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 چکیده 
ابتدا نیاز دیده شده معاونت های شهرداری و قسمت های مختلف شهرسازی و روند و مراحل پرونده در 

سی و پس از آن به تعدادی از ضوابط پرکاربرد شهرسازی که هنگام صدور پروانه ساختمانی رازی برشهرس

رعایت می شود ودر اجرا نیز دقت به آنها الزم است پرداخته شود .ضوابطی مانند اندازه و مساحت نورگیرها و 

و  گ ، دو واحد پارکینگپارکینیک واحد حیاط خلوط ها، پارکینگ ها اعم از طول و عرض پارکینگ ، جهت 

نقلیه در پارکینگ ، اندازه ی باکس پله و آسانسور و  ۀدر کنار هم و اندازه فضای ما نور وسیل سه واحد پارکینگ

آمدگی به گذر ، ضابطه معلولین و درز انقطاع ، ارتفاع بازشوی پنجره  یشقرار گیری راه پله و آسانسور ، پۀ نحو

رات و تخلف ساختمان در شهرداری و یا یرها و پس از آن اینکه چه نوع تغیداخل نور گیر ها و ضخامت دیوا

سی و حل و فصل می گردد و چه نوع از تغییرات به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد و رکمیسیون داخلی بر

چه حد می تواند تا ی حداثچگونگی پیگیری پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد ودر نهایت ساختمان ا

 .نماید تغییر ریامصوب شهردو نقشه سبت به پروانه ساختمانی ن
 

 

 

مجازغیر ومجاز  تخلف ساختمانی، ضوابط شهرسازی ، ساخت و ساز :کلیدی واژه های  
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 مقدمه :

م اجرا ضمن بیان بعضی از ضوابط شهرسازی تعدادی از تغییرات مجاز ساختمانی در هنگا پژوهشی یتحقیق در این نوشتار       

نیز عنوان می شود که در این خصوص از مجموعه قوانین و ضوابط شهرداری و نامه و بخش نامه های صورتجلسات و...... نمونه 

 و نهایتاً منجر به بررسی در کمیسیون داخلی شهرداری و یا کمیسیون ماده صد گردیده عنوان می گردد. اجرا هایی که

مربوط به امالکیست که دارای پروانه ساختمانی هستند ولی در هنگام احداث بنا اقدام به تخلفات مورد بحث این نوشته        

در مواردی خاص تخلفات در کمیسیون داخلی شهرداری  تغییر در بنای احداثی نسبت به نقشه مصوب شهرداری می نمایند.

کمیسیون داخلی به مراتب پرسه ی  .دد های مناطق بررسی می گردد و در مواردی دیگر به کمیسیون ماده صد ارسال می گر

به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد منجر به صدور زمانی کمتری را از کمیسیون ماده صد طی می کند و گاهاً مواردی که 

رأی رفع خالف و یا ) اعاده به حالت مجاز( و گاهاً منجر به صدور رأی تخریب بنا نیز می گردد. از این رو چنانچه مهندسین 

ناظر و یا مجریان اطالع از نحوه ی بررسی تغییرات و یا تخلفات نسبت به نقشه ی تأیید شده و پروانه ساختمانی را داشته 

      گردد.میآگاهانه اقدام  بنا نیاز به هرگونه تغییر جزئی داشته باشد، اگرباشند مشکالت آتی بسیار کاهش خواهد یافت و 

شهرداری و وظایف آنها   ، قسمت های مختلف شهرسازی ، ه هادروشن شدن روند پرونهمچنین نیاز دیده شد جهت        

با توجه به این که قصد براین بوده که این نوشته راهنمایی جهت مهندسین تازه فارغ التحصیل شده باشد لذا سعی  .عنوان شود

 یافتد.بیشتر اتفاق ب اردپرداخته شود که ممکن است آن مو موضوعاتی گردیده به بیان

 

 قسمت های مختلف شهرسازی :

شهرداری به معاونتهای مختلف مانند خدمات شهری ، شهرسازی ، عمران ، زیباسازی، معاونت اجتماعی و ...تقسیم شده        

 .معاونت شهرسازی وظیفه ی صدور مجوز ساختمانی مطابق طرح تفضیلی و پس از آن صدور گواهی پایان کار را دارد .است 

 مزکور به قسمت های بازدید ، طرح تفضیلی و بروکف ، صدور پروانه و اداره نظارت فنی تقسیم میشود . اداره 

. الزم به توضیح است که جهت صدور هر گونه گواهی اعم از صادر میگردد  بررسی و گواهی پایان کار در اداره نظارت فنی      

بازدید و اظهار نظر طرح تفضیلی و برو کف می باشد و پس از این مراحل  پایان کار ، عدم خالف و صدور پروانه  نیاز به گزارش

( امالکی که فاقد 1اخذ گواهی پایان کار برای امالك دو سیر کلی را دارا است،   پرونده ها به قسمت مربوطه ارسال میگردد.

بنا هستند که تخلفات نیز به دو گونه  ( امالکی که دارای تغییر در نقشه ی ساختمانی و یا توسعه ی2تخلفات ساختمانی اند. 

 بررسی می گردد.

تهیه موضوع تخلف پس از  .تغییر نقشه بدون اخذ مجوز بر عهده ی اداره نظارت فنی است وظیفه ی بررسی تخلفات و یا       

 تعیین  به نوع خالفبررسی خالف ارسال میگردد تا با توجه اظهار نظر اداره طرح تفضیلی و بروکف به قسمت  بازدید و گزارشِ

ارجاع شود. در این مرحله تخلفات یا به کمیسیون ماده صد ، یا به کمیسیون داخلی مربوطه گردیده و به کمیسیون  کمیسیون

شهرداری فرستاده میشود . پس از بررسی در کمیسیون ها و حل و فصل تخلفات و یا تغییرات ، جهت صدور مراحل گواهی 

ات و پس از آن به قسمت پیش نویس گواهی ارسال میگردد . بعد ازتهیه پیش نویس گواهی از پایان کار به قسمت محاسب

رسیده و پس از  معاون شهرسازی شهردار منطقه، به تأیید رؤسا قسمت طرح تفضیلی ، نظارت فنی ، طریق سیستم رایانه ای 

 د نظر صادر میگردد.پرینت گواهی مور نهایتآن میبایست به تأیید شهردار منطقه نیز برسد. در 
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   . نمایانگر قسمت های مختلف شهرسازی می باشد (1شماره)نمودار 

 

 قسمت های مختلف شهرسازی - (1) نمودار شماره      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیش نوسازی،زاعم ا ،کار تکمیل و به همراه مداركپایانفرم مخصوص درخواست گواهی  : تشکیل پرونده 

 .ثبت میگرددسیستم کامپیوتر شهرداری  دردریافت و شناسنامه و کارت ملی مالکیت و سند

 

 : تا با  میشود ارجاع به یکی از کارشناسان بازدیدپرونده  ، و مشخص شدن نوع درخواست اخذ مداركپس از  بازدید

و  به آدرس مربوطه مراجعه( شده است  که توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید )محل 2222/1توجه به نقشه 

یا  میباشد ملک دارای خالف اینکه  نماید و گزارش خود مبنی بر مینقشه ی مصوّب مطابقت  توجه بهساختمان را با

در واقع  .تغییرات آن را گزارش می نمایند و ، چنانچه ملک دارای خالف باشد کروکی بنای موجودکندمی تهیه را خیر

 .گرددشده تهیه و ارائه میای اجرا گزارش کامل از بن

 

 تشکیل پرونده

 بازدید

 طرح تفضیلی و برو کف

 بررسی خالف و تعیین کمیسیون محاسبات

 ماده صد داخلی پیش نویس

 تأیید رئیس طرح تفضیلی

ظارت فنیرئیس اداره ن  

 اجرای رأی

 معاون شهرسازی

 شهردار منطقه
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  با توجه به طرح تفضیلی مصوب شورایعالی شهرسازی و  کاربری زمینابتدادر این قسمت  بر و کف:طرح تفضیلی

را با توجه به طرحهای  ابعاد اربعه ی زمینکارشناس بروکف  و می گردد نظر بررسی و اعالم معماری شهرداری تهران

 که اصالحی داشته باشد مقدار و جهت آن را اعالم می نماید.در صورتیاجرایی موجود ، بررسی و 

 

 : با پروانه صادره مقایسه تخلفات آن اعم از توسعه مساحت بنای  گزارش بازدیددراین مرحله  بررسی خالف

... بررسی مسکونی مفید و غیر مفید و در حد تراکم یا مازاد تراکم مجاز و یا تغییرات احتمالی و یا حذف پارکینگ و 

و گزارش تخلف صادر و سپس به کمیسیون متناسب با تخلف آن ارسال میگردد. در واقع وظیفه اصلی این قسمت 

تعیین کمیسیون با توجه با نوع تخلف میباشد. چنانچه تغییرات اعالم شده از نظر ضوابط شهرسازی قابل قبول باشدو 

 اسبات ارسال میگردد.)بدون ارسال به هر یک از کمیسیون ها(ساختمان اضافه بنا نداشته باشد مستقیم به قسمت مح

 

 : و  اعم از بدهی احتمالی گذشته ریالی مالی و سائل پرونده جهت بررسی م،  مرحله  تعیین خالف پس از محاسبات

وطه به یا کسری مدارك همانند گزارش مرحله ناظر ، برگه سبز پایانی و یا تأییدیه استاندارد آسانسوراز سازمان مرب

الزم به توضیح است چنانچه از نظر قسمت بررسی خالف ، ملک دارای تخلف نباشد  می گردد.  این قسمت ارسال

پرونده مستقیما به این قسمت ارسال می شود و در غیر اینصورت ابتداپرونده جهت بررسی در کمیسیون های داخلی 

 . ر کمیسیون های مذکور به این قسمت ارسال میگردددو یا کمیسیون ماده صد فرستاده شده و پس از نتیجه گیری 

 

 : با توجه به آیین نامه ها و بخشنامه هاو صورت جلسات مربوطه  چنانچه تخلفات و یا تغییرات کمیسیون داخلی

رئیس نظارت فنی و معاون   ، که شامل رئیس طرح تفصیلی این کمیسیونقابل بررسی در شهرداری باشد به 

 می باشد ارسال می گردد.شهرسازی و شهردار 

 

 : تخلف بیش از حد تعیین شده در و یا مساحت  باشد تخلفاتی که مغایر ضوابط شهرسازی کمیسیون ماده صد

( 1امضاء کنندگان آرای ماده صد عبارتند از :  .به این کمیسیون ارسال می گردد بخشنامه های شهرسازی باشد

 ( نماینده شورای شهر 3( نماینده وزارت کشور  2نماینده دادگستری  

 

 : و بررسی عوارض مربوطه در  در کمیسیون های مذکور پس از بررسی پرونده و حل و فصل تخلفات پیش نویس

پس از تهیه پیش نویس از طریق  .کار به این قسمت ارسال می گردد بات، پرونده جهت صدور گواهی پایانمحاس

معاونت شهرسازی و شهردار می   رئیس نظارت فنی، فصیلی،سیستم کامپیوتری به تأیید رئیس قسمت های طرح ت

 رسد و پس از آن پایان کار ساختمانی صادر می گردد. 

 

هنگامیکه رأی به رفع خالف و یا جمع آوری میگردند   به کمیسیون ماده صد ارجاعشایان ذکر است پرونده هایی که 

اجرای رأی به قسمت محاسبات جهت طی ود . پس از قسمت تخلف بنا باشد پرونده به اجرای احکام فرستاده می ش

 مراحل بعدی ارسال می گردد.
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 چند نمونه از ضوابط پرکاربرد شهرسازی :

 تعیین میگردد به نسبت طول زمین احداثی که عبارت است از مقدار طول ساختمان :طول پیشروی ساختمان  (1      

ضرب شده و حاصل آن  0/2طول زمین مطابق سند مالکیت باشد در عدد  یعنی هر اندازه ای که .متر است 2 % +02ب ــکه اغل

  متر باشد: 22اگر طول زمینی بعنوان مثال جمع می گردد.  2با عدد 

11 =2  ( +6 /0  ×20 ) 

جهت ساختمانهای  در اغلب مواقع به نسبت مساحت زمین ،کهبنای احداثی مساحت عبارت است از :  سطح اشغال (2     

احت بنای احداثی در محدوده ـــمتر مربع باشد مس 22احت زمین ــ% اعالم می شود . بطور مثال چنانچه مس02 مسکونی

 خواهد بود.  "مترمربع 122"،  اعالم شدهمتر  %2 + 02

 در دستور نقشه صادره از سوی شهرداری اعالم می گردد.و تعداد طبقات مجاز * نکته : طول پیشروی و سطح اشغال 

 

جــهت زمینــهای  . نورگیر یم کردــتقس کلی توان به دو گروهاین مبحث را می  : رهاــنورگیبعاد مساحت ( ا3    

 . مربع متر 222کمتر از  هایزمین متر مربع و نورگیر جهت 222باالی 

،  اتاق خواب (  جهت اتاقـــهای اصلی )پذیــــرایینورگیر  مساحت : حداقلمربع تر ـــم 222 کمتر ازالف( زمین های       

و % مساحت زمین 3آشپزخانه  جهتنورگیر  مساحت حداقل .ه است دیتعیین گرد متر 2عرض آن و حداقل مساحت زمین   0%

 .متر نعیین شده است 2حداقل عرض آن نیز 

 مربع متر12(  جهت اتاقـهای اصلی )پذیرایی ،  اتاق خوابنورگیر  مساحت حداقلو باالتر :  مربع متر222ب( زمین های       

  تعیین گردیده است.متر  2 حداقل عرضبا  متر مربع 0و برای آشپزخانه حداقل مساحت  متر  3با حداقل عرض 

 آشپزخانه از دو واحد مستقل دو متر الزامی است. فاصله ی 4 حداقل فاصله ی آشپزخانه و خواب از دو واحد مستقل      

 متر است. 0تاق های اصلی )خواب و پذیرایی( از دو واحد مستقل الزامی است . حداقل فاصله ا متر4 حداقل

 222متر ، و برای زمین های  2متر مربع حداقل  222نکته : فاصله پنجره درنورگیر مشرف به همسایه برای زمین های زیر  *

 متر میباشد. 3متر مربع و باالتر حداقل 

متر رعایت شود و  57/1تفاع بازشو پنجره ی داخل نورگیر شمالی ) مشرف به همسایه( از کف آپارتمان میبایست نکته : ار *

 شیشه ی آن نیز باید مات یا مشجّر باشد. 

به گونه ایست ساختمان طراحی  .می حرکتی می باشد ـــاین ضوابط مربوط به معلولین جس :ضوابط معلولین  (4      

از این جهت  . دسترسی یابد و در واحد مسکونی امکان حرکت را داشته باشد و ورودی آپارتمان تی به آسانسورمعلول به راحکه 

نسبت به حیاط در  ورودی ساختمانچنانچه متر و یا بزرگتر تعبیه می گردد . سانتی 02حداقل  آسانسور اندازه درب ورودی

دارد و یا باال بر ویژه معلول % 0 حداکثر متر و اندازه ی شیب 22/1عرض  ی بانیاز به احداث رمپسطح باالتری قرار داشته باشد 

 .میباشد 22/1×  22/1در محل نصب میگردد که اندازه آن 

متر است. اندازه ارتفاع پارکینگ  7/4متر و طول آن  7/3: اندازه ی عرض پارکینگ واحد معلول  پارکینگ ویژه ی معلول      

واحد مسکونی یک واحد ویژه ی معلول پیش بینی می شود  22مجتمع های مسکونی به ازای هر متر می باشد. در  42/2نیز 

درب سرویس ها به طرف بیرون باز به این صورت که   ، که تفاوت آن در، درب سرویس های بهداشتی و اندازه ی آن می باشد

 .متر می باشد  72/1× 52/1حداقل فضای سرویس بهداشتی عرض طول و می گردد و 
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طبقه روی پیلوت و یا بیشتر می باشد تعبیه آسانسور  3در امالکی که تعداد طبقات آنها  :و آسانسور  راه پله( 5      

و ارتباط بین این دو یک فضای سوم است  پله از آسانسور جدا طراحی می گردد فضای راهالزامی است. در اینگونه ساختمانها 

متر  222حداقل طول و عرض راه پله و آسانسور در زمین های باالی   .(اه پله باز نمی گرددر باکس یعنی درب آسانسور داخل)

متر  42/1×  02/1و    2× 02/4متر مربع بترتیب  222ودرزمین های زیر متر میباشد 2×  0/1 2و  02/4×  42/2مربع بترتیب 

ده است. ــــمتر تعیین ش 72/1×  72/1آسانسور( ه و آسانسور )فضای جلوی ــــاست.حداقل اندازه فضای ارتباطی راه پل

 ( 2و   1 )تصویر شماره

 

 
 2تصویر شماره                                                            1تصویر شماره 

 

کس پله متر و یا کمتر میباشد میتوانند بدون اجرای با 0متر مربع و کمتر که عرض زمین آنها  222زمین های نکته :  *

 طراحی گردد.

 

. که این فضا توسط مصالح نرم پر میشود  درز انقطاع در واقع ایجاد فاصله بین دو ساختمان میباشد :  ( درز انقطاع6      

نیاز به رعایت درز انقطاع  ، متر12در ساختمانهای چهارطبقه روی زیرزمین و بیشتر و یا ارتفاع از روی شالوده تا پشت بام 

بطور مثال چنانچه اندازه ساختمان از روی . زه ی آن یک درصد ارتفاع ساختمان در طرفین می باشد ) دوطرف( اندا.  است

 سانتر متر خواهد بود. 12ر هر طرف متر باشد اندازه درز انقطاع د22شالوده تا پشت بام 
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تعیین شده است. عرض مفید دو متر  7/4متر و طول آن  7/2اندازه عرض مفید یک واحد پارکینگ  :( پارکینگ 7      

. می باشد متر7متر تعیین شده است. فضای مانور وسیله نقلیه در پارکینگ  7/0متر و سه واحد پارکینگ  7/4واحد پارکینگ 

% یا کمتر می باشد. در صورتیکه رمپ با توجه به وضعیت پالن 17رَمپ ) سطح شیبدار( مخصوص پارکینگ دارای شیب 

 (3متر می باشد. ) تصویر شماره  7/0چش داشته باشد حداقل شعاع پیچش از وسط رمپ ساختمان نیاز به پی

 

 3تصویر شماره 

 

در امالکی که ساختمان احداثی در بر مشرف به گذر احداث گردد از طبقه  پیش آمدگی به گذر یا کنسول :(8     

متر و در گذرهای  0/2متر، 12گذرهای با عرض  یش آمدگی درپطول  .باالی همکف می توان پیش آمدگی به گذر احداث نمود

متر منع قانونی دارد. توضیح اینکه  12احداث کنسول در گذرهای با عرض کمتر از  .متر است  22/1، متر و باالتر 22با عرض 

 (4)تصویر شماره متر باشد. 7/3حداقل ارتفاع کنسول از کف پیاده رو تا زیر سقف می بایست 
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 4تصویر شماره 

 

شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق  با توجه به صورتجلسه  (آشپزخانه ی اُپن وضوابط نورگیری آن :9     

متر از پنجره های پذیرایی نور دریافت کنند  0د با عمق آشپزخانه های اپن می توانن 11/11/1301شهرداری های تهران مورخ 

 ( 7)تصویر شماره متر نور دریافت نمایند. 0 مق و یا پذیرایی می تواند از روی آشپزخانه اپن با ع

 

 
 5تصویر شماره 
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 نحوه ی بررسی تغییرات داخلی ساختمان و یا توسعه ی بنا در شهرداریهای مناطق    

چنانچه تیغه بندی داخلی هنگام عملیات ساختمانی نسبت به نقشه ی مصوب شهرداری تغییر باید موضوع به دو شکل        

در صورتی که تیغه بندی انجام شده مطابق ضوابط شهرسازی و صورت جلسات داخلی صورت گیرد موضوع  :گردد بررسی می 

 در کمیسیون داخلی مطرح می گردد ، در غیر این صورت به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد . 

نشان داده شده  0شماره دد در شکل ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد می گر هیک نمونه از تغییرات تیغه بندی که منجرب

متر مربع  0از نور گیر با مساحت اتاق خواب  الزم به توضیح است تغییرات داخلی بر خالف ضوابط شهرسازی می باشد )است . 

 نور می گیرد(.

 

 
 6تصویر شماره 

 

 

 :یراتی که قابل بررسی در کمیسیون داخلی می باشد یو تغموارد       

 در صورتی که مساحت بنای توسعه یافته مسکونی تا  . مازاد بر نیازی لیل حذف پاسیو توسعه ی بنا به د

متر باشد ، قابل بررسی در کمیسیون داخلی  272زمین و حداکثر تا  ا% مساحت عرصه ی22متر به عالوه ی  72

 .  است . توضیح اینکه در اینگونه موارد تائید استحکام بنا توسط مهندس ناظر الزامی می باشد
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  مین پارکینگ أدر صورت تافزایش می یابد در مواردی که تعداد واحدهای مسکونی : افزایش واحد مسکونی

 ، در صورتی که بدلیل ازدیاد تعداد واحدهای مسکونیقابل بررسی در کمیسیون داخلی است.های مورد نیاز 

لذا پرونده جهت  خلی را ندارد قابلیت بررسی در کمیسیون دا، واحد کسری پارکینگ داشته باشد  2یش از ب

 به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد .  ساختمانی تخلف بررسی

 

 : سانتیمتر بیش از پیشروی  22نماسازی تا چنانچه هنگام اجرای ساختمان صرفاً جهت  نما سازی ساختمان

 مجاز بنا انجام شود ، موضوع در کمیسیون داخلی بررسی و حل و فصل خواهد گردید. 

 

 از مساحت مجاز 12اگر مساحت نورگیر حداکثر  در اینگونه موارد قلیل مساحت نورگیر بدلیل نماسازی :ت %

 تقلیل یابد ، موضوع در کمیسیون داخلی بررسی و اخذ عوارض می گردد.

 

 : ضوابط و  مطابق در هنگام احداث بنا ،در صورتیکه تغییرات داخلی یا تغییر نقشه  تغییرات داخلی بنا

در غیر این صورت به  .در کمیسیون داخلی مطرح و حل و فصل می گردد، موضوع باشد  شهرسازی تمقررا

 کمیسیون ماده صد ارسال می گردد . 

 

 : روند پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد

ر ها ، معلولین ، راه در واقع تمام  ساختمانهایی که بر خالف ضوابط معماری و شهرسازی احداث گردد مانند ضوابط نورگی      

پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ارسال می گردد.  کمیسیون پله و آسانسور و ... جهت بررسی و صدور رأی مقتضی به این

همانطور که قبال ً نیز اشاره  .د نماینی بدوی را صادر می أر بررسی می شود و پس از آن آن دادگاهده شعبه ی صد در یکی از

.  می باشد هرـ( نماینده شورای ش3( نماینده وزارت کشور  2( نماینده دادگستری  1:  شاملندگان آرای ماده صد امضاء کن شد

روز نسبت  12رسماً به مالک ابالغ می گردد و مالک مهلت دارد ظرف مدت از طریق دبیرخانه اجرای احکام منطقه  ی مذکور أر

 .قطعیت پیدا می کند  ی بدویأی اعتراض نماید در غیر اینصورت رأبه ر

دبیرخانه شهرداری  ثبت به از طریق مالک تکمیل ودر مهلت مقرر  ی که دارای فرم مخصوص می باشدأچنانچه اعتراض به ر 

در اینگونه موارد به شعبه غیر از شعبه صادر  .به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد مجدد پرونده جهت بررسی،  رسیده باشد

 ی قطعی صادر می گردد و اگر أی بررسی و رأموضوع اعتراض مالک نسبت به ردر این مرحله  داده میشود. ارجاع یأکننده ی ر

 از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایند .  أی قطعی معترض باشد صرفاً میبایستمالک نسبت به رمجدداً 

چنانچه با توجه  .ی اعالم نظر می نمایدأاده و نسبت به ردر اینگونه موارد دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار د      

صادر نماید موضوع  آرائ ماده صدی بر نقض أر عدالت اداری دیوان، ی صادره از سوی کمیسیون ماده صد رأبه شکایت مالک و 

 می نماید .  را کمیسیون هم ارز پرونده در بررسیپیشنهاد  به شهرداری ابالغ گشته و شهرداری

 

 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 11 

 ه گیری نتیج

قوانین و مقررات با توجه به نیازها و تجربه ها و پیشرفت علوم و تکنولوژی و مرور زمان در حال تغییر و تکمیل شدن است.      

از اینرو قوانین و مقررات هر روز گسترده تر و وسیع تر میشود فلذا در اغلب مواقع به قوانین اختصاصی نیازمندیم و یا گاهی به 

 ط و آیین نامه های پر کاربرد  نیازمندیم.قوانین و ضواب

در واقع این نوشتار به آن دسته از ضوابط و مقرراتی پرداخته که در اغلب ساختمانهای احداثی تهران و یا کالن شهرها و نیز     

پاسخ آنها  شهرهای بزرگ ایران کاربرد دارد، گاهی در کارهای اجرایی سوألهایی در خصوص تغییرات جزئی به ذهن میرسد که

پاسخ اینگونه سوأاالت و گاهاً مسائل به ظاهر پیش پا افتاده به  میتواند کمک بزرگی به پروژ نماید.در اینجا سعی شده است که

که میتواند در عمل مدت زیادی عملیات ساختمانی را متوقف و نهایتا منجر به تخریب احتمالی قسمتی از بنا و باعث ضرر و 

ا در پاره ای از موارد موجب ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رأی رفع خالف )اعاده به حالت و یزیان فراوان شود 

 مجاز( گردد ، حتی المقدور پرداخته شود .

در پرونده هایی که بدلیل تخلفات ساختمانی ظاهراً کوچک به کمیسیون ماده صد ارسال شدند و دادگاه رأی به رفع خالف     

،  زمان توقف عملیات ساختمانی و اعاده به حالت مجاز ساختمان چنان زمان بر بوده است که اگر از قبل پیش صادرمی نماید

 بینی آن میشده هرگز اقدام به آن تغییرات نمی نمودند.

توسعه بنا و ر و یا ونهایتا چنانچه پس از اخذ پروانه ساختمانی و نقشه مصوب ، هنگام احداث بنا متوجه آن شدیم که با تغیی     

، ساختمان بهتری خواهیم داشت ، این اقدام آگاهانه و با اطالعات کافی از عواقب آن انجام شود تا مورد نظر یا تغییر نقشه 

 موجب اتالف انرژی ، مصالح ، وقت و نهایتا ضرر و زیان مالی نشود.

 

 فهرست منابع و ماخذ 

 ، مجموعه قوانین و مقررات شهرداری  -
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(، ویرایش سوم، مركز تحقیقات ساختمان و 2800ها در برابر زلزله )استاندارد  نامه طراحي ساختمان آیین -

 .1384ت مسكن و شهرسازي، مسكن، وزار

صرفه جویی در مصرف انرژی ، مقررات ملی ساختمان ایران ، مبحث نوزدهم ، وزارت مسکن و شهرسازی ،  -

1381. 

 .1392آسانسورها و پلکان برقی ، مقررات ملی ساختمان ایران ، مبحث پانزدهم، وزارت مسکن و شهرسازی ،  -
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