداري   ي ،شهاز منابع مالي مورد نیاز تجهیز سهم باغات مربوط به مدیریت شهر براي تامین بخشي -3

 بشرح:  ث بنامي تواند  از اراضي كشاورزي استحصالي سهم مدیریت شهري با ضوابط شهرسازي و احدا

 –اربري تجاري درصد تراكم ساختماني را در اراضي كشاورزي  با ك 20درصد سطح اشغال و  10حداكثر 

  استفاده نماید .  5رزشي با طرح موضوع در كمیسیون ماده و -تي و تفریحي خدما
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 و انتظامی اداري کاربري -10

شـود كـه بـراي ایجـاد و مي شـهري شامل آن قسـمت از اراضـي محـدودهو انتظامي اداري  كاربرياراضي 

لي بـه عنـوان كاربري طرح تفصی د و در نقشهگیرمورد استفاده قرار ميو انتظامیري از واحدهاي خدمات اداري ابردبهره

 اراضي اداري و انتظامي مشخص شده است. 

 

 موارد مجاز استفاده از زمين (10-1

 مجاز است: و انتظامي دهاي عملكردهاي زیر در اراضي كاربري اداريبرداري از واحاحداث و بهره

ي حل اي محلي ، شوراتري ، شوركالن اي مانند شهرداري ناحیه،واحدهاي اداري و انتظامي ناحیه (1-1-10

 مركز پستي و مخابراتي اختالف،

ادارات آب و بـرق و گـاز و قضـایي، هـاياداري و انتظـامي منطقـه اي ماننـد مجتمـعواحدهاي  (2-1-10

مراكز راهنمایي و رانندگي ، مراكز پلی  و شهرداري منطقه، مراكز مالیاتي ،مخابرات و فاضالب ،

 مومي و ...عاي ادارات و سازمانهاي دولتي و  واحدهاي منطقهآگاهي و بسیج ،

مـومي و عواحدهاي اداري و انتظامي شهري و فراشـهري ماننـد ادارات و سـازمانهاي دولتـي و  (3-1-10

 دادگسـتري ، زنـدان و كـانون اصـالح وقضایي ، ستاد نیروهاي نظامي و انتظامي ، شـهرداري ،

لتي و دفاتر اداري شركتهاي دوولگري ،تربیت ، سازمانهاي بین المللي، شوراي اسالمي شهر، كنس

 ... 

وع انتظـامي ممنـ واحداث و بهره برداري از واحدهاي عملكردي سایر كاربریها در اراضـي اداري :  1تبصره 

 است. 

 الزامي است.  همین مجموعه( 5)طبق پیوست  رعایت حریم قانوني واحدهاي اداري و انتظامي :  2تبصره 

 

 تفکيك زمين (10-2

 ممنوع است.  و انتظامي اراضي كاربري اداري تفكیک (1-2-10

 1000 ايمنطقه مترمربع، 500اي ناحیهو انتظامی حداقل نصاب مساحت زمین براي اراضي كاربري اداري (2-2-10

 مترمربع است. 2000يو فراشهر يشهرمترمربع و 

ر و شـهري و مت 16اي متر، منطقه 10اي ناحیه و انتظاميبه اراضي كاربري اداري حداقل گذر دسترسي  (3-2-10

 متر است.  20فراشهري 
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 تراکم ساختمانی( 10-3

درصد و  150منطقه اي درصد، 100 ايناحیهو انتظامي حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري اداري  (1-3-10

 درصد است.  200شهري و فراشهري 

شهري و فراشهري اي قهانتظامي رده منط –استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي اداري :  1تبصره 

ر شـده زمین و عرض گذر دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي ذك همستلزم آن است كه مساحت قطع

 نباشد. 

ز ااضي كمتر در صورتي كه مساحت قطعه زمین یا عرض گذر دسترسي آن و یا هر دو آنها در این ار

 انتظـامي – در اراضـي اداريحد نصابهاي ذكر شده باشد ، حداكثرتعداد طبقات مجاز قابـل احـداث 

 طبقه است.  3و شهري و فراشهري طبقه  2اي منطقه

زیربنـا سـطح ني جـزء متر( در محاسبه تراكم سـاختما 40/2مساحت زیرزمین و پیلوتي )با ارتفاع مفید :  2تبصره 

 شود. منظور نمي

 

 ضریب سطح اشغال (10-4

 درصد است. 50 ميو انتظا اراضي كاربري اداريحداكثر ضریب سطح اشغال  (1-4-10

ر كلیـه محدودیتي ندارد ولي در صورت همجواري بـا پـالک مسـكوني ، دشكل سطح مجاز احداث بنا  (2-4-10

 طبقات باید محدوده احداث بناي مسكوني در لبه پالک مجاور باشد. 

 

 تعداد طبقات و ارتفاع( 10-5

م ابط تـراكایـت ضـو، بـا رعو انتظـامي حداكثر تعداد طبقات در ساختمانهاي اراضي كاربري اداري (1-5-10

 طبقه است. 4ري طبقه و شهري و فراشه 3اي منطقه طبقه، 2اي ناحیهساختماني آن،در رده 

افزای  یک  درصورت كاه  ضریب سطح اشغال و رعایت حداكثر تراكم ساختماني مجاز، امكان:  1تبصره 

 طبقه به طبقات مورداشاره مجاز است.

 ه همكف مجاز است.احداث زیرزمین در زیر طبق :  2تبصره 

 متر است. 2/3متر و حداكثر  6/2حداقل ارتفاع مفید هر طبقه  (2-5-10

 شود.و احتساب ضخامت هر سقف تعیین مي طبقاتارتفاع بنابر اساس ارتفاع مفید  (3-5-10

ضـمن آن كـه  ،شـوديارتفاع بنا افزوده م متر به 2/1در صورت استفاده از سطح شیبدار، حداكثر :  1تبصره 

 . متر كمتر باشد 05/2ن قسمت طبقه داراي سقف شیبدار نباید از ارتفاع كوتاهتری

 پارکينگ (10-6

 مترمربع زیربناي اداري یک واحد پاركینگ باید تأمین شود. 35به ازاي هر  (1-6-10
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و بهره برداري از پاركینـگ الزامـي  مقررات ملي ساختمان در احداث 10-5-4رعایت ضوابط بند :  1تبصره 

 است. 

 تامین كرد. گهاي مورد نیاز را مي توان در زیر زمین، پیلوتي و مازاد فضاي بازپاركین:  2تبصره 

 

 

 سایر ضوابط و مقررات (10-7

جـود لي بایـد وامكان استفاده از نور و تهویه مستقیم براي اطاقهاي اداري و فضاهاي پرتـردد اصـ (1-7-10

 داشته باشد.

ز یـک دوم رض آن فضا نباید ادر صورت وجود حیاط خلوت، پاسیو یا فضاي باز محصور، حداقل ع (2-7-10

اشد. در متر )هركدام بیشتر باشد( كمتر ب 6هاي آن یا حداقل عرض میانگین ارتفاع ساختمان در لبه

 شود.يمجزء مساحت زیربنا منظور  در محاسبه تراكم ساختماني غیر اینصورت مساحت آن فضا

 حداقل نیمي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص داده شود.  (3-7-10

ترین طبقه ، تعبیه متر از پایینترین طبقه تا باال 7ر ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از د (4-7-10

تر از آن بایـد متر و بیشـ 28آسانسور الزامي است. ضمنا در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت 

 حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

 عملكردهاي زیر در زیرزمین مجاز است: (5-7-10

 پاركینگانباري و  (1-5-7-10

 موتورخانه با امكان تهویه مستقیم (2-5-7-10

 كارگاه تعمیرات ساختمان با امكان تهویه (3-5-7-10

 با امكان تهویه مناسب سرویسهاي بهداشتي (4-5-7-10

 سالن اجتماعات و نظایر آن با امكان تهویه مستقیم (5-5-7-10

 محل اقامت سرایدار و نگهبان با امكان تهویه و نور مستقیم (6-5-7-10

 آشپزخانه با امكان نور و تهویه مستقیم (7-5-7-10

 هارخوري با امكان تهویه مستقیمن (8-5-7-10

 سازي شود.هاي نمایان ساختمان باید نماكلیه بدنه (6-7-10

 طفـاي حریـقامبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و اخذ تأییدیه سازمان آت  نشاني  (7-7-10

 الزامي است.

 رعایت مقررات ملي ساختمان الزامي است.  (8-7-10
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سـال  راد معلول جسمي ـ حركتـي )مصـوبرعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي اف (9-7-10

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است.  1378

 رعایت ضوابط و مقررات و الزامات پدافند غیرعامل الزامي است. (10-7-10

ط ررات ذیـربصدور پروانه ساخت و گرواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مق (11-7-10

 است. 
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 درمانی کاربري -11

بـرداري از انـواع شـود كـه بـراي احـداث و بهرهمي شـهرشامل آن قسمت از اراضي محدوده  ضي درمانيارا

فاده قـرار مـورد اسـتضي خدمات وابسته به آنها و نیز سایر عملكردهاي مجاز در این ارابهداشتي و تسهیالت درماني و 

 شخص شده است. طرح تفصیلي شهر به عنوان اراضي درماني م گیرد و در نقشه كاربريمي

 

 موارد مجاز استفاده از زمين (11-1

 ست:برداري از ساختمانها و واحدهاي مرتبط با عملكردهاي زیر در اراضي درماني مجاز ااحداث و بهره

ني كـز درمـارخـانواده، م و تنظـیم واحدهاي درماني مانند: كلینیک پزشكي، درمانگاه، مركـز بهداشـت (1-1-11

 تیمارستان  ،مركز انتقال خون، زایشگاه، سرپایي، بیمارستان 

مراكز نگهـداري ،شي، مراكز رفاه خانواده، مراكز توانبخ برخي تسهیالت بهزیستي نظیر: خانه سالمندان (2-1-11

 كودكان بي سرپرست ، معلولین و جانبازان 

تلط و شروط ، مخـم، از اراضي كاربري درماني براي عملكردهاي زیر نیز به صورت عالوه بر موراد باال (3-1-11

 قابل تفكیک از كاربري درماني مي توان استفاده كرد : غیر 

درمـان نظیـر: آزمایشـگاه، رادیولـوژي، بهداشـت و بـه  وابسته خدماتي -واحدهاي تجاري (1-3-1-11

 ، مطب ، تزریقات، ساختمان پزشكانداروخانه، فیزیوتراپي، سونوگرافي

 … ها، گلفروشي، سوپرماركت ومانند شعب بانک خدماتيواحدهاي تجاري و سایر  (2-3-1-11

رد مخـتلط بـا انجام عملكردهاي تجاري و خدماتي در اراضي این كاربري ها تنهـا بـه صـورت عملكـ:  1تبصره 

 عملكرد درماني و نداشتن دسترسي مستقل از معبر عمومي مجاز است.  

 بنـايدرصـد از زیر 20حداكثر  ،الذكرعملكرد درماني با سایر عملكردهاي مجاز فوقدر صورت اختالط :  2تبصره 

 سایر عملكردهاي مجاز مي توان اختصاص داد.  ساختمان را به

 ابط و مقـرراتضوابط و مقررات حاكم بر عملكردهاي مجاز قابل استقرار در ایـن اراضـي همـان ضـو:  3تبصره 

 كاربریهاي متناظر آنها است. 

 وزه یک ناحیهحوده محد)معادل  به منظور ساماندهي و مدیریت تقاضاي سفر در محدوده مركزي شهر:  4تبصره 

واحـدهاي بـرداري از بهـره، احداث و توسـعه و  ویژه تاریخي شهر در فصل سوم همین مجموعه(

ي درمـاني مجـزا از واحـدها )مذكور در باال( به صـورت مسـتقل وجدید تجاري ـ خدماتي درماني 

 ممنوع است. محدودهبستري در این 
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 تفکيك زمين (11-2

 : كیک زمین در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر استضوابط و مقررات مربوط به تف

 .تفكیک اراضي كاربري درماني ممنوع است (1-2-11

 1000اي منطقهمتر مربع، 500حد نصاباندازه زمین براي عملكردهاي درماني محله اي و ناحیه اي  (2-2-11

 متر مربع است.  2500متر مربع و شهري و فراشهري 

وق ک از مـوارد فـمساحت كمتر به شرط تایید قابلیت آن براي هـر یـ استفاده از قطعات زمین با:  1تبصره 

ازمانهاي سـالذكر توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و یـا سـایر 

 قانوني ذیربط بالمانع است. 

متر و  16ي متر ، منطقه ا 10اي و ناحیه اي محلهدسترسي به واحدهاي درماني حداقل عرض گذر  (3-2-11

 متر است. 20و فراشهري  شهري

 

 تراکم ساختمانی (11-3

 ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است:

قه اي ، شهري درصد و منط 150اي اراضي درماني محله اي و ناحیهحداكثر تراكم ساختماني براي  (1-3-11

 درصد است.  200و فراشهري 

ردهـاي مشـاع و بـه شـرط اسـتفاده بـراي عملك متر( 40/2مفیدو پیلوتي )با ارتفاع  سطح زیرزمین: 1تبصره 

 شود.جزء مساحت زیربنا منظور نميدر محاسبه تراكم ساختماني وانباري  پاركینگ

رار از محل اسـتق در محاسبه تراكم ساختماني، مساحت زیربناي هر یک از عملكردهاي مجاز، فارغ:  2تبصره 

 شود. ختمان، جزء مساحت زیربنا منظور ميآنها در طبقات سا

 

 ضریب سطح اشغال (11-4

 ضوابط و مقررات مربوط به ضریب اشغال در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است:

 درصد است. 50اراضي كاربري درماني براي سطح حداكثر ضریب اشغال  (1-4-11

 ده شود. حداقل نیمي از فضاي باز باید به فضاي سبز اختصاص دا:  1تبصره 

 رماني محدودیتي ندارد.داراضي شكل سطح مجاز احداث بنا در  (2-4-11

پـالک ر ددر صورت همجواري ساختمان درماني با ساختمان مسكوني، سـطح مجـاز احـداث بنـا :  1تبصره 

 قرار داشته باشد. مجاوربه پالک ي ساختمان مسكوني در لدرماني باید در محدوده
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 تعداد طبقات و ارتفاع (11-5

اختماني سـبط تـراكم ، با رعایت ضواط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در ساختمانهاي درمانيضواب

 به ترتیب زیر است: آن،

 ني و سـایربا رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني و سطح اشـغال در اراضـي درمـا (1-5-11

طعـه قرض معبـر دسترسـي بویژه رابطه تعـداد طبقـات سـاختمان و عـ)ضوابط و مقررات ذیربط، 

 در اراضي این كاربري محدودیتي ندارد. تعداد طبقات ساختمانها (زمین

 است. متر 8/4متر و حداكثر اندازه آن  3ارتفاع مفید هر طبقه در ساختمانهاي درماني  (2-5-11

 شود.هاي اجتماعات و نمای  و نظایر آنها مشمول این محدودیت نميسالنتبصره  : 

 .المانع استبزیر طبقه همكف، به شرط رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط، احداث زیرزمین، در  (3-5-11

 ،یابدتر افزای  ميم 2/1ا حداكثر در ایجاد ساختمان ، در صورت استفاده از سطح شیبدار، ارتفاع بن (4-5-11

 متر باشد. متر ك 05/2ضمن آن كه ارتفاع كوتاهترین قسمت طبقه داراي سقف شیبدار نباید از 

 

 ينگپارک( 11-6

 ضوابط و مقررات مربوط به پاركینگ در اراضي كاربري درماني به ترتیب زیر است.

حداقل یـک واحـد تخت بیمارستاني )هر كدام بیشتر باشد( 4و یا هر مترمربع زیربنا 40به ازاي هر  (1-6-11

 پاركینگ باید تأمین شود.

برداري از پاركینـگ الزامـي و بهره  مقررات ملي ساختمان در احداث 10-5-4رعایت ضوابط بند :  1تبصره 

 است. 

 تأمین پاركینگ در زیرزمین، پیلوتي و یا مازاد فضاي باز مجاز است.:  2تبصره 

اربري آن كـمخـتلط ، رعایـت ضـوابط و مقـررات پاركینـگ  در ساختمانهاي درماني با عملكـرد:  3تبصره 

 ها الزامي است. عملكرد
 

 سایر ضوابط و مقررات (11-7

برداري رهقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مورد ساخت و بهرعایت ضوابط و م (1-7-11

ایـن  از أییدیـهتارائـه مستلزم  ماناز ساختمانهاي كاربري درماني الزامي است و صدور پروانه ساخت

 باشد.مي سازمان

و  يداراطاقهـاي ا در بناهاي درماني استفاده از نور طبیعي براي اطاقهاي بستري، اطاقهاي معاینه، (2-7-11

 محلهاي پرتردد اصلي الزامي است.
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شود كه عملكـرد آنهـا چنـین ی  و اجتماعات( نمياین الزام شامل فضاهایي )مانند سالن نما (1-7-2-11

 كند.ایجاب نمي

 نبایـد از در صورت وجود حیاطهاي داخلي، پاسیو و یا فضاهاي باز محصور، حداقل عرض آن فضـا (3-7-11

كمتـر  متر )هركدام بیشتر باشـد( 6هاي حیاط داخلي و یا در لبه یک دوم میانگین ارتفاع ساختمان

 شود.باشد. در غیر اینصورت، مساحت فضاهاي مزبور جزء زیربنا محسوب مي

 استفاده از زیرزمین براي عملكردهاي زیر مجاز است: (4-7-11

 محل اقامت نگهبان و سرایدار به شرط داشتن نور و تهویه مستقیم (1-4-7-11

 پاركینگ  (2-4-7-11

 نيانبارها و بایگا (3-4-7-11

 كارگاههاي تعمیرات ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوط با امكان تهویه (4-4-7-11

 موتورخانه و تاسیسات و تجهیزات مربوط با امكان تهویه مستقیم  (5-4-7-11

سـتراحت اآشپزخانه و فضاهاي مربوطه با امكان تهویه و نور مسـتقیم، نهـارخوري و محـل  (6-4-7-11

 كاركنان با امكان تهویه مستقیم

 ي و مخابراتواحدهاي تجهیزات برق (7-4-7-11

بـا  ایلسرویسهاي بهداشتي، دوش و رختكن، رختشویخانه استریل براي ملحفه و سایر وسـ (8-4-7-11

 تهویه مناسب

هـا نظایر آن وواحدهاي خاص بیمارستاني مانند كالبد شكافي، سردخانه جسد، استریلیزاسیون  (9-4-7-11

 به شرط تأیید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

 ن سایر ضوابط به شرط تامی 3-1-11مذكور در بند  وطمشرواحدهاي تجاري و خدماتي  (10-4-7-11

مطابق بـا ) ور شود.عالوه بر پله، آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي باید در ساختمانهاي درماني منظ (5-7-11

تمانهاي در زمینـه جـداول ابعـاد آسانسـورها در سـاخ الزامات مقـررات ملـي سـاختمانپیوست دو 

 بیمارستاني(

ر متـ 5/2ثر ل خرپشته )معادل فضاي پله(، اطاقک آسانسور )بـا حـداكتأسیسات مجاز روي بام شام (6-7-11

ره و آتـ  ارتفاع از روي بام(، تجهیزات مربوط به تأسیسات سرمای  و گرمـای ، منبـع آب ذخیـ

 نشاني، آنتن مركزي و نظایر آنها است.

 است.بام بالمانع جهت تأسیسات در روي احداث سرپوشیده سبک )بدون استفاده از مصالح بنایي( :  1تبصره 

 نماسازي شود. هاي قابل دید ساختمان بایدكلیه بدنه (7-7-11
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ق اطفاي حریـ ومبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري ارائه تأییدیه سازمان آت  نشاني  (8-7-11

 الزامي است. 

وب سال رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول  جسمي ـ حركتي )مص (9-7-11

 لي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. شورایعا 1378

 رعایت اصول پدافند غیر عامل توصیه مي شود.  (10-7-11

 رات ذیـربطصدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقـر (11-7-11

 است. 



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

85 
  

 

 ـ گردشگري تفریحیکاربري  -12

برداري شهر است كه براي احداث و بهره شامل آن قسمت از اراضي داخل محدودهـ گردشگري تفریحیاراضي  

طـرح  گیـرد و در نقشـه كـاربريمورد اسـتفاده قـرار مياز واحدهاي عملكردي این كاربري و سایر عملكردهاي مجاز 

 تفصیلي شهر با همین عنوان مشخص شده است. 
 

 موارد مجاز استفاده از زمين(12-1

 برداري از واحدهاي عملكردي زیر مجاز است:استفاده از اراضي این كاربري براي احداث و بهره 

اردوگاههاي  متل ،مهمانپذیر،  ان،هتل ـ آپارتمواحدهاي اقامتي مانند مسافرخانه، مهمانسرا، هتل، ( 1-1-12

 جهانگردي و ...

 پاركهاي جنگلي و ... واحدهاي تفریحي مانند شهربازي ، (2-1-12

تلط و شگري براي عملكردهاي زیر نیـز بـه صـورت مشـروط، مخـردگ-عالوه بر موارد باال، از اراضي كاربري تفریحي

 توان استفاده كرد:شگري ميگرد-غیرقابل تفكیک از كاربري تفریحي

فروشي، كبابي، رستوران، چلوكبابي، سالن خانه، اغذیهپذیرایي مانند قهوهاغذیه فروشي و واحدهاي  (3-1-12

 …فروشي و غذاخوري، آبمیوه

 …هاي میهماني و ي عقدوعروسي، سالنهاواحدهاي پذیرایي مانندسالن (4-1-12

وش فروشي، صنایع دستي فروشي، آرایشگاه ، آژان  فرواحدهاي تجاري مانند لباس فروشي، عتیقه (5-1-12

 …بلیط هواپیما و 

معابر عمومي  در صورت داشتن دسترسي مستقیم بهاین كاربري  و تجاري  عملكردهاي پذیرایي:  1تبصره 

مي با نظر ایجاد دسترسي مستقیم به معابر عموجاري است. مشمول ضوابط و مقررات كاربري ت

 شهرداري خواهد بود. 

ر ستقیم به معـاببدون دسترسي مدر داخل واحدهاي اقامتي )و تجاري وجود عملكردهاي پذیرایي :  2تبصره 

 شود.( مشمول ضوابط و مقررات كاربري تجاري نميعمومي

 مقررات این مبحث است.عملكردهاي اقامتي مشمول ضوابط و :  3تبصره 

 ممنوع است. موجود تغییر كاربري و عملكرد واحدهاي اقامتي :  4تبصره 

 -تفریحـيبرداري از واحدهاي پذیرایي و تجاري تنها به صور عملكرد مخـتلط بـا عملكـرد بهره:  5تبصره 

 در یک ساختمان مجاز است. گردشگري و غیر قابل تفكیک از آن

تـوان جـاز مـيدرصد سطح زیر بناي ساختمان براي استقرار سـایر عملكردهـاي م 20حداكثر از :  6تبصره 

 استفاده كرد. 
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 ضوابط تفکيك زمين (12-2

 290تراكم مترمربع،  750درصد  240راكم تفاده از اراضي این كاربري براي است مساحتحداقل  ( 12-2-1

و تراكم  درصد 2500رصد د 390، تراكم مترمربع 1500درصد  340تراكم مترمربع،  1000درصد 

 مترمربع است. 4000درصد  440

 تفكیک جدید در اراضي این كاربري ممنوع است.:  1تبصره 

اجـع ذیصـالح مربـع، در صـورت موافقـت مرمتـر  750استفاده از اراضي داراي مساحت كمتر از :  2تبصره 

جاز ختماني ماكم ساقانوني، براي عملكردهاي این كاربري مجاز است. در این حالت، حداكثر تر

تا  300حت درصد و اراضي با مسا 190مترمربع  750تا  500قابل احداث در اراضي با مساحت 

 درصد است. 140مترمربع  500

 بري ممنوع است.مترمربع براي عملكردهاي این كار 300استفاده از اراضي با مساحت كمتر از :  3تبصره 

 .متر است 16 دشگرياراضي تفریحي ـ گرحداقل عرض گذر دسترسي  (2-2-12

 

 تراکم ساختمانی( 12-3

 رصد است.د 440حداكثر تراكم ساختماني براي احداث واحدهاي اقامتي در اراضي این كاربري  (1-3-12

مفاد  )طبقي مساحت آن قطعه زمین تراكم ساختماني قابل واگذاري به هر قطعه زمین تابع اندازه:  1تبصره 

 است.(و تبصره هاي سه گانه آن1-2-12بند 

ارتفـاع در صورت وجود حیاط داخلي ، پاسیو و یا فضاهاي باز محصور ، حداقل عرض آن نباید از:  2تبصره  

متر )هر كدام بیشتر باشد(كمتر باشد در غیر این صورت  6ساختمان در لبه هاي این فضاها و یا 

 ، مساحت این فضاها در محاسبه تراكم ساختماني جزءزیر بنا محسوب مي شود. 

 شود. متر( جزء زیربنا محسوب نمي 4/2مفید سطح زیرزمین و پیلوتي )با ارتفاع :  3تبصره 
 

 سطح اشغال (12-4

ات درصـد و طبقـ 70در طبقـه همكـف و اول  ح در اراضـي ایـن كـاربريطحداكثر ضریب اشغال س (1-4-12

 درصد است.  50باالتر

 كمتر باشد. درصد مساحت زمین 30ورت یكپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط اصلي مركزي به ص:  1تبصره 

 شكل سطح مجاز احداث بنا محدودیتي ندارد. :  2تبصره 

هـاي مجـاور اي باشد كه نسبت بـه پالکباید به گونهباالتر سطح مجاز احداث بنا در طبقات دوم و :  3تبصره 

هاي مجـاور حـریم به ساختمان پالکمتر از ل 3اشراف نداشته باشد و در طبقات باالتر حداقل باید 

 داشته باشد.  
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 تعداد طبقات و ارتفاع( 12-5

 دارد.نتعداد طبقات ساختمانهاي اقامتي محدودیتي با رعایت حداكثر تراكم ساختماني و سطح اشغال، (1-5-12

 شود.ین ميهر طبقه تعی سقف  ضخامت و ارتفاع بنابر اساس تعداد طبقات، حداكثر ارتفاع مفید (2-5-12

 احداث زیرزمین و پیلوت در اراضي این كاربري مجاز است. :  1تبصره 

 

 تعداد پارکينگ (12-6

تخـت )در  4ر و یـا هـي تراكم ساختماني()زیربناي مبناي محاسبه زیربنا متر مربع 50به ازاي هر  (1-6-12

 16و ، هر آپارتمـان در هتـل ـ آپارتمانهـا ا( تخت )در سایر هتل ه 8 هتلهاي چهار ستاره و باالتر(،

از )به زاد فضاي بو یا ما پیلوتتأمین یک واحد پاركینگ در زیرزمین و تخت )در سایر اماكن اقامتي( 

دو روش  ازتعداد پاركینگ ناشي از هر یک  صورت محل مشخص براي پارک اتومبیل( الزامي است.

 كه بزرگتر باشد ، مبناي تامین پاركینگ قرار مي گیرد. 

بهره بـرداري از پاركینـگ الزامـي  ومقررات ملي ساختمان در احداث  10-5-4رعایت ضوابط بند :  1تبصره 

 است. 

رعایـت ضـوابط و مقـررات پاركینـگ  گردشگري با عملكرد مختلط ، –در ساختمانهاي تفریحي  :  2تبصره 

 كاربري آن عملكردها الزامي است. 

 سایر ضوابط و مقررات (12-7

ت جهگردشـگری و اداره میراث فرهنگي ، صـنایع دسـتي و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمياخذ تأییدیه  (1-7-12

 ساختمان الزامي است.پایان كار صدور پروانه 

 یع دسـتي وو اداره میراث فرهنگـي ، صـنا رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (2-7-12

 هاي اقامتي الزامي است.احداث ساختمان درگردشگری

 اشند.باي نور و تهویه مستقیم ضاهاي اصلي پر تردد باید دارهاي اداري و فاقامتي، اطاق هاياطاق (3-7-12

ه مسـتقیم، مكـان تهویـااستقرار انبار، كارگاه تعمیرات بنا و تأسیسات با امكان تهویه ، موتورخانه بـا  (4-7-12

 هاي بهداشـتيبا آن با امكان نور و تهویـه مسـتقیم، سـروی  مرتبطپاركینگ، آشپزخانه و فضاهاي 

سـتقیم، مان تهویه كان تهویه، تأسیسات ساختمان، محل استراحت كاركنان با امكزنانه و مردانه با ام

هاي جشـن و ، سـالنمسـتقیم نـور و تهویـه روزي با امكانخانه، محل اقامت كاركنان شبانهیرختشو

هاي ورزشـي كوچـک، نمای  و همای  با امكان تهویه مستقیم، استخر و سـونا سرپوشـیده، سـالن

 هاي اقامتي مجاز است.نظایر آنها در زیرزمین ساختمانهاي ویژه و فروشگاه
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تي زنان و مردانـه مترمربع زیربناي واحدهاي اقامتي احداث یک زو  سروی  بهداش 200به ازاي هر :  1تبصره 

 الزامي است. 

  الزامي است. ،احداث آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي ، مطابق با الزامات مقررات ملي ساختمان  (5-7-12

ع آب ختمان، منبو استقرار اطاقک آسانسور، خرپشته، لوازم و تجهیزات مربوط به تأسیسات سااحداث  (6-7-12

 نشاني، آنتن مركزي و نظایر آنها در پشت بام مجاز است.ذخیره، منبع آب آت 

و  د و اشـراف، حفظ حقوق همسـایگي و عـدم دیـ، به شرط رعایت ضوابط ایمنيباماستفاده از پشت (7-7-12

 سور، براي پذیرایي مهمانان و ارائه خدمات جنبي مجاز است. دسترسي از طریق آسان

 زي شود. هاي قابل رویت بنا باید نماساكلیه بدنه (8-7-12

سـال  رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي )مصـوب (9-7-12

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران ( الزامي است.  1378

 طفـاي حریـقانشاني مبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگیري و  اخذ تاییدیه سازمان آت  (10-7-12

 الزامي است. 

ات ذیـربط صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیـه ضـوابط و مقـرر (11-7-12

 است. 
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 اریخیتميراث کاربري  -13

سـت كـه اسمت از اراضي محدوده شـهر شامل آن قهمین مجموعه(  7)طبق پیوست اراضي كاربري تاریخي 

رهنگي بـا ف اراضي توسط سازمان میراث فرهنگي و گردشگري به عنوان آثار و محوطه هاي تاریخي 

 است.  رسیده ارزش )اعم از طبیعي یا مصنوع، قدیمي یا معاصر( به ثبت

 . گیرند بري قرار ميكار آثار و محوطه هایي كه در آینده به ثبت مي رسند نیز در زمره اراضي این:  1تبصره 

 . محوطه ها )در صورت وجود( در زمره اراضي این كاربري مي باشندو حریم آثار :  2تبصره 

 

 موارد مجاز استفاده از زمين و بنا( 13-1

 استفاده از زمین و مستحدثات این كاربري براي موارد زیر مجاز است:

 گري( خالفت سازمان میراث فرهنگي و گردشاستفاده هاي كنوني از آنها )به شرط عدم م( 1-1-13

راث فرهنگـي و تغییر استفاده هاي كنوني و یا اسـتفاده هـاي آتـي )بـه شـرط تاییـد سـازمان میـ( 2-1-13

 (5گردشگري و تصویب كمیسیون ماده 

 

 تفکيك زمين و بنا  (13-2

 ت. ربري ممنوع اسن كاهرگونه تفكیک و تجمیع ، تقسیم و افراز زمین و مستحدثات در اراضي ای( 1-2-13

حفاظت از آثار و محوطه هاي با ارزش الزامي است و مداخله در عرصه آنها ممنوع است. ضـوابط و (2-2-13

 مقررات حفاظت توسط و گردشگري تعیین و اعالم مي شود.

بهسازي و ...( در داخل آثـار و احیا، بازسازي ، نوسازي ،هرگونه ساخت وساز )ایمن سازي ، مرمت ، (3-2-13

مقـررات  حوطه هاي با ارزش با موافقت سازمان میراث فرهنگي و گردشگري و رعایت ضـوابط وم

 آن سازمان مجاز است. 

بـا ، هاي بـا ارزش در موارد خاص ، هرگونه تجدید بنا و ساخت وساز جدید در داخل آثار و محوطه:  1تبصره 

بـا رعایـت ضـوابط و  گري ،و سازمان میراث فرهنگي و گردش 5موافقت و تایید كمیسیون ماده 

 مقررات این سازمان بالمانع است. 

ر جـود و ...( دهرگونه ساخت و ساز )شامل احداث بناهاي جدید و تخریـب و بازسـازي بناهـاي مو:  2تبصره 

یراث مت سازمان داخل حریم آثار و محوطه هاي با ارزش و یا در مجاورت بالواسطه آنها با موافق

 و مقررات آن سازمان مجاز است.  فرهنگي و رعایت ضوابط
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 تغییر در نماي آثار و بناهاي با ارزش ممنوع است.  (4-2-13

ان قـررات سـازممبا تایید و رعایت ضوابط و  اریخيهرگونه ساخت و ساز جدید در اراضي كاربري ت (5-2-13

 میراث فرهنگي ، صـنایع دسـتي و گردشـگري و سـایر دسـتگاههاي اجرایـي ذیـربط و تصـویب

 مجاز است. 5یسیون ماده كم

 

 سایر  (13-3

 ست. در اراضي كاربري تاریخي الزامي اایجاد شرایط الزم براي پدافند غیر عامل  (1-3-13
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 تأسيسات شهري کاربري -14

برداري باشد كه براي احداث و بهرهمي شهري تأسیسات شهري شامل آن قسمت از اراضي محدوده كاربرياراضي 

ح تفصـیلي گیرد و در نقشه كاربري طـرمورد استفاده قرار ميساختمانها و فضاهاي مربوط به تأسیسات شهري از انواع 

 شهر با همین عنوان مشخص شده است. 
 

 موارد مجاز استفاده از زمين (14-1

هاي ملكردعبرداري از ساختمانها و تأسیسات با استفاده از اراضي كاربري تأسیسات شهري براي احداث و بهره

 زیر مجاز است:

ر سـطح ایستگاه هاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سروی  هاي عمومي بهداشـتي و حمـام د (1-1-14

 محله

 نطقهمخازن آب زمیني و هوایي، تصفیه خانه هاي آب و فاضالب و پست هاي برق در سطح م (2-1-14

منوع مخل محدوده شهر در دابرداري از تصفیه خانه فاضالب در اراضي این كاربري احداث و بهره:  1تبصره 

 است.

، و مقـررات فنـي ، با رعایت ضـوابطاي و ناحیه اي محلهاستقرار بخشي از تأسیسات شهري رده :  2تبصره 

 ت.بالمانع اسهاي دیگر در اراضي كاربري  5تایید شهرداري و تصویب كمیسیون ماده 
 

 و تجميعتفکيك  (14-2

بري ولیكن تجمیع قطعات اراضـي ایـن كـارتفكیک اراضي كاربري تاسیسات شهري ممنوع است  (1-2-14

 بالمانع است. 

رات فني تأسیسات شهري مطابق ضوابط و مقر براي استفاده در كاربري زمین مساحت حد نصاب  (2-2-14

 شود.سازمانهاي ذیربط آنها تعیین مي

و  متـر 16اي طقهمتر، من 10حله اي و ناحیه اي در رده مدسترسي به قطعات اراضي این كاربري : 1تبصره 

 متر است.  20شهري و فراشهري 

 و مقررات ضوابطسایر  (14-3

رحهـاي احداث ساختمانهاي تأسیسات شهري در اراضي این كاربري محدودیتي نداشته و طبـق ط (1-3-14

 شود، با این شرط كه انطبـاق طرحهـايتیپ و ضوابط و مقررات فني سازمانهاي ذیربط ساخته مي

 .به تأیید شهرداري رسیده باشد و مقررات این مجموعهتیپ این سازمانها با ضوابط 

متر مربع زیر بنا الزامي است. در احداث و بهره برداري از  60تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  (2-3-14

 مقررات ملي ساختمان باید رعایت شود.  10-5-4پاركینگ ، ضوابط بند 
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 تجهيزات شهري کاربري -15

برداري باشد كه براي احداث و بهرهمي شهري امل آن قسمت از اراضي محدودهتجهیزات شهري ش  كاربرياراضي 

گیرد و اده قرار ميمورد استفهمین مجموعه(  7)طبق پیوست از انواع ساختمانها و فضاهاي مربوط به تجهیزات شهري 

 در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر با همین عنوان مشخص شده است. 

 ه از زمينموارد مجاز استفاد( 15-1

ملكردهاي عبرداري از ساختمانها و تأسیسات با استفاده از اراضي كاربري تجهیزات شهري براي احداث و بهره

 زیر مجاز است:

 ایستگاه هاي جمع آوري زباله در سطح محله (1-1-15

، 115ورژانـ امیادین میـوه و تـره بـار،  هاي جمع آوري زباله، ایستگاه هاي آت  نشاني،ایستگاه (2-1-15

 ي سوخت در سطح ناحیهجایگاه ها

 ح شهرو نمایشگاه هاي دائمي در سط ، مراكز امداد و نجات هالل احمرهاي موجودرستانگو (3-1-15

لـه و محـل دفـن زبا ه بار مركزي،میادین میوه و تر كشتارگاه،گورستان، برداري از احداث و بهره:  1تبصره 

 ین تجهیـزاتااستفاده از  .ممنوع استدر داخل محدوده شهر نظایر آنها در اراضي این كاربري 

 حـداقل زمـان ریزي و كنترل شود تا دراي برنامهموجود و فعال در داخل شهر، به گونه شهري

 ممكن شرعي و قانوني تغییر كاربري یافته و به فضاي سبز تبدیل شود. 

ي یـن كـاربردر اراضي اسوخت  و مراكز ذخیره و توزیعجایگاههاي سوختبرداري از احداث و بهره:  2تبصره 

 مجاز است.هاي ذیربطسازمانمطابق ضوابط و مقررات 

 ،مقـررات فنـي  و، با رعایت ضوابط رده محله اي و ناحیه اياستقرار بخشي از تجهیزات شهري  : 3تبصره 

بالمانع   مسكونيكاربري پاركعمومي و ، در اراضي 5تصویب كمیسیون ماده و تایید شهرداري 

 است.

 و تجميعتفکيك  (15-2

بري تفكیک اراضي كاربري تجهیزات شهري ممنوع است ولیكن تجمیع قطعات اراضـي ایـن كـار (1-2-15

 بالمانع است.

جهیزات شهري مطابق ضوابط و مقررات فنـي ت براي استفاده در كاربري زمین مساحت حد نصاب (2-2-15

 شود.سازمانهاي ذیربط آنها تعیین مي

متر و  16نطقه اي متر، م 10در رده محله اي و ناحیه اي  دسترسي به قطعات اراضي این كاربري:  1تبصره 

 متر است.  20شهري و فراشهري 
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 و مقررات ضوابطسایر  (15-3

رحهـاي احداث ساختمانهاي تجهیزات شهري در اراضي این كاربري محدودیتي نداشته و طبـق ط (1-3-15

 انطبـاق طرحهـايشود، با این شرط كه تیپ و ضوابط و مقررات فني سازمانهاي ذیربط ساخته مي

 .به تأیید شهرداري رسیده باشد و مقررات این مجموعهتیپ این سازمانها با ضوابط 

و بهره برداري از  متر مربع زیر بنا الزامي است. در احداث 60تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  (2-3-15

 عایت شود. رمقررات ملي ساختمان باید  10-5-4پاركینگ ، ضوابط بند 
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 صنعتی ربريکا -16

 يبرداري از واحدهاشود كه براي احداث و بهرهمي شهري صنعتي شامل آن قسمت از اراضي محدودهكاربري اراضي 

گیرد. تفاده قرار ميمورد اساین اراضیو سایر عملكردهاي مجاز قابل احداث در  همین مجموعه(  7)طبق پیوست  صنعتي

 ن مشخص شده است. و در نقشه كاربري طرح تفصیلي با همین عنوا

 

 موارد مجاز استفاده از زمين (16-1

صـوبه مول گـروه الـف ممشـبرداري از واحدهاي عملكردهاي استفاده از اراضي كاربري صنعتي براي احداث و بهره

بري بـراي ضـمنا اسـتفاده از اراضـي ایـن كـار. مجـاز اسـت ت هیات وزیران و اصالحات بعدي آن  71591/64677

 ه صورت مشروط ، مختلط و غیر قابل تفكیک از كاربري صنعتي بالمانع است. عملكردهاي زیر ب

 یر آنهاخانه و اغذیه فروشي و نظاواحدهاي تجاري و پذیرایي مانند فروشگاههاي لوازم یدكي، قهوه (1-1-16

 تعمیرگاههاي وسایل نقلیه سبک (2-1-16

اي لـوازم عمیرگاههي، تواحدهاي تعمیراتي منفرد مورد نیاز خانوارها مانند تعمیرگاههاي لوازم خانگ (3-1-16

 برقي، تعمیر كف  و نظایر آنها.

نوني مـالک استقرار عملكردهاي صنعتي غیر مجاز و مزاحم شهري )طبق ضـوابط و مقـررات قـا:  1تبصره 

 شـهر محدوده اخلدر د( در هاي ذیربطو سایر سازمان عمل سازمان محیط زیست و شهرداري

 ممنوع است.

ر غیـاز كاربریهـاي  بناي صنعتي اراضي این كاربري استقرار و بهره برداري درصد زیر 10حداكثر :  2تبصره 

رد مذكور در باال مي توان اختصاص داد. بـه شـرط آن كـه بـه صـورت عملكـ صنعتي مشروط

 نند. كمختلط با كاربري صنعتي بوده و ضوابط و مقررات كاربري متناظر خود را رعایت 
 

 تفکيك زمين (16-2

 یک زمین در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است:ضوابط و مقررات تفك

متر  500یه اي در رده محله اي و ناحبراي استفاده در عملكردهاي این كاربری زمین حداقل مساحت (1-2-16

 .بع استمترمر 2500مربع و شهري و فراشهري  متر 1000منطقه اي مربع،

تر ، منطقه م 12ناحیه اي  ،متر10حداقل عرض گذر دسترسي اراضي این كاربري در رده محله اي   (2-2-16

 متر است.  20متر و شهري و فراشهري  16اي 
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ز امساحت كمتر  تفكیک شده و داراي ،قطعه زمینهایي كه پی  از تصویب این ضوابط و مقررات :  1تبصره 

 .توانند به عنوان زمین صنعتي مورد استفاده قرار گیرندهستند، ميباال حد نصابهاي 

 ند.زمینهاي تفكیک شده باید به شبكه سواره مناسب دسترسي داشته باشهمه قطعه :  2تبصره 

 مترمربع است. 40منفرد  صنعتي يواحدهااعیاني حد نصاب تفكیک  (3-2-16

متـر و  16با عـرض از معابر االحداثهاي جدیدساختماندر دسترسي به قطعات اراضي این كاربري  (4-2-16

 مجاز است.بیشتر از آن  ومتر  12هاي قبلي از معابر با عرض ساختمانبیشتر و در 

 

 تراکم ساختمانی (16-3

 درصد است. 120حداكثر تراكم ساختماني در اراضي كاربري صنعتي  (1-3-16

درصـد  60تماني مترمربع، حداكثر تراكم سـاخ 150با مساحت كمتر از  موجود هايدر قطعه زمین:  1تبصره 

تا  250بین ربع و مساحت مترم 250تا  150هاي با مساحت بین این تراكم در قطعه زمین است.

 درصد است.  90درصد و  80مترمربع به ترتیب  500

درصـد  150توانـد تـا مترمربـع مي 2500حداكثر تراكم ساختماني در اراضي با مساحت بـی  از :  2تبصره 

 افزای  یابد.

 حداقلالذكر ني فوقتجاري و تعمیرگاهي، از تراكم ساختماصنعتي با مختلط  با عملكرددر اراضي :  3تبصره 

 اختمان بـادرصد به كاربري صنعتي و بقیه به سایر عملكردهاي مجاز قابـل اسـتقرار در سـ 80

 شود.مختلط تخصیص داده مي عملكرد

 .باید نور و تهویه مستقیم داشته باشند و كارگاهيواحدهاي صنعتي :  4تبصره 

 است. متر 5كارگاهي  -يي دهنه واحدهاي صنعتحداقل اندازه:  5تبصره 

 

 ضریب اشغال (16-4

 ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال زمین در اراضي كاربري صنعتي به ترتیب زیر است:

اي بـرحداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري جهت محاسبه سـطح مجـاز احـداث بنـا  (1-4-16

)رده ترمربع م 2500تا  1000، بین )رده محله و ناحیه اي(مترمربع  1000اراضي با مساحت كمتر از 

رصـد د 50درصـد و  60درصـد،  70به ترتیـب  )رده شهري( مترمربع 2500و بی  از منطقه اي( 

 است. 

شكل سطح مجاز احداث بنا در طبقات همكف و اول محـدودیتي نـدارد و در طبقـات بـاالتر، در :  1تبصره 

احـداث بـا ضـوابط و مقـررات صورت مجاورت با پالک مسكوني، باید طوري قرار گیـرد كـه 

 ساختمان مسكوني منطبق باشد.
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 تعداد طبقات و ارتفاع (16-5

عایت ضوابط ، با رعتيضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع هر طبقه و ساختمان در اراضي كاربري صن

 به شرح زیر است: تراكم ساختماني آن،

وابط تراكم ساختماني و ضشرط رعایت به  ،حداكثر تعداد طبقات روي زمین )شامل طبقه همكف( ( 1-5-16

ر طبقـه و ضوابط و مقررات مربوط به تعـداد طبقـات و ارتفـاع هـسطح اشغال محدودیتي ندارد. 

 ساختمان در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است: 

 شود.يارتفاع بنا بر اساس ارتفاع مفید هر طبقه به اضافه ضخامت هر سقف تعیین م:  1تبصره 

 یابد.يمتر افزای  م 2/1در صورت استفاده از سقف شیبدار، ارتفاع بنا تا حداكثر :  2تبصره 

 احداث یک طبقه زیرزمین در ساختمانهاي صنعتي بالمانع است. (2-5-16

یـز ماننـد نحداكثر مساحت زیرزمین معادل مساحت طبقه همكف و شكل سطح مجاز احداث آن  :  1تبصره 

 طبقه همكف است.

 مجاز نیست.ي واقع در اراضي كاربري صنعتي در ساختمانها احداث پیلوتي:  2تبصره 

طـاق ابهداشـتي، موتورخانـه و  انباري، پاركینگ، سرویسهاي نمازخانه، توان برايمي زیرزمیناز :  3تبصره 

ل اقامـت تأسیسات و تجهیزات، نهارخوري و محل استراحت كاركنان )با تهویه مسـتقیم(، محـ

 یم( استفاده كرد.سرایدار )با نور و تهویه مستق

 تعداد پارکينگ (16-6

 ضوابط و مقررات تأمین پاركینگ در اراضي كاربري صنعتي به شرح زیر است:

اقل یـک واحـد احـداث حـدو یا هر كارگاه )هر كدام بیشتر باشـد( مترمربع زیربنا،  40به ازاي هر  (1-6-16

مقـررات ملـي  10-5-4ت كـه در احـداث و بهـره بـرداري از آن ضـوابط بنـد لزامي اسپاركینگ 

 ساختمان باید رعایت شود. 

 توان تأمین كرد.پاركینگ مورد نیاز را در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مي:  1تبصره 

 

 سایر ضوابط و مقررات (16-7

 یري و اطفـاي حریـقمبني بر رعایت اصول ایمني در زمینه پیشگنشاني اخذ تأییدیه سازمان آت  (1-7-16

 .استالزامي 

 شود. داشتي مالک عمل باید در استفاده از اراضي این كاربري رعایتضوابط و مقررات به (2-7-16

 . لزامي استاحداث آسانسور با ظرفیت و تعداد كافي مطابق با الزامات مقررات ملي ساختمان ا (3-7-16
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 .هاي قابل رؤیت باید نماسازي شوندكلیه بدنه (4-7-16

 ه شود.اختصاص داد و درختكاري درصد مساحت كل زمین باید به فضاي سبز 20حداقل  (5-7-16

ا بـراي یـه از آنهـرعایت ضوابط و مقررات فني مراجع ذیربط )مانند سازمان استاندارد( و اخـذ تایید (6-7-16

 نصب تاسیسات الكتریكي و مكانیكي ساختمان الزامي است. 

 رعایت ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل ضروري است.  (7-7-16

سـال  ـ حركتـي )مصـوب رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي (8-7-16

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است.  1378

 رات ذیـربطصدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقـر (9-7-16

 است. 
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 حمل و نقل و انبار کاربري -17

راي احـداث و اسـت كـه بـي شـهر حـدودهحمل و نقل و انبار شامل آن قسـمت از اراضـي م كاربرياراضي 

 هاي مسـافر و بـار بـین شـهري،ها و فضاهاي مربوط به این عملكرد مانند گاراژ، پایانـهبرداري از انواع ساختمانبهره

ایر سـهاي وسـایل نقلیـه عمـومي داخـل شـهري و پایانـه،پاركینـگ عموميسردخانه ، سـیلو، آهن، انبار، راه ایستگاه

گیرد و در نقشه كاربري طرح تفصیلي شهر با مورد استفاده قرار ميمین مجموعه( ه 7)طبق پیوست عملكردهاي مجاز 

 همین عنوان مشخص شده است. 
 

 موارد مجاز استفاده از زمين (17-1

بـه صـورت یر براي عملكردهاي ز مل و نقل و انبارحكاربري الذكر، استفاده از اراضي عالوه بر موارد استفاده فوق

 مجاز است :هاي داراي عملكرد مختلط ساختماندر قابل تفكیک از این كاربري مشروط ، مختلط و غیر 

 هاي وسایل نقلیه، به صورت مجموعه در گاراژهاي با حیاط مركزيتعمیرگاه (1-1-17

 مراكز توزیع عمده كاال (2-1-17

 و خدماتي انتفاعي واحدهاي تجاري (3-1-17

ر بنـاي سـایر درصد مسـاحت زیـ 10درصد از مساحت زیر بناي پاركینگ عمومي طبقاتي و  30حداكثر :  1تبصره 

مل و عملكرد ح عملكردهاي حمل و نقل و انبار را مي توان براي عملكردهاي باال به صورت مختلط با

 عایت كنند. ربه شرط آن كه ضوابط و مقررات كاربري متناظر خود را ، اختصاص داد –نقل و انبار 
 

 تفکيك زمين (17-2

و رده  مترمربع 750اي در رده منطقهاین كاربري استفاده براي قابل زمین در اراضي  مساحتحد نصاب  (1-2-17

 است. متر مربع 1500شهري و فراشهري 

 .متر است 20 در این كاربريحداقل عرض قطعه تفكیكي :  1تبصره 

 متر است.  16حداقل عرض گذر دسترسي به اراضي این كاربري  (2-2-17

 

 ضریب اشغال (17-3

 :ن كاربري براي عملكردحداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي ای  (1-3-17

 (5 یسیون مادههاي ذیربط و تأیید كم)تابع ضوابط و مقررات سازمانپایانه هاي درون شهري و برون شهري -

 5هاي ذیربط و تأیید كمیسیون مادهنآهن، تابع ضوابط و مقررات سازماراهایستگاه سیلو، -

 درصد 60سردخانه -

 درصد 70پاركینگ عمومي طبقاتي -

 درصد 40ارد سایر مو-



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

99 
  

ه زمـین و تامین فضاي الزم و كافي براي بـارگیري و بارانـدازي ، در داخـل حـد مـالكیتي قطعـ  (2-3-17

 دسترسي مناسب ، بسته به مورد ، الزامي است. 

 تراکم ساختمانی (17-4

 حداكثر تراكم ساختماني در اراضي این كاربري براي عملكرد(1-4-17

 5هاي ذیربط و تأیید كمیسیون مادهنمقررات سازما آهن، تابع ضوابط وراهو ایستگاه  سیلو  (1-1-4-17

 درصد 60سردخانه  (2-1-4-17

 درصد 440پاركینگ عمومي طبقاتي  (3-1-4-17

 درصد 80سایر موارد  (4-1-4-17
 

 تعداد طبقات (17-5

 كردبراي عمل ساختماني آن، ، با رعایت ضوابط تراكمحداكثر تعداد طبقات در اراضي این كاربري(1-5-17

 5تأیید كمیسیون مادههاي ذیربط و ط و مقررات سازمانآهن، تابع ضوابراهایستگاه سیلو،  (1-1-5-17

 طبقه 2سردخانه  (2-1-5-17

 طبقه 7پاركینگ طبقاتي  (3-1-5-17

 طبقه 2سایر موارد  (4-1-5-17

 پارکينگ (17-6

ملكردهـاي ایـن كـاربري )بجـز متر مربع زیر بناي مفید ع 40تامین یک واحد پاركینگ به ازاي هر  (1-6-17

ن رداري از آبـالزامي اسـت كـه در احـداث و بهـره كنان و مراجعان آنها پاركینگ طبقاتي( براي كار

 مقرارت ملي ساختمان باید رعایت شود. 10-5-4ضوابط بند 

 . یاز مجاز استاستفاده از زیر زمین ، پیلوت و مازاد فضاي باز براي تامین پاركینگ مورد ن:  1تبصره 
 

 سایر ضوابط و مقررات (17-7

 مان الزامي است.ساختپایان كار پروانه نشاني براي صدور اخذ تأییدیه سازمان آت  (1-7-17

 هاي قابل رویت الزامي است.نماسازي كلیه بدنه (2-7-17

 الزامي است.به تعداد و ظرفیت كافي طبق الزامات مقررات ملي ساختمان نصب آسانسور  (3-7-17

 رعایت ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست الزامي است.  (4-7-17

 امي است. در نصب تاسیسات و تجهیزات الزرعایت ضوابط فني و استانداردهاي قانوني مالک عمل  (5-7-17

 1378ال رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )مصوب س (6-7-17

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایراني( الزامي است. 

 صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت كلیه ضوابط و مقررات ذیربط است. (7-7-17



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

100 
  

 

 مسکونی -کاربري تجاري  -18

تمانهاي آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحدها و ساخ مسكوني شامل -اراضي تجاري

در وده شـفاعي و غیرانتفاعي( و مسكوني ، به صورت مختلط و توأم در نظـر گرفتـه خدماتي )انت -عملكردهاي تجاري

ر این شده است. هرگونه اقدام ساختماني د مسكوني مشخص -اراضي كاربري تجارينقشه هاي طرح تفصیلي با عنوان 

 اراضي مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.

 موارد مجاز استفاده از زمين)18-1

 سكوني مجاز است:م -برداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاريه احداث و بهر

 همین مجموعه( 7ماتي )طبق پیوست خد -عملكردهاي كاربري تجاري( 18-1-1

 وعه(همین مجم 7عملكردهاي كاربري مسكوني )طبق پیوست (18-1-2

عملكردهاي   باید در طبقات پایین تر از عملكرد مسكوني قرار داشته و دسترسيخدماتي حتماً -: عملكرد تجاري1تبصره

 دماتي و مسكوني باید جداگانه ومستقل از یكدیگر باشند.خ-تجاري

 -اريملكردهاي تجـ: حداقل دوطبقه اول روي زمین )طبقات همكف و اول( ساختمانهاي این كاربري باید به ع2بصرهت

 خدماتي اختصاص داده شود.

 تفکيك و تجميع )18-2

 سكوني به ترتیب زیر است:م -ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري

 مترمربع است. 750سكوني م -حداقل نصاب تفكیک زمین تجاري (1-2-18

 است. 1به  3متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 16حداقل عرض قطعه تفكیكي  (2-2-18

 ست.امتر  14متر و در تفكیک هاي قدیمي  18حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  (3-2-18

رمربع با حداقل عـرض دهانـه مت 25خدماتي -حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد تجاري (4-2-18

 متر مربع است. 90واحد مسكوني  متر و هر 5/4

كم بیشتر بـه درصد ترا 10تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است. قطعات تجمیع شده از مزایاي  (5-2-18

 درصد( مي توانند استفاده كنند. 30ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه )حداكثر

مي توانند  روطمتر مربع نیز به صورت مش 750قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  (6-2-18

 سكوني مورد استفاده قرار گیرند.م -به عنوان زمین تجاري
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 تراکم ساختمانی(18-3

 سكوني به ترتیب زیر است:م -ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري

 درصد است. 320سكوني م -حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري (1-3-18

راكم سـاختماني تـدرصـد بیشـتر از حـداكثر  10راكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند : حداكثر ت 1تبصره 

 قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.

عـرض گـذر  و: استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مسـتلزم آن اسـت كـه مسـاحت قطعـه زمـین  2تبصره 

 غیر این صورت:دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد. در 

طبقه و  1ه ترتیب بمتر مربع باشد،  400متر مربع و یا كمتر از  750تا  400اگر مساحت قطعه زمین بین  -

حداث بـه ات قابل اطبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود. )حداكثر تعداد طبق 2

 طبقه است.( 5و  6ترتیب 

ات قابل احداث متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد طبق 16ر از اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمت -

 طبقه است.( 6كاسته مي شود. )حداكثر تعداد طبقات قابل احداث 

ن عـرض در هر صورت، مجموع كاه  تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم بـود -

 طبقه 3از  مسكوني كمتر -تجاريگذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان 

 شود.

تجاري  رخدماتي، انبا-: مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي انتفاعي )مانند تجاري 3تبصره 

 و...( و غیر مشاعات در محاسبه تراكم ساختماني منظور مي شود.

 

 سطح اشغال )18-4

 سكوني به ترتیب زیر است:م-بري تجاريضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كار

بقـات درصـد و در ط 60حداكثر ضریب اشغال سطح در طبقات همكف و اول اراضي این كـاربري  (1-4-18

 درصد است. 50باالتر از آن 

اي ل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین در طبقات همكف و اول مشروط به مشاع بودن فضموقعیت و شك -1تبصره 

و دیـد،  زي، اشـرافمقررات قانوني مربوط به حقوق كاربریهـاي مجـاور )نـورگیري و سـایه انـدا باز و رعایت ضوابط و

 هكترازي سطح اشغال و پخ و ...( محدودیتي ندارد.

مترمربـع  500مسـكوني )داراي بـی  از  -عقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاري -2تبصره 

الزامي است . فضاي حاصل از ایـن  متر( 3آنها )حداقلمعبر دسترسي عرض ان خدماتي( به میز-زیربناي مفید تجاري
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عقب نشیني در مالكیت مالک باقي مي ماند ولي جزء سطح اشغال و تراكم سـاختماني منظـور نمـي شـود. در هرحـال 

 امكان استفاده عمومي از این فضا باید تامین باشد.
 

 تعداد طبقات(18-5

ط تـراكم رط رعایـت ضـوابخدماتي به ش -ت مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاريضوابط و مقررا

 ساختماني آن، به ترتیب زیر است:

ایـت )به شـرط رعطبقه  9كاربري  حداكثر تعداد طبقات روي زمین )همكف و باالتر( در اراضي این (18-5-1

 است.حداكثر تراكم ساختماني مجاز ( 

 متر است. 5/5تر و حداكثر ارتفاع مفید آن م 8/4خدماتي  -ع مفید طبقات تجاريحداقل ارتفا (2-5-18

 .متر است 2/3متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  6/2حداقل ارتفاع مفید طبقات مسكوني  (3-5-18

خامت سـقف ضـارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط بـه ارتفـاع مفیـد و  (4-5-18

 مان( محاسبه مي شود.آنها)طبق مقررات ملي ساخت

 پارکينگ )18-6

مسكوني به  -تجاري ضوابط و مقررات تامین پاركینگ )شامل پاركینگ شاغالن، مراجعان و ساكنان( در اراضي كاربري

 ترتیب زیر است:

به ازاي هر  پاركینگ براي مراجعان( 2/0پاركینگ )شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  2/1تامین  (1-6-18

دام بیشـتر باشـد( الزامـي خدماتي )هركـ -یربناي مفید تجاريمتر مربع ز 18و یا هر خدماتي  -واحد تجاري

 است.

دد صحیح و ربوط به عتبصره  : در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد، تامین پاركینگ م

 پرداخت عوارض كسر پاركینگ )قسمت اعشاري( الزامي است.

پاركینگ به ازاي  2متر مربع زیربنا و  150ازاي هرواحد مسكوني تا  تامین یک پاركینگ به ازاي به  (2-6-18

 هر واحد مسكوني بزرگتر الزامي است.

ي مفیـد واحـدهاي مترمربـع زیربنـا 50: عالوه بر تعداد پاركینگهاي مـذكور در بـاال، بـه ازاي هـر 1تبصره 

ای ، یرایي و همـو عروسي و پذموسسات مالي و اعتباري و بانكي، مطب پزشكان، رستورانها، سالنهاي عقد 

 احداث دو واحد پاركینگ اضافي الزامي است.

 : احداث پاركینگ بی  از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است. 3تبصره 

 : تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است. 4تبصره 
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در احداث و بهره بـرداري از پاركینـگ  (10-5-4: رعایت مقررات ملي ساختمان )بویژه ضوابط بند  5تبصره 

 الزامي است.

اغالن شـ: محل تامین پاركینگ عملكرد مسكوني باید جـدا ومسـتقل وغیـر قابـل دسـترس بـراي  6تبصره

 ومراجعان سایر عملكردها باشد.

 سایر )18-7

 سكوني به ترتیب زیر است:م -سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري

 ارد.دودیتي نداحداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آن مح (1-7-18

 انتي مي باشد.س 120حداكثر ارتفاع زیرزمین )ارتفاع تا كف طبقه همكف( از رقوم كف قطعه زمین  (2-7-18

قـه درصـد بیشـتر از ضـریب اشـغال سـطح طب 10حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  (3-7-18

 ایط، باشد.درصد سطح قطعه زمین(، به شرط حفظ درختان و رعایت سایر شر 80)حداكثر تا همكف 

 احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است. (4-7-18

ــ، ســطوح و فضــاي الزم مســكوني  -هاي تجــاريدر مجموعــه(5-7-18 ــرق اضــطراري، راي ب ــأمین ب ت

، تأسیسـات دماتي(خـ-واحـد تجـاري 10)یک واحد به ازاي هر هاي بهداشتي زنانه و مردانهسروی 

 بـایري گرمای  و سرمای  مركزي، پله فرار و راههاي خروجـي اضـطراري ، مكـان تخلیـه و بـارگ

ان دسترسي مسـتقیم بـه شـبكه ارتبـاطي، تسـهیالت پیشـگیري و اطفـاي حریـق )بـا تأییـد سـازم

)مطـابق ضـوابط نشاني(، سطح الزم براي اسـتقرار تأسیسـات و تجهیـزات شـهري مـورد نیـاز آت 

 ست.الزامي ا و نمازخانه )طبق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري( سازمانهاي ذیربط(

( … وودتي، منبع آب   )مانند اطاقک آسانسور، تأسیسات حرارتي و برتأسیسات و تجهیزات مشترک (6-7-18

وشـیده سـبک احـداث سرپ توان در پشت بام مسـتقر نمـود.را مي مسكوني -در ساختمانهاي تجاري

 )بدون استفاده از مصالح بنایي( براي این تأسیسات بالمانع است. 

 باشد.قابل دسترس نباید براي مراجعان  سكونيم -بام ساختمانهاي تجاريپشت(7-7-18

ودي پایینترین طبقـه تـا كـف متر از كف ور 7در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از   (8-7-18

و بیشتر  متر 28كت یه آسانسور الزامي است. در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حرباالترین طبقه، تعب

  از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

 دماتي باشد.خ -ات مسكوني باید جدا ومستقل از آسانسور طبقات تجاريآسانسور طبق -تبصره

 ید نماسازي شود.كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند، با(9-7-18
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قـوق مكتسـبه طبـق ضـوابط و )واحـدهاي داراي حو نوسازي واحدهاي تجاري موجود  مرمت  (18-7-10

 ط و مقرراتبا سطح زیربناي فعلي آن، پ  از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابمقررات مالک عمل( 

 بالمانع است. 

متر  1/1 دسترس الزامي و حداقل ارتفاع آن پناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام دراحداث جان  (11-7-18

 است.

 اختصاص داده شود.  حداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز  (12-7-18

 متر است. 5اي رو به روي هم حداقل فاصله بین دو واحد مغازه (13-7-18

 متر است. 5/2از همكف هاي تجاري طبقات باالتر حداقل عرض راهروي جلوي مغازه (14-7-18

درصـد  50سـاحت حـداكثر خدماتي )بـا م-احداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد تجاري (15-7-18

یرزمین بالمانع است. مساحت انبارهاي تجاري جزء مسـاحت خدماتي( در ز-مساحت واحد تجاري

 شود.زیربنا در محاسبه تراكم ساختماني منظور مي

ب سـال ماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )مصورعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومع (16-7-18

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. 1378

یشـگیري و پاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینـه  (17-7-18

 اطفاي حریق الزامي است. 

 رات ذیـربطتمام ضـوابط و مقـر صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت (18-7-18

 است. 
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 خدماتی-اداري –کاربري تجاري  -19

 واحدها و ن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواعآخدماتي شامل -اداري -اراضي تجاري

ند بهداشتي مومي )مانفاعي و غیرانتفاعي(، اداري و انتظامي و خدمات عخدماتي )انت -ساختمانهاي عملكردهاي تجاري

راضي ا عنوان ابلط در نظر گرفته شده در نقشه هاي طرح تفصیلي به صورت مخت ،هنري و ...( -و درماني، فرهنگي

ات بط و مقررده است. هرگونه اقدام ساختماني در این اراضي مشمول ضواشخدماتي مشخص -اداري -كاربري تجاري

 زیر مي باشد.

 ز زمينموارد مجاز استفاده ا )19-1

 ست:اخدماتي مجاز -اداري -احداث و بهربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاري

 همین مجموعه( 7دماتي )طبق پیوست خ -عملكردهاي كاربري تجاري (1-1-19

 همین مجموعه( 7عملكردهاي كاربري اداري و انتظامي )طبق پیوست  (2-1-19

 ن مجموعه(همی 7هاي خدمات عمومي )طبق پیوست عملكرد كاربري (3-1-19

 تفکيك و تجميع )19-2

 تیب زیر است:خدماتي به تر-اداري -ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري

 مترمربع است. 1500دماتي خ-داريا -حداقل نصاب تفكیک جدید زمین تجاري (1-2-19

 ست.ا 1به  3متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 25حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  (2-2-19

 تر است.م 16متر و در تفكیک هاي قدیمي  20عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  حداقل (3-2-19

مترمربع با حداقل عرض  25خدماتي جدید -حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد تجاري (4-2-19

 متر است. 5/4دهانه 

 تراكم بیشتر به درصد 10تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است. قطعات تجمیع شده از مزایاي  (5-2-19

 درصد( مي توانند استفاده كنند. 30ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه )حداكثر

مشروط مي  متر مربع نیز به صورت 1500قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  (6-2-19

 دماتي مورد استفاده قرار گیرند.خ-داريا -توانند به عنوان زمین تجاري

 تراکم ساختمانی)19-3

 تیب زیر است:خدماتي به تر-اداري -ساختماني در اراضي كاربري تجاري ضوابط و مقررات تراكم

 رصد است.د 440خدماتي -اداري -حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري (1-3-19
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داكثر تراكم ساختماني حدرصد بیشتر از  10: حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  1تبصره 

 شده باشد.قطعات مشابه تجمیع ن

 عرض گذر ه زمین و: استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطع 2تبصره 

 دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد. در غیر این صورت:

طبقه  1یب اشد، به ترتمتر مربع ب 750متر مربع و یا كمتر از  1500تا  750اگر مساحت قطعه زمین بین  -

 8حداث اات قابل اد طبقطبقه از حداكثر تعداد طبقات مجاز قابل احداث كاسته مي شود. )حداكثر تعد 2و 

 طبقه است.( 7و 

 طبقات قابل احداث متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد 16اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  -

 طبقه است(  8كاسته مي شود. )حداكثر تعداد طبقات قابل احداث 

عرض  بودن در هر صورت، مجموع كاه  تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم -

 4 زاخدماتي كمتر -اداري -گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان تجاري

 طبقه شود.

باني، نند نگهاعات )ما: مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي مش 3تبصره 

اكم حاسبه ترم( در تأسیسات و تجهیزات، پاركینگ، نمازخانه، سالن جلسات و اجتماعات و نظایر آنها

 ساختماني منظور نمي شود.

 

 سطح اشغال )19-4

 تیب زیر است:خدماتي به تر-اداري-ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري

ر طبقات ددرصد و  70ح در طبقات همكف و اول اراضي این كاربري حداكثر ضریب اشغال سط (1-4-19

 درصد است. 50باالتر از آن 

 ز و رعایتل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین مشروط به مشاع بودن فضاي باموقعیت و شك -1تبصره 

 حقوق كاربریهاي مجاور، محدودیتي ندارد.

ي بی  خدماتي )دارا-اداري -ف مجتمعهاي تجاريقب نشیني توده ساختماني در طبقه همكع -2تبصره 

عرض پیاده روي آنها  ها( به میزان مترمربع زیربناي مفید عملكردهاي این كاربري 500از 

ي ماند لک باقي ممتر( الزامي است . فضاي حاصل از این عقب نشیني در مالكیت ما 5/1)حداقل 

مومي از فاده عمنظور نمي شود. در هرحال امكان استولي جزء سطح اشغال و تراكم ساختماني 

 این فضا باید تامین باشد.

 



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

107 
  

 تعداد طبقات)19-5

ضوابط  ط رعایترشخدماتي، به  -اداري-ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري

 تراكم ساختماني آن، به ترتیب زیر است:

 ست.طبقه ا 9در اراضي این كاربري  وي زمین )همكف و باالتر(حداكثر تعداد طبقات ر (19-5-1

حفظ  جمیع، باتزایاي مدر صورت كاه  متناسب سطح زیربناي طبقه همكف و طبقات باالتر و یا استفاده از  –تبصره

 د.د دارحداكثر تراكم ساختماني مجاز، امكان افزای  یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجو

است. این دو واحد  متر 2/5متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  8/4ع مفید طبقات تجاري حداقل ارتفا (2-5-19

 متر است. 6/3تر و م 6/2خدماتي -ارتفاعي براي طبقات سایر عملكردهاي تجاري

 متر است. 2/3متر و حداكثر آن  6/2حداقل ارتفاع مفید طبقات كاربري اداري  (3-5-19

در یک  ربري اداريخدماتي و كا -كاربري تجاريدر صورت استقرار توام و همجوار عملكردهاي  (4-5-19

 است. قابل اعمال 2-5-19هاي مندر  در بند طبقه، ارتفاع مفید این طبقه برپایه اندازه

 خامت سقفضید و ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مف (5-5-19

 آنها)طبق مقررات ملي ساختمان( محاسبه مي شود.

 

 پارکينگ )19-6

-اداري -جاريتربري ضوابط و مقررات تامین پاركینگ )شامل پاركینگ شاغالن، مراجعان و ساكنان( در اراضي كا

 خدماتي به ترتیب زیر است:

اجعان( به ازاي پاركینگ براي مر 2/0پاركینگ ) شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  2/1تامین  (1-6-19

دام بیشتر خدماتي )هرك -بع زیربناي مفید تجاريمتر مر 18دماتي و یا هر خ -هر واحد تجاري

 باشد( الزامي است.

ط به ینگ مربوپارك تبصره  : در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد، تامین

 عدد صحیح و پرداخت عوارض كسر پاركینگ )قسمت اعشاري( الزامي است.

ط ابع ضوابتنها، ، بسته به كاربري ذیربط آتامین پاركینگ سایر عملكردهاي مستقر در ساختمان (2-6-19

 باشد.ها ميتأمین پاركینگ همان كاربري

ع زیربناي مفید واحدهاي مترمرب 50تبصره  : عالوه بر تعداد پاركینگهاي مذكور در باال، به ازاي هر 

 و پذیرایي وسي وموسسات مالي و اعتباري و بانكي، مطب پزشكان، رستورانها، سالنهاي عقد و عر

 همای ، احداث دو واحد پاركینگ اضافي الزامي است.

 : احداث پاركینگ بی  از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است. 3تبصره 
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 : تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است. 4تبصره 

ره برداري از و به ( در احداث10-5-4: رعایت مقررات ملي ساختمان )بویژه ضوابط بند  5تبصره 

 پاركینگ الزامي است.

 سایر )19-7

 تیب زیر است:خدماتي به تر-اداري -سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري

 ارد.ودیتي ندن محداحداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آ (1-7-19

 انتي مي باشد.س 120مكف( از رقوم كف قطعه زمین حداكثر ارتفاع زیرزمین )ارتفاع كف طبقه ه (2-7-19

ح طبقه درصد بیشتر از ضریب اشغال سط 10حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  (3-7-19

 شد.ر شرایط، بادرصد سطح قطعه زمین(، به شرط حفظ درختان و رعایت سای 80همكف )حداكثر تا 

 احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است. (4-7-19

تأمین برق اضطراري، دماتي، سطوح و فضاي الزم براي خ-داريا-هاي تجاريجتمعمدر  (5-7-19

یسات ، تأسخدماتي( -واحد تجاري 10)یک واحد به ازاي هر  سرویسهاي بهداشتي زنانه و مردانه

 بایري بارگ گرمای  و سرمای  مركزي، پله فرار و راههاي خروجي اضطراري ، مكان تخلیه و

ان سازم ارتباطي، تسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق )با تأیید دسترسي مستقیم به شبكه

وابط ضنشاني(، سطح الزم براي استقرار تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز )مطابق آت 

 ست.اامي الز و نمازخانه )طبق مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري( سازمانهاي ذیربط(

( …ع آب   و برودتي، منب قک آسانسور، تأسیسات حرارتي و)مانند اطاتأسیسات و تجهیزات مشترک (6-7-19

بک احداث سرپوشیده س توان در پشت بام مستقر نمود.ا مير خدماتي-اداري -در ساختمانهاي تجاري

 )بدون استفاده از مصالح بنایي( براي این تأسیسات بالمانع است. 

 باشد.ابل دسترس قمراجعان  نباید براي خدماتي-يادار -بام ساختمانهاي تجاريپشت(7-7-19

تا كف  همتر از كف ورودي پایینترین طبق 7در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از  (8-7-19

و بیشتر  متر 28ت م حركباالترین طبقه، تعبیه آسانسور الزامي است. در ساختمانهاي با طول مسیر قائ

 از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

 .كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند، باید نماسازي شود(9-7-19

مقررات  حقوق مكتسبه طبق ضوابط و )واحدهاي دارايو نوسازي واحدهاي تجاري موجود  مرمت (19-7-10

ع ت بالمانمقررا با سطح زیربناي فعلي آن، پ  از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط ومالک عمل( 

 است. 
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متر  1/1رتفاع آن پناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ااحداث جان  (11-7-19

 است.

 د. بز اختصاص داده شوحداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي س (12-7-19

 متر است. 5اي رو به روي هم حداقل فاصله بین دو واحد مغازه  (13-7-19

 متر است. 5/2هاي تجاري طبقات باالتر از همكف حداقل عرض راهروي جلوي مغازه (14-7-19

درصد مساحت  50ساحت حداكثر خدماتي )با م-جاريتاحداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد (15-7-19

 یرزمین بالمانع است. مساحت انبارهـاي تجـاري جـزء مسـاحت زیربنـا درخدماتي( در ز-واحد تجاري

 شود.اكم ساختماني منظور ميمحاسبه تر

سال  ي براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )مصوبرعایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعمار(16-7-19

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. 1378

یشگیري و ه رعایت اصول ایمني ساختمان در زمینه پاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني نسبت ب(17-7-19

 ي حریق الزامي است. اطفا

ات ذیربط اختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و مقررسصدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار (18-7-19

 است. 
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 کارگاهی –کاربري تجاري  -20

تمانهاي دها و ساخل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واحكارگاهي شام -اراضي تجاري

م در نظر ها به صورت مختلط و توأارگاهي و واحدهاي تجاري فروش محصوالت این كارگاهك-صنعتيعملكردهاي 

دام رگونه اقص شده است. هكارگاهي مشخ -گرفته شده در نقشه هاي طرح تفصیلي با عنوان اراضي كاربري تجاري

 ساختماني در این اراضي مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.

 ستفاده از زمينموارد مجاز ا )20-1

 ز است:كارگاهي مجا -احداث و بهربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري تجاري

 همین مجموعه( 7عملكردهاي كاربري صنعتي )طبق پیوست  (1-1-20

 واحدهاي تجاري فروش محصوالت تولیدي كارگاههاي صنعتي (2-1-20

 داد. ري اختصاصتوان به واحدهاي تجاكاربري را ميدرصد از زیربناي مفید واقع در قطعه زمین این  25تبصره: حداكثر 

 

 تفکيك و تجميع )20-2

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك -ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري تجاري

 مترمربع است. 750ارگاهي ك -حداقل نصاب تفكیک جدید زمین تجاري (1-2-20

 ست.ا 1به  3به عرض آن متر و حداكثر نسبت طول 20حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  (2-2-20

 تر است.م 16متر و در تفكیک هاي قدیمي  20حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  (3-2-20

 5/4رض دهانه عمترمربع با حداقل  25حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید واحدهاي تجاري جدید  (4-2-20

 متر است.

راكم بیشتر به تدرصد  10تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است. قطعات تجمیع شده از مزایاي  (5-2-20

 درصد( مي توانند استفاده كنند. 30ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه )حداكثر

د به عنوان زمین متر مربع نیز مي توانن 750قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي با مساحت كمتر از  (6-2-20

 ارگاهي مورد استفاده قرار گیرند.ك -تجاري
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 تراکم ساختمانی )20-3

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك -تراكم ساختماني در اراضي كاربري تجاري ضوابط و مقررات

 درصد است. 120كارگاهي  -حداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربري تجاري (1-3-20

كثر تراكم ساختماني درصد بیشتر از حدا 10: حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  1تبصره 

 باشد.قطعات مشابه تجمیع نشده 

ض گذر مین و عر: استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه ز 2تبصره 

 دسترسي آن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد. در غیر این صورت:

حداث قات مجاز قابل اطبقه از حداكثر تعداد طب 1متر مربع باشد،  750اگر مساحت قطعه زمین كمتر از  -

 كاسته مي شود.

 طبقات قابل احداث متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد 16اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  -

 كاسته مي شود.

عرض  بودن در هر صورت، مجموع كاه  تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم -

قه طب 2از  ركارگاهي كمت -اختمان تجاريگذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک س

 شود.

أسیسات و باني، ت: مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي مشاعات )مانند نگه 3تبصره 

نمي شود. در  ني منظوراختماستجهیزات، پاركینگ، نمازخانه، سالن جلسات و اجتماعات و نظایر آنها( در محاسبه تراكم 

حاسبه گیرد، در ممي ، آن قسمت از مساحت زیرزمین كه براي عملكردهاي انتفاعي مورداستفاده قرارغیر اینصورت

 شود.تراكم ساختماني منظور مي

 سطح اشغال )20-4

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك-ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري تجاري

 درصد است. 50حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري  (1-4-20

عایت حقوق ل سطح مجاز احداث بنا در قطعه زمین، مشروط به مشاع بودن فضاي باز و رموقعیت و شك -1تبصره 

 كاربریهاي مجاور، محدودیتي ندارد.

 مترمربع 500راي بی  از كارگاهي )دا -وده ساختماني در طبقه همكف مجتمعهاي تجاريعقب نشیني ت -2تبصره 

متر( الزامي است . فضاي حاصل از این  5/1عرض پیاده روي آنها )حداقل  و كارگاهي( به میزان زیربناي مفید تجاري 

حال د. در هرمي شوعقب نشیني در مالكیت مالک باقي مي ماند ولي جزء سطح اشغال و تراكم ساختماني منظور ن

 امكان استفاده عمومي از این فضا باید تامین باشد.
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 طبقاتتعداد  )20-5

تراكم  یت ضوابطرط رعاشكارگاهي، به -ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري تجاري

 ساختماني آن، به ترتیب زیر است:

 ست.طبقه ا 3در اراضي این كاربري  حداكثر تعداد طبقات روي زمین )همكف و باالتر( (20-5-1

ني م ساختماداكثر تراكحطعه زمین و یا استفاده از مزایاي تجمیع، با حفظ در صورت كاه  سطح اشغال ق – 1تبصره 

 مجاز، امكان افزای  یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 متر است. 5/5تر و حداكثر ارتفاع مفید آن م 8/4خدماتي  -حداقل ارتفاع مفید واحدهاي تجاري (2-5-20

 متر است. 2/3هي ارگاك-حداقل ارتفاع مفید واحدهاي صنعتي (3-5-20

 خامت سقفضید و ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مف (4-5-20

 آنها)طبق مقررات ملي ساختمان( محاسبه مي شود.

 پارکينگ(20-6 

ي به كارگاه -جاريتربري ضوابط و مقررات تامین پاركینگ )شامل پاركینگ شاغالن، مراجعان و ساكنان( در اراضي كا

 ترتیب زیر است:

اجعان( به ازاي پاركینگ براي مر 2/0پاركینگ ) شامل یک پاركینگ براي شاغالن و  2/1تامین  (1-6-20

دام بیشتر خدماتي )هرك -متر مربع زیربناي مفید تجاري 18هر  خدماتي و یا -هر واحد تجاري

 باشد( الزامي است.

دد صحیح بوط به عینگ مراعشاري باشد، تامین پاركتبصره  : در صورتي كه تعداد پاركینگ مورد نیاز داراي 

 و پرداخت عوارض كسر پاركینگ )قسمت اعشاري( الزامي است.

 مي است.یشتر باشد( الزامترمربع زیربنا و یا هركارگاه )هركدام ب 40تامین یک پاركینگ به ازاي هر  (2-6-20

 است. : احداث پاركینگ بی  از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز 1تبصره 

 : تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است. 2تبصره 

 و بهره برداري از پاركینگ الزامي است. ( در احداث10-5-4: رعایت مقررات ملي ساختمان )بویژه ضوابط بند  3تبصره 

 

 سایر )20-7

 یب زیر است:ارگاهي به ترتك -سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري تجاري

 ارد.ودیتي ندن محداحداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آ (1-7-20

 انتي مي باشد.س 120حداكثر ارتفاع زیرزمین )ارتفاع كف طبقه همكف( از رقوم كف قطعه زمین  (2-7-20



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

113 
  

قه ح طبدرصد بیشتر از ضریب اشغال سط 10حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  (3-7-20

 شد.ر شرایط، بادرصد سطح قطعه زمین(، به شرط حفظ درختان و رعایت سای 80همكف )حداكثر تا 

 احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است. (4-7-20

نانه و زروی  بهداشتي ستأمین برق اضطراري، اراضي این كاربري، سطوح و فضاي الزم براي در (5-7-20

، تأسیسات گرمای  و سرمای  مركزي، پله تي( خدما-احد تجاريو 10مردانه )یک واحد به ازاي هر 

رتباطي، اشبكه  دسترسي مستقیم به بافرار و راههاي خروجي اضطراري ، مكان تخلیه و بارگیري 

سات قرار تأسینشاني(، سطح الزم براي استتسهیالت پیشگیري و اطفاي حریق )با تأیید سازمان آت 

الي ه شورایعمصوب و نمازخانه )طبق ابق ضوابط سازمانهاي ذیربط(و تجهیزات شهري مورد نیاز )مط

 الزامي است. شهرسازي و معماري(

( …ع آب   و برودتي، منب )مانند اطاقک آسانسور، تأسیسات حرارتي وتأسیسات و تجهیزات مشترک (6-7-20

ک سرپوشیده سباحداث  توان در پشت بام مستقر نمود.ا مير خدماتي-اداري -در ساختمانهاي تجاري

 )بدون استفاده از مصالح بنایي( براي این تأسیسات بالمانع است. 

 باشد.قابل دسترس نباید براي مراجعان  این كاربريبام پشت(7-7-20

پایینترین طبقه تا كف  متر از كف ورودي 7در ساختمانهاي با طول مسیر قائم حركت بی  از   (8-7-20

بیشتر  ومتر  28 م حركتالزامي است. در ساختمانهاي با طول مسیر قائباالترین طبقه، تعبیه آسانسور 

  از آن باید حداقل دو دستگاه آسانسور نصب شود. 

 .كلیه سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند، باید نماسازي شود(9-7-20

متر  1/1تفاع آن اقل ارپناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداحداث جان  (10-7-20

 است.

 د. ي باید به فضاي سبز اختصاص داده شوحداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربر (11-7-20

درصـد  50سـاحت حـداكثر خـدماتي )بـا م-احداث یک واحد انبار تجاري براي هر واحد تجـاري

ي جزء مسـاحت دماتي( در زیرزمین بالمانع است. مساحت انبارهاي تجارخ-مساحت واحد تجاري

 شود.زیربنا در محاسبه تراكم ساختماني منظور مي

ال سمصوب )عایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي ر (12-7-20
 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است. 1378

شگیري و پی نهاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمی (13-7-20
 اطفاي حریق الزامي است. 

 ات ذیربطمقرر صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و (14-7-20
 است. 
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 کارگاهی -کاربري مسکونی -21

حدها و ل آن قسمت از اراضي محدوده شهر مي شود كه براي احداث انواع واكارگاهي شام -اراضي مسكوني

ي طرح ر نقشه هاكوني، به صورت مختلط و توأم در نظر گرفته شده دكارگاهي و مس-لكردهاي صنعتيساختمانهاي عم

ین اراضي اص شده است. هرگونه اقدام ساختماني در كارگاهي مشخ -تفصیلي با عنوان اراضي كاربري مسكوني

 مشمول ضوابط و مقررات زیر مي باشد.

 موارد مجاز استفاده از زمين )21-1

 ز است:كارگاهي مجا -هربرداري از واحدهاي عملكردي زیر در اراضي كاربري مسكونياحداث و ب

 همین مجموعه( 7ارگاهي )طبق پیوست ك -عملكردهاي كاربري صنعتي (1-1-21

 همین مجموعه( 7عملكرد كاربري مسكوني )طبق پیوست  (2-1-21

ارگاهي و ك-دهاي صنعتيارگاهي حتما باید در طبقه همكف قرار داشته و دسترسي عملكرك-: عملكرد صنعتي1تبصره

 مسكوني باید جداگانه و مستقل از یكدیگر باشند.

 توان اختصاص داد.ارگاهي ميك-: حداكثر نیمي از مساحت زیربنا را به واحدهاي صنعتي2تبصره 

 

 تفکيك و تجميع )21-2

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك -ضوابط و مقررات تفكیک و تجمیع در اراضي كاربري مسكوني

 مترمربع است. 500ارگاهي ك-نصاب تفكیک جدید زمین مسكوني حداقل (1-2-21

 ست.ا 1به  3متر و حداكثر نسبت طول به عرض آن 12حداقل عرض قطعه تفكیكي جدید  (2-2-21

 تر است.م 12متر و در تفكیک هاي قدیمي  16حداقل عرض گذردسترسي در تفكیک هاي جدید  (3-2-21

اقل عرض مترمربع با حد 40جدید  ارگاهيك-حداقل نصاب تفكیک زیربناي مفید هر واحد صنعتي (4-2-21

 مترمربع است. 90متر و هرواحد مسكوني 5دهانه 

تراكم بیشتر به  درصد 10تجمیع در اراضي این كاربري مجاز است. قطعات تجمیع شده از مزایاي  (5-2-21

 درصد( مي توانند استفاده كنند. 30ازاي هر قطعه مازاد بر یک قطعه )حداكثر

شروط مي ممتر مربع نیز به صورت  500ا مساحت كمتر از قطعات ثبتي تفكیک شده قدیمي ب (6-2-21

 ارگاهي مورد استفاده قرار گیرند.ك -توانند به عنوان زمین مسكوني
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 تراکم ساختمانی )21-3

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك -ضوابط و مقررات تراكم ساختماني در اراضي كاربري مسكوني

 درصد است. 180كارگاهي  -ي مسكونيحداكثر تراكم ساختماني مجاز در اراضي كاربر (1-3-21

كثر تراكم ساختماني درصد بیشتر از حدا 10: حداكثر تراكم ساختماني قطعات تجمیع شده مي تواند  1تبصره 

 قطعات مشابه تجمیع نشده باشد.

ض گذر مین و عر: استفاده از حداكثر تراكم ساختماني مجاز مستلزم آن است كه مساحت قطعه ز 2تبصره 

 ن كمتر از حد نصابهاي مورد اشاره در باال نباشد. در غیر این صورت:دسترسي آ

قات مجاز قابل احداث طبقه از حداكثر تعداد طب 1متر مربع باشد،  500اگر مساحت قطعه زمین كمتر از  -

 كاسته مي شود.

داث طبقات قابل اح متر باشد یک طبقه از حداكثر تعداد 12اگر عرض گذر دسترسي قطعه زمین كمتر از  -

 كاسته مي شود.

عرض  بودن در هر صورت، مجموع كاه  تعداد طبقات ناشي از كوچكي مساحت قطعه زمین و یا كم -

 2از  ركارگاهي كمت -گذر دسترسي قطعات نباید باعث شود كه تعداد طبقات یک ساختمان مسكوني

 طبقه شود.

كم حاسبه تراات در مانتفاعي و غیرمشاع : مساحت زیربناي زیرزمین در صورت استفاده براي عملكردهاي 3تبصره 

 ساختماني منظور مي شود.

 

 سطح اشغال )21-4

 ارگاهي به ترتیب زیر است:ك-ضوابط و مقررات مربوط به سطح اشغال اراضي كاربري مسكوني

 درصد است. 60حداكثر ضریب اشغال سطح در اراضي این كاربري  (1-4-21

ق عایت حقوز و رطعه زمین، مشروط به مشاع بودن فضاي باتبصره : موقعیت و شكل سطح مجاز احداث بنا در ق

 كاربریهاي مجاور محدودیتي ندارد.

 

 تعداد طبقات )21-5

ط تراكم ایت ضوابرط رعشكارگاهي، به -ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع در اراضي كاربري مسكوني

 ساختماني آن به ترتیب زیر است:

 ست.طبقه ا 3در اراضي این كاربري  بقات روي زمین )همكف و باالتر(حداكثر تعداد ط (21-5-1
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راكم ظ حداكثر تدر صورت كاه  متناسب سطح اشغال زمین و یا استفاده از مزایاي تجمیع، با حف – 1تبصره 

 ساختماني مجاز، امكان افزای  یک طبقه به تعداد طبقات مجاز ساختمان وجود دارد.

 متر است. 2/3ارگاهي ك-صنعتيحداقل ارتفاع مفید طبقات  (2-5-21

 ر است.مت 2/3متر و حداكثر ارتفاع مفید آن  6/2حداقل ارتفاع مفید طبقات مسكوني  (3-5-21

 خامت سقفضید و ارتفاع مجاز ساختمان با توجه به تعداد طبقات و ضوابط مربوط به ارتفاع مف (4-5-21

 آنها)طبق مقررات ملي ساختمان( محاسبه مي شود.

 پارکينگ )21-6

كارگاهي  -سكونيمربري رات تامین پاركینگ )شامل پاركینگ شاغالن، مراجعان و ساكنان( در اراضي كاضوابط و مقر

 به ترتیب زیر است:

ي مفید متر مربع زیربنا 40هر  كارگاهي و یا-تامین یک پاركینگ به ازاي هر واحد صنعتي (1-6-21

 ارگاهي )هركدام بیشتر باشد( الزامي است.ك-صنعتي

دد صحیح عربوط به ینگ معداد پاركینگ مورد نیاز داراي اعشاري باشد، تامین پاركتبصره  : در صورتي كه ت

 و پرداخت عوارض كسر پاركینگ )قسمت اعشاري( الزامي است.

كینگ به ازاي هر پار 2مترمربع زیربنا و  150تامین یک پاركینگ به ازاي هر واحد مسكوني تا  (2-6-21

 واحد مسكوني بزرگتر الزامي است.

 اث پاركینگ بی  از حداقل تعداد مورد اشاره در باال مجاز است.: احد 1تبصره 

 : تامین پاركینگ در زیرزمین یا مازاد فضاي باز مجاز است. 2تبصره 

 و بهره برداري از پاركینگ الزامي است. ( در احداث10-5-4: رعایت مقررات ملي ساختمان )بویژه ضوابط بند  3تبصره 

ایر سمراجعان  اغالن وملكرد مسكوني باید جدا و مستقل و غیرقابل دسترس براي ش: محل تأمین پاركینگ ع4تبصره 

 عملكردها باشد.

 

 سایر )21-7

 رتیب زیر است:كارگاهي به ت-سایر ضوابط و مقررات الزم االجرا در اراضي كاربري مسكوني

 ارد.دیتي ندون محداحداث زیرزمین در ساختمانهاي اراضي این كاربري مجاز است و تعداد طبقات آ (1-7-21

 انتي مي باشد.س 120حداكثر ارتفاع زیرزمین )ارتفاع كف طبقه همكف( از رقوم كف قطعه زمین  (2-7-21

ح طبقه درصد بیشتر از ضریب اشغال سط 10حداكثر ضریب اشغال سطح زیرزمین مي تواند  (3-7-21

 شد.ر شرایط، بادرصد سطح قطعه زمین(، به شرط حفظ درختان و رعایت سای 80همكف )حداكثر تا 
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 احداث پیلوت درساختمانهاي این كاربري ممنوع است. (4-7-21

رمای  و گاري، تأسیسات تأمین برق اضطرساختمانهاي این كاربري، سطوح و فضاي الزم براي در (5-7-21

م سي مستقیدستر باسرمای  مركزي، پله فرار و راههاي خروجي اضطراري ، مكان تخلیه و بارگیري 

راي بطح الزم نشاني(، سو اطفاي حریق )با تأیید سازمان آت  به شبكه ارتباطي، تسهیالت پیشگیري

طبق ازخانه )و نم استقرار تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز )مطابق ضوابط سازمانهاي ذیربط(

 الزامي است. مصوبه شورایعالي شهرسازي و معماري(

در ( …ب و آرودتي، منبع بي و )مانند اطاقک آسانسور، تأسیسات حرارتتأسیسات و تجهیزات مشترک (6-7-21

احداث سرپوشیده سبک  توان در پشت بام مستقر نمود.ا مير خدماتي-اداري -ساختمانهاي تجاري

 )بدون استفاده از مصالح بنایي( براي این تأسیسات بالمانع است. 

 اشد.بقابل دسترس نباید براي مراجعان  ساختمانهایاین كاربري بامپشت(7-7-21

 .سطوح خارجي ساختمان كه در معرض دید هستند، باید نماسازي شود كلیه(8-7-21

قررات بق ضوابط و مطمرمت و نوسازي واحدهاي تجاري موجود )واحدهاي داراي حقوق مكتسبه  (9-7-21

نع ات بالمامقرر مالک عمل( با سطح زیربناي فعلي آن، پ  از رعایت تعریض گذر و سایر ضوابط و

 است.

متر  1/1رتفاع آن پناه یا دست انداز در سطح فضا یا بام در دسترس الزامي و حداقل ااناحداث ج  (10-7-21

 است.

 . صاص داده شودحداقل نیمي از فضاي باز اراضي این كاربري باید به فضاي سبز اخت (11-7-21

ال سمصوب عایت ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي )ر (12-7-21

 یعالي شهرسازي و معماري ایران( الزامي است.شورا 1378

شگیري و نه پیاخذ تاییدیه سازمان آت  نشاني نسبت به رعایت اصول ایمني ساختمان در زمی (13-7-21

 اطفاي حریق الزامي است. 

 ات ذیربطمقرر صدور پروانه ساخت و گواهي پایان كار ساختمان مستلزم رعایت تمام ضوابط و (14-7-21

 است. 
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 مرتبه سازيضوابط بلند -22

 باشد. (یشترطبقه و ب 8متر)23ارتفاع بناي آن بی  ازساختمان بلند مرتبه، ساختماني است كه  (1-22

ي مكانیاب ک طرحاحداث ساختمانهاي بلند مرتبه تنها در قطعاتي مجاز است كه در چارچوب نتایج ی (2-22

ي و مین ساختزهاي املي مانند ضوابط و استانداردباتوجه به عو-اراضي مستعد براي بلند مرتبه سازي

لند مانهاي بساخت تكتونیكي، زیست محیطي، ترافیكي، شهرسازي، سیما و منظر شهري و... براي احداث

تصویب  ر( بهمرتبه شناسایي و در هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان )اخذ نظ

 استان رسیده است. 5كمیسیون ماده 

بط و دوین ضوایژه ت)بلند مرتبه سازي( تا زمان تصویب طرح و استفاده از ضوابط و مقررات این مبحث (3-22

ل پ  تا یكسا داكثرمقررات ساخت و ساز ساختمانهاي بلندمرتبه مجاز است. توصیه مي شود، این طرح ح

میسیون كصویب توسط شهرداري تدوین شده و پ  از ت باید از تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلي

ست زی،  ازي. )شامل مطالعات ترافیكي، سیما و منظر شهري، شهرسمالک عمل قرار گیرد 5ماده 

 .(آنهاي پیراموني و ..محیطي و جریان هوا، تكنوتیكي و زمین ساختي، تطابق با بافت

ید و و تائومدارک الزم واسنادمنوط به ارائه طرح توجیهي طبقه و بیشتر 10احداث ساختمانهاي بلندمرتبه  (4-22

 استان است. 5ماده تصویب این طرح در كمیسیون 

 ن استان رسیده باشد.تبصره: طرح توجیهي باید به تأیید سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختما               

 ر اصالحي است.بمترمربع پ  از رعایت  1000حداقل مساحت زمین براي احداث ساختمان بلند مرتبه  (5-22

ر ساختمانهاي مختلط و متر و د 20تبه مسكوني حداقل اندازه بر قطعه زمین براي احداث ساختمان بلندمر (6-22

د از رها نبای  یک از بمتر، پ  از رعایت بر اصالحي است. در قطعات چند بر، اندازه هی 30غیر مسكوني 

 متر كمتر باشد. 20

( ك  )محورآوازي محداقل اندازه عرض مفید قطعه زمین غیر منتظم )=میانگین مجموع اندازه یک ضلع  (7-22

باید از مرتبه ن ن بلندیا مستطیل محاط در قطعه زمین و محیط بر آن( براي احداث ساختمامعبر از مربع 

 متر كمتر باشد. 30

ریض ده در تعاقع شدر تعیین تراكم ساختماني، مساحت قطعه زمین طبق سند )در صورت واگذاري زمین و (8-22

ض شغال، عراسطح  مانندشهرداري( و براي تعیین سایر مشخصات ساخت و ساز ) به در قالب توافقمعابر

مل عر( مالک معاب معبر، طول بر، تعداد طبقات و...( مشخصات زمین پ  از رعایت بر اصالحي )تعریض

 خواهد بود.
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ه زمین قرار قطعت استرعایت نوع كاربري و حداكثر تراكم ساختماني مجاز طرح تفصیلي )بر مبناي موقعی (9-22

ي رتبه سازلند مبري زمین طرح طرح تفصیلي( در بمستعد براي بلندمرتبه سازي در منطقه بندي كار

داكثر ححفظ  وتوصیه مي شود، در این چارچوب، بلندمرتبه سازي با كاه  ضریب اشغال سطح زمین 

ارچوب ضوابط و استان مي تواند در چ 5تراكم ساختماني مجاز ممكن مي شود. لیكن كمیسیون ماده 

 وا تغییر مین رزاي بلندمرتبه سازي، كاربري قطعه مقررات مالک عمل و طرح توجیهي ارائه شده بر

 تراكم ساختماني آن را افزای  دهد.

 20تواند  پایه مي قسمت هر ساختمان بلند مرتبه از دو قسمت پایه و بدنه تشكیل مي شود. حداكثر ارتفاع (10-22

 درصد كل ارتفاع ساختمان باشد.

ت بر اصالحي( متر )پ  از رعای 20ه حداقل عرض گذر دسترسي براي احداث ساختمانهاي بلند مرتب (11-22

 است.

درصد )در بخ   30درصد )در بخ  پایه( و  40حداكثر سطح اشغال زمین در اراضي بلندمرتبه سازي  (12-22

)پایه و بدنه(  از آنها تناسببدنه( است كه به موازات افزای  تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان باید به طور م

 كاسته شود.

زي بر ایه انداوجب سارتفاع ساختمان بلندمرتبه باید به گونه اي باشد كه م موقعیت استقرار، حجم و (13-22

حدثات ک و مستر امالبامالک و ساختمانهاي پیرامون خود نشود. عدم سایه اندازي ساختمان بلند مرتبه 

ابل قارتفاع  وبقات پیرامون خود عامل تعیین كننده حداكثر تراكم ساختماني مجاز و حداكثر تعداد ط

ه براي لند مرتبهاي باث در ساختمانهاي بلند مرتبه است. حداقل ارتفاع مفید هر طبقه در ساختماناحد

 متر است. 8/2متر و مسكوني  5/3متر، اداري و خدماتي 4عملكرد تجاري 

تر م 3داقل یني حكلیه ساختمانهاي بلندمرتبه مستقر در بر گذرهاي دسترسي ملزم به رعایت عقب نش (14-22

ر نوع مانع ایجاد ه دن یاایه خود از پوسته گذر براي استفاده عموم مي باشند. محصور كرتوده ساختماني پ

 كیت مالکر مالبراي دسترسي عموم به این عقب نشیني ممنوع است. سطح حاصل از این عقب نشیني د

 ماند.باقي مي

 است.تر م 6حداقل فاصله اضالع بدنه ساختمانهاي بلند مرتبه از پوسته گذر جانبي آنها  (15-22

و بلوک دل فاصله حداق در مجتمعهاي بلند مرتبه )قطعات داراي بی  از یک بلوک ساختماني بلند مرتبه ( (16-22

متر( و دو بلوک شمالي و جنوبي از یكدیگر  12ارتفاع بلوک بلندتر )حداقل   شرقي و غربي از یكدیگر 

صله باید ق این فازان دقینورگیري مي باشد. میبرابر ارتفاع بلوک سایه انداز در راستاي محور اصلي  6/1

 در طرح توجیهي ساختمان بلند مرتبه محاسبه شود.
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ري ندي كاربطقه بعملكردهاي مجاز قابل استقرار در ساختمان بلند مرتبه همان عملكردهاي مجاز من (17-22

نهاي بلند اختمام سو دو زمین پهنه اي است كه قطعه زمین در آن قرار گرفته است. استفاده از طبقات اول

 مرتبه مسكوني براي استقرار عملكردهاي تجاري، اداري و خدماتي مجاز است.

اراضي  زم تامینمستل استفاده مسكوني از ساختمانهاي بلندمرتبه در اراضي با مساحت بی  از یک هكتار (18-22

ر ماده دشده یین هم تعخدماتي و شبكه معابر براي جمعیت قابل اسكان در آنها )بر مبناي مجموع قدرالس

 قانون شهرداریها( در محلهاي مناسب قطعه زمین مي باشد. 101

مترمربع  100ر حداقل مساحت فضاي باز قابل دسترس عموم ساكنان ساختمان بلند مرتبه به ازاي ه (19-22

 متر مربع است كه نیمي از آن باید فضاي سبز باشد. 20زیربناي خالص مسكوني 

ه اركینگ مورد نیاز تعیین شددرصد بیشتر از تعداد پ 20انهاي بلندمرتبه تعداد پاركینگ مورد نیاز در ساختم (20-22

 براي هر كاربري مستقر در آنها در فصل دوم این مجموعه مي باشد.

 احداث پیلوت صرفاً در ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني مجاز است. (21-22

 :زامي استر الیط زیبلندمرتبه براي عملكرد مسكوني، رعایت شرا در صورت استفاده از ساختمان   (22-22

 مجزا و مستقل بودن ورودي و خروجي و دسترسي ساكنان ساختمان -

 قرار داشتن طبقات مسكوني در باالي طبقات غیر مسكوني  -

 عدم اختالط عملكرد مسكوني و غیر مسكوني در یک طبقه  -

 گرمجزا بودن پاركینگ و انباري و مشاعات عملكردهاي مسكوني و غیر مسكوني از یكدی -

ضاهاي فني و ثر سطح اشغال زیرزمین معادل حداكثر سطح اشغال طبقه همكف بلوكهاي ساختماحداك (23-22

 درصد مي باشد. 20خدماتي )صرفا در ساختمانهاي مسكوني( به اضافه 

م سایه ها و حریركینگنقشه موقعیت اسقرار بلوكهاي ساختماني، فضاهاي سبز و باز، فضاهاي خدماتي، پا (24-22

 باشد. 5رح توجیهي ارائه شده به كمیسیون ماده اندازي باید جزء اسناد ط

ما و كیفي سی رتقايارعایت كلیه ضوابط و مقررات قانوني )از آن جمله: مقررات ملي ساختمان، مصوبه  (25-22

ش فضاي گستر ومنظر شهري، ضوابط اختصاصي دستگاههاي اجرایي ذیربط، ضوابط حرایم، قانون حفظ 

حداث ا...( در امل وعاني و خدمات ایمني، ضوابط پدافند غیر سبز در داخل محدوده شهر، ضوابط آت  نش

 ساختمانهاي بلندمرتبه الزامي است.
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 ضوابط مجتمع سازي -23

مجاور  ساختمان ا چندمجتمع ساختماني )مجموعه ساختماني( سامانه اي واحد و یكپارچه و متشكل از دو ی (1-23

 هم در یک قطعه زمین است.

 ث مجتمع ساختماني یک هكتار است.حداقل مساحت زمین براي احدا (2-23

 د.یه مي شوي توصتبصره  : رعایت تناسب همجواري كاربریها در مكان گزیني واحدهاي عملكردي و خدمات

اختمان سنترل در هماهنگي با سازمان نظام مهندسي و ك طرح توجیهي احداث مجتمع ساختماني باید (3-23

اید شامل مطالعات ح توجیهي مجتمع ساختماني ببرسد. طر 5به تصویب كمیسیون ماده  استان )اخذ نظر(

 وا ضوابط ابق بزمین ساختي و تكتونیكي، زیست محیطي، ترافیكي، سیما و منظر شهري، شهرسازي، تط

ز و ضاهاي سبفنها، مقررات طرح تفصیلي و نقشه هاي ذیربط )از آن جمله نقشه موقعیت استقرار ساختما

 .د..( و... باشزي و.، فضاهاي خدماتي، سطح اشغال ، سایه انداباز، پاركینگها، معابر سواره و پیاده

 یت بر اصالحي است.متر پ  از رعا 60حداقل اندازه بر قطعه زمین )در كلیه گذرهاي همجوار مجتمع (  (4-23

 رعایت ضوابط بلند مرتبه سازي در مجتمعهاي ساختماني بلند مرتبه الزامي است. (5-23

 متر است. 20مع ساختماني حداقل عرض گذر دسترسي براي احداث مجت (6-23

ررات ابط و مقت ضوو رعای رعایت نوع كاربري تعیین شده براي قطعه زمین در نقشه كاربري طرح تفصیلي (7-23

 الزامي است. شهرسازي و ساختماني این كاربري )طبق مندرجات همین مجموعه(

رفته در رار گقدر محاسبه تراكم ساختماني، مساحت زمین طبق سند )در صورت واگذاري مجاني سطوح  (8-23

ول و طقات، معبر به شهرداري( و محاسبه سایر مشخصات ساختماني مجتمع )سطح اشغال، تعداد طب

 عرض بر و...( وضعیت قطعه زمین پ  از رعایت بر اصالحي مالک عمل خواهد بود.

ن در چارچوب استا 5رعایت حداكثر تراكم مجاز طرح تفصیلي توصیه مي شود، لیكن كمیسیون ماده  (9-23

 ی  دهد.افزا ابط و مقررات مالک عمل و طرح توجیهي ارائه شده مي تواند تراكم ساختماني راضو

 تر است.م 8حداقل فاصله اضالع توده ساختماني مستحدثات مجتمع از پوسته گذر جانبي آنها  (10-23

مي از آن باید به مترمربع است كه نی 20مترمربع زیربناي مسكوني  100حداقل فضاي باز به ازاي هر  (11-23

 فضاي سبز اختصاص داده شود.

ر دهم آنها درالستامین شبكه معابر و فضاهاي خدماتي و مشترک در مجتمعهاي مسكوني معادل مجموع ق (12-23

 ت.لزامي اساقانون شهرداریها و در مجتمع سایر كاربریها بر طبق طرح توجیهي آنها  101ماده 
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د برابر تعدا 2/1اني در مجتمعهاي ساختمتامین تعداد پاركینگ مورد نیاز )مراجعان، ساكنان، شاغالن(  (13-23

دهاي مفاد بن مطابقپاركینگ مورد نیاز تعیین شده براي كاربري مجاز و مشروط احداث شده در مجتمع )

 مبحث كاربریهاي ذیربط( الزامي است.

تمعهاي قط در مجیلوتي )ف: جاپاركهاي مورد نیاز را مي توان در زیرزمین و مازاد فضاي باز و نیز در پ1تبصره 

 مسكوني( تامین كرد.

متر و بیشتر( داخل  10تعداد پاركینگهاي مورد نیاز را مي توان در جاپاركهاي حاشیه معابر )با عرض   :  2تبصره 

 مجتمع تامین كرد.

 احداث پیلوت فقط در مجتمعهاي مسكوني مجاز است. (14-23

رمربع(، زمین بازي مت 150حداكثر زیربناي  احداث واحدهاي سرایداري و نگهباني، سالن اجتماعات )با (15-23

 ها مجاز است.كودكان و سایر فضاهاي خدماتي پشتیبان در مجتمع

فاده اي استخروجي نیز بر-تومبیل و دو وروديخروجي براي ا-هر مجتمع ساختماني حداقل باید دو ورودي (16-23

 كنندگان )ساكنان، شاغالن، مراجعان( داشته باشد.

مجتمع  ي آن دراركهاي تامین شده به مراجعان و تعیین محلهاي مناسب برادرصد از جاپ 20اختصاص  (17-23

 توصیه مي شود.

 عالیتي ممنوع است.ف-احداث مجتمعهاي مختلط مسكوني (18-23

ضوابط آت   تمان،رعایت كلیه ضوابط و مقررات قانوني )از آن جمله، آخرین ویرای  مقررات ملي ساخ (19-23

محدوده  داخل مل، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز درنشاني و خدمات ایمني، ضوابط پدافند غیر عا

 شهر و...( الزامي است.
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 شبکه معابر و دسترسی ها )گذربندي(-24

 شبكه معابر شهر از نظر عملكرد داراي نظامي سلسله مراتبي به ترتیب زیر است :( 24-1

ا بـر رشـهر  جاده كمربندي كه عملكرد اصلي آن تامین حركت عبوري سریع میان قسمتهاي مختلـف (1-1-24

 متري هستند .  76عهده داشته و معموال 

صـلي آن تـامین متر( كه عملكـرد ا 45متر( و بزرگراه )با عرض معمول  76آزاد راه )با عرض معمولي  (2-1-24

 ارتباط سریع بین مناطق شهر مي باشد. 

 ه عملكـردكـ متر( 16)با حداقل عرض  2متر( و شریاني درجه  20یک )با حداقل عرض شریاني درجه  (3-1-24

 .و پخ  كننده ها با آزاد راه و بزرگراه شهري است عماصلي آنها ارتباط ج

سترسـیهاي متر( كه عملكرد اصلي آنهـا تـامین ارتبـاط د 12جمع و پخ  كننده ها )با حداقل عرض  (4-1-24

 محلي به گذرهاي شریاني مي باشد. 

مسـكوني و  قطعـاتمتر( كه وظیفه اصلي آنها تامین ارتبـاط  12دسترسیهاي محلي )با عرض كمتر از  (5-1-24

 عملكردهاي غیر مسكوني محله اي و ناحیه اي با گذرهاي جمع و پخ  كننده است. 

بایـد در  متـر شـهر 6متر است. گذرهاي با عـرض كمتـر از  6حداقل عرض دسترسیهاي محلي شهر :  1تبصره 

 و پ  چارچوب یک طرح موضوعي شناسایي شده و موضوع تعریض و یا تثبیت عرض آنها پیشنهاد

سال پ  از  مالک عمل شهرداري قرار گیرد. تا این زمان )حداكثر یک 5از تصویب كمیسیون ماده 

هاي اجرایـي براساس نقشهابالغ طرح تفصیلي( پاسخگویي به تقاضاي امالک واقع در بر این گذرها 

 شود.شهرداري انجام مي

 یشترین طـول(بعرض غالب )عرض داراي  هایي از معابر شهر كه داراي عرض متفاوت باشند،: در كمان2تبصره 

 به عنوان عرض آن قسمت از معبر مالک عمل خواهد بود.

ر آن در متر )در بافتهاي مسكوني( اسـت و عـرض متنـاظ 8حداقل عرض گذرها در تفكیكهاي جدید   (6-1-24

 اراضي سایر كاربریها نیز در ضوابط ذیل همان كاربري مشخص شده است. 

مگر در مـوارد بسـیار بزرگراه آزاد راه شهري ممنوع است ،اده كمربندي ،ایجاد هر گونه دسترسي از ج  (7-1-24

 5استثنایي )عدم امكان دسترسي از معبر دیگر( و با تصویب كمیسیون ماده 

ایـت به شرط رعقطعاتي كه داراي چند بر هستند ، امكان ایجاد دسترسي در همه برهاي قطعه زمین )  (8-1-24

 رد ، مگر در موارد زیر :سایر ضوابط و مقررات ذیربط( وجود دا

اتخاذ تصمیم در مورد دسترسي سواره بر عهده شـهرداري  متر و كمتر ، 6در گذرهاي با عرض  (1-8-1-24

 است. 
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وع و ایـن در گذرهاي شریاني درجه یک آزاد راه و بزرگراه شهري ایجاد دسترسـي سـواره ممنـ (2-8-1-24

 دسترسي در گذرهاي با عرض كمتر باید ایجاد شود. 

در د امكان ،و یا احداث جدید آنها ، تا حعرض هر و وضعیت تثبیت یا تعریض عرض همه گذر هاي ش  (9-1-24

ضوابط زیر براي حداقل عرض گذرها مـالک استثناء ،نقشه طرح تفصیلي مشخص شده است در موارد 

 عمل خواهد بود:

متر و  6رتیب متر و بیشتر از آن به ت 100متر و طول  100بن بستهاي موجود با طول كمتر از  (1-9-1-24

 تر م 8

 10متر و  8ب متر و بیشتر از آن به ترتی 50متر و طول  50بن بستهاي جدید با طول كمتر از  (2-9-1-24

 متر ممنوع است. 150هاي جدید با طول بی  از بستاست. احداث بن متر

با بن بست  هاي جدید و گذرهايدر بافتگذرهاي بن بست كلیه ایجاد دوربرگردان در انتهاي  (3-9-1-24

 الزامي است. هاي موجود افتدر بمتر  50طول بی  از 

 متر  10متر و  8متر به ترتیب  250عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول كمتر از  (4-9-1-24

 متر  12ر و مت 10متر به ترتیب  400تا  250عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بین  (5-9-1-24

 متر  14و  متر 12متر به ترتیب  600تا  400عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بین  (6-9-1-24

 متر  16و  14متر ، به ترتیب  600عرض گذرهاي بن باز موجود و جدید با طول بی  از  (7-9-1-24

تعریض در شرایط نبود خط پروژه پوسته گذر در نقشه طرح تفصیلي ،در صورت نیاز به تعریض گذر ، (10-1-24

 از طرفین محور و طبق ضوابط باال باید انجام شود. 

ع عرض پیاده روهـاي گـذر نبایـد كـوچكتر از ل مجمومتر و بیشتر ، حداق 12با عرض  هايدر گذر (11-1-24

ط خاص عرض گذر باشد. عرض پیاده روهاي دو طرف گذر باید مساوي باشد، مگر در شرای⅓

  5و استثنایي و با تصویب كمسیون ماده 

 متر از عرض بن بست 4ل كه هر ضلع آن حداق دور برگردان انتهاي گذرهاي بن بست مربعي است ( 12-1-24

 بزرگتر است. 

 یجاد پخ الزامي است.ا و بیشتر از آن متر 6در تقاطع گذرهاي با عرض ( 13-1-24

ا و سایر آیین نامه هـ رعایت ضوابط آیین نامه طراحي راههاي شهري الزامي است و رعایت ضوابط ( 14-1-24

 نع است. آیین نامه بالمااین دستورالعملها به شرط عدم مغایرت با 
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ر وضع موجود و عرض معبر پیشنهادي( جزیي داراضي الحاقي )اراضي حاصل از تفاوت عرض معبر  (15-1-24

مجوار ها كاربري یباشد كه بسته به مورد، در قالب استفاده هاي ممكن از پیاده رو و از معبر مي

 تواند مورد بهره برداري قرارگیرد.خود، مي

جزیـي آن درطرح ع موجود و عرض پیشنهادي صل از تفاوت عرض معبر در وضحاباز سبز و فضاي ( 16-1-24

تعامـل  از معبر است كه عموما در قسمت پیاده رو قـرار داشـته و بـراي ایجـاد فضـاي مكـث،

 اجتماعي شهروندان و ... در نظر گرفته شده است.
 

 1پخ (71-1-24

جـاد دیـد ه منظور ایبكه در نب  دو معبر قرار دارد پخ عبارت است از خط موربي كه سطح گوشه اي از قطعه زمین را 

ه دید نیز ارد. فاصلدمناسب حذف نموده و آن را جزو فضاي شهري قرار مي دهد. میزان پخ بستگي به فاصله دید ناظر 

وجـه بـه رد . بـا تدر محل تقاطع بستگي به نوع كنترل تقاطع، جهت حركت، عرض راه هاي متقاطع و زاویه تقـاطع دا

 هااطع دسترسـيهاي واقع در محل تقـفوق از پخ، براي دید بهتر عابرین پیاده و رانندگان ایجاد پخ در ساختمان تعریف

 الزامي است. 

( متر 6تر از ها طبق ضوابط و مقررات شهرسازي ماشین رو نیست )عرض كم:  پخ دو كوچه كه هر دوي آن1تبصره 

تر ک متر كمید از گردد، بدیهي است حداقل طول پخ نبایبه طول ثابت یک متر در طرفین تقاطع تعیین مي

 باشد. 

متر( و دیگري كه ماشین رو  6تر از رو است )بی ها طبق ضوابط شهرسازي ماشین: پخ دوگذركه یكي از آن2تبصره 

 گردد. متر تعیین مي 5/1ثابت متر( به طول 6تر از نیست )كم

مجموع عرض  1/0تقاطع به صورت  حراز شرایط زیر بدون توجه به زاویه: طول پخ تقاطع دو گذر در صورت ا3تبصره 

 گردد. دو گذر تعیین مي

 خدمات شهري باشد.  حدودهداخل م -الف

 تر باشد متر كم 20داقل عرض یكي از دو گذر از ح -ب

ه در پروانهاي تقاطع براساس طرح تفصیلي و طرح اجرایي تعیین پخ نشده باشد )چه در وشههی  یک از گ -پ

ین ابا توجه به دیگر ضوابط  2 چه شرایط فوق احراز نگردد باید پخ جدول شمارهاجرا( بدیهي است چنان

 دستورالعمل تعیین گردد. 

تر از بیست متر باشد، ها بلوار )داراي رفوژ( و دیگري با عرض كمطول پخ در تقاطع دو گذر كه یكي از آن -ت

 نصف عرض بلوار مالک عمل است. 
                                                           

  1/11/98روز  طرح تفصیلي شهر ارومیه    5مصوبه ک. م.  1بند  1
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 متراست، طبق جداول سه گانه 40تر و یا مساوي با ها كمرو و عرض آن: پخ تقاطع دو گذر كه هر دو ماشین4تبصره 

 گردد. تقاطع تعیین مي و با توجه به زاویهزیر

رعایت  متري توسط واحد فني شهرداري )ضمن 45هاي تر با شبكهمتر و بی  30: پخ خیابان به عرض 5تبصره

 د. ( تهیه و براي تصویب به كمیسیون ماده پنج ارسال شو3و2و1خ در جداولحداقل طول پ

دول متر طول پخ با توجه به عرض كندرو از روي موارد مندر  در ج 30تر از هاي گذرهاي كم: در تقاطع6تبصره 

 گردد. تعیین مي 3شماره 

اخل آن ر آن كه دبگاز و نفت و...( مشروط  هايها، لوله: پخ یک گذر با حرایم )خطوط انتقال نیرو و مسیل7تبصره

متر  12ه عرض بفروض خیاباني در نظر گرفته نشده باشد )نسبت به طرح تفصیلي( براساس تقاطع خیاباني م

و 3 و2و1ه داول شماربه زاویه تقاطع از ج تقاطع با توجهمشود با خیابان كه در داخل حریم در نظر گرفته مي

 ود. عمل شزیر 10یین گردد، در غیر این صورت طبق بند تبصره تعباال 3با توجه به تبصره

ب در كمیسیون شاخه باید طرح اجرایي توسط شهرداري تهیه و پ  از تصوی 4هاي بی  از : در مورد تقاطع8تبصره 

 عمل گردد.  5 ماده

تي فضاي ثب است از الساقین كه براساس پخ جداول پیوست تعیین شده: در صورتي كه مساحت مثلث متساوي9تبصره 

 تر باشد، حدود ثبتي به جاي پخ مالک عمل قرار گیرد. میدان یا تقاطع كم

ر( مقدور ها با اختالف دو گذر یا موراد استثنایي دیگچه تعیین پخ به هر شكل )به دلیل تداخل پخ: چنان10تبصره

یب به تصو ردد و جهتنباشد، موضوع توسط واحد فني شهرداري بررسي و طرح الزم براي آن تهیه گ

 ارسال شود.  5 كمیسیون ماده

صلي اه خیابان بها به علت آن كه وجود دوربرگردان دلیل عدم دسترسي سواره : در مورد پخ دور برگردان11تبصره

 دارد. نباشد، لذا گذرهاي مربوط به آن گذر عابر پیاده تلقي و نیازي به احداث پخ مربوطه مي

تر چکدارند، طول پخ یک پنجم عرض معبر كو هایي توسط پله با معبر دیگري تقاطعكوچه : در مواردي كه12تبصره

 و مالک عمل خواهد بود. 

گذرها كه داراي طرح  هاي واقعي در محل تقاطعپخ هایي كه داراي طرح اجرایي است:: پخ مالک عمل تقاطع13تبصره

 گرفته باشد مالک عمل است.  اجرایي بوده و طرح مذكور درشهرداري مورد تایید قرار
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متر در نظر گرفته  12متر، گذر اصلي  20متر با گذرهاي بی  از  10تر از : جهت تعیین پخ معابر با عرض كم14تبصره

 شود. مي

 تصال سواره نداشته باشند،امتر قطع شده باشد و در واقع  20: در صورتي كه اتصال معابر با گذرهاي بی  از 15تبصره

 گیرد. رو گذر اصلي مالک عمل قرار ميعرض پیاده

صادره از یک دهم مجموع عرض دو  ثبتي یا پروانه ترین پخ بر مبناي نقشهچه بزرگشاخه چنان 4: در تقاطع 16تبصره

هاي دیگر نیز قرار خواهد گرفت. بدیهي است تر باشد، طول پخ مزبور مالک تعیین پخ گوشهگذر بزرگ

هاي مصوب چنین طرحادر گردیده و همصبالغ این مصوبه با توجه به ضوابط قبلي هایي كه قبل از اپروانه

 اجرایي، از این مصوبه مستثني است. 

 درجه  70تر از تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( براي زوایاي تقاطع كم :1جدول شماره 

 LA 9/11تا  5 9/17تا  12 9/24تا  18 9/29تا  25 9/34تا  30 9/39تا  35 45تا  40
LB 

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 4 9/11-5 

10 10 9 5/8 8 6 5/4 9/17-12 

17 16 14 12 11 8 5/5 9/24-18 

21 19 17 13 12 5/8 5/5 9/29-25 

25 22 19 17 14 9 5/5 9/34-30 

29 25 22 19 16 10 5/5 9/39-35 

32 29 25 21 17 10 5/5 45-40 

 

 درجه  110تا  70میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( براي زوایاي تقاطع بین تعیین  :2جدول شماره 

 LA 9/11تا  5 9/17تا  12 9/24تا  18 9/29تا  25 9/34تا  30 9/39تا  35 45تا  40
LB 

5 5 5 5 5 4 5/3 9/11-5 

9 8 8 5/7 7 5 4 9/17-12 

16 14 12 10 9 7 5 9/24-18 

20 17 14 12 10 5/7 5 9/29-25 

24 20 17 14 12 8 5 9/34-30 

27 24 20 17 14 8 5 9/39-35 

30 27 24 20 16 9 5 45-40 
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 درجه  110تر از تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( براي زوایاي تقاطع بی  :3جدول شماره 

 LA 9/11تا  5 9/17تا  12 9/24تا  18 9/29تا  25 9/34تا  30 9/39تا  35 45تا  40
LB 

5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/3 3 9/11-5 

8 7 7 6 5/5 4 5/3 9/17-12 

14 12 10 5/8 7 5/5 5/4 9/24-18 

16 14 12 10 5/8 6 5/4 9/29-25 

17 19 14 12 10 7 5/4 9/34-30 

22 19 16 14 12 8 5/4 9/39-35 

25 22 18 16 14 8 5/4 45-40 

 
 :توجه

  به طراحي هندسي دارند. متر نیاز 40ها بی  از اطع خیابانتق -1

متر، پخ  30تر از هاي كمبا خیابان ها داراي رفوژ میاني باشند، در تقاطعهر یک از خیابان در صورتي كه -2

 گردد. خیابان داراي رفوژ و خیابان مربوطه محاسبه مي تقاطع از جدول فوق شامل تقاطع نیمه

اید از مجموع بمتر( داراي مسیر كندرو باشد پخ تقاطع  30ر صورتي كه خیابان اصلي )با عرض بی  از د -3

 متر در جدول مزبور استخرا  شود. 30تر از رو با معبر كمعرض مسیر كندرو + پیاده

 
 

 قوس( 24-1-18

ا شعاع اده بچنانچه در یک گوشه از تقاطع حركات گردشي وجود نداشته باشد قوس دایره س (1-18-1-24

 كند.یک متر كفایت مي

 كند.متر كفایت مي 6تا  3هاي محلي و دسترسي حدود براي تقاطعشعاع انتخابي  (2-18-1-24

ل زیر ز جدوهاي شریاني شعاع قوس اصلي گوشه بدون استفاده از جزیره مثلثي ادر تقاطع (3-18-1-24

 آید.بدست مي
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 هاي شریاني بدون جزیره مثلثيشعاع قوس گوشه تقاطع

 زاویه
 شعاع دایره اصلي )متر(

 به راست خروجيگردش  گردش به راست ورودي

70 8 12 

90 8 12 

110 8 8 
 

 

 شعاع قوس گردش در حالت وجود جزیره مثلثي طبق جدول زیر است. (4-18-1-24
 

 هاي شریاني همراه با جزیره مثلثيشعاع قوس گوشه تقاطع

 شعاع دایره اصلي )متر( زاویه تقاطع )درجه(

70 20 

90 25 

110 25 
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 سایر ضوابط و مقررات طرح -25

 –متر و بیشتر )اعم از معـابر شـمالي  24داث بنا در بر كلیه قطعات زمین واقع در لبه گذرهاي با عرض اح (1-25

غربي( ، به استثناي قطعات واقع دربر شمالي بولوار شهید بهشتي )خیابان دانشـكده( و  -و یا شرقي جنوبي

 جم مجاز و بالمانع است.لیه قطعات واقع در بر بولوار جام ك

 دود قطعـاتحري طرح تفصیلي اصل بر آن بوده است كه حدود كاربریهاي شهري منطبق با در نقشه كارب (2-25

در  ، موضـوعهـابا حد پالكهاي همجـوار آن هاكاربريزمین )پالک( باشد. با این حال در صورت تداخل حد

 مطرح و مصوبه كمیسیون مالک عمل خواهد بود. 5كمیسیون ماده 

مومي مصوب عدولتي و عمومي ذیربط به سطوح كاربریهاي خدمات در صورت اعالم عدم نیاز سازمانهاي  (3-25

وسـط شود و هرگونه تغییر كاربري این اراضي بایـد تمل ميعطبق ضوابط و مقررات و قوانین جاري طرح،

 انجام شود.  5كمیسیون ماده 

  صـورتدر غیـر ایندر نقشه كاربري زمین طرح تفصیلي براي هر قطعه ملک یک كاربري تعیین شده است، (4-25

 )در طرح براي قطعه زمین بی  از یک كاربري نشان داده شده است( :

ود كه بـی  بمتر مربع و یا كمتر باشد ، كاربري ملک آن كاربري خواهد  1000اگر مساحت ملک  (1-4-25

 مساحت ملک به آن اختصاص داده شده است.  ½از 

شده براي  ربري تعیینمتر مربع باشد ، سند ملک مطابق حدود كا 1000اگر مساحت ملک بی  از  (1-4-25

 آن باید اصالح شده و همه كاربریها نیز دسترسي داشته باشند. 

المي ارشاد اس واستقرار كیوسكهاي مطبوعاتي در سطح خیابانهاي شهر بر اساس مكانیابي اداره فرهنگ  (5-25

 و رعایت ضوابط زیر مجاز است:

 .مربندي نباشدكرگراه و جاده متر و بیشتر بوده و از نظر عملكردي آزادراه، بز 20عرض خیابان  (1-5-25

یابانهـاي بـا خمتـر و در  30متـر از  32تا  20فاصله كیوسک تا تقاطع ها در خیابانهاي با عرض  (2-5-25

 متر كمتر نباشد. 50متر از  32عرض بیشتر از 

 متر كمتر نباشد. 5/2عرض پیاده رو در محل نصب كیوسک از باقیمانده حداقل  (3-5-25

 د.متر بیشتر نباش 3ارتفاع كیوسک از  (4-5-25
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ها و رویه هاي قضایي باال دست)كه توسـط مراجـع قـانوني بـاال ها و دستورالعملرعایت قوانین، مصوبه (6-25

هرسازي و راي عالي شـ مانند مصوبات مجل  شوراي اسالمي، هیات وزیران، شو 5دست كمیسیون ماده 

 .. تصویب شده و نافذ است( الزامي است.معماري و.

زســازي در تخریــب و با قــانوني مالكـان ي و تـراكم ســاختماني() نــوع كــاربررعایـت حقــوق مكتسـبه  (7-25

 الزامي است.، به نحو مناسب، آنانهاي موجودساختمان

 موارد زیر باید رعایت شود.  در ساخت و سازهاي شهري در اراضي  كلیه كاربریها ،  (8-25

ده بل مشـاههاي واقع در محدوده شهر و حریم آن كه از داخل معابر قاكلیه سطوح نمایان ساختمان (1-8-25

بـه طـرز  است اعم ازنماي اصلي یا جانبي، نماي شهري محسوب شده و الزم است با مصالح مرغـوب

 مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازي شود. 

ختمان به صورت قابل مشاهده و نمایان، در نماي اصلي سـا …و  هاي تأسیساتيها و لولهتعبیه كانال (2-8-25

 ممنوع است. 

 رگذرها ممنوع است.هرگونه پی  آمدگي ساختمان د (3-8-25

 ها و تأسیسات الزامي است. رعایت مقررات ملي ساختمان در ایجاد ساختمان  (4-8-25

هرسازي و مصوب شورایعالي شه ارتقاي كیفي سیما و منظر شهري، رعایت ضوابط و مقررات مصوب  (5-8-25

 همین مجموعه( 6)پیوست الزامي است. ، معماري ایران

هاي ذیـربط )ماننـد سـازمان حفاظـت ا و دسـتگاههسـازمان سـاختماني رعایت ضـوابط و مقـررات (6-8-25

آمـوزش، تحقیقـات و وزارت آمـوزش و پـرورش،  وزارتزیست، شهرداري، سـازمان اسـتاندارد، محیط

مان میـراث وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي ، سـاز ،و آموزش پزشكي ، درمانبهداشتوزارت فناوري، 

ات ت و تجهیزنان، سازمانهاي ذیربط تاسیسافرهنگي ، گردشگري و صنایع دستي ، وزارت ورزش و جوا

( و اخذ …و  ه آنهاشهري و سایر دستگاههاي اجرایي، بسته به مورد، در ساختمانهاي كاربریهاي مربوط ب

 وارد ضروري قانوني( از آنها الزامي است. هاي الزم )در متأییدیه

لعمـل او دسـتور شهر  فضاي سبز در داخل محدوده قانون حفظ و گسترشرعایت ضوابط و مقررات  (7-8-25

 الزامي است.قانون زمین شهري  14اجرایي ماده 

ال سـشهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتـي )مصـوب رعایت ضوابط و مقررات  (8-8-25

 الزامي است. شورایعالي شهرسازي و معماري ایران( 1378

سـاز  وات ساخت وابط و مقررو ض(هاي اجرایي ذیربطبا استعالم از دستگاه)رعایت كلیه حرایم قانوني (9-8-25

 الزامي است.  همین مجموعه( 5تا  1هاي )طبق پیوست در آنها
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ضـوابط  ضوابط ساخت و ساز و احداث فضاهاي خدمات عمومي )جز آنچه گفته شد( با توجـه بـه (10-8-25

هاي اجرایي ذیربط و اعمال ضوابط تشویقي )براي بخ  خصوصـي( و تجمیعـي )بـراي خاص دستگاه

 خواهد رسید.  5چند عملكردي( به تصویب كمیسیون ماده  هايایجاد مجتمع

 ست. ارعایت ضوابط و مقررات سازمان آت  نشاني و خدمات ایمني شهرداري ارومیه الزامي  (11-8-25

و  ق بـا ضـوابطغیر منطب( …هی  یک از تغییر و تحوالت غیر قانوني )ساخت و ساز، تغییر كاربري و  (12-8-25

ي بـوده و اهت قانونیا از این به بعد انجام شوند،  فاقد وج مقررات مالک عمل كه تاكنون انجام شده و

 شود. لذا تا زمان تأدیه حقـوق عمـومي شـهر )طبـقبه عنوان حقوق مكتسبه )وضع موجود( تلقي نمي

 . توانند از ضوابط و مقررات این دستورالعمل استفاده كنندتأییدیه مراجع قانوني ذیربط( نمي

هـا در سـازي سـاختمانو ایمن 2800، آیین نامه ه پدافند غیرعاملرعایت ضوابط و مقررات مربوط ب (13-8-25

 شهري الزامي است. ساخت و سازهاي در فعالیت برابر مخاطرات طبیعي )بویژه زلزله(

ر ایـن ط مـذكور دصدور گواهي عدم خالف و پایان كار ساختمان منوط به انجام و رعایت كلیه موارد ذیرب (9-25

 باشد. االجرا( ميررات و قوانین الزمدستورالعمل )و سایر ضوابط و مق

شود. احداث این ميمساحت پله فرار یا پله اضطرار در داخل ساختمان در محاسبه تراكم ساختماني منظور ن (10-25

 ها در خار  از ساختمان ممنوع است.پله

، "یـهجهت تسهیل سـاماندهي بافـت فرسـوده شـهر اروم ضوابط و مقررات مالک عمل"عه ورعایت مجم (11-25

 ز است.استان، تا زمان نافذ بودن آن، در محدوده بافت فرسوده شهر مجا 5میسیون ماده مصوبك

ن جمله آابط و از در هر كاربري، حداكثر سطح مجاز قابل استفاده براي زیرزمین )به شرط رعایت سایر ضو (12-25

ر دبنا حداث اعدم مزاحمت براي ادامه حیات درختان و فضاي سبز قطعه زمین( معادل مجموع سطح مجاز 

رداري و هرگونـه گـودب درصد مساحت قطعه زمین( اسـت.80درصد )حداكثر تا  10طبقه همكف به اضافه 

ساختمان  مقررات ملي 3-6-4-4گودپركني در بقیه سطح قطعه زمین ممنوع است. ضمنا رعایت مفاد بند 

 الزامي است.

ر مـورد راه و شهرسـازي ددفتـر حقـوقي وزارت  28/10/1395روز  730/53700رعایت بخشـنامه شـماره  (13-25

 ست. همین مجموعه( الزامي ا 8توسعه و عمران شهري )پیوست هاي رعایت حقوق مكتسبه در طرح

داراي  ومي گیرند  استیجاري و غیرانتفاعي مورد استفاده قرار امالكي كه در وضع موجود به صورتكاربري  (14-25

و اصلي  ربري قبلياري، كاربري ملک به كاپروانه ساختماني مسكوني مي باشند پ  از پایان فعالیت استیج

 گردد.میآن ) مسكوني ( تبدیل 
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 *ه ضوابط و مقررات ساختماني طرح تفصیلي شهر ارومیهخالص -جدول شماره     

 نوع كاربري و رده عملكردي آن

حداقل نصاب 
مساحت در 
هاي تفكیک

 جدید )مترمربع(

حداقل عرض گذر 
دسترسي 
هاي درتفكیک
 جدید )متر(

داكثر ح
تراكم 
ساختماني 
 )درصد(

حداكثر  حداكثر ضریب سطح اشغال )درصد(
تعداد 
طبقات 
 )طبقه(

حداقل فضاي 
باز به ازاي هر 
 واحد مسكوني 
 )مترمربع(

.. .ا ما به ازاي زمین یا زیربنا)مترمربع( ی
 براي یک واحد جاي پارک

در طبقات همكف 
 و اول )پایه بنا(

در طبقات باالتر 
 ا()بدنه بن

 مترمربع 200هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  45 3 60 60 120 8 500 مسكوني ویالیي

 مترمربع 200هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  35 4 60 60 180 8 200 مسكوني تراكم كم

 مترمربع 200هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  30 5 60 60 240 10 250 مسكوني تراكم متوسط

 مترمربع 200هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  40 6 50 50 300 12 500 ني تراكم زیادمسكو

 مترمربع200هر واحد مسكوني با حداكثر مساحت  25 6 50 50 300 12 500 مسكوني تراكم ویژه

 دماتيخ-تجاري
 (2)فید مربع زیربناي متر م 18هر واحد تجاري منفرد و یا هر  - 4 50 50 220 12 500 رده محله اي و ناحیه اي

 (2)فید ممتر مربع زیربناي  18هر واحد تجاري منفرد و یا هر  - 6 50 60 320 16 750 رده منطقه

 (2)فید ممتر مربع زیربناي  18هر واحد تجاري منفرد و یا هر  - 9 50 70 440 16 1500 وفراشهريشهريرده

 (2)متر مربع زیربناي كل 60هردو كالس یا هر  - 4-2(1) 50 50 200-010(1) 12-8( 1) (7)تفكیک ممنوع آموزش عمومي

 عرضه مترمربع 300مترمربع زیربنا به اضافه هر  60هر  - 5 40 40 200 16 (7)تفكیک ممنوع آموزش، تحقیقات و فناوري

 نريه-فرهنگي

 متر مربع زیربنا 40هر  - 3 50 50 150 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي

 متر مربع زیربنا 40هر  - 5 50 50 200 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 متر مربع زیربنا 40هر  - 5 50 50 200 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فراشهري

 مذهبي

 متر مربع زیربنا 40هر  - (3) 50 50 100 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي

 متر مربع زیربنا 40هر  - (3) 50 50 150 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 متر مربع زیربنا 40هر  - (3) 50 50 150 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فراشهري

 (2)مترمربع عرصه 100متر زیربنا یا هر  100هر  - 2 50 50 100 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي ورزشي

 (2)مترمربع عرصه  100متر زیربنا یا هر  100هر  - 2 50 50 100 10 (7)تفكیک ممنوع رده ناحیه اي

 (2)مترمربع عرصه  100متر زیربنا یا هر  75هر  - 3 40 40 80 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 (2)مترمربع عرصه  100متر زیربنا یا هر  50هر  - 5 30 30 60 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري وفراشهري
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 عملكردي آن نوع كاربري و رده

حداقل نصاب 
مساحت در 
هاي تفكیک

 جدید )مترمربع(

حداقل عرض گذر 
دسترسي 
هاي درتفكیک
 جدید )متر(

حداكثر 
تراكم 
ساختماني 
 )درصد(

حداكثر  حداكثر ضریب سطح اشغال )درصد(
تعداد 
طبقات 
 )طبقه(

حداقل فضاي 
باز به ازاي هر 
 واحد مسكوني 
 )مترمربع(

.. .ا بنا)مترمربع( یما به ازاي زمین یا زیر
 براي یک واحد جاي پارک

در طبقات همكف 
 و اول )پایه بنا(

در طبقات باالتر 
 )بدنه بنا(

 پارک عمومي 
 )فضاي سبز(

 مترمربع زمین 1000هر  - 2 10 10 10 8 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي

 زمین مترمربع 1000هر  - 2 10 10 10 10 (7)تفكیک ممنوع رده ناحیه اي

 مترمربع زمین  500هر  - 2 10 10 10 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 مترمربع زمین  350هر  - 2 10 10 10 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فراشهري

 نتظاميا-اداري

 متر مربع زیربنا 35هر  - 2 50 50 100 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي

 متر مربع زیربنا 35هر  - 3 50 50 150 16 (7)یک ممنوعتفك رده منطقه اي

 متر مربع زیربنا 35هر  - 4 50 50 200 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فرا شهري

 درماني

 (2)بنا متر مربع زیر 40تخت بیمارستاني یا هر  4هر  - (3) 50 50 150 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي

 (2)بنا متر مربع زیر 40تخت بیمارستاني یا هر  4هر  - (3) 50 50 200 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 (2)بنا متر مربع زیر 40تخت بیمارستاني یا هر  4هر  - (3) 50 50 200 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فرا شهري

به  تخت)بسته 16تا4مترمربع زیربنا یا هر  50هر  - (3) 50 70 440-240(7) 16 (7)تفكیک ممنوع ردشگري )رده شهر و فراشهر(گ-تفریحي
 (2)نوع واحداقامتي( 

 درچارچوب ضوابط و مقررات و تائید سازمان میراث فرهنگي و گردشگري میراث تاریخي )محدوده تاریخي شهر(

 تأسیسات شهري

 مترمربع زیربنا 60هر  - جرایي ذیربطهاي ادر چارچوب ضوابط فني دستگاه 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي

 مترمربع زیربنا 60هر  - هاي اجرایي ذیربطدر چارچوب ضوابط فني دستگاه 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 مترمربع زیربنا 60هر  - هاي اجرایي ذیربطدر چارچوب ضوابط فني دستگاه 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فرا شهري

 مترمربع زیربنا 60هر  - هاي اجرایي ذیربطدر چارچوب ضوابط فني دستگاه 10 (7)تفكیک ممنوع رده محله اي و ناحیه اي تجهیزات شهري

 مترمربع زیربنا 60هر  - هاي اجرایي ذیربطدر چارچوب ضوابط فني دستگاه 16 (7)تفكیک ممنوع رده منطقه اي

 مترمربع زیربنا 60هر  - هاي اجرایي ذیربطب ضوابط فني دستگاهدر چارچو 20 (7)تفكیک ممنوع رده شهري و فرا شهري
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 نوع كاربري و رده عملكردي آن

حداقل نصاب 
مساحت در 
هاي تفكیک

 جدید )مترمربع(

حداقل عرض گذر 
دسترسي 
هاي درتفكیک
 جدید )متر(

حداكثر 
تراكم 
ساختماني 
 )درصد(

حداكثر  حداكثر ضریب سطح اشغال )درصد(
تعداد 
 طبقات
 )طبقه(

حداقل فضاي 
باز به ازاي هر 
 واحد مسكوني 
 )مترمربع(

.. .ا ما به ازاي زمین یا زیربنا)مترمربع( ی
 براي یک واحد جاي پارک

در طبقات همكف 
 و اول )پایه بنا(

در طبقات باالتر 
 )بدنه بنا(

-صنعتي
 كارگاهي

 (2)مترمربع زیربنا 40هركارگاه یا هر  - (3) 70 70 120( 4) 10 500 رده محله اي

 (2)مترمربع زیربنا 40هركارگاه یا هر  - (3) 70 70 120( 4) 12 500 رده ناحیه اي

 (2)مترمربع زیربنا 40هركارگاه یا هر  - (3) 60 60 120( 4) 16 1000 رده منطقه اي

 (2)بنامترمربع زیر 40هركارگاه یا هر  - (3) 50 50 120( 4) 20 2500 رده شهري و فراشهري

حمل و نقل و 
 انبارداري

 طبقاتي( پاركینگجزمترمربع زیربناي مفید)به40هر  - 7-2( 5) 70-40( 5) 70-40( 5) 440-60( 5) 16 750 رده منطقه اي

 (طبقاتيپاركینگجزمترمربع زیربناي مفید)به40هر  - 7-2( 5) 70-40( 5) 70-40( 5) 440-60( 5) 16 1500 رده شهري و فراشهري

 (6) - 7 50 60 320 18 750 مسكوني-تجاري

 (6) - 9 50 70 440 20 1500 خدماتي-يادار-تجاري

 (6) - 3 50 50 120 18 750 كارگاهي-تجاري

 (6) - 3 60 60 180 16 500 كارگاهي-مسكوني

 گیري قرار گیرد.تواند مبناي تصمیمصیلي نميدهد و به تنهایي و بدون توجه به سایر شرایط مندر  در مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفمندرجات جدول باال كلیات عمومي ضوابط و مقررات ساختماني طرح تفصیلي شهر ارومیه را نشان مي*
 كند.با تغییر مقطع آموزشي، عرض گذر دسترسي و تعداد طبقات و تراكم ساختماني مجاز تغییر مي ( 1)
 گیرد.پاركینگ موردنیاز قرار ميهركدام بیشتر باشد، مبناي تعیین تعداد  (2)
 به شرط رعایت تراكم ساختماني مجاز، تعداد طبقات و ارتفاع فاقد محدودیت است.( 3)
 تابعي از مساحت قطعه زمین است. (4)
 كند.بسته به نوع عملكردهاي این كاربري تغییر مي (5)
 شود.ر در ساختمان تعیین ميهاي مستقتعداد پاركینگ موردنیاز براساس ضوابط پاركینگ كاربري (6)
 عه ضوابط و مقررات طرح تفصیلي آورده شده است.وها در مجمها ممنوع است ولیكن حدنصاب مساحت زمین براي عملكردهاي این كاربريتفكیک زمین این كاربري(7)



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

136 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومسفصل 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختماني در حریم شهر
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 قررات شهرسازي و ساختمانی در حریم شهرم: ضوابط و مسوفصل 

برپایه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني در حریم شهر، مندر  در مجموعه ضوابط و مقررات اجرایي طرح 

(، نحوه استفاده از اراضي حریم شهر و مقررات سـاخت و 44تا  34تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه ) صفحات 

 ساز در آن به ترتیب زیر است:

 موارد مجاز استفاده از زمين -1

 پروريها، پرورش دام و طیور، آبزيبرداري از اراضي كشاورزي و باغ( ایجاد و بهره1-1

هـاي هاي كالن مقیـاس شـهري بـر اسـاس طـرحبرداري از تأسیسات و تجهیزات و كاربري( ایجاد و بهره1-2

 مصوب 

هاي روستایي، شبكه راه آهن، فرودگاه و تأسیسات ذیربط راههاي بین شهري، برداري از جاده( احداث و بهره1-3

 هاي مصوبآنها براساس طرح

 هاي مصوببرداري از محوطه مشاغل مزاحم براساس طرح( ایجاد و بهره1-4

هـاي خـدماتي در داخـل محـدوده روسـتاها، طبـق برداري از واحدهاي مسكوني و كـاربري( احداث و بهره1-5

 ضوابط و مقررات قانوني ذیربط  هاي هادي مصوب وطرح

 هاهاي موجود با سطح اشغال و تراكم كنوني آن( تخریب و بازسازي ساختمان1-6

 مترمربع 50( توسعه واحدهاي مسكوني موجود تا 1-7

 هاي موجود( تعمیر اساسي ساختمان1-8

ه انـدازه موردنیـاز همـان زمـین هاي كشاورزي و باغداري، بـ( احداث تأسیسات موردنیاز براي انجام فعالیت1-9

 كشاورزي و یا باغ 

هاي صنعتي، پارک و شهرک فناوري در چارچوب ضوابط و مقررات مـالک عمـل برداري از شهرک( بهره1-10

 هاي مصوبطرح

 

 موارد مشروط استفاده از زمين -2

 حرایم و اجازه مراجع ذیربط( استفاده از اراضي داخل حرایم قانوني، مشروط به رعایت ضوابط و مقررات این 2-1

هاي پیشنهادي و رعایت ضـوابط و مقـررات برداري از تأسیسات گردشگري و اقامتي در پهنه( ایجاد و بهره2-2

 مالک عمل

 ( توسعه محدوده شهر در پهنه اراضي مناسب آن، مشروط به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران2-3
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 موارد استفاده ممنوع از زمين -3

 ( احداث شهر، شهرک، مجتمع یا كانون سكونتي جدید1-3

 ( تغییر كاربري اراضي كشاورزي و باغات، فضاي سبز و ...2-3

 ها و كارخانجات صنعتي( ایجاد كارگاه3-3

 ( سایر موارد ذكر نشده در باال4-3

 

 ها الزامی است: عالوه بر موارد فوق، رعایت موارد زیر در استقرار کاربري -4

ي حـریم ویـژه در زمینـهمحیطـي سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت )بـهضوابط و اسـتانداردهاي زیسـت (1-4

ها در ها و سایر عناصر موردنظر، استقرار كاربريها تا سكونگاهمحیطي شهر و فاصله محل استقرار كاربريزیست

 محیطي و ...(هاي مشمول ارزیابي زیستهاي حفاظت شده، استقرار كاربريپهنه

ها ها و چاههاي شبكه آب و برق و گاز و مخابرات، رودخانه( ضوابط و مقررات حرایم قانوني )مانند حریم راه2-4

 و قنوات و ...(

هـا در داخـل هاي صنعتي و صنایع كوچک در ارتباط با اسـتقرار كـاربري( ضوابط و مقررات شركت شهرک3-4

 هاي فناوريها و نواحي صنعتي و شهرکشهرک

 هاي فناوريها در داخل پارکابط و مقررات وزارت علوم و تحقیقات در ارتباط با استقرار كاربري( ضو4-4

بـرداري از واحـدهاي ( ضوابط و مقررات مربوط به اخذ مجوزهـاي قـانوني بـراي احـداث و تجهیـز و بهـره5-4

 خدماتي  -تولیدي

 ها ار كاربريهاي قانوني ذیربط براي استقرها و كمیسیون( تأییدیه كمیته6-4

 ي روستاهاها در داخل محدودههاي هادي روستایي براي استقرار كاربري( ضوابط و مقررات طرح7-4

( ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در ارتباط با ساخت و ساز در عرصـه و حـریم آثـار 8-4

 میراث فرهنگي و تاریخي

 هاي اجرایي و ملحقات آنها و آیین نامهاغ( قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و ب9-4

 ( سایر ضوابط و مقررات قانوني ذیربط 10-4
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 ضوابط تفکيك5- 

( هرگونه تفكیک اراضي منوط به اجازه مراجع قانوني ذیربط و در چارچوب ضوابط و مقـررات مـالک عمـل 1-5

 مجاز است.

جهـاد كشـاورزي و در چـارچوب قـانون حفـظ  ( تفكیک اراضي كشاورزي و باغات منوط به اجازه سـازمان2-5

 كاربري اراضي زراعي و باغها و آئین نامه اجرائي آن مجاز است.

 تفكیک اراضي حفاظتي ممنوع است.  (3-5

رات ابط و مقـرتفكیک اراضي داخل محدوده روستاها منوط به اجازه مراجع قانوني ذیربط و رعایـت ضـو  (4-5

 قانوني و طرحهاي مصوب آنها مجاز است. 

هكتـار و  5ات هكتار ، اراضي باغـ 20هكتار، اراضي زراعي دیم  10صاب تفكیک اراضي زراعي آبي حد ن (5-5

 هكتار است. 30اراضي مرتعي 

كیک نجام هرتفانظارت بر هرگونه تفكیک در حریم شهر برعهده شهرداري است . مالكان اراضي قبل از   (6-5

 نمایند. الزم را از شهرداري اخذباید پروانه )تائیدیه (

 ضوابط ساخت و ساز  -6

اكثر مانند سطح اشغال ، حـداكثر تـراكم سـاختماني، حـداحداث مسكن و ضوابط و مقررات حاكم بر آن )  (1-6

ارچوب زي و در چـتعداد طبقات و...(  در اراضي كشاورزي و باغات منوط به اجازه سازمان جهاد كشـاور

 ایي آن مجاز است . هاي اجرنامهقانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و آیین

ع ذیربط جازه مراجاحداث سایر مستحدثات مجاز و مشروط و ضوابط و مقررات ساختماني آنها ، منوط به ا  (2-6

 و رعایت ضوابط و مقررات قانوني مالک عمل مرتبط با آنها مي باشد. 

 ان اراضيمالك نظارت بر هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمراني در حریم شهر برعهده شهرداري است ،  (3-6

 ا اخذ نمایند. ه( الزم رقبل از انجام هرگونه عملیات ساختماني و عمراني باید از شهرداري پروانه )تاییدی

 اخل حریم ممنوع است. هاي سكونتي جدید در دها و كانونها ، مجتمعاحداث شهرها، شهرک  (4-6
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 ضوابط تکميلی احداث مراکز خدماتی و صنعتی -7

( هـا و روسـتاهاومي در داخل اراضي حریم )به اسـتثناي داخـل محـدوده آبادياحداث مراكز آموزش عم  (1-7

 ممنوع است.

اضي مرتعي هر( در ارشاحداث مراكز آموزش عالي )با تأكید بر ترجیح استقرار در اراضي گلمان و یا داخل   (2-7

داقل حه رفته شدو یا دیم بالمانع است، به شرط آن كه دسترسي آن مركز تأمین شده و زمین در نظر گ

 هكتار مساحت داشته باشد.  5

فاظـت سـازمان ح احداث مراكز دفن و انباشت زباله و كارخانه كمپوست در اراضي حریم منوط بـه تأییـد  (3-7

زبالـه و  محیط زیست )پ  از انجام ارزیابي زیست محیطي( است. در هر حال، محـل دفـن و انباشـت

 كارخانه كمپوست باید داراي شرایط زیر باشد :

 استقرار در جهت وزش باد غالب به شهر عدم  -

 كشي و زهكشي زمینامكان كانال -

 آبگیر نبودن زمین و دسترسي به آب كافي -

شود. در موارد بسیار نادر لزوم ها و نواحي صنعتي پیشنهاد مياحداث كارخانجات صنعتي در داخل شهرک  (4-7

ذیربط(  تأیید و تصویب كلیه مراجع)با  هاو نواحي صنعتياستقرار كارخانجات صنعتي در خار  از شهرک

 محل استقرار آنها باید داراي شرایط زیر باشد : ، زمین

ود، ایجـاد درصد از زمین باید به فضاي سبز اختصاص داده شـ 20هكتار ) 5حداقل مساحت زمین  -

اخـل آن الزامـي متر در گرداگرد كارخانـه و در د 5یک نوار سبز با درختان بلند به عرض حداقل 

 است(.

 در اراضي مرتعي یا دیم قرار داشته باشد. -

 داراي دسترسي مناسب باشد.   -

 ها و نواحي صنعتي باید موارد زیر رعایت شود: در احداث شهرک  (5-7

 هكتار 20هكتار و نواحي صنعتي  50هاي صنعتي حداقل مساحت براي شهرک -

 در اراضي مرتعي یا دیم قرار داشته باشد. -
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 ي باشد.داراي دسترسي مناسب و آب كاف -

 گیر نباشد.ها و مسیرهاي سیلي خطر باالي گسلدر محدوده -

ها )و از آن جمله، جریان هوا هاي طبیعي زمین به صورتي باشد كه قابلیت پاالی  آلودگيویژگي -

 را داشته باشد.  ( …ها و براي خار  كردن آلودگي

 عایت شود.  در صورت ضرورت احداث گورستان در اراضي حریم، موارد زیر باید ر  (6-7

 در محدوده حرایم منابع آب و سفره هاي آب زیرزمیني نباشد.  -

 هكتار باشد. 50در اراضي مرتعي یا حفاظتي مستقر شود و مساحت آن حداقل  -

 د شود. متر از درختان بلند ایجا 20در اطراف داخل گورستان نوار سبزي به عرض حداقل  -

 عمده روستایي نباشد.هاي در جهت وزش باد غالب به شهر و سكونتگاه -

 هاي زیرزمیني در محل گورستان به اندازه كافي پایین باشد.سطح آب -

)در جهـات  سال آینده وجـود نداشـته باشـد. 20امكان قرار گرفتن آن در داخل شهر در حداقل  -

 توسعه كالبدي شهر نباشد(

 آوري و دفع بهداشتي فاضالب غسالخانه خود باشد.داراي سیستم جمع -

 را تأمین كند. …ها، مراكز فعالیتي و صله خود از سكونتگاهحداقل فا -

 براي احداث كشتارگاه دام و طیور در محدوده حریم، موارد زیر باید رعایت شود.  (7-7

 در اراضي مرتعي یا حفاظتي قرار گیرد.     -

 جاد شود.متر از درختان بلند ای 10در اطراف داخل كشتارگاه، نوار سبزي با عرض حداقل  -

 ت وزش باد غالب به شهر نباشد.در جه -

 هاي زیرزمیني در محل كشتارگاه به اندازه كافي پایین باشد.سطح آب -

 آوري و دفع بهداشتي ضایعات و فاضالب خود باشد.داراي سیستم جمع -

 را تأمین كند.  …ها، مراكز فعالیتي و حداقل فاصله خود از سكونتگاه -

  محیطي باشد.داراي تأییدیه ارزیابي زیست -

هاي مجاز براي استقرار در اراضي حریم ضوابط و مقررات ساختماني واحدهاي عملكردي كاربري -

 رسد. ، بسته به مورد، به تأیید و تصویب مراجع ذیربط مي
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 برسانی و ...ها ، لوله هاي آها، نهرها، برکهضوابط و مقررات حریم رودخانه - 1پيوست 
 

حریم، آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعي یا سنتي )كانال(، مرداب و بركه طبیعي اسـت كـه 

بالفاصله پ  از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق بـراي كمـال انتفـاع و حفاظـت آنهـا الزم اسـت. ضـوابط و 

 : 4ا و انهار به قرار زیر استهها، مسیلمقررات مربوط به بستر و حریم رودخانه

متر خواهـد  20ز یک تا اها اعم از اینكه آب دائم یا فصلي داشته باشند ( حریم انهار طبیعي یا رودخانه1-1پ

ر بـه الیـه بسـت بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعي یا مسیل از هر طرف منتهـي

 گردد.عیین ميهاي تابعه آن توسیله وزارت نیرو و شركت

ور كلـي طبـق مصـوبه شـورایعالي طها به در محدوده شهرها، حریم انهار طبیعي و رودخانه( 1-1-1پ

خواهـد  اي، حسب مورد اعالممعماري و شهرسازي تعیین و پ  از موافقت شركت آب منطقه

 شد. 

شـده براسـاس  حـداثهاي اها و كانالها، نهرهاي طبیعي، مسیلبه طور كلي حریم رودخانه(1-1-2پ

زارت از طـرف و  الیه بستر طبیعي و یا دیواره احداث شده كانـالظرفیت آبدهي آنها، از منتهي

 هاي تابعه آن به قرار زیر تعیین شده است:نیرو و یا شركت

 متر. 15تا  12ز هر طرف امیزان حریم  -مترمكعب در ثانیه  15آبدهي )دبي( بی  از ( 1-1-2-1پ

 متر. 12تا  8ز هر طرف امیزان حریم  -مترمكعب در ثانیه  15تا  10بي( از آبدهي )د( 1-1-2-2پ

 متر. 8تا  6ز هر طرف امیزان حریم  -مترمكعب در ثانیه  10تا  5آبدهي )دبي( از ( 1-1-2-3پ

 متر. 6تا  4ز هر طرف امیزان حریم  -مترمكعب در ثانیه  5تا  2آبدهي )دبي( از ( 1-1-2-4پ

 متر. 2تا  1ز هر طرف امیزان حریم  -مترمكعب در ثانیه  2لیتر تا  150بي( از آبدهي )د( 1-1-2-5پ

 متر.1ز هر طرف امیزان حریم  -لیتر در ثانیه  150آبدهي )دبي( كمتر از ( 1-1-2-6پ

ر ( دزهكـ  و غیـره انداز،در مواردي كه در طراحي كانال، تأسیسات تبعي )راه سروی ، گل(1-1-3پ

لیه تأسیسات امتر از منتهي 2منظور شده باشد، حریم مرتبط با فاصله یک طرف یا طرفین آن 

 شود. مذكور براي حفاظت آنها درنظر گرفته مي

                                                           
ه وسـيله است که در هر محل با توجه به داغ آب، حداکثر طغيان با دوره هاي برگشت متفاوت و آمارهاي هيدرولوژیکی بـ و یا مسيلبستر آن قسمت از رودخانه،  -4

 وزارت نيرو یا شرکتهاي آب منطقه اي تعيين می شود. 
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زارع و ثي واقع در داخل مـهاي آبیاري و زهكشي و انهار طبیعي و احداها، انهار، شبكهكانال( 1-1-4پ

، هـا مـورد اسـتفاده اسـتاغكصد هكتار كه براي آبیاري همان مزارع و بـها تا مساحت یباغ

 داراي حریم نیستند. 

ته و ابق تـأثیري نداشـسـها و یا انهار طبیعي در بستر ها، مسیلتغییرات طبیعي بستر رودخانه ( 2-1پ

 واهد شـد وبستر سابق كماكان در اختیار حكومت اسالمي است، لیكن حریم براي آن منظور نخ

 حریم براساس بستر جدید تعریف خواهد شد.

بایستي حجم ن ميشورایعالي شهرسازي و معماري ایرا 7/5/1370وزارت نیرو براساس مصوبه  ( 3-1پ

هـاي را در دوره هاي واقع در شهرها و محدوده استحفاظي آنهاها، انهار و مسیلسیالب رودخانه

-حر مطالعات طرساله، در نقاط ورود به شهر تعیین و براي استفاده د 100و  50، 25، 20تناوب 

ازي و و شهرسـراه  هـايهاي جامع و تفصیلي و هادي، حسب درخواسـت در اختیـار وزارتخانـه

 كشور قرار دهد. 

شـد، ناوب دیگري نیز مورد نیـاز باهاي تدر مواردي كه به دلیل اهمیت مسئله، بررسي دوره( 1-3-1پ

 بایست اعالم نظر نماید.وزارت نیرو حجم سیالب مربوطه را نیز مي

یي، ط و مقررات اجراهاي موجود در شهر براساس ضوابها و مسیلاي بستر و حریم رودخانهپهن ( 4-1پ

 ( مالک عمل است.1371مصوب شورایعالي شهرسازي و معماري )

 متر است.  15اي به شعاع هاي تأمین آب مشروب دایرهحریم  چاه (5-1پ

در  هاي شهر تنهاها و كانالمسیلها، احداث تأسیسات شهري ضروري در حریم نهرها، رودخانه (6-1پ

 باشد.پذیر ميحد محدود و با كسب مجوز از وزارت نیرو امكان

 تي بـر اسـاس مـادههاي شهر بایسها، نهرها و مسیلهاي واقع در مسیر و حریم رودخانهزمین( 7-1پ

نیرو  توطه )وزار( قانون توزیع عادالنه آب به بهاي عادالنه روز توسط دستگاه اجرایي مرب43)

وب م اضافي مصـو شهرسازي، در رابطه با حری راهدر رابطه با حریم مرتبط با دبي آب، وزارت 

 اد شـده درشورایعالي شهرسازي و معماري( از مالكان خریداري و ساخت و سازهاي دائم ایجـ

 بستر و حریم آنها آزاد گردد.

هاي خطي و در شهر جهت احداث پارکهاي موجود ها، نهرها و كانالاستفاده از حریم رودخانه( 8-1پ

هـاي سـبک و فصـلي جهـت عملكردهـاي هاي عمومي و تفریحي و احداث سرپناهگردشگاه

هـاي فصـلي و ه مناسب و رعایت مسائل فنـي طغیـانپذیرایي و ورزشي با درنظر گرفتن ساز
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 ها، مجاز است.حجم دبي سیالب و مشروط به تهیه طرح اختصاصي جهت مسیل

شـرط  هاي شهر بـهیلها و مسبرداري از درختان مثمر موجود واقع در حریم رودخانهبهره ادامه (9-1پ

 عدم افزای  درختان، بالمانع است.

ها، نهرها و روي رودخانه هرگونه ساخت و ساز دائم براي هر نوع فعالیتي در حریم انهار و یا بر (10-1پ

قـوقي حهـا توسـط افـراد حقیقـي و هاي احداث شده مـرتبط بـا آنهاي طبیعي و كانالمسیل

 خصوصي، ممنوع است.

یعـي و مسـیل و اي در هر مورد كه بستر و حـریم رودخانـه و نهـر طبهاي آب منطقهشركت( 11-1پ

به  قتضي كتباًمنمایند، مراتب را به طریق مرداب و بركه طبیعي را به طور موضعي تعیین مي

-عالمیـهتاسري، موضوع از طریق پخ  امتقاضي اعالم و در مورد تعیین بستر و حریم سر

ودخانه و رسد كه بستر و حریم رنفع ميهاي محلي )براي یک نوبت( به اطالع اشخاص ذي

اشـخاص  نهر )طبیعي، سنتي( و مسیل و مرداب و بركه طبیعي مورد نظر تعیـین گردیـده و

ه بوطه مراجعتوانند براي كسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شده، به شركت آب مرمي

اعتراض خـود  و چنانچه اعتراضي داشته باشند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اطالعیه،

 تر و حـریمرا به شركت مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند، چنانچه اعتراض نسبت به بسـ

راض را به اي مربوطه، اعتتعیین شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه

صالح و یک نفر كارشناس حقوقي كه از بین وني مركب از دو نفر كارشناس فني ذيكمیسی

 ید.نماشوند، ارجاع ميترین كارشناسان شركت با ابالغ مدیرعامل منصوب ميمجرب

ان س یا كارشناسكمیسیون مذكور در فوق پ  از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشنا (12-1پ

ا مورد باشد آن ر و در صورتي كه با بستر و حریم تعیین شده، موافقرا مورد بررسي قرار داده 

-يارشناسان ذدهد، در غیر این صورت بعد از اخذ توضیحات از كارشناس یا كتأیید قرار مي

میسـیون ربط، نظر خود را به شركت اعالم خواهد نمود، چنانچه توضیحات مـذكور بـراي ك

د كند یمحل را بازد ساً یا به وسیله كارشناسان دیگري،تواند رأكننده نباشد، كمیسیون ميقانع

 سیون قطعيو سپ  نظر خوی  را در مورد بستر و حریم به شركت اعالم دارد. نظر این كمی

 بوده و به منزله نظر وزارت نیرو است. 

نهـایي  گـذارياي نسبت به عالمتالذكر، شركت آب منطقهپ  از اعالم نظر كمیسیون فوق( 13-1پ

اي از نقشه مربوط به بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخهحد 

بستر و حریم را براي اطالع به اداره ثبت اسناد و امالک، بخشداري و شهرداري حوزه عمـل 
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ارسال و نیز مراتب را به ژاندارمري و شهرباني اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشـخاص بـه 

 همكاري مأمورین انتظامي جلوگیري خواهد كرد. بستر و حریم با 

، نهـر، ر كنار رودخانهدادارات ثبت اسناد و امالک مكلفند، در موقع تحدید حدود امالک واقع ( 14-1پ

لک مـورد هاي آبیاري و آبرساني و زهكشي، وضعیت ممسیل، مرداب و بركه طبیعي و شبكه

ز آن را نقشه ملک مشخص و یک نسخه االذكر در روي ثبت را نسبت به تأسیسات آبي فوق

ربـط ي ذياهاي آب منطقههمراه با توضیحات الزم براي تعیین حد بستر و حریم به شركت

ت ثبـت هاي مذكور حد بستر و حریم تأسیسات آبـي را مشـخص و بـه اداراارسال تا شركت

اي منطقه آبهاي اعالم كنند. ادارات ثبت در چنین مواردي تنها پ  از وصول پاسخ شركت

 الذكر، مجاز به صدور سـند مالكیـت خواهنـدمبني بر تعیین حد بستر و حریم تأسیسات فوق

 بود. 

هـا و نهادهـاي نها و همچنین سـازماهاي دولتي و شهرداريوزارتخانه و مؤسسات و شركت( 15-1پ

تر و م، بسه الزهاي مربوط به خود و صدور پروانوابسته به دولت مكلفند، قبل از اجراي طرح

نـوع  ا استعالم نمایند. هـرهاي طبیعي رها و بركهها و مردابحریم رودخانه و انهار و مسیل

 تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نیرو است. 

سـتر كـه باقیمانده ب چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعي، مسیل به صورت طبیعي تغییر نماید و (16-1پ

 ي آب و بـرقهاشود و كماكان در اختیار دولت است، براي اجراي طرحده نامیده ميبستر مر

 ي به صورتهاي متقاضقابل استفاده باشد با حدود مشخصي از طریق وزارت نیرو به دستگاه

یـد بندي و سایر شرایط مربـوط در سـند واگـذاري قسازي و كنارهاجاره واگذار و نحوه آماده

 خواهد گردید.

وافقـت هـا بـا مي، مسـیلها، انهار طبیعـعبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه (17-1پ

 اهد بود.هاي ذیربط خووزارت نیرو بالمانع است. ولي مسئولیت حفاظت آنها با دستگاه

د زم را در مورها تصمیم الاي با همكاري شهرداريدر داخل محدوده شهر، شركت آب منطقه (18-1پ

ارت نیـرو ها اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختالف نظر، تشخیص وزبودن مسیلمتروک 

 معتبر است.

داري از آب بـر، نهـر و مسـیل كـه بـراي بهـرهكشت موقت در آن قسمت از بسـتر رودخانـه( 19-1پ

 وورت اجـاره صاي ذیربط به مزاحمتي ایجاد ننماید، با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه

عیـاني و اوجـه حـق ایجـاد ولویت براي مجاورین بالمانع است، ولي مستأجر به هـی رعایت ا

و از  غرس نهال، درخت )به جزء زراعت سطحي( را ندارد. در صورت تخلـف، اراضـي مسـترد

 فعالیت وي جلوگیري خواهد شد.
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ه خسـارت ند كه در صورت بروز هرگونكنامه قید اي ذیربط باید در اجارهشركت آب منطقه( 1-19-1پ

 گونه مسئولیتي نخواهد داشت.ناشي از سیل و نظایر آن هی 

عیـین وردي تقاضـاي تها یا ادارات ثبت اسناد و امالک به صورت مچنانچه افراد یا شهرداري (20-1پ

كت نماید، شربحد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل را كه در مجاورت ملكي واقع است، 

یـرو تعیـین نا اخذ هزینه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت اي مكلف است بآب منطقه

این  ب مقرر درخواهد شد، نسبت به تعیین حد بستر و حریم هر یک از موارد یاد شده به ترتی

ر ک مورد نظـنامه اقدام نماید، مشروط به اینكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به امالآئین

 ه باشد.صالح تأیید شداحراز و توسط مراجع ذي

باشـد،  ورین وجود داشـتهسازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاچنانچه امكان دیواره( 21-1پ

ت اي ضمن مشخص نمودن مجاورین رودخانه یا نهر یا مسـیل، مشخصـاشركت آب منطقه

 بـه مجـاورین شـود، معلـوم وسازي حاصل ميهایي را كه در اثر دیوارهدیواره و مقدار زمین

خصـات م خواهد نمود تا در صورت تمایل به شركت مراجعـه و بـا قبـول شـرایط و مشاعال

اختیار  ه احداثي درخذ اجاره مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیوارأسازي براي دیواره

 تواند پ  از تأمین میزان حریم كه بالفاصلهدولت جمهوري اسالمي ایران است. شركت مي

دم تمایل در صورت ع شود، باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یاي شروع ميبعد از دیوار احداث

 سازنده به دیگران اجاره دهد.
 

ت /47347هاي آبرساني شهري مطـابق مصـوبه شـماره حریم لوله هاي آبرسانی؛حریم لوله(22-1پ

 ت:هیئت وزیران تعیین و به قرار زیر اعالم گردیده اس 6/5/1371هـا مورخ  193

متـر از هرطـرف نسـبت بـه  3متر ) 6متر، دركل میلي 500هاي آبرساني باقطر حریم لوله( 1-22-1پ

 محور لوله(

 طرف نسبت به محور لوله( متر از هر 3متر ) 6متر، در كل میلي 800تا  500حریم لوله از ( 1-22-2پ

رف نسبت بـه محـور ر طهمتر از  5متر ) 10متر، در كل میلي 1200تا  800حریم لوله از ( 1-22-3پ

 لوله(

هر طرف نسـبت بـه محـور  متر از 6متر ) 12متر به باال، در كل میلي 1200حریم لوله از ( 1-22-4پ

 لوله(

ب شـوند، حـد خـارجي هاي آبرساني به موازات و در حریم یكدیگر نصدر صورتي كه لوله( 1-22-5پ

 شود. حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور مي
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 ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال برق  -2پيوست 
  
وزارت نیرو و به  20/3/1393مورخ  100/30/17814/93به پیشنهاد شماره  30/1/1394وزیران در جلسه هیأت

ـ ، حریم خطوط هوایي انتقال و توزیع 1346قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ( 18ماده )( 2استناد تبصره )

 یب كرد:نیروي برق را به شرح زیر تصو

 

 

 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نيروي برق

 :روندار ميكر در معاني مشروح به نامه اصطالحات زیدر این تصویب (1-2پ

 ابل كه بهاي از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دكل، هادي، مقره، و كخط برق: مجموعه( 1-2-1پ

 گیرد.ميمنظور انتقال و توزیع نیروي برق مورد استفاده قرار 

هاي زمیني و ها در طول خطوط هوایي و در كابلمحور خط: خط فرضي رابط بین مركز پایه( 1-2-2پ

 زیر سطح آب در طول خط.

هاي جانبي ديمسیر خط: نواري در طول خطوط برق، كه در خطوط هوایي حاصل از تصویر ها(1-2-3پ

ربوطه ق با عرض مستحدثه میر سطح آب، منطبهاي زمیني و زخط بر روي زمین و در كابل

 است.

 شود:حریم: حریم خطوط نیروي برق به دو نوع زمیني و هوایي تقسیم مي(1-2-4پ

ریک از هن كه عرض حریم زمیني: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمی(1-2-4-1پ

 است.نامه تعیین شدهاین دو نوار در این تصویب

ل ز اعمااي در هوا در امتداد هادي و به شكل مستطیل، ناشي حریم هوایي: نقاط(1-2-4-2پ

 گیرد:يهاي افقي و عمودي به شرح زیر كه هادي جریان برق در مركز آن قرار محریم
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حریم عمودي: فاصله عمودي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي قـائم  (1-2-4-2-1پ

 است.نامه تعیین شدهكه در این تصویب

حریم افقي: فاصله افقي در هوا از طرفین هادي جریان برق در راستاي افق كـه در  (1-2-4-2-2پ

 نامه تعیین شده است.این تصویب

 ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمي خطوط نیروي برق.  (1-2-5پ

 خــط فشــار ضـــعیف: خطــي كــه داراي ولتـــاژ كمتــر از یــک هـــزار ولــت اســـت.   (1-2-6پ

 داراي ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.خط فشار متوسط: خطي كه   (1-2-7پ

 خط فشار قوي: خطي كه داراي ولتاژ شصت و سه هزار ولت و باالتر است.  (1-2-8پ

 شود:يمحریم خطوط هوایي برق با توجه به ردیف ولتاژهاي مختلف به شرح زیر تعیین (2-2پ

ه صورت ز یک هزار ولت، بي برق كمتر احریم خطوط هوایي فشار ضعیف: حریم خطوط نیرو(2-2- 1پ

 باشد.متر مي (3/1زمیني بوده كه حداكثر آن )

 حریم خطوط هوایي فشار متوسط: (2-2-2پ

ي بوده یست هزار ولت به صورت زمینبحریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یک هزار تا (2-2-2-1پ

 باشد.متر مي( 10/2كه حداكثر )

ه كاژ سي و سه هزار ولت به صورت زمیني بوده ردیف ولت حریم خطوط نیروي برق(2-2-2-2پ

 باشد.متر مي( 5/3حداكثر )

یا  و( 2و )( 1ر خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهاي )حداقل میزان حریم د( 2-2-2-2-1پ

رط ور با شي مذكجایگزیني حریم هوایي به جاي حریم زمیني حداكثر تا مقادیر مندر  در بندها

 ابالغي ط فنيآن، براساس نوع هادي، ضواب سي به خطوط برق و كمال انتفاع ازوجود حق دستر

 شود.ن ميتعیی وزارت نیرو، عوارض طبیعي، موقعیت محلي و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو

 حریم خطوط هوایي فشار قوي:( 2-2-3پ

( 8) برابر ومیني نیروي برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت ز حریم خطوط( 2-2-3-1پ

 باشد.متر مي

خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یكصد و سي و دو هزار ولت به صورت زمیني و برابر  حریم( 2-2-3-2پ

 باشد.متر مي( 9)
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ابر ني و برحریم خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سي هزار ولت به صورت زمی( 2-2-3-3پ

 باشد.متر مي (9/11)

متر ( 14)برابر  نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمیني و خطوط حریم( 2-2-3-4پ

 باشد.مي

ني و رت زمیخطوط نیروي برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صو حریم(2-2-3-5پ

 باشد.متر مي( 25برابر )

كلي یا موردي تواند در داخل و خار  از محدوده شهرها به صورت وزارت نیرو مي( 1-5-3-2-2پ

حریم  قامت خط،ز استابراساس ضوابط فني ابالغي آن وزارت، موقعیت محلي و سایر شرایط و به شرط اطمینان 

االجراء الزم( 3هاي زمیني بند )از حریم( %30هوایي را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سي درصد )

 باشد:مي

و حریم  متر( 3اژ شصت و سه هزار ولت حریم افقي )در خطوط نیروي برق ردیف ولت (1-1-5-3-2-2پ

 باشد.متر مي( 6عمودي )

متر ( 5/4در خطوط نیروي برق ردیف ولتاژ یكصد و سي و دو هزار ولت حریم افقي )(2-1-5-3-2-2پ

 باشد.متر مي( 7و حریم عمودي )

تر و م( 5/6) درخطوط نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سي هزار ولت حریم افقي (3-1-5-3-2-2پ

 باشد.متر مي( 8حریم عمودي )

متـر و حـریم ( 9درخطوط نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حـریم افقـي )( 4-1-5-3-2-2پ

درخطوط نیـروي بـرق ردیـف ولتـاژ ( 5-1-5-3-2-2پباشد.متر مي( 10عمودي )

 متـر( 15متـر و حـریم عمـودي )( 20هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افقي )

 باشد.مي

در مواردي كه خطوط هوایي فشار قوي از عوارض طبیعي نظیر جنگل، كوه و دره عبور نماید و  ( 3- 2پ

همچنین در مواردي كه اعمال حریم زمیني دشوار باشـد، بـه پیشـنهاد شـركت بـرق مربـوط و 

ي هـاي هـوایتوان به صورت موردي حریمتصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فني و ایمني، مي
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را با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و كمال انتفاع از ( 2ماده )( 3مندر  در تبصره بند )

 آن، جایگزین حریم زمیني نمود.

اي كه قبالً خطوط نیروي برق در مورد توسعه محدوده شهر در اراضي و امالک خار  از محدوده( 4-2پ

هاي برق كماكان از حـق حـریم و شركت با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو

 نمایند.استفاده مي

نامه بـه هاي ولتاژ مذكور در ایـن تصـویبهاي ولتاژي در آینده بین ردیفدر صورتي كه ردیف( 5-2پ

وجود آید حریم زمیني و یا هوایي آن به تناسب حریم نزدیكترین ردیف ولتاژ باالتر آن تعیـین 

 خواهد شد.

 باشد.یص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت نیرو ميتعیین و تشخ( 2-5-1پ

 

هرگونه عملیات ساختماني و اقداماتي نظیر ایجاد تأسیسات صنعتي، مسكوني، مخازن سـوخت، ( 6-2پ

انبارداري و تأسیسات دامداري یا باغ یا درختكاري در مسیر و حریم زمینـي و هـوایي خطـوط 

فقط اقداماتي از قبیل زراعت فصلي و سطحي، حفظ  انتقال و توزیع نیروي برق ممنوع است و

یا كاشت درختان كم ارتفاع، حفرچـاه و قنـوات بـدون اسـتفاده از دكـل حفـاري، اكتشـاف و 

سازي و احداث شبكه آبیاري مشروط براینكه مانعي براي دسترسي به برداري از معادن، راهبهره

مایـد و سـبب ایجـاد خسـارت بـراي هاي برق ایجاد ننخطوط برق براي وزارت نیرو و شركت

 نامه بالمانع است.این تصویب( 8تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده )

تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایي محل و سـایر شـرایط توسـط ( 2-6-1پ

 ربط اعالم خواهد شد.وزارت نیرو با كسب اطالع از مراجع ذي

هاي خطـوط نبایـد در سـازي در اطـراف پایـهه آبیاري، حفر چـاه و قنـوات و راهایجاد شبك( 2-6-2پ

برداري از معادن باید با رعایت ضـوابط ها انجام گیرد. بهرهپایهمتر از پي( 3اي كمتر از )فاصله

اي بیشتر از حریم زمیني مربوط به آن خط از فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله

 اي آن انجام پذیرد.هاطراف پایه

 استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.( 2-6-3پ

 

هایي كـه در محـدوده زیـر حـریم هـوایي در خـار  از مسـیر و آن قسمت از بام ساختمان( 2-6-4پ

درجـه باشـد. در صـورتي كـه ( 45هاي زمیني و هوایي قرار دارد، باید با شیب بـی  از )حریم
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متر از حریم عمودي داشته باشند ( 4اي بی  از )تمانهاي موضوع این تبصره فاصلهسقف ساخ

 رعایت این تبصره الزامي نیست.

نامه اقـدام بـه عملیـات و تصـرفاتي در مسـیر و اشخاصي كه بر خالف مقررات ایـن تصـویب( 7-2پ

حض اعـالم هاي زمیني و هوایي و در زیر حریم هوایي خطوط برق نمایند، مكلفند به محریم

هاي برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفـع وزارت نیرو و یا شركت

آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیراین صورت براساس الیحه قانوني رفع تجاوز از 

 شود.ـ عمل مي1359تأسیسات آب و برق كشور ـ مصوب 

 

آالت و زي، كشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشینساكلیه عملیات مربوط به راه( 8-2پ

مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروي برق و در زیر حریم هوایي توسط اشخاص حقیقي یا 

حقوقي باید با رعایت اصول حفاظتي به منظور جلوگیري از بروز خطرات جاني و ورود خسارات 

هاي برق وزارت نیرو، استعالم سازي قبالً از شركتو راهمالي باشد و در مورد حفر چاه، قنوات 

ربط باید ظرف یک مـاه از تـاریخ هاي ذيو اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر شركت

 وصول درخواست اعالم شود.

 

متر به صورت افقي و تا دو متر به صورت هاي برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیمحریم كابل( 9- 2پ

باشـد و در مـواردي محور كابل مطابق ضوابط فني وزارت نیرو با حق دسترسي ميعمودي از 

كشي آب، فاضالب، گاز و مانند آن تقاطع كه كابل با سایر تأسیسات شهري از قبیل تلفن، لوله

 نماید ضوابط فني متداول شبكه انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شود.

 

صوب خطوط نیروي بـرق توسـط اشـخاص حقیقـي و حقـوقي رعایت حریم و ضوابط فني م( 10-2پ

آهـن، الزامي است و در هر مورد كه تأسیسات زیربنایي جدید مانند خطوط مخابراتي، راه و راه

نفت، گاز، آب و فاضالب با خطوط نیروي برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل 

گردد. در مواردي كـه خطـوط ربط انجام ميهاي برق ذيبا اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شركت

جدید نیروي برق از روي تأسیسات زیربنایي موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه 

 ربط الزامي است.هاي ذيبا هماهنگي دستگاه
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به منظور اطالع صاحبان اراضي و امالک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروي بـرق و جلـب ( 11-2پ

به اجراي مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شركتهاي برق از طریق نشر توجه آنان 

آگهي در جراید و یا سایر وسایل مقتضي قابل استناد، آغاز اجراي عملیات احداث خط نیـروي 

 كند.برق را اعالم مي

 

ازایي بـه نامه و پرداخت مابـههاي خطوط برق در اجراي این تصویبدر صورت كاه  حریم( 12-2پ

هاي بـرق، هاي پیشین و براسـاس مسـتندات موجـود توسـط شـركتدلیل اعمال محدودیت

هاي پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت كارشناسي روز با رعایـت محدودیت

 شود.مقررات مربوط مرتفع مي

هـاي ق بـه بخ هاي خطوط برق واقع در معابر عمومي و یـا اراضـي متعلـچنانچه حریم( 1-12-2پ

عمومي و دولتي و یا نیروهاي نظامي و انتظامي كاه  یابد، امالک یا اراضي آزاد شده بـدون 

دریافت هرگونه وجهي به دستگاه اجرایي مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضي برابـر 

 ربط مصوب اقدام خواهد شد.هاي توسعه و عمران كالبدي ذيبا طرح

 

 شود.مي 8/10/1347مـورخ  29052نامـه شـماره نامـه جایگزیـن تصـویبیباین تصـو( 13-2پ
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 ضوابط و مقررات حریم مخابرات -3پيوست 
 

 LCTمتري مراكز 500متر در حریم  50هایي با ارتفاع بی  از احداث ساختمان ( 1-3پ

(Local Central Transit ) .مطلقاً ممنوع است 

س گیرنـد، براسـاقرار مـي ..…اكز ها در مسیر ارتباطي، مرري كه ساختماندر موارد دیگ( 1-1-3پ

ت بـر هاي تفصیلي موجود كه حرایم مخابرات و مسیرهاي مورد نظـر شـركت مخـابرانقشه

 روي آنها منعك  گردیده است، دریافت مجوز از شركت مخابرات الزامي است.

 ضروري است. رعایت حریم امنیتي مراكز فني مخابرات، الزم و (2-3پ

 ابرات ممنوع است. احداث هرگونه ساختمان در حریم امنیتي مراكز فني مخ( 1-2-3پ

ي و عایت جوانب فناستقرار بخشي از عملكردهاي تأسیسات و تجهیزات شهري )نظیر تلفن(، با ر( 3-3پ

 هاي مسكوني و فضاي سبز بالمانع است.تأیید كمیسیون فني شهرداري در كاربري

هاي عمومي ربريهاي تأسیسات و تجهیزات شهري مرتبط با مخابرات به عنوان كاكاربريسطح ( 4-3پ

  هاي جامع و تفصیلي مناطق، مشخص و تثبیت خواهند شد.هاي طرحدر نقشه

-(، مي29/3/1350( قانون تأسی  شركت مخابرات )7هاي تابعه موضوع ماده )شركت و شركت ( 5-3پ

 ل مخـابراتيها و معابر عمومي بـه نصـب وسـایدر طول شاهراه توانند در صورت لزوم و احتیا 

بر و شرف به معامتوانند از دیوار مستغالت و اماكن دولتي و خصوصي اقدام نمایند و همچنین مي

ه ر نشـود، بـاراضي تا آنجائي كه موجب زیان و خرابي و سلب استفاده متعارف از امـالک مـذكو

هـاي ابـلكپایه و مقره و جعبـه انشـعاب و مسـیر عبـور منظور نصب وسایل مخابراتي از قبیل 

 ارتباطي استفاده نمایند.

 راه یا شهرداري جلب شود. ها قبالً باید موافقت وزارتدر مورد حفاري مسیر كابل( 1-5-3پ

ماید كه نر و یا تجدید ساختمان اقدام در صورتي كه مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمی( 2-5-3پ

كلفنـد مهـاي تابعـه الذكر باشد، شركت و شـركتغییر محل وسایل مخابراتي فوقمستلزم ت

م راتي اقداحداكثر ظرف یک ماه از تاریخ اطالع به شركت نسبت به تغییر محل وسایل مخاب

د رد نظـر خـونمایند و در پایان مهلت مذكور مالک مجاز خواهد بود كه نسبت به عملیات مو

 ه آن حق مطالبه غرامت نخواهند داشت. هاي تابعاقدام نماید و شركت

هاي خود را شركت مخابرات مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد دید موجي دستگاه (6-3پ
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-ها با تأیید وزارت مربوطه پ  از تصویب هیأت وزیران بـه شـهرداريدر مركز و شهرستان

هـاي هیأت وزیران، پروانه ها مكلفند طبق تصویب نامههاي مربوطه اعالم نماید. شهرداري

 ساختماني را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجي صادر نمایند.

اضاي شـركت مخـابرات، مراجـع در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تق( 1-6-3پ

 اهند كرد.ها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواجرائي شهرداري

كه در مسیر خطوط ارتباطي هوائي و یا زمیني موانعي از قبیل درخت یا جوي آب  در صورتي( 7-3پ

تواند در صورت عدم توافق بـا مالـک بـه و امثال آن وجود داشته باشد، شركت مخابرات مي

 ( اقدام نماید. 29/3/1350( قانون تأسی  شركت مخابرات )12ترتیب مقرر در ماده )
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 وابط و مقررات حریم خطوط انتقال گاز طبيعی و تأسيسات مربوطهض -4پيوست 

گـاز  له شـركت ملـيشود كه به وسـیاي از طرفین خطوط لوله انتقال گاز اطالق ميحریم خطوط گاز، به منطقه

گونه دخـل شود و هريمهاي فني و تعمیرات و نگهداري خطوط انتقال گاز تحصیل ایران به منظور تأمین نیازمندي

ن ممنوع آشاورزي در كسازي و عملیات صرف و فعالیت اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از ایجاد بنا، تأسیسات راهو ت

 است. ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال گاز طبیعي به قرار زیر است: 

هاي برداشت مخلوط ها از نظر ممنوعیتحداقل حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه( 1-4پ

 متر از هر طرف خطوط لوله است.  250اي انهرودخ

 مربع به داخل مراكز جمعیتي ممنوع است. پوند بر این  300ورود خطوط لوله گاز با فشار بی  از ( 2-4پ

د. حـریم ر نظر گرفته شوهاي تقلیل فشار بایستي الزاماً در خار  از محدوده شهر دمحل ایستگاه ( 3-4پ

 شد. بامتر از حصار اطراف آنها مي 30هاي تقلیل فشار، ایستگاه

 
 

 حریم خطوط لوله گازرساني در داخل محدوده شهر به قرار زیر است: ( 4-4پ
 

 حریم از هر طرف )متر( قطر خارجی لوله )اینچ(

 25 این  6كمتر از 

 50 این  18تا  6

 100 و بیشتر 18

 

 

و در  مسیرهاي مـوازي هاي گاز دردار لولههاي خطوط هوائي انتقال نیرو از جحداقل فاصله پایه( 5-4پ

 ها به قرار زیر است: تقاطع
 

 حداقل فاصله )متر( ولتاژ

 5/0 ولت 380و  220

 2 كیلوولت 20

 7 كیلوولت 63

 10 كیلوولت 132

 20 كیلوولت 320

 
 
 
 
 
 



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

157 
  

 

زیـر  وازي بـه قـراراي مـهاي گاز در مسیرههاي زیرزمیني برق از جدار لولهحداقل فاصله جدار كابل( 6-4پ

 است: 
 

 حداقل فاصله )متر( ولتاژ

 1 ولت 380و  220

 2 كیلوولت 20

 34 كیلوولت 63
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 حریم امنيتی اماکن نظامی و انتظامی  -5پيوست 

رتي میه، در صـودر زمان اجراي این مجموعه ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي طرح تفصیلي ارو مقدمه:

 -تعیین حریم حفـاظتي قانون 2برمبناي ماده  "رده حفاظتي اماكن و تأسیسات كشور و تعیین حدود حریم آنها"كه 

نیت ملي انجام مجل  شوراي اسالمي، توسط شوراي عالي ام 19/5/1393امنیتي اماكن و تأسیسات كشور مصوب 

انتهـاي  قـانون در )مـتن كامـل ایـن د.شوشده و به دستگاههاي اجرایي ابالغ شده باشد، جایگزین این پیوست مي

 همین پیوست آورده شده است.(

زامي است، تا یم آن( الحریم امنیتي براي اماكن نظامي با رعایت اصول حفاظتي استاندارد )در محدوده شهر و حر

شـود و انعت گیري و ممها جلوبا اعمال آن از ایجاد تأسیسات و یا مستحدثات ساختماني غیرنظامي در این محدوده

 اماكن نظامي از هرگونه خطرات احتمالي مصون بماند.
 

 تعاریف و اصطالحات( 1-5پ

ن  بـا با توجه به مأموریت یكا ونیرو( بوده  -اي كه جزء مالكیت )سازمانحریم ایمني؛ منطقه( 1-1-5پ

 شود.دیر( كارشناسان عملیاتي مربوطه تعیین ميم-نظر )فرمانده

متناسـب  ونیرو( بوده  -یت )سازمان اي بعد از حریم ایمني كه جزو ملكحریم حفاظتي؛ منطقه( 2-1-5پ

ت مربوطـه با تهدیدات احتمالي كه براي یكان وجود دارد، با نظر سـازمان حفاظـت اطالعـا

 گردد. تعیین مي

شـد بانیرو( نمي -لكیت )سازمان اي است بعد از حریم حفاظتي، كه جزو محریم امنیتي؛ منطقه(3-1-5پ

 دولتـي مبـذول هايها و سازمانبایست با ارگانالذكر هماهنگي الزم مياس موارد ذیلو براس

 گردد. 

رار ا قسـمتي از آنهـا مـورد آسـیب قـاماكن حیاتي؛ اماكن و تأسیساتي است كه چنانچه كالً ی( 4-1-5پ

اسي كشور گیرند، سیستم دفاعي به خطر افتاده و یا صدمات جدي در جهت نیل به اهداف سی

 شود. د ميوار

 سـمتي از آنهـا مـورد آسـیب قـرارقاماكن حساس؛ اماكن و تأسیساتي است كه هرگاه كالً یا ( 5-1-5پ

هداف اي به بخشي از سیستم دفاعي وارد آید و یا لطماتي در جهت نیل به اگیرند، زیان عمده

 سیاسي به كشور وارد سازد.

 قرار نگرفتـه، ولـي نگهـداري و هاي مذكوراماكن قابل حفاظت؛ تأسیساتي است كه در گروه( 6-1-5پ

 حفاظت از آنها، جهت جلوگیري از نفوذ عوامل دشمن ضروري است. 
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ردار خا ركشي، سیمهاي تعیین محدوده )دیوامحدوده اماكن نیروهاي مسلح باید به یكي از روش (2-5پ

 و فن ( مشخص و تعیین گردد.

متري در اطراف مكان و  35ا با ایجاد حداقل یک خیابان در مورد اماكن حیاتي، حریم امنیتي آنه ( 3-5پ

 100تـا  50متـري و از فاصـله  50محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر یک طبقه تـا فاصـله 

-ان مذكور مـيطبقه بعد از خیاب 3متري حداكثر  200تا  100طبقه و از فاصله  2متري حداكثر 

 باشد.

ي در اطراف مكان و متر 24ي آنها با ابعاد حداقل یک خیابان در مورد اماكن حساس حریم امنیت (4-5پ

متـري  100تا  50متري و از فاصله  50طبقه تا فاصله  2محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر 

 باشد.كور ميطبقه بعد از خیابان مذ 4متري حداكثر  200تا  100طبقه و از فاصله  3حداكثر 

در اطـراف مكـان و  متري 16نیتي آنها با ایجاد حداقل یک خیابان در مورد اماكن مهم حریم ام (5-5پ

متري  100تا  50متري و از فاصله  50طبقه تا فاصله  2محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر 

 باشد. كور ميطبقه بعد از خیابان مذ 5متري حداكثر  200تا  100طبقه و از فاصله  4حداكثر 

متري در اطـراف و  8اماكن و تأسیسات قابل حفاظت با ایجاد یک خیابان در مورد حریم امنیتي  (6-5پ

-هساختماناي كمتر به گونه 20طبقه در عمق  2محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداكثر 

 هاي اطراف اشرافیتي بر امكنه مربوطه نداشته باشند.

مجـوز از  كسـببه منظور احداث هرگونه بنا در حـریم امـاكن نظـامي بایسـتي قبـل از ( 7-5پ

ها، مجوز مبني بر تائید عدم اشغال حریم اماكن مربوطه از حفاظـت اطالعـات شهرداري

وي پادگان، پایگاه و دیگر امكنه نظامي ذیربط كسـب و سـپ  بـه صـدور مجـوز از سـ

 گردد.ها جهت احداث بنا و تأسیسات اقدامشهرداري

در صورتي كه امكان تخریب  ه استدر مورد اماكن نظامي كه در حال حاضر احداث شد( 1-7-5پ

ت یر اینصـورآنها وجود دارد حد حریم اماكن با تخریب آنها حفظ و تأمین گردد و در غ

 به احداثات موجود بنایي افزوده نشود.

هـاي ها و پایگاهتهاي مهمات، سایبه منظور حفظ حریم امنیتي اماكن ویژه از قبیل زاغه (8-5پ

كشاورزي  ومحل امكنه، انجام هرگونه عملیات ساختماني  متر از 500موشكي و... معادل

 متر از امكنه انجام احداثات ساختماني ممنوع است.  1000ممنوع و تا 

 ل اجـرا خواهـدهاي ذیل قابـدر مورد اماكن واقع در شهرهایي با وضعیت بحراني، تبصره (9-5پ

 بود.
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متـري در  35داقل یـک خیابـان حـ در مورد اماكن حیاتي حریم امنیتي آنها با ایجـاد( 1-9-5پ

متري  100اطراف مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر یک طبقه تا فاصله 

ري حـداكثر مت 300تا  200متري حداكثر دو طبقه و از فاصله  200تا  100و از فاصله 

 باشد.سه طبقه بعد از خیابان مذكور مي

متـري در  24داقل یـک خیابـان نها با ایجاد حـدر مورد اماكن حساس حریم امنیتي آ( 2-9-5پ

متري و  100اطراف مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر دو طبقه تا فاصله 

 4حداكثر  متري 300تا  200متري حداكثر سه طبقه و از فاصله  200تا  100از فاصله 

 باشد.طبقه بعد از خیابان مذكور مي

راف متري در اطـ 16اقل یک خیابان م امنیتي آنها با ابعاد حددر مورد اماكن مهم حری( 3-9-5پ

ري و از متـ 100مكان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر سه طبقـه تـا فاصـله 

داكثر حـمتـري  300تـا  200متري حداكثر چهار طبقه و از فاصله  200تا  100فاصله 

 باشد. پنج طبقه بعد از خیابان مذكور مي

-شورایعالي امنیت ملـي مـي شهرهاي با وضعیت بحراني در محدوده مسئولیتتعیین ( 4-9-5پ

 باشد.

ریم فعلـي المللـي حـد حـدر مورد تأسیسات هوایي و فرودگاه ضمن رعایت اصول بـین (10-5پ

 ( حفظ گردد.2فرودگاه و تأسیسات با رعایت مندرجات ماده )

 اجرا گردد: رد به صورت ذیلدر مورد حریم امنیتي كارخانجات و صنایع نظامي موا (11-5پ

 ( اقدام شود.2سازي برابر ماده )سازي؛ اسلحهكارخانجات مهمات( 1-11-5پ

 سازي(شده براي كارخانجات مهمات كارخانجات صنایع نظامي )به غیر از موارد ذكر( 2-11-5پ

 حسب مورد با توجه به نوع صنایع نظامي برابر سایر موارد اقدام شود. 
 ظامی و انتظامیحرایم امنيتی ن

 حریم امنيتی
عرض معبر جداكننده اماكن نظـامي 

 از بافت شهري
 متري 50تا فاصله 

 بعد از خیابان 

 100تــــــا  50از 
 متري 

 بعد از خیابان

 200تا  100از فاصله 
 متري بعد از خیابان

 طبقهحداكثر سه  حداكثر دو طبقه حداكثر یک طبقه متري در اطراف مكان 35خیابان  اماکن حياتی
 حداكثر چهار طبقه حداكثر سه طبقه حداكثر دو طبقه متري 24خیابان  اماکن حساس

 حداكثر پنج طبقه حداكثر چهار طبقه حداكثر دو طبقه متري 16خیابان  اماکن مهم

 اماکن و تأسيسات
 قابل حفاظت

 متري 8خیابان 
 20حداكثر دو طبقه تا عمق 
 متر و بدون اشرافیت

 

ـــام ـــمه )ش ـــاکن وی ل ام
هاي موشکی پایگاهها،سایت
 مهمات( هايو زاغه

 متر 500ممنوعیت هرگونه عملیات ساختماني و كشاورزي تا  -
 متر 1000ممنوعیت احداث ساختمان تا  -
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 حرایم امنيتی نظامی و انتظامی در شهرهاي با وضعيت بحرانی      

 حریم امنيتی
عــرض معبــر جداكننــده امــاكن 

 نظامي از بافت شهري
 متري  300تا  200از  متري  200تا  100از  متري 100اصله تا ف

 اماکن حياتی
 متري 35خیابان 

 در اطراف مكان
 حداكثر سه طبقه حداكثر دو طبقه حداكثر یک طبقه

 اماکن حساس
 متري 24خیابان 

 در اطراف مكان
 حداكثر چهار طبقه حداكثر سه طبقه حداكثر دو طبقه

 اماکن مهم
 متري 16خیابان 
 ر اطراف مكاند

 حداكثر پنج طبقه حداكثر چهار طبقه حداكثر سه طبقه

 
 منيتی اماکن و تاسيسات کشوريا -متن قانون تعيين حریم حفاظتی ( 2-5پ

و  ي، امنیتيو امنیت اماكن و تأسیسات طبقه بندي شده كشور اعم از نظامي، انتظام تأمین حفاظت -1ماده

 .اد این قانون الزم االجراء استكشوري و رعایت حریم آنها بر اساس مف

هده عآنها بر  یف و تعیین رده هاي حفاظتي براي اماكن و تأسیسات كشور و تعیین حدودمسؤولیت تعر -2ماده

 .شوراي عالي امنیت ملي است

فاظتي ن، حریم حهاي اجرایي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسیسات مشمول این قانو كلیه دستگاه -3ماده

نتقال و ابكه هاي ظیر شا داخل اراضي طرح یا پیرامون آن پی  بیني نمایند. اجراي طرح هاي عمراني نالزم ر

رطي مجاز تي، به شامنی توزیع آب، فاضالب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حریم هاي حفاظتي و

 .است كه به تشخیص شوراي عالي امنیت ملي، ناقض امنیت این اماكن نباشد

 دیت ها دره ایجاد حریم امنیتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخي محدودر مواردي ك -4ماده

رد به ن حسب موآعمال ااستفاده از زمین و تراكم هاي ساختماني باشد، موضوع براي اصالح و تطبیق ضوابط و 

 .مرجع ذي ربط قانوني ارجاع مي شود

ضعیت وتوجه به  پ  از تعیین و تصویب حریم، براي برقراري امنیت با اي اجرایي مي تواننددستگاه ه -5ماده

 .ماینداقدام ن انونيامالک مجاور، پ  از تأمین حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازین ق

 قض امنیتمنیتي، ناغال اشخاص حقیقي و حقوقي و اتباع بیگانه كه اقامت آنان در حریم ااسكان و اشت -تبصره

 .اماكن و تاسیسات طبقه بندي شده نباشد با رعایت الزامات قانوني بالمانع است

شهرداري ها و سایر مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان امالک )عرصه و اعیاني(  -6ماده

وق متعلقه براساس واقع در حریم امنیتي اماكن و تاسیسات موضوع این قانون براي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حق

تراكم پایه شهر یا وفق طرح هاي شهرسازي مصوب به دستگاههاي اجرایي معرفي نمایند. دستگاههاي اجرائي 
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مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعالمي را با رعایت قوانین مصوب مجل  شوراي اسالمي به صورت نقدي پرداخت 

 .نمایند

سناد و ر دفاتر اه ثبت حقوق مالكانه دستگاه هاي اجرایي ددارات ثبت اسناد و امالک كشور موظف با -تبصره

 .امالک مربوطه مي باشند

سب كستعالم و ر كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حریم امنیتي منوط به اهرگونه تغیی -7ماده

 .( این قانون است2( و )1مجوز از دستگاههاي صاحب حریم مربوطه موضوع مواد )

ا و یا هو ماه در خصوص استعالم شهرداري هاي اجرایي صاحب حریم موظفند ظرف مدت ددستگاه -تبصره

م ایند. عدظر نممراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر كاربري مي باشند، اعالم ن

 .شود اظهارنظر دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي

ا در رین قانون اتعهدات ناشي از اجراي  ستگاه هاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفايد -8ماده

 .بودجه ساالنه خود پی  بیني نمایند

 .كند ست در اجراي این قانون، بودجه الزم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمیندولت موظف ا -تبصره

اه ربیل حریم قي اجرایي و یا طرح هاي عمراني كشور از ریم هاي فني مربوط به تاسیسات دستگاه هاح -9ماده

 .ها، دكل هاي برق فشار قوي و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه خود است

زارت ونون توسط جرایي این قانون ظرف مدت ش  ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قاآیین نامه ا -10ماده

ازي و جهاد ه و شهرسو، راني نیروهاي مسلح، اطالعات، نفت، نیركشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبا

ان مي یات وزیرویب هكشاورزي و ستاد كل نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ایران تهیه مي شود و به تص

 .رسد

در جلسه علني  تبصره 4ماده و  10ن و تاسیسات كشوري مشتمل بر امنیتي اماك -قانون تعیین حریم حفاظتي 

اریخ د و در تشصویب تیكشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجل  شوراي اسالمي  روز

 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 1393 /5 /29
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ضوابط و مقررات ارتقاي کيفی سيما و منظر شهري )پاکسازي و بهسازي نماها و  -6پيوست 

 ساماندهی به منظر شهري(ه راهی و پياده روها،مناسب سازي معابر پيادجداره ها ،

 

 کليات 

 28/8/1369تكمیـل مصـوبه مـورخ قـانون برنامـه چهـارم توسـعه ، 30درراستاي وظایف محوله بر اساس ماده 

صـري و بقاء كیفـي شورایعالي شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و بمنظور ارت

وابط و مقررات ارتقا ض 25/9/87ر شهري، شورایعالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ ادراكي سیما و منظ

 كیفي سیما و منظر شهري را به شرح زیر تصویب نمود
 

 دامنه کاربرد (1-6پ

اجـراي  نظـارت بـر واین مصوبه از تاریخ ابالغ براي كلیه معماران، طراحان شهري، دستگاههاي تهیه و تصـویب 

و سـایر  ام مهندسـيسعه شهري و شهرداریها و دیگر مراجع صدور پایان كار ساختماني و سازمان هاي نظطرحهاي تو

 نهادهاي ذیربط الزم االجرا خواهد بود. 
 

 حوزه شمول (2-6پ

به ل این مصـوتوسعه هاي شهري آتي، شهرهاي جدید و شهرک هاي مسكوني جدیداالحداث از زمان ابالغ مشمو

ي شـود . مـهري تهیه افت هاي موجود نیز به ترتیب اولویت طرح هاي موضعي ساماندهي منظر شخواهند بود . براي ب

 خواهند شد.  سال از تاریخ ابالغ این مصوبه تهیه 5این طرحها مطابق برنامه تنظیمي و حداكثر ظرف مدت 
 

 هدف ( 3-6پ

 هدف از اجراي این مصوبه 

 فاه ساكنین تامین سالمت ورتالش در جهت استفاده بهینه از منابع و (1-3-6پ

 وروستاها و سایر مجتمع هاي زیسـتي در كشـور ساماندهي به سیما و منظر شهري در شهرها،( 2-3-6پ

 تالش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگي در آنها 

 احیاي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته كشور (3-3-6پ

 ها و فعالیت هاي شهري كاركردي در فضاجلوگیري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و (4-3-6پ

 ات مدني افزای  تعامالت اجتماعي و كوش  در جهت تنظیم جریان حی(5-3-6پ
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 تعاریف (4-6پ

ر طبیعـي و مصـنوع )سـاختمانها و در این مصوبه منظور از منظر شـهري كلیـه عناصـمنظر شهري :( 1-4-6پ

مـومي شـهر شـامل شاهده از عرصـه هـاي ع...( قابل مومبلمان شهري، پوش  گیاهي الحاقات آنها،

 ، گره ها و پهنه هاي عمومي است. خیابانها ، میادین

مصـوبه  1 رائه شده در بنـدمنظور از نما در این مصوبه، نماي شهري و در انطباق با تعریف انما : (2-4-6پ

ر اقـع دوشورایعالي شهرسازي و معماري ایران )كلیـه سـطوح نمایـان سـاختمانهاي  28/8/1369

 ي اصـلي یـامحدوده و حریم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعـم از نمـا

 نماهاي جانبي ( مي باشد. 

 سطوح مربوط به دیوارهاي محوطه هایي است كه هـی  سـاختماني بـه منظور از جداره ،جداره :(3-4-6پ

 صورت بالفصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن 

ده مـورد خیابانها و گذرگاههایي است كه منحصرا بـراي عبـور پیـامنظور از پیاده راه ،پياده راه :( 4-4-6پ

 استفاده قرار مي گیرد. 

نهادي است كـه بـه منظـور این كمیته نهادي پیشکميته هاي ارتقاء کيفی سيما و منظر شهري :(5-4-6پ

ر ارتقاي ربط در امها ، شركتها و موسسات ذیایجاد هماهنگي میان كلیه سازمانها، نهادها ، دستگاه

 در شهرها تشكیل مي گردد. نهادهاي مذكور در این مصـوبه از ایـن پـ  بـهكیفي سیما و منظر،

 نامیده مي شود. « كمیته»اختصار 

 

 ضوابط کلی (5-6پ

 ضوابط مربوط به سيما و منظر (1-5-6پ

انـه دهر باید داراي مقیاس انسـاني بـوده و ناطق تاریخي شطرح و اجراي بناهاي واقع در م(1-1-5-6پ

ناهـاي بندي و ریخت شناسي مشابه بافت تاریخي شهر داشته باشـد. در طراحـي معمـاري ب

 امي است. كالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندي بخ  تاریخي شهر الز

بـر  گونـه اي باشـد كـه عـالوهح نماهاي ساختماني باید بـه در احداث ابنیه ، انتخاب مصال(2-1-5-6پ

سـازي و رعایت ضوابط و مقررات طرحهاي جامع و تفصیلي و سایر مصوبات شورایعالي شهر

 موجب آلودگي محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاكسازي باشد. معماري ایران،
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صـالح نمـاي ساله نسبت به بهسازي م 5به شهرداریها امكان داده مي شد تا طي برنامه اي 

 تمانهاي موجود در شهرها اقدام نمایند. ساخ

نگ و بافت و مصالح نمـا در بخـ  هـاي تـاریخي شـهر در پاكسازي مصالح ساختماني، ر(3-1-5-6پ

 از مصالح بوم آورد )محلي ( انتخاب شوند.  همخواني داشته و ترجیحاً

اداري و ... در  اتي،تهاي شهري اعم از تجاري، درمـاني، خـدمكلیه تابلوهاي مربوط به فعالی(4-1-5-6پ

ماهنـگ سطح شهرها باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان ، به صـورت ه

 " كمیته "طرح و محل نصب تابلوها باید توسط براي صنوف مختلف تهیه شود. ابعاد ، فرم ،

 تعیین و مالكین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات مي باشند. 

و هر تصرف تنها مجـاز  یک منظر شهري مجاز نمي باشد؛ د تابلوهاي معرف كاربري درتعد(5-1-5-6پ

اشیه ذكور در حبه استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري كه تصرف م

 آن قرار دارد است . 

ي، بـه ماهنگي میـان تابلوهـاي تبلیغـاتي در مقیـاس شـهربه منظور ساماندهي و ایجاد ه (6-1-5-6پ

 حـل و نحـوهمشهرداریها اختیار داده مي شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به 

اسـتفاده از نمایشـگرهاي بـزرگ جـداره ها،استقرار تابلوهاي شهري )بیلبوردها(، نقاشي ها ،

د قدام نمایـتابلوهاي راهنماي شهري )نام خیابانها ومیادین و ...( اشهري، تابلوهاي تبلیغاتي ،

تگاهها ، در این زمینه بـراي دسـ« كمیته»برساند. رعایت تصمیمات « كمیته»و به تصویب 

 نهادها و موسسات دولتي و عمومي در الویت قرار دارد. سازمانها،

و  كن ، تراس و ...( در فضـاهاي شـهري ممنـوع بـودهپی  آمدگي بدنه ساختمانها )نظیر بال(7-1-5-6پ

ین ااهد شد . ب نشیني دیوارهاي خارجي از حد زمین تامین خواحداث فضاهاي نیمه باز با عق

 فضاهاي نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهاي مناسـب شـهري، كـاه  اثـر تـاب  شـدید

ان ها بـه عنـوخورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداري از ایـن فضـا

 ست. انمودن البسه ممنوع  انباري )محل نگهداري مواد غذایي ، سوخت و ...( و خشک

ه مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسـ طراحان موظفند در طراحي ابنیه، فضاي(8-1-5-6پ

كل مساحت زیر بنا جزء  %10بیني نمایند. مساحت این فضاها تا سقف را در درون ابنیه پی 

 مساحت مفید محاسبه نمي شود. 

بنیـه انها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابدنه ساختم تمامي پی  آمدگیهاي موجود(9-1-5-6پ

 از نما یا جداره ساختمان حذف مي شوند. 
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مساحت زیر بناي هر یک از واحدهاي مسكوني به  %15قف ساز تاریخ ابالغ این مصوبه تا (10-1-5-6پ

ا فضاهاي نیمه باز و پی  فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت این بخـ  جـز زیـر بنـ

انها به سوب نمي شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختممح

 هر نحو ممنوع مي باشد. 

و  ي بناهاي واقع در تقاطع معابر را بـه گونـه اي طراحـيطراحان و مجریان موظفند معمار(11-1-5-6پ

 اجرا نمایند كه به ارتقا كیفیت بصري و فضایي تقاطع ها منجر شود. 

دروازه ها ، طرح و نماي ساختمانهاي واقـع در ایـن كنج ،با توجه به اهمیت معماري نب ، (12-1-5-6پ

 برسد. « كمیته»نقاط باید به تایید 

نگ ر« كمیته»ب آنها از انواع پوششهاي شیبدار مي باشد در شهرهایي كه پوش  نهایي غال(13-1-5-6پ

سـیما و  نماید كه همـاهنگي در ها، جن  و حدود شیب مجاز آن را به گونه اي معین مي

 منظر شهري فراهم آید . 

ر شهرهایي كـه اسـتفاده از آن در سـنت معمـاري محـل داستفاده از پوش  هاي شیبدار، (14-1-5-6پ

 ممنوع خواهد بود. نباشد،

بـه  ،نظیر كشتي، میـوه هـا و ...( در طراحـي و احـداث بناهـااستفاده از فرمهاي نامتعارف )(15-1-5-6پ

 وممنوع مي باشـد. رعایـت ایـن مصـوبه بـراي دسـتگاهها ، نهادهـا « كمیته»ص تشخی

 سازمانهاي دولتي در اولویت قرار دارد. 

كامپوزیت ، شیشه هاي جیوه اي اي ،شیشهاي )نماهاي آلومینیومي، استفاده از نماهاي پرده( 16-1-5-6پ

مبحـث  ي، ضمن رعایـتو ...( در جداره هاي بیروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عموم

ه از و استفاد چهارم مقررات ملي ساختمان ، براي كلیه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده

ي شـود تـا مـاین مصالح صرفا درون بناها مجاز است. به مالكین ابنیه موجود فرصت داده 

ح یه با مصالسال ، با اولویت بناهاي دولتي و عمومي به اصالح نماي این ابن 3ظرف مدت 

 تعیین مي شود ، اقدام نمایند. « كمیته»جایگزیني كه توسط 

ن در اث تاسیسات )نظیر چیلر، كـولر و ...( بـه صـورت نمایـادر طراحي و اجراي ابنیه، احد (17-1-5-6پ

ي حذف منظر شهري ممنوع است و تاسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عموم

ه از سـوي كـصت داده مي شود تا مطـابق برنامـه اي شوند . در ابنیه موجود به مالكان فر

 سال به اصالح نما اقدام نمایند.  3مشخص مي شود ظرف مدت « كمیته»



 UR- E01-R04-212شهر اروميه   و مقررات طرح تفصيلی ضوابط

     

167 
  

ه د لیـل ارتفـاع زیـاد و یـا درشـت دانگـي و ... حقـوق بـاز این پ  احداث ابنیه اي كـه (18-1-5-6پ

 ي باشـد .نـوع مـهمسایگان را در استفاده از نور ، مناظر و مواهب طبیعي سلب نمایـد مم

اهـا در سنجه هاي مورد نیاز در این خصوص )نظیر حـداقل فواصـل و ارتفـاع بن« كمیته»

 همسایگي واحدها( را تعیین خواهد نمود. 

 تصویب نماید مجاز خواهد بود. « كمیته»هایي كه  استفاده از بامهاي سبز در محل(19-1-5-6پ

 

 شهري  ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي(2-5-6پ

ایـن مصـوبه، كلیـه  سال از تـاریخ ابـالغ 5به مالكین ابنیه فرصت داده مي شود تا ظرف (1-2-5-6پ

 پلیت هـا(،كانالهاي تاسیساتي نمایان در نماها و در جداره هاي شهري شـامل كولرهـا )اسـ

 سیساتيله هاي تاكانالهاي كولر، ناودانها، سیمها و كابلهاي برق و تلفن ، دودك  بخاري، لو

ونـه گو یا به  )به استثناء لوله هاي گاز شهري( و نظایر آن به تدریج از نماهاي شهري حذف

نیز  گاز شهري اي ساماندهي شوند كه در نما یا جداره شهري قابل مشاهده نباشد . لوله هاي

 بایستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آمیزي شود. 

 طابق مبحث بیستمموجب اختالل در حركت عابرین شود ، نصب تابلوهایي كه در معابر م (2-2-5-6پ

 مقررات ملي ساختمان ممنوع است. 

ي ، ي، روزنامـه فروشـمكانیابي كابین ها ، كیوسكها در معابر پیـاده )اعـم از تلفـن عمـوم(3-2-5-6پ

ت عـابرین صندوقهاي جمع آوري صدقات و ...( باید به گونه اي انجام شود كه مزاحم حركـ

 د. پیاده نباش

ت به ساماندهي كابینها و ساله نسب 3اي شود تا مطابق برنامهبه شهرداریها امكان داه مي (4-2-5-6پ

 كیوسكها و اثاثه شهري موجود اقدام نمایند. 

منوع است پله ، سكو و ...( در مسیر عبور در معابر پیاده مایجاد هرگونه اختالف سطح )لبه،( 5-2-5-6پ

 بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود. و تغییرات سطوح بایستي 

خوردن عـابرین بـه اي انتخاب شود كـه امكـان سـركفسازي معابر پیاده  بایستي به گونه(6-2-5-6پ

 باشد.  حداقل كاه  یافته ، امكان پاكسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده

ر و شـهرداري، حاشـیه معبـ كفسازي معابر با همكاري و مشاركت عمومي مالكین بناهاي(7-2-5-6پ

 نگهداري و مرمت شود. 
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رنگ و مصالح بایستي مطابق اندازه ،اثاثه شهري بكار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم،(8-2-5-6پ

 حـي و اجـرابا طرح اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این فضـاها طرا

 شوند . 

ومي صـورت بـهـاي گیـاهي باید حتي االمكان با گونه حفظ و توسعه فضاي سبز شهري(9-2-5-6پ

و فرهنگـي  گونه هاي گیاهي بومي را متناسب با ویژگیهاي طبیعي، تاریخي« كمیته»گیرد. 

 هر شهر مشخص نموده و اعالم مي نماید. 

 

 ضوابط مربوط به ساماندهی زیر ساخت هاي شهري (3-5-6پ

 اي داخلـي سـاختمانكانالهاي مورد نیاز در فضاهتعبیه تاسیسات گرمایشي و سرمایشي و (1-3-5-6پ

 الزامي است. 

اید بوسیله و پیاده راهها ( بكلیه مسیرها و كانالهاي تاسیساتي موجود در معابر )پیاده روها ( 2-3-5-6پ

ا بـراي كفسازي مشخص شود. كانال ها باید به گونه اي احداث شوند كه دسترسي بـه آنهـ

 تعمیر به سهولت فراهم آید .

ژي در معـابر را بـا موظف است تا زمینه شكل گیري ایجاد كانال مشـترک انـر« كمیته» (3-3-5-6پ

  همكاري شهرداري، وزارت كشور و سازمانها و دستگاههاي ذیربط پیگیري نماید.

 

 ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري (4-5-6پ

به شهرداریها اختیـار ا،و ایجاد سرزندگي در آنهبه منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري (1-4-5-6پ

ري كه عـرض ها در شهرها و ساكنان مجاور، در معاب« كمیته»داده مي شود تا با هماهنگي 

ربري در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهي بـه كـابخشي از پیاده رو آنها بی  از سه متر باشد،

ا تازه دهند دني هاي سرد و گرم اجهایي چون اغذیه فروشي و عرضه كنندگان آبمیوه و نوشی

ده و یا لكن احداث نربخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرایي نمایند،

 ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است. 

 

 ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات (5-5-6پ

مصالح بكار گرفته شده در طراحي ابنیه جدید و ابنیه تحویل نقشه حجمي ابنیه و راندوي  ( 1-5-5-6پ

مجاور )همسایگي( براي اخذ پروانه ساختماني به مراكـز بررسـي و كنتـرل نقشـه و مراجـع 
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صدور پروانه ساختماني از سوي متقاضیان الزامي است. در این نقشـه هـا ایجـاد همـاهنگي 

ریخت در واحـدهاي همسـایگي  دانه بندي ومیان احجام از نظر فرم، جن  و رنگ مصالح، 

الزامي است. دستورالعملها و راهنماهاي مورد نیاز در این خصوص از سوي كمیتـه تـدوین و 

 ابالغ خواهد شد. 

اي راي ابنیه جدید االحداث منوط به اجراي نقشه هبصدور پایان كار و گواهي عدم خالف (2-5-5-6پ

قشه هـاي نناظر مسئول اجراي دقیق  ارائه شده جهت اخذ پروانه ساختماني است. مهندسین

 مصوب )بویژه نما و حجم( خواهند بود. 

 

 سازمان اجراي مقررات (6-6پ

تحقـق پـذیري ایـن  به منظور تـدوین ضـوابط محلـي و تكمیلـي و فـراهم نمـودن شـرایط (1-6-6پ

ظرف « كیفي سیما و منظر شهريكمیته ارتقاء»هاي بین بخشي تحت عنوان «كمیته»مصوبه،

نه د. دبیرخاشه ماه پ  از ابالغ این مصوبه در كلیه شهرها به شرح زیر تشكیل خواهد مدت س

 استان مستقر خواهد بود.  اداره كل راه و شهرسازياین كمیته در 

 
 

 کميته هاي ارتقا کيفی و سيما و منظر شهري  (2-6-6پ

 از 3مفاد تبصره بنـد  نتفاعي است )بر اساسااین كمیته نهادي تخصصي غیر بخشي ، غیر ( 1-2-6-6پ

ه اي و آیین نامه نحوه بررسي و تصویب طرحهاي توسعه و عمـران محلـي ، ناحیـ 3ماده 

رم هیات محتـ 12/10/78منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 

تها و هها ، شـركوزیران( كه به منظور ایجاد هماهنگي میان كلیه سازمانها، نهادها ، دستگا

 شهرداري، ذیربط در امر ارتقا كیفي سیما و منظر شهري و با عضویت نمایندگان موسسات

دستي و  مهندسین مشاور تهیه كننده طرح توسعه شهري، سازمان میراث فرهنگي ، صنایع

ن سازمان نظام مهندسي استان ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استاگردشگري استان ،

 اداره كـل ره وماري و شهرسازي اسـتان و هاي معانشكدهدو نفر از اعضاء هیات علمي د،

 استان تشكیل مي گردد.  شهرسازي

 هري در استانها ایـن كمیتـه بـه عنـوان یكـي از در صورت تشكیل شوراي سیما و منظر ش(2-2-6-6پ

 هاي تخصصي شوراي مذكور خواهد بود. كمیته
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هها و نهادهـاي ذیـربط جهـت شـركت در نها، دستگاكمیته حسب مورد از نمایندگان سازما(3-2-6-6پ

 جلسات مرتبط دعوت به عمل مي آورد. 

 ود. ازي استان دبیر كمیته خواهد بو شهرس اداره كل راهمدیر )معاون( شهرسازي و معماري (4-2-6-6پ

نهاد یا دستگاه ذیربط در استان تعیـین و احكـام قام سازمان،اعضاء كمیته توسط باالترین م( 5-2-6-6پ

 وشهرسازي استان صادر و ا بالغ خواهد شد.  اداره كل راهط رئی  آن توس

 ماري ، طراحي شهري و یا طراحي منظر باشند. اعضاء كمیته بایستي داراي تخصص مع (6-2-6-6پ

 د بود. ها، سازمانها و دستگاههاي ذیربط الزامي نخواهارتباط استخدامي نمایندگان با نهاد(7-2-6-6پ

تهیـه و بـه تصـویب « كمیتـه»مصـوبه توسـط  ررات تكمیلي در خصوص اینضوابط و مق(8-2-6-6پ

 استان خواهد رسید.  5كمیسیون ماده 

 وظایف كمیته عبارت است از :( 9-2-6-6پ

 هماهنگي در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایي وعمراني در سیما و منظر شهري  ایجاد(1-9-2-6-6پ

 دامات بهسازي و ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري بندي شهرها جهت انجام اق منطقه(2-9-2-6-6پ

 ید طرحهاي موردي ساماندهي به سیما و منظر شهري بررسي و تای( 3-9-2-6-6پ

ر مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري، كفسازي بسـتر معـاب تعیین(4-9-2-6-6پ

ریخي و گیهاي تاي و سایر ویژپیاده راهي و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمي، فرهنگ

ا یـاده راهي بومي و ایجاد هماهنگي میان مصالح نماها و جداره ها و كفسازي معابر پی

 پیاده راهها با اولویت بكار گیري مصالح بومي 

بـر  هـا و بناهـاي مهـممیزان نور مورد نیاز فضاهاي شهري )معابر، میادین، پهنـه تعیین(5-9-2-6-6پ

حضـور  ورپردازي به آنها )به گونه اي كه باعث افـزای  زمـانحسب لوك ( و نحوه ن

 ود.(شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عین حال مانع از مشاهده ستارگان نش

 ضوابط و استانداردهاي بومي، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهري  تدوین(6-9-2-6-6پ

 متناسب با شرایط محلي  ضوابط ، مقررات و الزامات این مصوبه تدقیق(7-9-2-6-6پ

ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري ، بهسازي، مرمت، بازسـازي و نوسـازي  تدوین(8-9-2-6-6پ

 جداره ها و كفسازي معابر نماها،

 ضوابط و مقررات مربوط به جانمایي مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب با تدوین(9-9-2-6-6پ

 مقتضیات محلي و بومي 
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ه ن ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مورد نیاز در خصوص نحوه مكانیـابي ، نحـوتدوی(10-9-2-6-6پ

 هري و محلي شرنگ و فرم تابلوهاي استقرار ، جن  ،

ولویت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه، طراحي و اقدامات بهسـازي سـیما و ا(11-9-2-6-6پ

 منظر شهري 

ن كمیته ضوابط و مقررات سـاختماني منـدر  در وبات ایهرگاه بر اساس تصمیمات و مص( 10-2-6-6پ

یون ماده طرحهاي توسعه شهري دچار تغییراتي شود این تغییرات بایستي به تصویب كمیس

 استان برسد.  5

تصمیم گیریها بر اساس آیین نامـه داخلـي كمیتـه هـا  نحوه مدیریت و تشكیل جلسات و(11-2-6-6پ

 انجام خواهد شد. 

 

 ر ضوابط بازنگري د(7-6پ

سال یكبار مورد تجدید نظر، تكمیل و اصـالح قـرار خواهـد  5در صورت تشخیص كمیته و نیاز، این مصوبه هر 

 گرفت. 
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 89 /10/3)مصوب تدقيق تعاریف و مفاهيم کاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها  -7پيوست 

 شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(

 

كمیتـه  9/3/89خود پیرو صورتجلسـه مـورخ  10/3/89معماري ایران در جلسه مورخ  شوراي عالي شهرسازي و

ها را بررسي نهایي و پـ  از هاي شهري و تعیین سرانه آنفني، طرح تحقیقاتي تدقیق تعاریف و مفاهیم كاربري

 اصالحات مربوطه تصویب نمود.
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 دفع کشتارگاه،

 و حمام

 وانبارهايبزرگ

 هاي برق

 ايبار پایانه

 ،آهن،فرودگاههاي موجودایستگاههاي راه

 و هرنوع عناصر طبيعی و غير مصنوع

 مخابرات
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 بدون
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 هاي سنتیليد سازواحد تو -18
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 حداقل

 حداقل 35/84و

 كثرحدا 75/96و

 { حداقل

} 
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 هاي توسعه و عمران شهري: شرایط رعایت حقوق مکتسبه در طرح8پيوست

 

رایط تحقق و رعایت دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي، ش 28/10/1395روز  730/53700براساس نامه شماره 

 اي توسعه و عمران شهري به ترتیب زیر است: هحقوق مكتسبه در طرح

 4ه نند تبصرت )ماجز در مواردي كه اختیار توافق با مالک براي شهرداري در قانون تصریح شده اس -1

داري اساساً ( شهر1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح

ر كنترل ب وظارت ها را ندارد. بلكه خود موظف به نهاي مصوب شهري و كاربريحق معامله برسر طرح

زبور م، موارد رداريباشد. علیهذا به دلیل استثنایي بودن موارد اختیار شههاي مزبور مياجراي طرح

ین توافق ب ور ازبایستي بطور مضیق و محدود تفسیر و اجرا شوند. بنابراین به عنوان نمونه منظ

تنها  1370ها مصوب يقویم ابنیه، امالک و اراضي موردنیاز شهردارشهرداري و مالک در قانون نحوه ت

هاي صادره روانهها. از این رو پهاي توسعه شهري و كاربريباشد نه بر روي طرحتوافق بر سر قیمت مي

ق ح تواند موجدمينبراساس توافقات غیرقانوني و خار  از حدود اختیارات و وظایف شهرداري اساسا 

ورت صاشد. درشده ب باقي باشد یا منقضياي دارنده آن باشد اعم از آنكه مهلت پروانه اي برمكتسبه

 یا مقام هرداريپروانه از این جهت بررسي مسئولیت مدني شادعاي هرگونه خسارت از سوي دارنده 

ي لت اداریوان عدادعهده مسئول با لحاظ میزان دخالت تقصیر دارنده پروانه )قاعده اقدام( حسب مورد بر

 و مرجع قضایي خواهد بود.

هاي انطباق مفاد پروانه با طرح-گانه )صدور پروانهتحقق حقوق مكتسبه منوط است به شرایط سه -2

احداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار(  –توسعه و عمران شهري و ضوابط آن 

ایجاد نخواهد شد. لذا صرف وجود  ايگانه، حقوق مكتسبهبنابراین در صورت فقدان هریک از شرایط سه

طرح مصوب مبني بر كاربري مسكوني یا تجاري و یا صدور پروانه موجب ایجاد حقوق مكتسبه براي 

باشد. معهذا مادامي كه پروانه صادره با شرایط باال داراي مهلت و اعتبار دوره بعد از انقضاء پروانه نمي

بنا یا شروع به احداث باقي خواهد بود و تغییرات بعدي باشد حق مكتسبه دارنده پروانه در احداث مي

تواند مغایر با آن به تصویب برسد. منظور از شروع به احداث اقدام به عملیات پي طرح تفصیلي نیز نمي

 شود.كشي و تخریب، شروع به احداث تلقي نمي)فونداسیون( بوده و مقدمات آن شامل طراحي و نقشه
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 1394ر مصوب پذیر و ارتقاي نظام مالي كشورفع موانع تولید رقابتقانون  59به تصریح ماده  -3

هلت ما پایان هاي اجرایي تها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري موردنیاز دستگاهشهرداري

بوطه قررات مرمین و قانوني، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایي ذیربط با تقاضاي مالک طبق قوان

هاي دولتي و ر طرحدند. بنابراین در موارد مشمول قانون تعیین وضعیت امالک واقع پروانه صادر كن

ف به هاي توسعه شهري شهرداري مكلصرفنظر از كاربري مصوب طرح 1367ها مصوب شهرداري

كتسبه میجاد حق انیز  باشد. در اینگونه مواردهاي متعارف بافت همجوار ميصدور پروانه برابر كاربري

و  مران شهريعهاي توسعه و نطباق مفاد پروانه با طرحا -گانه )صدور پروانهتحقق شرایط سهمنوط به 

ت ست در صوراباشد. بدیهي حداث یا شروع به احداث مطابق پروانه در مهلت اعتبار( ميا-ضوابط آن

ها ير كاربرین سایكاربري خدمات عمومي به اعتبار خود باقي مانده همچنین امكان تعی،عدم احداث 

ر در هلت مذكومقضاء هاي توسعه آتي نیز وجود دارد. معهذا در هرصورت پ  از انبراساس تغییرات طرح

از حق احداث  مالک 1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريقانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح

یجاد اید موجب ح جدباشد. طرهاي فوق و تغییرات و اصالحات بعدي برخوردار ميبه موازات اعتبار طرح

واهد الكین نخقوق محهاي اجرایي و افزای  یا تكرار دوره تحدید مهلت جدید براي شهرداري و دستگاه

 شد.

ییرات هت تغجخرید اراضي با كاربري مصوب مسكوني توسط اشخاص مانعي براي مراجع قانوني در  -4

نچه هایه چنا. الناد نخواهد كردها ایجهاي تفصیلي و تبدیل كاربري سابق به سایر كاربريآتي طرح

لزم د یا مستالمنفعه نمایاي باشد كه بطور كلي ملک را براي مالک مسلوبهاي جدید به گونهكاربري

سایر  رخصوصتملک باشد حسب ضوابط قانوني و شرعي باید تملک شده و قیمت آن پرداخت شود. د

سئولیت معالم ر خسارات خواهد شد اهاي وارده بر ملک كه موجب كاه  قیمت ملک یا سایمحدودیت

ومي با وق عمیا عدم مسئولیت شهرداري و نهادهاي عمومي و دولتي در این خصوص حسب قواعد حق

 دیوان عدالت اداري و مرجع قضایي خواهد بود.

و سایر قوانین حاكم به منظور توسعه  1384به موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب   -5

هاي ونه ساخت و ساز و احداث بنا در محدوده و حریم شهر صرفاً باید براساس طرحموزون شهرها هرگ
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مصوب جامع و هادي انجام پذیرد و شهرداري نیز مسئولیت نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و 

تواند هاي مصوب برعهده دارد. بنابراین اصوالً شهرداري خود نميتإسیسات را از نظر انطباق با طرح

هاي تفصیلي و ضوابط آن حسب توافق با اشخاص تمام یا بخشي از امالک جه به مفاد طرحبدون تو

ها اختصاص دهد. معهذا در مواردي كه طبق نص صریح قانون اشخاص را به مسكونییا سایر كاربري

مصوب مجل  شوراي اسالمي چنین اختیاري به شهرداري داده شده باشد یا تكلیفي متوجه شهرداري 

( 1367ها مصوب شهرداريهاي دولتي و نند قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحباشد )ما

هاي ناشي از طرح جامع )تفصیلي( یا هادي معتبر ناشي از جواز مقنن نیز همانند كاربريهاي كاربري

عه شهري یا هاي مصوب توسهاي قانوني صرفنظر از منشاء آن )طرحخواهد بود. معهذا كلیه كاربري

هاي مانع از تغییرات طرح ،( در صورت عدم مطالبه و اجرا از سوي مالکو جواز صریح مقنن حكم 

 هاي آتي نخواهد بود. در دورهشهري هادي( -تفصیلي-مصوب )جامع

هایي از ت و پالکاساساً حق تغییر كاربري قطعا 5هاي ماده كمیسیون،جز در موارد مصرح قانوني   -6

باشد تصویب طرح يم 5فاً در حوزه وظایف و اختیارات كمیسیون ماده اراضي را ندارند. آنچه كه صر

تفصیلي  ت طرحها و اقتضائات تغییراباشد. بدیهي است مالکتفصیلي شهري و تغییر بعدي طرح مي

 باشد.كامال متفاوت از تغییر كاربري قطعات معین مي

بایستي  ست كهري استثنایي اها امدر محدوده شهري اصل بر كاربري مسكوني است و سایر كاربري -7

ل در ین اصهاي مصوب شهري و یا حكم صریح مقنن ضرورت آن احراز شود. توجه به ابرابر طرح

ک واقع عیت امالین وضمواردي مانند حق احداث براي مالكین بعد از انقضاء مهلت مذكور در قانون تعی

 ضرورت دارد. 1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريدر طرح

یا شوراي شهر یا شهرداري و  5اي كه توسط كمیسیون ماده ور هرگونه صورتجلسه یا مصوبهدر صد -8

شود بویژه در مواردي كه مستند به توافق با مالک یا متقاضي سایر مراجع مرتبط امضاء و تصویب مي

اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي و نهادهاي عمومي و دولتي است ضروري است به مستند قانوني 

اشاره شود در غیر اینصورت با توجه به اصل عدم اختیارات حوزه حقوق عمومي مصوبه یا  موضوع

 صورتجلسه مزبور در مظان بطالن و بي اعتباري قرار خواهد گرفت.


