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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 شهرسازي و ساختماني مقررات و ضوابط 4-

   تعاريف 1-4-

 شهري تقسيمات نظام 1-1-4-

  . شهري خدمات مراتبي سلسله توزيع نحوه حسب بر شهر فيزيكي هاي بندي قسمت نحوه از است عبارت

  : است زير به شرح )شهري تقسيمات(بندي  قسمت نوع سه مشمول طرح جامع و تفصيلي محدوده ، طرح اين در

  محله رده •               )عيناٌ منطبق بر محدوده شهر(ناحيه رده  •            فراتر و شهر رده   •

  فراتر و شهر -2- 1- 4

طرح جامع و  محدوده با منطبق آن حدود كه) رده اولين(شهري  تقسيمات نظام رده باالترين از است عبارت

 . دهد پوشش مي را شهر جمعيت كل شود مي بندي طبقه رده اين در كه خدماتي. باشد تفصيلي مي

  ناحيه - 3- 1- 4

به دليل كوچك بودن و جمعيت كم، كل شهر سريش  . گردد مي تعريف شهري تقسيمات نظام رده دومين بعنوان

 ناحيه داراي اين . است شده منعكس» پيشنهادي هاي محدوده« نقشه در كه باشد شهري مي ناحيه آباد در قالب يك

 . است محله چهار از متشكل و باشد شهر مي مركز با ده كه منطبقبو ناحيه مركز يك

  محله 4-1-4-

 براساس پوشش جمعيتي محله هر . باشد مي) رده سومين(شهري  تقسيمات رده ترين پايين محله ، طرح اين در

 محله 4 عادلم تنها ناحيه  شهر محدوده در موجود هاي محله كل تعداد . گردد مي تعريف نفر هزار 7 تا 3 تقريبي

  .است گرديده منعكس»پيشنهادي  هاي محدوده« نقشه  در كه باشد مي

 . است گرديده ارائه بعد صفحه در سريش آباد شهري تقسيمات نقشه : توضيح

 ناحيه مركز -5- 1- 4

 . شد خواهد تعيين هسته، بعنوان ناحيه هر ساكنان نياز مورد خدمات تجمع محل از است عبارت

  لهمح مركز 6-1-8- 

 . شد خواهد تعيين ، محله هسته بعنوان محله هر ساكنان نياز مورد روزمره خدمات تجمع محل از است عبارت

 طرح مجري سازمان 7-1-4-

طرح جامع و تفصيلي  براساس شهري توسعه كنترل مسئول قانوني بطور كه است دستگاهي يا و شهرداري منظور

  .مي گردد شهرداري سريش آباد اعمال توسط ر سريش آبادشه در مسئوليت اين. باشد مي سريش آباد شهر

  جامع و تفصيلي طرح محدوده 8-1-4-

توسعه شهري  اراضي كاربري نقشه با مطابق و پيوسته بصورت كه سريش آباد شهر سطح دور لبه از است عبارت

 در به تأمين خدمات تنسب مكلفند مسئول دستگاههاي ساير و) سريش آباد شهرداري (طرح مجري سازمان. يابد مي

  .وظيفه نمايند انجام  جامع و تفصيلي طرح مصوبات چارچوب در هماهنگ صورتي به مزبور محدوده

 .است شده داده نشان بعد صفحه در طرح جامع و تفصيلي سريش آباد محدوده نقشه : توضيح
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 شهر محدوده 9-1-4-

طرح مذكور  تهيه تا و جامع طرح دوره در يآت توسعه و شهر موجود كالبدي حد از است عبارت شهر محدوده

 .1 باشد مي االجرا الزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط كه شهر هادي طرح در

 شهر حريم 10-1-4-

 آن  شهرداري در كنترل و نظارت كه شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضي از قسمتي از است عبارت شهر حريم

 .2ننمايد تجاوز مربوط بخش و شهرستان كشوري تقسيمات مرز از و دارد ضرورت

 شوراي مجلس مصوبه آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا ، شهر حريم و محدوده تعاريف قانون يك ماده-1 

  .84/10/14 مورخ اسالمي

   .قانون همان دو ماده- 2

 خالص شهر سطح 11-1-4-

 .باشد شهر نياز مورد هاي بريكار مختلف هاي حوزه تمامي بردارنده در كه است شهر از وسعتي شامل

 ناخالص شهر سطح 12-1-4-

 ، مانند حرايم اراضي سطوح بعالوه شهر خالص سطح بردارنده در كه است طرح قانوني محدوده مساحت شامل

 . است .... و باير اراضي ، باغات ، كشاورزي هاي زمين

 خالص مسكوني سطح 13-1-4-

 . است كونيمس كاربري داراي اراضي كليه مساحت شامل

 جمعيتي تراكم 14-1-4-

اراضي  در ناخالص و تراكم ، محدوده داخل ناخالص شهري اراضي كل در شهر جمعيت پراكندگي ميانگين

مسكوني  خالص تراكم دارد، اختصاص مسكوني كاربري به منحصراً كه اراضي در و خالص تراكم شهري خالص

  : شود مي محاسبه زير شكل به و است هكتار در نفر آن واحد و است
  شهر جمعيت                                     

  ناخالص جمعيتي تراكم       ___________________________  =
  )قانوني محدوده مساحت(ناخالص شهر سطح                                  

                              

  شهر جمعيت                                           

  خالص جمعيتي تراكم        ________________________  =

  مسكوني خالص سطح                                         

  شهر جمعيت                                                              

 مسكوني خالص تراكم                                ____________   =

  خالص شهر سطح                                                            
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٣ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ساختماني تراكم 15-1-4-

 زمين مساحت قطعه كل به) پاركينگ و زيرزمين مساحت احتساب بدون (ساختماني زيربناي مساحت كل نسبت

  . باشد مي
  زيربنا مساحت                                                                                         

  ساختماني تراكم                                            ___________   =
 مساحت زمين                                                                                      

  مسكوني ساختماني تراكم 16-1-4-

  : است مسكوني زمين قطعه مساحت كل به مسكوني مفيد زيربناي مساحت كل تنسب
  مفيد زيربناي مساحت                                                         

  مسكوني ساختماني تراكم                                           _____________   =
 زمين مساحت                                                        

 حريم 17-1-4-

 و غيره ايمني يا امنيتي هاي مناسبت به خاص عملكردهاي اطراف در كه اراضي از اي محدوده از است عبارت

رعايت  به منوط مزبور اراضي از برداري بهره و كاربري ، ساز و ساخت گونه هر و گرفته قرار حفاظت تحت

 . باشد يم مربوطه حريم ضوابط

 بلوك شهري 18-1-4-

 چند معبر مابين كه زمين بندي قطعه يا و ساز و ساخت از يكپارچه اي مجموعه ترين كوچك از است عبارت

  . باشد محصور

 كاربري 19-1-4-

 نقشه كاربري در منعكس شرح با مطابق طرح اين در كه اراضي از برداري بهره و استفاده نوع از است عبارت

 . است شده بندي تقسيم نوع 22 دحدو به اراضي

 مختلط كاربري 20-1-4-

 به كاربري مربوط عملكردهاي ، زمين قطعه يك در مختلف هاي كاربري از عملكرد چند تركيب از است عبارت

 . باشند داشته جداگانه و مستقل دسترسي بايد مختلف هاي

 اساسي تعمير 21-1-4-

 تغيير طرح به منجر و باشد داشته ضرورت ايمني نظر از كه بنا تاييايس به مربوط تعمير گونه هر از است عبارت

  . نگردد

  اساسي تغيير 22-1-4-

  .شود عملكرد تغيير يا و طرح تغيير به منجر كه بنا خارجي يا و داخلي وضع در تغيير گونه هر از است عبارت
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 تفكيك 23-1-4-

 ثبتي از نظر بتوان كه كوچكتر قطعه چند يا و دو به ثبتي پالك يك يا زميني قطعه بندي تقسيم از است عبارت

  . داد قرار تملك مورد مجزا بطور را حاصله جزء هر

 تجميع 24-1-4-

 تبديل به يك را يكديگر مجاور زمين قطعه چند يا دو ثبتي نظر از بتوان كه نحوي به است تفكيك عمل عكس

 . نمود ثبتي پالك

 عملكرد 25-1-4-

 . پذيرد مي انجام كاربري در كه هايي ليتفعا انواع از است عبارت

 زمين قطعه 26-1-4-

 . بالمانع باشد آن براي ثبتي سند صدور يا و بوده ثبتي سند داراي كه مشخص محدوده با يكپارچه است زميني

 مسكوني مجتمع 27-1-4-

  .گرفته باشند رارق زمين قطعه يك در كه بلوك چند در يا يك در مسكوني واحد تعدادي اجتماع از است عبارت

 مسكوني واحد 28-1-4-

 دارا خانوار را يك اسكان براي امكانات حداقل مستقل بطور كه ، بنا زير سطح از قسمتي يا تمام از است عبارت

 . است الزامي حمام و توالت ، آشپزخانه بيني پيش ، عمومي فضاهاي بر عالوه مسكوني واحد دريك . باشد

 باير اراضي  29-1-4-

 واقع جامع و تفصيلي طرح محدوده داخل در كه شود مي اتالق هايي زمين قطعه آن به باير اراضي ، طرح ينا در

 و كشاورزي يا قبيل باغ از ديگر كاربري گونه هر يا و ساز و ساخت از خالي ، مطالعات انجام زمان در و شده

 . اند بوده غيره

 مشاعات 30-1-4- 

 دو توسط ساكنان مشترك صورت به كه زيربنا سطح از هايي قسمت يا و نزمي قطعه از سطوحي از است عبارت

 . باشد داشته استفاده قابليت مسكوني واحد چند يا

 زمين بر  31-1-4-

 . كند مي تعيين را زمين قطعه لبه كه )دسترسي معابر بويژه( معبر يك عرض نهايي ازحد است عبارت

 كف 32-1-4-

 . شود تلقي مي بنا يك ارتفاعي ضوابط محاسبه مبناي كه دسترسي معبر در زمين بر ارتفاعي رقوم از است عبارت

 ساختمان خط 33-1-4-

 كننده محدوديت تعيين كه دسترسي خيابان موازات به و زمين بر از مشخصي فاصله به فرضي خط از است عبارت

  . است ساختمان يا بنا يك طبقات از بخشي يا تمام براي ساز و ساخت
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 بنا ارتفاع 34-1-4-

 قطعه دسترسي مجاور معبر براساس شده تعيين كف رقوم تا ساختمان يك حد باالترين قائم فاصله از است عبارت

  . زمين
 امثالهم در و آنتن ذخيره، آب، منبع دودكش، كننده، خنك برج آسانسور، اطاقك پله، خرپشته ارتفاع : توضيح

 . گردد نمي منظور محاسبه اين

  مفيد عارتفا 35-1-4-

 سقف همان ساز و ساخت حد ترين پايين تا طبقه يك از قسمتي يا تمام شده تمام كف فاصله از است عبارت

 . طبقه

 پيلوتي 36-1-4- 

 كف قسمتي از يا تمام زير در باز و سرپوشيده فضاي بصورت كه همكف طبقه از قسمتي يا تمام از است عبارت

 سقف پيلوتي كه است اول طبقه كف از قسمت آن سطح معادل وتيپيل سطح حداكثر. گيرد مي قرار اول طبقه

 . گردد مي محسوب

 اشغال ضريب 37-1-4- 

 . زمين قطعه مساحت به بنا احداث مجاز سطح مساحت نسبت از است عبارت

 بنا زير سطح 38-1-4- 

 .شود مي احداث زمين قطعه يك در كه طبقاتي كليه در شده ساخته سطوح مجموع از است عبارت

 بنا احداث مجاز سطح 39-1-4- 

كليه  حد تصوير و بوده مجاز بنا احداث آن در كه زمين قطعه سطح از اي محدوده حداكثر از است عبارت
 . گيرد قرار آن در زمين قطعه روي بر) مجاز هاي آمدگي پيش جز به( طبقات

 خصوصي سبز فضاي يا آزاد سطح  40-1-4-

 طرح جامع و تفصيلي در شده تعيين ضوابط براساس كه زمين قطعه يك سطح از هايي قسمت از است عبارت
 . باشد نمي مجاز آن در بنا يا ساختمان احداث

 مسكوني هاي ساختمان اصلي فضاهاي  41-1-4-

 . كار اطاق و خواب هاي اطاق ، نشيمن فضاهاي يا اطاق ، نهارخوري ، پذيرايي سالن از عبارتند

  كوچه 42-1-4- 

كمتر  متر 12 از و عرض آن . باشد مي پياده عابرين استفاده مورد كه عرض كم و كوتاه راههاي از است عبارت
  .باشد

 دسترسي خيابان 43-1-4- 

 فراهم مسكوني را هاي مجموعه و واحدها به دسترسي و بوده ارتباطي شبكه بندي رده آخرين ها خيابان نوع اين

  . آورند مي
 برگردان دور  44-1-4-

 نقليه زدن وسائط دور جهت و داشته قرار بست بن معبر انتهاي در كه گردد مي اتالق بازي فضاي به نبرگردا دور

  . باشد كمتر متر 10 از نبايستي ) شكل دايره ( برگردان دور قطر .گردد مي بيني پيش
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  آنها بندي طبقه و شهري معابر  45-1-4-

 شهرسازي، راههاي و مسكن وزارت   1373/9/7مصوب شهري هاي خيابان و راهها طراحي نامه آيين ضوابط طبق

 . شوند محلي تقسيم مي هاي خيابان و دو درجه شرياني راههاي ، يك درجه شرياني راههاي : گروه 3 به شهري

 اتوبوس راههاي ويژه دوچرخه و ويژه راههاي ، پياده ويژه راههاي : شامل ويژه راههاي شده ذكر گروه3 بر عالوه

 . شوند مي گرفته نظر در

 يك درجه شرياني راه 46-1-4-

 براي. شود مي داده برتري موتوري نقليه وسايل جابجائي به آن از برداري بهره و طراحي در كه است راهي

 راههاي شرياني . گردد مي تنظيم ها كاربري نوع استقرار نحوه و راه عرض از پياده عابرين عبور ، برتري رعايت

 . شوند مي بندي دسته عبوري راه و بزرگراه ، راه آزاد به و اند شهري رونب عملكرد داراي يك درجه

 راه آزاد 1-46-1-4-

 در تصادفات و جزء آن در ترافيك جريان و باشد مي جدا يكديگر از متقابل ترافيك كه شود مي اتالق راهي به

 و خروج آن ورود صحيح نحوه و همسطح غير آن در ها تقاطع كليه معابر گونه اين در . است آزاد بندانها راه

  . باشد مي شده كًنترل كامال

 بزرگراه 2-46-1-4-

 در جريان ترافيك و باشد مي جدا يكديگر از فيزيكي طور به راه آزاد مانند آن طرف دو ترافيك كه است راهي

 كامالً نخروج از آ و بزرگراه به ورود صحيح نحوه . گردد مي فرض پيوسته مالحظه قابل هاي طول در آن،

 كيلومتر /2  5از بيش هاي فاصله با مشروط همسطح تقاطع معدودي تعداد تواند مي بزرگراه. باشد مي شده كنترل

 . باشد داشته

 عبوري راه 3-46-1-4-

 راهها داراي اين . كند مي عبور روستا يا كوچك معموالً شهرهاي داخل در كه است شهري برون راههاي ادامه

 تواند تعداد مي و باشد مي شده تنظيم كامالً نيز آن به نقليه وسايل خروج و ورود و تاس ارتباطي عملكرد

 .باشد داشته كيلومتر 2/5 از بيش هاي فاصله با مشروط همسطح تقاطع معدودي

 دو درجه شرياني راه 47-1-4-

 .شود داده مي برتري موتوري نقليه وسايل دسترسي و جابجايي به آن از برداري بهره و طراحي در كه است راهي

 داراي 2 درجه شرياني راههاي . شود مي كنترل خيابان عرض از ها پياده حركت ، برتري اين رعايت براي

 به 2 شرياني درجه راههاي . شوند مي محسوب شهري درون راههاي اصلي شبكه جزء و اند شهري درون عملكرد

 .شوند مي تقسيم فرعي و اصلي كننده پخش و جمع گروه دو

 هر چه بنابر اين گردند مي محسوب اصلي عملكرد دو بعنوان دسترسي و جابجايي 2 درجه شرياني راههاي در

 ارتباط شريان نقش 2 درجه شرياني راههاي . شود مي كاسته آن جابجائي نقش ، شود بيشتر ها دسترسي تعداد

 . كنند مي ايفا را محلي هاي خيابان شبكه با يك درجه هاي
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٧ 

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 محلي هاي بانخيا 48-1-4-

. قرار گيرد اولويت در آن اجتماعي نقش كه شود مي تنظيم نحوي به محلي هاي خيابان در نقليه وسايل حركت

 از اي كه بخواهند نقطه هر در مجازند ها پياده. شود مي پيشنهاد ساعت در كيلومتر 30 معابر گونه اين طرح سرعت

 كم آن رو محلي عرض سواره هاي خيابان عرض از ها پياده ورعب كردن ايمن منظور به . كنند عبور خيابان عرض

 استفاده رو از سواره طور مشترك به توانند مي نقليه وسايل و دوچرخه محلي هاي خيابان در . شود مي گرفته

 عملكردي بندي زير نمايش طبقه شكل در . شوند مي تقسيم فرعي و اصلي گروه دو به محلي راههاي . كنند

  : است آن ارائه گرديده جابجايي نقش با دسترسي و اجتماعي هاي نقش تعارض و شهري راههاي

 سريش آباد شهر جامع و تفصيلي تشخيص اساس طرح و مباني 49-1-4-

 موارد اساس تشخيص و تعريف در ايران معماري و شهرسازي عالي شواري 63/12/23مورخ مصوبه به بازگشت

 رعايت محتواي مصوبه با نيز سريش آباد شهر جامع و تفصيلي طرح در شهري، جامع و تفصيلي و جامع هاي طرح

 در . معرفي كرد استخراج و فشرده صورت به را طرح اساس بارز موارد توان مي طرح تهيه مراحل تمام در فوق

 . شده است معرفي جامع و تفصيلي طرح اساس مزبور مصوبه ساختار از تبعيت به گزارش اين

 رود مي كار مباني به به عنوان شهرها جامع هاي طرح تهيه در كه سرزمين جامع طرح نظري محتواي كليات) الف

 : است زير قرار به

 توسعه و افزايش جمعيت هاي برنامه و ها ضرورت 1-

 در و دامپروري دامداري نقش ، ملي اول تراز در كشاورزي نقش با كردستان استان ، سرزمين آمايش طرح در

 شهر . يافته است جايگاه ملي 2 تراز برتر خدمات و دانشگاهي نقش ، ملي 3 تراز عتيصن نقش و سطح همان

 .دارد عهده به در سطح بخش را رساني خدمات نقش سريش آباد

 با شهر كوچكي بعنوان ياسوكند و دزج شهرهاي رده در و قروه از پس سريش آباد شهر ملي كالبدي طرح در

 اي منطقه و ملي كالبدي طرح در .خواهد كرد نقش ايفاي كشاورزي، و خدمات پشتيبان خدماتي عملكردهاي

 . است شده بندي رتبه نفري20000تا  10000 شهرهاي حد در جمعيتي شهري اندازه زاگرس

 آب كمبود آنها مثل از هاي ناشي محدوديت و سرزمين وري بهره محيطي زيست و اقتصادي و ملي هاي اولويت2-

 وري بهره نوع ينتعي عامل مهمترين بعنوان

 مراتع فعال، و ها جنگل حفظ بر كردستان استان در سرزمين وري بهره هاي اولويت سرزمين آمايش طرح در

 حفظ ، هاي روستايي حوزه جمعيت تثبيت ، گياهي پوشش ارتقاء ، رفته دست از جنگلي منابع و ها جنگل احياء

 مصداق سريش آباد نيز منطقه مورد در اصول اين . است اكولوژيكي منابع تخريب از جلوگيري و زيست محيط

  . است شده رعايت جامع و تفصيلي طرح در شهر توسعه اي منطقه اساس بعنوان قواعد همين . دارد

 اهميت و غيره و خدماتي، جهانگردي، مختلط كشاورزي، صنعتي، ،)آينده و حال در (شهر اصلي عملكرد و نقش 3-

 كشور و منطقه در آن

 فعالي در صنعتي هاي حوزه و ها شهرك و دارد خدمات زمينه در محدودي اي نًقش منطقه فعال آباد سريش شهر

 زمينه و در است يافتهن ارتقاء شهر و پايه برتر خدمات نزديكي به شهر قروه دليل به . است نشده داير آن اطراف
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 كه است خدماتي شهر فعلي نقش . است نشده فراهم شهر براي ظرفيتي هنوز ، گردشگري و اي منطقه بازرگاني

  . است روبرو محدوديت با ها زمينه همه در

پشتيبان توليد ( خدماتي موجود هاي قابليت و ها ظرفيت و فرادست هاي طرح مطالعات براساس شهر نقش آينده

  .بود خواهد )كشاورزي

 خصوصي و بخش عمومي هماهنگ عمراني هاي برنامه 4-

بخش  ظرفيت ارتقاء بر كردستان استان چهارم و سوم اجتماعي و اقتصادي توسعه هاي طرح هاي سياست

در انتخاب و  اساس اين بر جامع و تفصيلي طرح در. است استوار زيربنايي و عمومي خدمات تأمين در خصوصي

 يتأمين خدمات روبنائ و است شده بيني پيش زيربناها تأمين حوزه در صرفاً عمومي بخش نقش ها پروژه پيشنهاد

 سازي هاي ظرفيت حوزه در بويژه . است شده گذاشته خصوصي بخش عهده بر بيشتر دولت هاي سياست تبع به

 . است شده خصوصي بخش ارتقاء در سعي

 شهر جامع اساس طرح يا اصل محتواي) ب
 )توسعه و (شهر ساخت 1-

 ...و  ناپيوسته پيوسته، خطي، شعاعي، تمركز، مثل (كالبدي و ساختي مشخصات  1-1-

 بخش و است متراكم بسيار اوليه آن ساختار . باشد مي مركزي و شعاعي كالبدي ساختار داراي سريش آباد شهر

الگوي . است آنها همجوار اي حاشيه محالت و متأخر بافت ، قديم بافت شامل تشكيل داده و را شهر اصلي هاي

 .توسعه پيشنهادي شهر در آينده در مراكز و محورها خواهد بود

 ) شهر مؤثر و عمده هاي كاربري ( اصلي عملكردهاي هاي حوزه تعيين 2-1-

 پارك بافت اين در .و مركز تجاري شهر و بانكها و نيز مساجد شهر قرار دارد قديم بافت ، شهر مياني بخش در

هاي دولتي و بيشتر ادارات و نهاد ، جنوب شرقي و شرق شهر در .اصلي  شهر و ترمينال مسافربري نيز جاي گرفته است

كارگاههاي صنعتي و گورستان در غرب شهر واقع شده و  .مراكز آموزشي و درماني و نيز استاديوم شهر قرار دارد

 حوزه در تغيير گونه هر. واقع شده است )شهر محدوده از بيرون (شهر جنوب در جايگاه گاز و پمپ بنيزين و انبارها

 . بود خواهد اساسي مغايرت) شهر ثرمؤ و عمده هاي كاربري( اصلي عملكردهاي هاي

  )عمده شهري تسهيالت و( ارتباطي شبكه نظام و كلي خطوط 3-1-

جامع  در طرح. است شهري مراتب سلسله با متناسب كه است حلقوي شعاعي سريش آباد شهر ارتباطي شبكه نظام

 مراكز و شهري ، سطح انهاشري با اي منطقه سطح يعني است سطحي سه ها شبكه نظام سريش آباد شهر و تفصيلي

 . است يافته سازمان و پخش كننده جمع هاي شبكه با بافت سطح و اصلي هاي شبكه با

ها  كمربندي يعني آنها دهنده پيوند و روستاهاي قصالن و مهديخان و بيجار ، قروه از شهر به ورودي هاي جاده

انبازان و خيابانهاي چهارگانه منشعب از ميدان اصلي ج بلوار بسيج، بلوار امام خميني، بلوار. هستند ها جزء شريان

 هاي شبكه و اصلي شبكه جزء خيابان چمران، جابر شملي و جنوبي و محالتي شمالي و جنوبي ،)ميدان شهدا(شهر
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 ترمينال شامل ارتباطي شبكه مهم شهري تسهيالت. شوند محسوب مي ها كننده جمع و فرعي معابر بافت داخلي

 . بود خواهد اساسي مغايرت شهر كلي بندي شبكه در تغيير گونه هر. مي باشد) شهر كزمر در( و مسافري

 )غيره و محالت و مناطق مثل(شهري واحدهاي تقسيمات نظام 4-1-

 نظام در تغيير گونه هر . است شده تقسيم محله 4 و شهر ناحيه 1 به سريش آباد شهر جامع و تفصيلي، طرح در

 . شود مي ي محسوباساس مغايرت شهري تقسيمات

  بهسازي و نوسازي مناطق و ) اقليمي و صنعتي ، تاريخي(خاص هاي بافت و عناصر تعيين 5-1-

 : باشد مي زير شرح به بافت هاي گونه داراي سريش آباد شهر ، جامع و تفصيلي طرح در

   .شوند توانمندسازي و بهسازي بايد مركزي كه و شمالي هاي قسمت در فرسوده هاي بافت •

   .شود ساماندهي بايد كه شهر قديمي مركزي افتب •

 . يابند ساختار ارتقاء بايد كه اند شده ايجاد انقالب از قبل سالهاي در كه مياني هاي بافت •

 تفصيلي طرح و يابند تراكم ارتقاء بايست مي و اند آمده بوجود اخير سالهاي در كه جديد هاي بافت •

 . شود اصالح آنها

   شهر ظرفيت و وسعهت كلي حدود و جهات -2

 پذيري جمعيت ظرفيت و جمعيتي احتماالت - 2-1

 باشد مي جامع و تفصيلي طرح دوره پايان كه 1406 سال براي جمعيتي هاي بيني پيش اساس بر

 . دارد را شده برآورد جمعيت پذيرش ظرفيت شهر . است شده برآورد نفر 11209 شهر جمعيت

 . گردد تلقي مي اساسي مغايرت بعنوان طرح افق جمعيت درصد 10 از بيش شهر جمعيتي ظرفيت افزايش گونه هر

 شهري زيربناهاي ظرفيت محاسبات و منابع 2-2-

هاي  شركت اعالم طبق و است برخوردار فاضالب و آب ، برق ، تلفن ، گاز شبكه از اكنون سريش آباد شهر

 . ندارد وجود ها ينهزم اين از يك هيچ در شهر آينده توسعه براي محدوديتي رسان خدمات

 1392 تا سال كه است احداث دست در نفر 15000 بر بالغ ظرفيتي با شهر فاضالب خانه تصفيه فاضالب نظر از -

 به . است احداث شده فاضالب جديد شبكه مركزي محالت و شهر سطح بسياري از در . شود مي اندازي راه

 براي كه مختصري و سطوح جديد هاي بافت طتسل و شرقي شمال سمت به شهر شيب عمومي وضعيت دليل

 از سريش آباد شهر . ندارد وجود شبكه فاضالب توسعه براي محدوديتي ، شيب اين به است شده انتخاب توسعه

 شد مي تأمين چشمه ها و قنوات متعدد داخل و اطراف شهر اًز قبال كه شهر آب. است برخودار آب غني منابع

ميليون  2 ساليانه در حدود كه شود مي تأمين چاه از تماماً چاههاي عمق در باالدست،اكنون به دليل حفر بي رويه 

 . است مكعب متر

از همين  توسعه نياز مورد آب تأمين نظر از محدوديتي نيز آينده در سريش آباد شهر استان آب امور اعالم به بنا

  . ندارد منبع
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١٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 جمعيت شهر تراكم كلي حدود 3-2-

  . هكتار در نفر در 49 پيشنهادي ناخالص شهري تراكم ، هكتار در نفر 128 ي پيشنهاديخالص مسكون تراكم

  شهر حريم و شهر محدوده 4-2-

داده  نشان شهر هاي محدوده نقشه در آن نقاط مختصات كه دارد مساحت هكتار  5/185شهر محدوده پيشنهادي
 . است اساسي مغايرت شهر افزايش محدوده يا كاهش. شده است

 گرفته در نظر جامع و تفصيلي طرح محدوده از كيلومتر 5/2 حداكثر تا 1 حداقل تقريبي هاي فاصله با شهر محري

 شهر حريم افزايش محدوده يا كاهش گونه هر. باشد مي هكتار7/1369 معادل شهر حريم مساحت . است شده

 . بود خواهد اساسي مغايرت بعنوان

 : مورد در مقررات و ضوابط و معيارها 3-

 زمين كاربري و مختلف فمصار سرانه 1-3-

 : باشد مي زير شرح به پيشنهادي هاي سرانه جامع و تفصيلي طرح در

 مربع، متر 96/0 مذهبي مربع،  سرانه متر 59/7آموزشي  سرانه ، مربع متر 18/1 تجاري ، مربع متر 76 مسكوني سرانه

 4/3و انتظامي اداري مربع، سرانه متر 37/3ورزشي  ، سرانه عمرب متر1/1درماني  مربع، سرانه متر 99/1فرهنگي  سرانه
 تأسيسات سرانه ، مربع متر 26/12 و پارك سبز فضاي سرانه ، مربع متر 53/0گردشگري  -تفريحي ، سرانه مربع متر

  .مربع متر 37/50 معابر شبكه سرانه ، مربع متر 62/1شهري  تجهيزات و

 )و غيره محالت مانند( شهري تقسيمات واحدهاي اخلد در مختلف عملكردهاي استقرار 2-3-

 هاي ميزان كاربري جامع و تفصيلي طرح در مختلف هاي كاربري پيشنهادي سرانه و سطح بررسي مبحث در

 . گرديده است تعيين و بررسي شهري تقسيمات واحدهاي از يك هر سطح در پيشنهادي و موجود

 بهسازي و ينوساز مناطق و خاص هاي بافت و عناصر 3-3-

سبالن، شوره محله  طالب، محله بازار، محله محله پايين، محله شامل بهسازي و نوسازي نيازمند هاي بافت و محالت
قينرجه،  جانقايه، محله محله قلعه ، محله : از عبارتند تواتمندسازي و بهسازي نيازمند محالت. باشند و داغ محله مي

  .انسه باال و محله محله

  طبيعي مناظر و تاريخي نماهاي و اهابن ظحف - 4- 3

 تاريخي و بناي و اثر هيچ نام سريش آباد شهر فرهنگي  تاريخي هاي محوطه و بناها وضعيت بررسي مبحث در

و  سبز هاي كشتزارهاي و شهر داخل پاركهاي شهر، خاص طبيعت از سوي ديگر. است نشده ثبت فرهنگي
 . هستند سريش آباد شهر طبيعي و مناظر اصلي عناصر جزء مگيه شهر اطراف زيباي تاكستانها و قلمستانهاي

  اقليمي ويژگيهاي و فرهنگي سنن به توجه با ساختمان و بافت شهري سيماي معماري كليات - 5- 3

 مياني و زاگرس تپه ماهوري مناطق خاص معماري الگوهاي ، اقليمي شرايط از متأثر سريش آباد شهري سيماي

 شهر را سيماي بارز عناصر . دارد را خود خاص بافت سريش آباد شهر بنابراين . شدبا مي منطقه مردم فرهنگ

 مسجد ،)ع(امام حسين مسجد . اند داده تشكيل ، شهدا ميدان ، چهارگانه مركزي هاي خيابان و جامع مسجد

   . هستند شهري سيماي هاي مونومان از نيز ، تكايا و حسينيه هاي سطح شهر)ع(امام رضا مسجد ،)عج(صاحب الزمان
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١١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  اقليمي هاي فرهنگي و  ويژگي سنن* 

 الگوهاي شهر بناهاي جديد معماري در كالبدلي و است كرده آفريني الگو قديمي شهر معماري بناهاي در نيز

 در آن هاي ارزش حفظ و بافت ارتقاء براي ساماندهي طرح تهيه بنابراين . نمود ندارد شهر سريش آباد خاص

  . است شده توصيه يجامع و تفصيل طرح

 زيست محيط حفاظت -6- 3

قاضي  رودخانه« چون تاكستانهاي اطراف و ارزشي با محيطي زيست هاي قابليت از آن پيراموني منطقه و شهر

 به فاضالب تخليه و آالينده و مزاحم هاي فعاليت تمركز و شهر توسعه ولي . است برخوردار سرچشمه و »چايي

پيشنهاد  با جامع و تفصيلي طرح در . است كرده وارد شهر طبيعي زيست محيط به را فراواني هاي رودخانه آسيب

 هاي مناسب، حريم ايجاد ، شده بيني پيش هاي حوزه به مزاحم هاي كارگاه و آالينده هاي فعاليت انتقال و

 در سعي اي و منطقه طبيعي هاي پارك ، گردشگري مانند زيست محيط ارتقاء مناسب هاي كاربري تخصيص

 در سبز فضاي افزايش سرانه. است شده محيطي زيست هاي قابليت و اكولوژيكي ذخائر ارتقاء و تثبيت و افزايش

 . است بوده راستا همين در نيز شهر محدوده داخل

  بندي منطقه 2-4-

 به شرح اآنه از مجاز هاي استفاده و سريش آباد شهر جامع و تفصيلي طرح در زمين از استفاده موارد و ها كاربري

 : باشد مي زير

 مسكوني اراضي 1-2-4-

 هاي مسكوني مجموعه و واحدها احداث براي اراضي كاربري نقشه براساس كه گردد مي اطالق سطوحي به

 ، را رده محله خدماتي هاي كاربري توان مي فقط سطوح اين در ، سكونتي كاربرد از غير به . اند يافته اختصاص

 . ودنم مستقر ضوابط رعايت با

 تجاري اراضي 2-2-4-

 هاي دواير نمايندگي و پيشه و كسب ، ها فروشگاه و ها مغازه ، بازرگاني هاي فعاليت انواع براي اراضي اين

 . است شده گرفته نظر در شهري خدمات مراتب سلسله براساس مختلف

 موارد شامل ترتيب آن به از فراتر و شهر و ناحيه ، محله ، مختلف هاي رده در اراضي اين در مجاز عملكردهاي

  : باشد مي زير

 افزار فروشي نوشت ، مصرف تعاوني هاي فروشگاه ، ها نانوايي ، ها فروشي سبزي و ميوه ، ها فروشي خواروبار

 بازارچه ها، بازارهاي ، ها فروشي آجيل ها، فروشي شيريني ، امالك معامالت هاي بنگاه ، ها بانك شعب ، ها

 هاي ها، فروشگاه فروشي كتاب ، تصويري و صوتي لوازم ، خانگي لوازم ، پالستيك ، پارچه هاي فروشگاه ، روز

 مختلف راسته هاي صنوف ، ها فروشي پوشاك ، ها فروشي مبل ، اتومبيل فروش هاي بنگاه ، اي زنجيره و بزرگ

  . دستي صنايع هاي واحد و تجاري و بازرگاني هاي شركت ، ها بورس ،
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١٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  يدماتخ اراضي 3-2-4- 

پشتيباني و ترويج  نيز خدمات خدماتي و هاي فعاليت براي جامع و تفصيلي طرح محدوده داخل در اراضي اين
 . است شده گرفته نظر كشاورزي در

 :باشد مي زير شرح به اراضي اين در مجاز عملكردهاي

اورزي، شركت تعاوني مركز خدمات كشاورزي ، مركز ترويج كشاورزي، مركز توزيع كود و سم و نهاده هاي كش
 .توليد و شركت تعاوني مكانيزاسيون كشاورزي

 آموزشي اراضي 4-2-4-

 احداث ساختمان به آموزشي كاربري مختلف هاي رده به توجه با شهري خدمات مراتب سلسله به بسته اراضي اين

 و شهر و ، ناحيه لهمح مختلف هاي رده ترتيب به اراضي اين در مجاز هاي فعاليت . دارد اختصاص آموزشي هاي
 : باشند مي زير موارد شرح به آن از فراتر

 آموزي، مراكز سواد نهضت هاي كالس ، دبيرستانها و راهنمايي مدارس ، ابتدايي مدرسه ، آمادگي ، مهدكودك

 آموزش زبانهاي مؤسسات ، اسالمي مدارس ، آموزشي منظوره چند واحدهاي ، ها هنركده و اي حرفه آموزش

 معلولين مدارس ويژه ساير الل، كرو معلولين ويژه مدارس ، نابينايان ويژه مدارس ، صنعتي هاي هنرستان ، خارجي

 به شهري خدمات هاي رده در اي حرفه و عالي آموزش هاي كاربري انواعو نيز . استثنايي كودكان ويژه مدارس ،

 ، ها دانشگاه ، عالي مدارس ، آموزشي انستيتوهاي ، تخصصي و اي حرفه آموزشي هاي مجتمع :زير شرح
 و فضاها اساتيد، ويژه و دانشجويي هاي خوابگاه ، تحقيقات مراكز و علميه هاي حوزه ، ها، دانشسراها دانشكده

 . عالي آموزش به وابسته اداري ، فرهنگي ، ، مذهبي ورزشي ابنيه

 فرهنگي اراضي 5-2-4-

 : باشند مي زير شرح به شهري تخدما مراتب سلسله به بنا فرهنگي هاي كاربري انواع

 ، ها و كانون ارشادي بنيادهاي ، اجتماعات هاي سالن ، مختلف درجات عمومي هاي كتابخانه ، كودكان كتابخانه
 ها، ، نمايشگاه فرهنگسراها ، سينماها ، تأتر هاي سالن ، انتشاراتي مؤسسات ، ها موزه ، تاريخي هاي محوطه

 . تربيت و اصالح و فرهنگستان ها، كانون مشاهير امگاهآر يادبود، بناهاي ها، انجمن

 مذهبي اراضي 6-2-4-

 : باشند مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله در مذهبي هاي كاربري انواع

،  مذهبي هاي مجمع ، مذهبي هاي هيئت ، ها فاطميه ، مهديه ها و مساجد ، ها حسينيه و تكايا ، كوچك مساجد
 . معابد و ها آتشكده ، مصلي ، متبركه بقاع ، ها امامزاده ، ها كنيسه ، كليساها ، ها انقاهخ ، ها دارالتبليغ

 گردشگري - تفريحي خدمات اراضي 7-2-4-

 : است زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله براساس گردشگري و پذيرايي خدمات هاي كاربري انواع

 ها برگزاري جشن هاي سالن ، ها مسافرخانه ، مهمانسراها و ها هتل ، تاالرها ، غذاخوري هاي سالن ، ها رستوران

 ها، گردشگري، هتل آپارتمان هاي مجتمع ، جهانگردي هاي اردوگاه ، ها پانسيون ، ها خوابگاه ، ها ميهماني و

 . دارند كاربري گردشگري گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان تشخيص به كه مراكزي و سنتي هاي خانه قهوه
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١٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 درماني خدمات اراضي 8-2-4-

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله براساس كاربري اين انواع

مراكز  ، ها درمانگاه ، ها كلنيك ، ها داروخانه ، خانواده بهداشت مراكز ، ها آزمايشگاه و تزريقات هاي بخش

زايشگاه ها،  شهر، بزرگ و اصلي هاي داروخانه اورژانس، مراكز ، ها بيمارستان ها، راديولوژي سرپايي، درمان

  . ها تيمارستان

   بهداشتي اراضي 9-2-4-

 : باشد مي زير موارد شامل اراضي اين كاربري

 و مؤسسات سالمندان سراهاي بهزيستي، و توانبخشي مراكز محيط، بهداشت مراكز ها، رختشويخانه ها، گرمابه

  . خيريه

 ورزشي اراضي 10-2-4-

 : باشند مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين انواع

هاي  سالن ، ورزشي هاي كلوپ ، ورزشي كوچك هاي سالن و ورزشي هاي زمين ، كوچك بازي هاي زمين

باشگاه ها،  ها، زورخانه ورزشي، هاي مجتمع و ها ورزشگاه شنا، استخرهاي چمن، ورزش هاي زمين ورزشي،

 ... و زمستاني ها بازي پيست و زشيور هاي مجموعه ، ها استاديوم

 اداري اراضي 11-2-4-

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين عملكردهاي انواع

اداره  ، مخابرات اداره ، برق اداره ، دادسراها ، رانندگي و راهنمايي هاي كيوسك ، پست دفاتر ، نواحي شهرداري

احوال،  و ثبت ادارات ، پست اداره ، پرورش و آموزش اداره ، اجتماعي تأمين شعب ، رانندگي و راهنمايي

و  اوقاف ادارات ، امالك و اسناد ثبت اداره ، اقتصادي امور و دارايي اداره ، اصلي شهرداري و مناطق شهرداري

 مؤسسات ، كل راتادا ، اداري مستقل هاي سازمان ، فاضالب و آب اداره ، رساني گاز اداره ، خيريه ذامور

 .بانكها سرپرستي اصلي شعب ، ها سفارتخانه ، بزرگ خصوصي

 انتظامي اراضي 12-2-4-

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين انواع

 ، امينيروي انتظ شهري هاي پاسگاه ، ها كالنتري شعب مانند انتظامي نيروهاي به وابسته انتظامي ستادي واحدهاي

 در عموما(ها  زندان و ها ندامتگاه ، انتظامي فرماندهي ستادي واحدهاي و اصلي انتظامي نواحي ، آگاهي اداره

 . )گيرند مي قرار شهر محدوده از خارج

 سبز فضاي اراضي 13-2-4-

 يخدمات شهر مراتب سلسله براساس و داشته ها كاري جنگل و )پاركها( سبز فضاي به اختصاص اراضي اين

 :باشد مي زير شرح به كاربري اين انواع

 . )ها كاري جنگل(فضاهاي سبز تجهيز نشده و شهر اصلي پاركهاي ، اي محله پاركهاي
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١٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 خصوصي باغات و كشاروزي اراضي 14-2-4-

 بر يا باشد و مي سابقه و نسق داراي كشاورزي زمين و باغ بعنوان قوانين طبق كه است اراضي از بخش آن شامل

 در و ساز ساخت و تغيير گونه هر. است شده كشاورزي زمين يا باغ به تبديل مصوب هاي طرح و راتمقر حسب

 . باشد مي جاري مقررات و قوانين تابع اراضي اين

  گروه الف صنايع اراضي 15-2-4-

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين انواع

 ، كوچك فني خدمات هاي كارگاه انواع ، كوچك آهنگري هاي گاهكار ، كوچك نجاري كارگاههاي

 مجاز، برقي لوازمات تعميراتي هاي كارگاه ، خودرو كوچك هاي تعميرگاه ، سازي پنجره و كارگاههاي درب

 اتومبيل شستشوي و كارواش واحدهاي ، توليدي بزرگ و كوچك هاي كارگاه ، خودرو و هاي اتومبيل تعميرگاه

 ... و آنها مشابه و صنعتي كارخانجات ، خودرو انواع هاي مجاز تعميرگاه ،

 تجهيزات شهري و سيساتأت اراضي 16-2-4-

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين از استفاده انواع

 و محل تأسيسات ، برق هاي پست ، شهري تلفن شبكه خدماتي و فني مراكز ،)ترانس(برق كوچك هاي پست

 ، هاي بنزين پمپ آبرساني، امور ، مخابرات و پست فني مراكز نشاني، آتش هاي ايستگاه زباله، آوري جمع هاي

 ، ، غسالخانه كشتارگاه، گورستان ، آبرساني شبكه امداد هاي پست ، شهري گازرساني شبكه امدادي هاي پست

 . هاي طبقاتي پاركينگ بصورت اي و سطح در پاركينگ ، تلويزيون و راديو شبكه فني تأسيسات

  معابر و انبارها ، نقل و حمل اراضي 17-2-4-

 : گيرد مي شكل زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله نظام در كاربري اين انواع قرارگيري

 درون دسترسي هاي خيابان ، منازل به دسترسي هاي خيابان و ها كوچه شامل معابر و نقل و حمل اراضي •

 ها پاركينگ ،)1و2درجه(شهر  هاي اصلي خيابان ،)ها كننده جمع(سه درجه هاي خيابان ، ها كينگپار اي، محله

 پايانه ، كمربندي هاي جاده ، شهري هاي شهري، بزرگراه هاي ميدان ، شهري اتوبوسراني هاي ايستگاه و

 .باربري هاي پايانه ، درون شهري مسافربري پايانه ، شهري بين مسافربري

 .بارگيري و تخليه ميادين ، سيلوها ، ها سردخانه ، كاال اصلي انبارهاي كاال، انبارهاي شامل رهاانبا اراضي •

 عمومي خدمات اراضي 18-2-4-

 و ناحيه و شهر ، محله رده نياز مورد خدمات و ها كاربري به اختصاص براي اراضي اين جامع و تفصيلي طرح در

 .است شده گرفته نظر در فراتر

 گورستان ياراض 19-2-4-

 غرب در واقع آن توسعه اراضي و »راه شوراب«يا » گلزار شهدا«گورستان معروف به  محدوده شامل تنها اراضي اين

داخل  در كه شهر هاي گورستان ساير . شود مي دارد قرار جامع و تفصيلي طرح محدوده در كه كمربندي غربي
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١٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

به  تبديل بلندمدت دوره يك در كه اند يافته تصاصاخ سبز فضاي به دارند قرار جامع و تفصيلي طرح محدوده

  .سطح گورستان فعلي نيز بايد به فضاي سبز اختصاص يابد. شوند مي سبز فضاي

 شهر حريم در ساختمان احداث تفكيك و و زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط 3-4-

 تحت نظارت آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا ، شهر حريم و ها محدوده تعاريف قانون 2 ماده طبق شهر حريم

 و ها بموجب طرح كه تأسيسات و ساختمان گونه هر احداث بر نظارت .گيرد مي قرار سريش آباد شهرداري دقيق

 قوانين مواردي كه در  استثناي به( حريم از حفاظت و شده شناخته مجاز شهرها حريم داخل در مصوب ضوابط

   .باشد مي سريش آباد شهرداريبعهده  ،)شده اند مستثني

 داراي شهر است، حريم نهايي حد و جامع و تفصيلي طرح محدوده فاصل حد اراضي برگيرنده در كه محدوده اين

 : باشد مي زير شرح به هائي پهنه

   باغات كشاورزي و اراضي پهنه 1-3-4-

  شهر آينده توسعه پهنه 2-3-4-

  صنعتي و معدني پهنه 3-3-4-

 انبارها و شهري مزاحم صنوف و كارگاهي پهنه 4-3-4-

 عمومي و اي منطقه تجهيزات و تأسيسات ذخيره اراضي پهنه 5-3-4-

 گردشگري روستايي و كشاورزي محور پهنه 6-3-4-

   شهر حريم مختصات* 

 آن نقاط مختصات به همراه سريش آباد شهر پيشنهادي هاي محدوده نقشه در سريش آباد شهر مصوب حريم

با  كه است هائي پهنه شامل شهر حريم . باشد مي هكتار 7/1369 معادل شهر حريم مساحت .است يدهترسيم گرد

 . باشد مي شده تعريف مشخص و نقشهاي داراي و دارد عملكردي رابطه شهر سريش آباد

 . است شده آورده بعد صفحه در شهر حريم نقشه : توضيح

 شهر محري هاي پهنه در زمين از استفاده ضوابط 7-3-4-
   ها پهنه در مجاز هاي استفاده -

هاي  دامداري ( دامداري و فالحتي و كشاورزي هاي فعاليت صرفاً باغات و كشاورزي اراضي پهنه در 1-7-3-4-

 و ضوابط صرفاً طبق باغداري و كشاورزي هاي فعاليت توسعه به مربوط تأسيسات ايجاد . باشد مي مجاز ) موجود

 . شدبا مي مجاز مصوب هاي طرح

و  جمعيت احراز و طرح زماني محدوده از پس شهر گسترش به اختصاص شهر آينده توسعه پهنه 2-7-3-4-

 را الزم مورد كنترل اين در شهرداري و است ممنوع ساز و ساخت گونه هر پهنه اين در . دارد مصوب تراكم

 . كرد خواهد اعمال

 .پذير است امكان مصوب محدوده و طرح طبق صرفاً ثاحدا گونه هر موجود صنعتي و معدني پهنه در 3-7-3-4-
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١٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 خدماتي و كارگاهي هاي ًفعاليت صرفا شهري و انبارها مزاحم صنوف و كارگاهي اراضي پهنه در 4-7-3-4-

 .باشد مي استقرار قابل جديد هاي فعاليت يا و شوند مي گردآوري شهر سطح از كه آنها از اعم نياز شهر مورد

 منتهي حوزه شده در انجام مطالعات اساس بر پهنه اين مكان . باشد نمي صنعتي هاي فعاليت شامل ها فعاليت اين

 بررسي از پس كه گرديده تقريبي تعيين بصورت و شهر مدت بلند توسعه پهنه از خارج در و حريم شمال اليه

 . خواهد شد تثبيت آن محل مقررات چارچوب در ذيربط دستگاههاي

 تأسيساتي مورد نياز ايجاد براي پهنه اين ، عمومي و اي منطقه تجهيزات و تأسيسات خيرهذ اراضي پهنه 5-7-3-4-

 از استفاده گونه هر و است بيني شده پيش گورستان فاضالب و تأسيسات خانه تصفيه: منطقه مانند شهر و سطح در

 به نياز تأسيسات ناي مكان تدقيق . باشد ذيربط مي دستگاههاي مقررات رعايت و مصوب هاي طرح تابع آن

 اموات براي دفن اطراف محيط به بصري اشراف موجود، بدليل ضمناً گورستان. دارد سنجي امكان ويژه مطالعات

جامع و  طرح در سبز به فضاي گورستان اين از استفاده تغيير جهت بهمين و نيست مناسب موجود حد از بيش

 تأييد به كه ملي منابع اراضي در زيست كل محيط ارهاد نظر با جديد گورستان . است شده پيشنهاد تفصيلي

 مطالعات بموجب بايد كه گرديده انتخاب روستاي عسگرآباد محور باشد، در رسيده كشاورزي جهاد سازمان

 . گردد تدقيق آن زيست محل محيط و شهرداري توسط سنجي امكان

 مي موجود كشاورزي اراضي و باغات شامل پهنه گردشگري روستايي و كشاورزي، اين محور پهنه 6-7-3-4-

 . باشد

 تبديل و باغداري است و كشاورزي عاليتًف صرفا باغات و كشاورزي اراضي در حريم اين در مجاز هاي استفاده

 هاي جاذبه و ها قابليت به توجه با) مقررات چهارچوب در مگر.(باشد نمي مجاز ديگر هاي فعاليت به اراضي اين

 فالحتي و كشاورزي قابليت حفظ با تأسيسات و ساختمان احداث بدون است كه ريگردشگ محور طبيعي بصري

گردشگري  ، كمپينگ مانند ( .گرفت خواهد قرار استفاده مورد نيز متمركز غير توريسم و استفاده گردشگري براي

  ) .... و سواري دوچرخه ، سواري اسب ، روستايي

   شهر حريم هاي پهنه در ممنوع هاي استفاده*

 اصلي عملكرد و نقش با مغاير كه فعاليتي گونه هر 3-4بند  در شده تعريف هاي پهنه در كلي بطور  7-7-3-4-

 تعيين موارد اين مقررات در چهارچوب در كه آتي نيازهاي و ها ضرورت به بنا مگر. است ممنوع باشد پهنه هر

 . شد خواهد تكليف

   شهر حريم هاي پهنه در مشروط هاي استفاده*

 عملكرد پهنه و نقش در تغيير بدون كه است هائي فعاليت از دسته آن شامل مشروط هاي استفاده  8-7-3-4-

 كارگروه عهده بر آنها تناسب مكاني و ها استفاده اين تشخيص. باشند شده گفته هاي پهنه در استقرار قابل مربوط

  .باشد مي استان توسعه و ريزي برنامه شوراي و معماري و شهرسازي
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١٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 مسكوني منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط 4-4-
 زمين از استفاده موارد 1-4-4-

   مجاز هاي استفاده -

 طرح جامع و تفصيلي  مقررات و ضوابط طبق بر مسكوني هاي ساختمان احداث -4-4-1-1

 ع و تفصيلي مصوبطرح جام و براساس درمراكزمحله محله رده به مربوط ايجادخدمات -4-4-1-2

   مشروط هاي استفاده -

 اداري هاي ضوابط ساختمان طبق پاركينگ تأمين و مناسب دسترسي و موقعيت داشتن به مشروط زير هاي استفاده

پس  خدماتي يك واحد بصورت و حداكثر كاركنان از هريك ازاي به زيربنا سطح مترمربع 30حداقل بيني پيش و
 :باشد مي مجاز مسكوني مناطق در تفصيلي طرح كميسيون تصويب از

 افزاري نرم مشاوره خدماتي دفاتر -4-4-1-3

 مالي امور و بيمه خدماتي هاي شركت -4-4-1-4

 حسابرسي و حسابداري خدماتي دفاتر -4-4-1-5

 وكال حقوقي دفاتر -4-4-1-6

 مشاور مهندسين و طراحي خدماتي هاي شركت -4-4-1-7

هيچگونه  و ننموده مزاحمت ايجاد همسايگان براي ها آن فعاليت كه انگيخ دستي صنايع واحدهاي -4-4-1-8
 . باشند نداشته ترافيكي و محيطي زيست آلودگي

 تفكيك به مربوط ضوابط -2- 4- 4

  :به شرح زير است واحد تراكمي حوزه يك، داراي سريش آباد شهر مسكوني بافت ، جامع و تفصيلي طرح در
 .شود مي شامل را شهر، بافت در كل مسكوني دهمحدو تراكم اين : متوسط تراكم �

كه در شرايط . باشد مي مربع متر 150 متوسط تراكم حوزه در مسكوني تفكيكي قطعه مساحت حداقل  -4-4-2-1
  .مربع تقليل يابد متر 130 ويژه مي تواند تا

 ممنوع مربع متر 130 از كمتر مساحت در هر شرايط به سريش آباد شهر در مسكوني زمين تفكيك  -4-4-2-2

 و دارند مربع متر 60 حداقل تا مربع متر 130 از مساحت كمتر كه موجود مسكوني تفكيكي قطعات . باشد مي
  . باشند مي احداث و نوسازي قابل مستقل مسكوني پالك يك هستند، بعنوان دانگ شش مالكيت سند داراي

 عرض آنها برابر سه از بيش نبايد قطعات طول ، مختلف هاي تراكم در جديد تفكيكي قطعات همه در -4-4-2-3

 . باشد مي جنوب  شمال جهت در قطعه طول و باشد

 . باشد كمتر نبايد متر 7 از مسكوني تفكيكي قطعه عرض حداقل  -4-4-2-4

 . باشند نمي تفكيك قابل ، مسكوني هاي مجتمع مشاع هاي محوطه -4-4-2-5

 . باشند نمي زمجا اشجار قطع اراضي تفكيك در  -4-4-2-6

 ها و دوربرگردان دسترسي هاي خيابان طريق از فقط مسكوني قطعات به دسترسي ، اراضي تفكيك در -4-4-2-7

 .رسند مي تصويب به تفصيلي طرح جامع و قالب در فقط استثناء وموارد باشد مي مجاز

 . باشد مي مترمربع 60 ) تعريض از بعد ( شهر موجود بافت در مسكوني هاي پالك مساحت حداقل  -4-4-2-8
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١٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 پس مترمربع هستند، 60 نصاب حد از كمتر تعريض از بعد يا و قبل آنها مساحت كه موجود مسكوني هاي پالك

 .باشند نوسازي مي و احداث قابل الزم مساحت كسب و همجوار پالكهاي با تجميع از

 مسكوني قطعات نصاب تجميع حد زير مساحت داراي مسكوني پالكهاي تجميع براي تشويقي ضوابط -4-4-3

 اصالح و بهبود و موجب بوده مفيد امري شده تعيين هاي نصاب حد ميزان به الزم هاي مساحت احراز براي

 تنظيم هدف همين به براي نيل تفصيلي طرح كميسيون تصميم با ذيل ضوابط. شود مي بافت شهرسازي ساختار

 . است گرديده

هستند،  تجميع متقاضي كه مسكوني هاي پالك مالكين يا مالك ، نيمسكو هاي پالك تجميع براي-4-4-3-1

 با كارشناسان را تجميع چگونگي و ها پالك وضعيت شهرداري به مراجعه با ثبتي نظر از اقدام گونه هر از قبل

 اتقطع تجميع ترتيب اين به. نمايند مي اخذ تجميع انجام بر مبني را شهرداري موافقت و نموده هماهنگ شهرداري

 . باشد نمي مجاز شهرداري موافقت و تأييديه كسب بدون

حد  مساحت تجميع انجام از پس كه نصاب حد از كمتر هاي مساحت با مسكوني پالك چند يا دو-4-4-3-2

 : باشد مي اعمال قابل آنها مورد در زير تشويقي ضوابط نمايند احراز را طرح در شده تعيين نصاب

مسكوني  واحد طبقات در تجميع از قبل مسكوني هاي پالك تعداد به حداقل دهش تجميع مسكوني پالك در -1

 . باشد مي احداث قابل

 حداكثر شده تعيين نصاب حد احراز به مشروط مسكوني بافت در واقع شده تجميع مسكوني هاي پالك در-2

 . داشت خواهد وجود احداث امكان نظر مورد حوزه براي شده تعيين تراكم عمومي ضوابط بر اضافه طبقه يك

تجميع  از پس آنها مساحت كه شونده تجميع مسكوني هاي پالك براي طبقات در اشغال ضريب حداكثر-3

 . شود مي تعيين درصد 70 )تعريض معابر رعايت از پس( باشد بيشتر و مربع متر 150 حداقل

 . باشد مي بعمر متر 10 شده تجميع قطعات در مسكوني واحد هر ازاي به باز فضاي ميزان -4

 مربع متر 150 حداقل به آنها معابر مساحت تعريض رعايت و تجميع از پس كه مسكوني هاي پالك براي -5

 قابل سريش آباد شهر شوراي تصويب با ضابطه اين(شود  مي آنها بخشوده ساختماني عوارض درصد 30 برسد،

  .)بود خواهد اجراء

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط-4-4- 4

 : باشد مي زير شرح به شهر در ساختمان احداث ضوابط و ساختماني تراكم

 هر عرضي با معابر بر در واقع مربع متر 150 از كمتر تا مربع متر 100 مساحت با مسكوني هاي پالك براي -1 بند

 . طبقه دو در و درصد 140

 180بيشتر  و متر 8 عرض با عابرم بر در واقع بيشتر و مربع متر 200 مساحت با مسكوني هاي پالك براي -2 بند

 . طبقه سه در و درصد

 240 بيشتر و متر 12 عرض با معابر بر در واقع بيشتر و مربع متر 300 مساحت با مسكوني پالكهاي براي -3 بند

 . طبقه چهار در و درصد
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١٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 60 حت ازمسا با شهر بافت در موجود مسكوني پالكهاي براي طبقات در مجاز اشغال سطح حداكثر -4-4-4-1

 درصد 160 اين پالكها براي مجاز ساختماني تراكم حداكثر . باشد مي درصد 80 مترمربع 100 از كمتر تا مربع متر

 . باشد مي) دوبلكس بصورت مسكوني واحد يك(طبقه دو در و

از  مساحت با شهر بافت در موجود مسكوني هاي پالك براي طبقات در مجاز اشغال سطح حداكثر -4-4-4-2

 ها پالك براي اين مجاز ساختماني تراكم حداكثر . باشد مي درصد 70 مربع متر 150 از كمتر تا مربع متر 100

 . باشد مي طبقه دو در و درصد 140

 عرض و ها زمين نسبت مساحت به مسكوني هاي پالك در احداث قابل مجاز ساختماني تراكم حداكثر-4-4-4-3

 از تابعي طبقات تعداد و تراكم ميزان جدول اين در . است داده شده نشان يك شماره جدول در دسترسي معابر

  . باشد مي همجوار معبر دسترسي عرض و زمين مساحت

پروانه  صدور ، باشد بيشتر مذكور هاي تراكم از موجود مستحدثات ساختماني تراكم كه صورتي در:  1تبصره 

 . است مجاز موجود تراكم حد تا بنا تجديد

 . شود مي تعيين آن مجاور دسترسي معبر و عرض مساحت پالك مبناي بر احداث قابل طبقات دادتع : 2تبصره 

 تصويب زمان تا و گرديده صادر بيشتر طبقات تعداد با مجوزهايي و مصوبات آنها براي كه هائي پالك:  3تبصره 

 . هستند احداث قابل ادرهص مجوز يا و مصوبه در شده تعيين طبقات تعداد با اند نگرديده احداث اين ضوابط

 . شود مي گرفته نظر در مربع متر 3 حداكثر تا پخي كسر سطح بدون ها پالك مساحت فوق جدول در:  4تبصره 

 مساحت نظر از كدام هر كه مسكوني پالك چند يا دو صورتيكه در مختلف مسكوني هاي تراكم در:  5تبصره 

تراكمي  جدول هاي رديف مساحت از شده حاصل مساحت و شوند تجميع هم با هستند الزم نصاب داراي حد

 و باشد احداث مي قابل نظر مورد تراكم براي شده بيني پيش طبقات تعداد همان حداكثر ، شود بيشتر نظر مورد

 نمي مجاز تأييد شهرداري و موافقت اخذ بدون تراكمي هر در قطعات تجميع ضمناً .يابد نمي افزايش تراكم مقدار

 . باشد

 تفصيلي طرح كميسيون كه به تصويب نقاطي در طبقه 4 از بيش مسكوني هاي ساختمان احداث -)مهم: ( 6ره تبص

  .باشد مي طبقه4از بيش ابنيه با قطعه مكانيابي مناسب و همجوار بافت پذيري تأثير دقيق بررسي به مشروط رسد مي

 مساحت هاي از كمتر درصد 5 حداكثر آنها مساحت كه مسكوني هاي پالك تراكمي هاي جدول در:  7تبصره 

رديف مربوطه  پيشنهادي تراكم از توانند مي باشد تراكم همان مساحتي هاي رديف از يك هر در اعالم شده

 اينگونه البته در رديف، آن در شده تعريف هاي عرض طبق مناسب معبر عرض داشتن به مشروط نمايند استفاده

 ضوابط طبق واحدهاي مسكوني تعداد و زمين مساحت نسبت به پاركينگ دتعدا و الزم باز فضاي تأمين ها پالك

  . است الزامي

 مسكوني در ضلع شمال معابر، برابر است با سطح اشغال مجاز –سطح اشغال كاربريهاي مختلط تجاري  : 7تبصره 

  .مجموع كاربري تجاري و مسكوني
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٢٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 سريش آباد شهر در بنا احداث ضوابط -1شماره  جدول

ف
ردي

  

  گذر عرض  قطعه ساحتم

ح 
سط

ثر 
داك

ح

ال
شغ

ا
)

صد
در

(  

كم
ترا

ني 
ما

خت
سا

)
در

 تعداد حداكثر

  طبقات

  متر مربع 60كمتر از   1
در صورت (اختصاص به كاربريهاي تجاري،خدماتي و تاسيسات 

  و يا تجميع با قطعات ديگر) مناسبت بودن

  160  80  متر و بيشتر 4  متر مربع 100متر مربع تا كمتر از  60از   2
  طبقه  2

  )يك واحد دوبلكس(

  متر مربع 150متر مربع تا كمتر از  100از   3

  طبقه 2  140  70  متر 6كمتر از 

  پيلوت+ طبقه  2  140  70  متر 8متر تا كمتر از  6

  پيلوت+ طبقه  2  140  70  متر 12متر تا كمتر از  8

  پيلوت+ طبقه  2  140  70  متر 16متر تا كمتر از  12

  پيلوت+ طبقه  2  140  70  متر و بيشتر 16

  متر مربع 200متر مربع تا كمتر از  150از   4

  طبقه 2  120  60  متر 6كمتر از 

  پيلوت+ طبقه  2  120  60  متر 8متر تا كمتر از  6

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 12متر تا كمتر از  8

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 16متر تا كمتر از  12

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر و بيشتر 16

  متر مربع 300متر مربع تا كمتر از  200از   5

  طبقه 2  120  60  متر 6كمتر از 

  پيلوت+ طبقه  2  120  60  متر 8متر تا كمتر از  6

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 12متر تا كمتر از  8

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 16متر تا كمتر از  12

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر و بيشتر 16

  متر مربع 400متر مربع تا كمتر از  300از   6

  طبقه 2  120  60  متر 6كمتر از 

  پيلوت+ طبقه  2  120  60  متر 8متر تا كمتر از  6

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 12متر تا كمتر از  8

  پيلوت+ طبقه  4  240  60  متر 16متر تا كمتر از  12

  پيلوت+ طبقه  4  240  60  متر و بيشتر 16

  متر مربع و بيشتر 500از   7

  طبقه 2  120  60  متر 6كمتر از 

  پيلوت+ طبقه  2  120  60  متر 8متر تا كمتر از  6

  پيلوت+ طبقه  3  180  60  متر 12متر تا كمتر از  8

  پيلوت+ طبقه  4  240  60  متر 16متر تا كمتر از  12

  پيلوت+ طبقه  4  240  60  يشترمتر و ب 16
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٢١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 شده ساخته بافت در واقع موجود هاي كوچه براي فقط كمتر و متر 6 عرض با هاي كوچه فوق جدول در •

جامع  طرح ضوابط اساس بر ها كوچه عرض حداقل شهر نوساز و جديد هاي بافت در و دارد مصداق موجود

 بود، خواهد متر 8 از بيشتر همواره كه محله ترافيك تردد و ميزان با متناسب و استانداردها طبق و و تفصيلي

 .گردد مي تعيين

 مستقل پيش بيني مسكوني واحد هر ازاي به مترمربع 500 از كمتر مساحت با مسكوني زمين قطعات در -4-4-4-4

 . است الزامي مسكوني مجموعه سايت محوطه در باز فضاي مربع متر 15 حداقل

 هر واحد به ازاي باز فضاي بيني پيش بيشتر و مربع متر 500 زمين مساحت با ونيمسك زمين قطعات در  -4-4-4-5

 : است الزامي زير شرح به مستقل مسكوني

 . مربع متر 20 حداقل مربع متر1000 از كمتر تا مربع متر 500 مساحت با زمين قطعات در )1

 . مربع متر 25 حداقل بيشتر و مربع متر 1000 مساحت با زمين قطعات در )2

و  سبز فضاهاي به خالص بطور مسكوني هاي مجموعه محوطه يا باز فضاي سطح از درصد 30 حداقل:  1بصره ت

 حداكثر . يابد اختصاص مي ها بچه بازي فضاي يا نشستن هاي محل و پياده عبور مسيرهاي به درصد 40 حداقل

 اين.(گيرد قرار رد استفادهمو خودرو پارك محل و سواره عبور براي تواند مي باز فضاي سطح از درصد 30

 . )شود مي كنترل شهرداري توسط اجرائي سايت نقشه در درصدها

 بهره كه زياد شيب داراي پالكهاي در ولي. باشد نمي مجاز آن پوشش يا و پالكها باز فضاي حذف:  2تبصره 

 برداري براي بهره) يشهردار شهرسازي و فني معاونت تأييد و تشخيص با(است  مواجه مشكل با حياط برداري از

 انباري و پاركينگ صرفاً براي ايجاد و متر 20/2 حداكثر مفيد ارتفاع با آن از بخشي پوشش حياط، يا باز فضاي از

 فضاي و سبز فضاي به باز فضاي بقيه سطح. باشد مي بالمانع تفصيلي طرح كميسيون كار كميته از مجوز كسب با

 . باشد سبز فضاي خالص بطور باز پالك فضاي از درصد 30 بهرحال يابد، مي اختصاص پياده عبور

 به و زمين توپوگرافي به شكل توجه با البته. باشد مي مجاز مسكوني پالكهاي در زيرزمين احداث  -4-4-4-6

 . شود مي مشخص عمل نحوه و بررسي فني شهرداري كميسيون توسط موضوع اين همسايگان حقوق حفظ منظور

مسكوني  پالكهاي همكف طبقه در پيلوتي احداث پاركينگ تأمين براي تراكمي هاي وزهح كليه در -4-4-4-7

 . باشد مي مجاز دارد عرض متر 6 از بيشتر آنها دسترسي معبر كه

توسط  هم، با توأم يا و تنها بصورت مسكوني هاي پالك در زيرزمين و پيلوتي احداث مورد در:  1تبصره 

 حفظ حقوق لحاظ به همجوار هاي پالك وضعيت و توپوگرافي نظر از محل شرايط شهرداري فني كميسيون

 . شود مي نظر اعالم و بررسي ضوابط به توجه با همسايگي

 منظور نمي زيربنا محاسبه در مربوطه ضوابط رعايت صورت در پيلوتي سطح و زيرزمين زيربناي مساحت:  2تبصره 

 . شود

  .باشد مي همكف اشغال مجاز سطح حداكثر معادل نزيرزمي طبقه هر مجاز سطح حداكثر:  3تبصره 
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٢٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

از  اعم  شود، مي اجراء پيلوتي پاركينگ تأمين براي آنها همكف طبقه در كه مسكوني هاي پالك در -4-4-4-8

 معبر كف رقوم متوسط از باالتر سانتيمتر 20 حداكثر پيلوتي كف رقوم ، نشود يا شود اجراء زيرزمين طبقه آنكه

 به نسبت زيرزمين روي سقف هاي شمالي، پالك در . گيرد مي قرار )حياط(داخلي  محوطه يا و ملك دسترسي

 . باشد تواند داشته مي اختالف متر+ 40/1حداكثر  داخلي محوطه كف

همكف  در و شود احداث زيرزمين فقط پاركينگ تأمين براي مسكوني پالكهاي در كه صورتي در  -4-4-4-9

+ 40/1دسترسي حداكثر  معبر كف رقوم متوسط به نسبت زيرزمين سقف روي رقوم فاختال ، نشود اجراء پيلوتي

 باشد مي متر

 به اجراء دسترسي معبر كف متوسط سانتيمتري 20 از باالتر پيلوتي كف چنانچه جنوبي هاي پالك در:  1تبصره 

 ، شود اجرا متر +40/1 از بيشتر دسترسي معبر كف رقوم متوسط از زيرزمين سقف روي سطح اختالف يا و درآيد

 نظر مورد ملك مجاز زيربناي از ميزان آنها زيربناي و شده محسوب طبقه يك شده احداث زيرزمين يا پيلوتي

 . گردد مي كسر

صورتيكه  در . دارند سطح اختالف يكديگر با معابر و دارند دسترسي معبر دو به كه هائي پالك در:  2تبصره 

 اجراي با شناور و صورت به پيلوت ارتفاع ، شود مي تأمين تر پايين رقوم در واقع معبر از پالك سواره دسترسي

 در واقع معبر كف از متوسط نورگيري براي زيرزمين سقف روي و شود مي اجراء متر 40/2حداكثر  كاذب سقف

 رقوم اختالف و ارتفاع رعايت عدم در صورت. باشد داشته تواند مي سطح اختالف متر +40/1حداكثر  باالتر رقوم

 . شوند مي كسر مجاز زيربناي از و شده تراكم محاسبه جزء شده ياد سطوح مسكوني استفاده و شده ذكر

 .شود مي تعيين متر 3 تا متر 7/2 بين) سقف زير تا كف(مسكوني طبقات مفيد ارتفاع  -4-4-4-10

 سقف زيرزمين روي رقوم اختالف ثرحداك و باشد مي متر 60/2تا  20/2بين  زيرزمين مفيد ارتفاع  -4-4-4-11

 مي متر سانتي 140) شمالي پالكهاي در(پالك  داخلي محوطه كف يا و دسترسي معبر كف متوسط رقوم به نسبت

 . باشد

 باالتر از متر سانتي 20 حداكثر آن كف و متر 40/2حداكثر ) سقف زير تا كف(پيلوتي  مفيد ارتفاع  -4-4-4-12

 زير اجباراً از هاي تأسيساتي لوله چنانچه مسكوني هاي مجموعه در .گيرد مي ارقر دسترسي معبر كف متوسط

 مفيد ارتفاع كاذب سقف متر و با اجراي 60/2حداكثر سقف زير تا كف ارتفاع شوند، داده عبور پيلوتي سقف

  .شود مي داده تقليل متر 40/2حداكثر  به پيلوتي

 : باشند مي زير حشر به زيرزمين در مجاز هاي استفاده -4-4-4-13

 مسكوني واحدهاي تعداد به انبار •

 ساكنين اتومبيل پاركينگ •

 مناسب تهويه و نور با برودتي و حرارتي تأسيسات موتورخانه •

 مناسب تهويه بيني پيش با بهداشتي سرويس •

 تهويه بيني پيش با پناهگاه •
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٢٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 )آن براي باز فضاي و پاركينگ ساباحت بدون( مترمربع 40 حداكثر زيربناي با سرايداري احداث  • 

 : باشند مي زير شرح به پيلوتي در مجاز هاي استفاده  -4-4-4-14

تأمين  صورت در . شود مي ايجاد ساكنين اتومبيل مسقف پاركينگ تأمين منظور به همكف طبقه در پيلوتي

 : نمود استفاده زير شرح به واردم ساير براي توان مي پيلوتي سطح باقيمانده از ، نياز مورد تعداد به پاركينگ

 مسكوني واحدهاي انبار  •

 برودتي و حرارتي تأسيسات موتورخانه  •

 آسانسور و پله فضاي همراه به مشترك ورودي فضاي يا )البي(عمومي  هال بيني پيش  •

 : باشد مي زير شرح به مسكوني بناهاي پاركينگ تعداد حداقل -4-4-4-15

 پاركينگ يك مربع متر 150 تا 50 مساحت با مسكوني واحد هر ازاي به 1-  بند

  پاركينگ5/1 مترمربع 200 تا 150 مساحت با مسكوني واحد هر ازاي به 2-  بند

 پاركينگ واحد 2 مترمربع 200 از بيش مساحت با مسكوني واحد هر ازاي به 3-  بند

 .بود خواهد مالك بزرگ صحيح عدد ، برسد اعشاري عدد به ها پاركينگ تعداد جمع گاه هر: 1تبصره 

 از آن بيش و بوده مجاز )سرپوشيده غير باز فضاي(حياط  در واحد يك براي فقط پاركينگ محل تأمين: 2تبصره 

 . شود بيني پيش زيرزمين يا پيلوتي در بايد

 و بوده پذير امكان سهولت به خودرو هر تردد كه شود طراحي اي گونه به بايد خودروها توقف نحوه: 3تبصره 

 . نباشد خودروها ساير جابجايي به نياز االمكان حتي

خروجي  يا و ورودي در يك تعبيه با حداكثر واحدي چند مسكوني هاي ساختمان پاركينگ به ورود: 4تبصره 

 . باشد نمي مجاز پاركينگ براي متعدد درهاي نمودن باز و گيرد مي انجام )توأم يا مجزا بصورت(

 . شود مي تعيين متر 3 نگپاركي رامپ و در عرض حداقل

 احداث به اقدام ،پاركينگ كسر عوارض دريافت محل از محلي هاي نيازمندي به توجه با شهرداري: 5تبصره 

 . نمايد مي عمومي پاركينگ

. الزامي است ضوابط اين در شده تعيين معيارهاي طبق تجاري و مسكوني واحدهاي براي پاركينگ تأمين: 6تبصره 

 ، پله(موانع  ، وجود)متر 6 از كمتر(معبر  عرض ، )درصد 15 از بيش(معبر  شيب مانند عللي به كه صورتي در

 متري 200 شعاع در بايد كننده بنا احداث يا متقاضي باشد، نداشته وجود پاركينگ تأمين امكان .....)و  درخت

 . نمايد تأمين را يازن مورد طرح پاركينگ ضوابط در شده تعيين به تعداد) تجاري يا مسكوني(بنا  محل

 . باشد مي شهرداري تأييد به پاركينگ تأمين به منوط ساختمان كار پايان گواهي صدور

 هاي طبق تعرفه بنا كننده احداث ، باشد نداشته وجود پاركينگ تأمين امكان علتي هر به كه صورتي در: 7تبصره 

 . كرد اهدخو پرداخت شهرداري به را پاركينگ تأمين هزينه شهرداري مصوب

 شهرداري و هزينه مي باشد قابل پاركينگ تأمين براي صرفاً فوق بند بابت شهرداي توسط دريافتي وجوه: 8تبصره 

 . باشد نمي ديگر امور به آن تخصيص به مجاز
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٢٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 تأسيسات هاي در كاربري .باشد مي شهر در پاركينگ اجراء و تأمين به موظف سريش آباد شهرداري: 9تبصره 

 . دارد وجود عمومي هاي پاركينگ احداث امكان جامع و تفصيلي طرح شهري

يا نماي  و اصلي نماي از اعم است مشاهده قابل معابر داخل از كه ها ساختمان نمايان سطوح كليه -4-4-4-15

 .شود هماهنگ نماسازي و زيبا و مناسب طرز به مرغوب مصالح با است الزم و شده محسوب شهري نماي جانبي،

 ممنوع مي متر 12 از كمتر عرض با معابر در فوقاني طبقات در نما آمدگي پيش گونه هر ايجاد  -4-4-4-16

 . مي باشد بالمانع متر 1 حداكثر تا آمدگي پيش بيشتر و متر 12عرض با معابر در باال به متر 4 ارتفاع از. باشد

  .باشد مي جانبي و اصلي هاينما نماسازي انجام به مشروط برداري بهره كار پايان صدور  -4-4-4-17

  : باشد مي زير شرح به ها ساختمان ارتفاع حداكثر  -4-4-4-18

 1حداكثر  پناه جان ارتفاع و40/0سقف  ضخامت( متر 20/9زيرزمين  و طبقه دو تا ساختمان ارتفاع حداكثر -1بند 

  ) متر

  .شود مي هاضاف ساختمان ارتفاع به متر 4/3 حداكثر اضافي طبقه هر ازاي به -2بند 

 . متر 11 پيلوتي و طبقه دو با ساختمان ارتفاع حداكثر -3بند 

 . شود مي اضافه ساختمان ارتفاع به متر4/3حداكثر  اضافي طبقه هر ازاي به -4بند 

 استفاده مي زير رابطه از متفاوت طبقات تعداد با پيلوتي داراي هاي ساختمان ارتفاع حداكثر تعيين براي -5بند 

  شود
  )متر(ارتفاع حداكثر) =طبقات تعداد)×ارتفاع مفيد ساختمان+سقف  ضخامت+ ((پيلوت كف رقوم حداكثر+پيلوت  ارتفاع حداكثر+سقف پيلوت  ضخامت+ پناه جان ر ارتفاعحداكث

افزايش  قابل متر2/1 حداكثر تا سقف تيزه قسمت در بنا ارتفاع دار شيب سقف از استفاده صورت در: تبصره 

  .است

 قسمت شمال در ساختمان استقرار محل جنوبي  شمالي قطعات در زمين در ساختمان استقرار نحوه  -4-4-4-19

 . باشد مي زمين غرب قسمت در ساختمان استقرار محل غربي  شرقي قطعات در و زمين

 قرار مي مجزا بلوك چند يا دو در احداثي زيربناي ضرورت حسب بر كه بزرگ مسكوني پالكهاي در:  1تبصره 

 . است الزامي مجاور پالكهاي به نسبت آمدگي پيش مجاز حد رعايت يردگ

طريق  از موضوع ، باشد جانمائي تغيير به نياز محل ويژه شرايط و فني لحاظ به كه خاص موارد در:  2تبصره 

 . گردد مي مطرح تفصيلي طرح كميسيون در گيري تصميم جهت شهرداري

 ساختمان بيعيط تهويه و نورگيري مقررات  -4-4-4-20

 نور آشپزخانه با تأمين براي نورگير بيني پيش مربع متر 200 از كمتر مساحت با مسكوني زمين قطعات در -1بند 

 و ، غذاخوري پذيرايي، نشيمن نور تأمين براي نورگير بيني پيش و متر يك حداقل عرض با مربع متر 3 مساحت

 . است الزامي متر 2 حداقل عرض با مربع متر 6 مساحت با ها خواب اتاق

 كليه فضاهاي نور تأمين براي كه نورگيرهائي بيشتر و مربع متر 200 مساحت با مسكوني زمين قطعات در -2بند 

 تا هاي ساختمان گردند براي مي بيني پيش ها خواب اتاق و غذاخوري، ، نشيمن ، پذيرايي مانند ساختمان اصلي
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٢٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 با مترمربع 5/4برابر براي آشپزخانه و متر 2 عرض حداقل با مترمربع 9 برابر آنها مساحت حداقل بايد طبقه سه

 .باشد متر 5/1عرض  حداقل

فوق  شرايط نداشتن صورت در . شود نمي محسوب زيربنا جزء فوق شرايط با نورگير يا خلوت حياط:  تبصره

 . شود مي محسوب زيربنا جزء دارد قرار آن در نورگير يا خلوت حيات كف كه اي طبقه در فقط

 . است الزامي هوا طبيعي جريان تأمين مركزي نورگيرهاي كليه در -3بند 

 پيلوتي پيش روي طبقه سه حداكثر تا هاي ساختمان براي شد ذكر 2 بند در كه نورگيرها ابعاد و مساحت -4بند 

 مساحت مربع به متر 3 اضافه طبقه هر ازاي به ، شده ياد ارتفاع از بيش هاي ساختمان مورد در. است گرديده بيني

 . گردد مي اضافه نورگير

 مي مستقل مجاز هواكش بيني پيش و داكت از استفاده) دستشويي توالت، حمام،(ها سرويس تهويه براي : 1تبصره 

 . باشد

و  نشده محسوب اصلي باز فضاي جزء ساختمان پشت در واقع يا و مركزي هاي خلوت حيات و نورگير : 2تبصره 

 . شود نمي داده دخالت مسكوني واحد هر ازاي به باز يفضا محاسبه در

 برخوردار تهويه طبيعي و نور از بايد خانواري چند هاي ساختمان در ارتباطي هاي پله و ورودي راهروهاي -5بند 

 . باشند

 نورگيرها و حياط به بازشوها به مربوط ضوابط  -4-4-4-21

ارتفاع  با پناه جان نصب بدون همكف باالي طبقات در رگيرهانو و خلوت حياط ، حياط به بازشو احداث -1 بند

 .است ممنوع متر سانتي 90 از كمتر

هاي  پالك يا پالك به اشراف عدم مسائل رعايت است اجباري خلوت حياط ايجاد كه پالكهائي در-2 بند

 . است الزامي الزم تمهيدات بيني پيش با مجاور مسكوني

يا  و خلوت حياط يك از مستقل مسكوني واحد دو هاي اطاق كه مواردي در ، مسكوني هاي مجتمع در-3 بند

 3 هستند، حداقل نورگير يا خلوت حياط به مشرف كه يكديگر مقابل هاي پنجره فاصله ، گيرند مي نور نورگير

  .شوند مي نصب باال به متر 70/1ارتفاع  در و متر

شمالي  جبهه بازشوهاي ، باشد مي كمتر و متر 4 آنها رضع معموال كه ها دوربرگردان انتهائي معابر در-4 بند

ارتفاع حداقل  در شمالي پالكهاي براي مزاحمت ايجاد و اشراف از جلوگيري براي معابر اين جنوبي پالكهاي

  .شوند مي اجراء متر 70/1

جبهه شرقي  در و )جنوبي  شمالي هاي پالك در(ساختمان  جنوبي جبهه در تراس يا بالكن احداث  -4-4-4-22

  . است مجاز باشد نداشته اشراف غير ملك به كه صورتي در )غربي  شرقي هاي پالك در(
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٢٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

زير  صورت 3 به )سقف و كف جز به(آن  شده پوشيده سطوح تعداد نسبت به تراس يا بالكن سطح : تبصره

  :گردد  مي محاسبه

يك  معادل باشد داشته ارتباط پوشيده سطح به طرف يك فقط و آزاد طرف سه از كه تراسي يا بالكن -1بند 

 . گردد مي محسوب زيربنا جزو تراكمي محاسبات در آن كف سطح سوم

 دوم يك معادل . باشد داشته ارتباط پوشيده سطح به آن طرف دو و آزاد طرف دو از كه تراسي يا بالكن -2بند 

 . گردد مي محسوب زيربنا جزو تراكمي محاسبات در آن كف سطح

 سوم دو معادل باشد داشته ارتباط پوشيده سطح به آن طرف سه و آزاد طرف يك از كه تراسي يا لكنبا -3بند 

 . گردد مي محسوب زيربنا جزو تراكمي محاسبات در آن كف سطح

 . باشد مي معبر كف رقوم از متر سانتي 180 معبر به مشرف پنجره كف ارتفاع حداقل -4بند 

هاي  نقشه در بايد و است اجباري باالتر و پيلوت و طبقه سه با هاي مانآپارت در آسانسور نصب  -4-4-4-23

 بايد ايمني رعايت موازين نظر از . شود مي محسوب طبقه يك پيلوت جا اين در . باشد شده داده نشان معماري

 و اول ، همكف(طبقه  سه از تجاري بيش بناهاي در . آيد بعمل خودداري پلكان فضاي در آسانسور دادن قرار از

 . باشد مي ضروري آسانسور نصب )دوم

  . است فني الزامي ضوابط طبق آن زمين واتصال برقگير نصب طبقه پنج از بيش و بلندمرتبه دربناهاي  -4-4-4-24

و  ضوابط بايد بيشتر و سقف چهار با مسكوني بناهاي همچنين و عمومي بناهاي اجراي و طراحي در  -4-4-4-25

 مي ذيصالح ارائه مراجع ساير توسط كه ايمني مقررات و ضوابط ساير و ايمني خدمات و نشاني آتش مقررات

 . گردد رعايت ، شود

يا  و آزاد فضاي در اصلي پلكان از مناسب اي فاصله در )فرار( اضطراري خروج پلكان احداث  -4-4-4-26

 بيشتر طبقه و 6 در بناهاي مربوطه استانداردهاي طبق صحيح فني مشخصات با مناسب تعداد با و مناسب هاي مكان

 شوند ارائه مي شهرداري به اخذ مجوز جهت كه هايي نقشه در بايد ها پلكان اين . بيشتر و متر 20 ارتفاع يا

 . گردند منعكس

واحد  2 حداكثر طبقه هر در و مترمربع 300 حداكثر طبقه هر مساحت كه بيشتر و طبقه 6 بناهاي در : تبصره

 مورد نيز خروج اضطراري پله عنوان به و احداث باز فضاي در تواند مي اصلي پلكان ، باشد تهداش وجود مسكوني

 . گيرد قرار استفاده

 نصب . باشد مي ممنوع امالك مجاور معابر و گذرها در گازي كولر و هواكش گونه هر نصب  -4-4-4-27

مصالح  بردن كار به و مناسب يطراح با كه شرطي به )آمدگي پيش بدون(طبقات  در آبي يا كولر گازي

 . است بالمانع ، گردد پنهان عموم ديد از بدنه در ساختماني

 .باشد مي متر 3 پناه جان احتساب با بام نهائي كف روي از خرپشته مجاز ارتفاع حداكثر -4-4-4-28

 پيش) مركزي آنتن(مشترك  بصورت بايد طبقه دو از بيش هاي ساختمان كليه در تلويزيون آنتن  -4-4-4-29

 . شود بيني
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٢٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 .ممنوع است مستعمل و زائد مواد انبار بعنوان مسكوني هاي ساختمان بام پشت فضاي از استفاده  -4-4-4-30

 از هاي الزم بيني پيش صورت در )بام پشت در(ساختمان  به مربوط فني تجهيزات و تأسيسات نصب  -4-4-4-31

  . است مجاز ايستايي جنبه

  تجاري منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط راتمقر و ضوابط -4-5

 تدوين )شهر(كالن  مقياس در و )محله(خرد  مقياس در ، سطح دو در تجاري اراضي منطقه مقررات و ضوابط

 ، عمومي نقل و حمل سيستم از و برخورداري دسترسي سهولت به مربوط مقررات و ضوابط رعايت است، گرديده

 . است مجاور الزامي هاي بافت و مسكوني بافت براي آلودگي و مزاحمت عدم

 زمين از استفاده موارد -5-1- 4

 قسمت منطقه در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر تجاري اراضي در مجاز هاي استفاده صورت -4-5-1-1

 . مشخص گرديد بندي

 طرح در) محله و  شهر(كالن و خرد مقياس دو در جديد تجاري هاي كاربري قطعي و دقيق موقعيت -4-5-1-2

 .گرديده است نهايي و تفصيلي تعيين

 از استفاده به مجاز طبقه 2 محله تا مراكز در طبقه و4تا  حداكثر ، شهر مركز در تجاري اراضي -4-5-1-3

 . باشند مي مربوطه رده تجاري عملكردهاي

و  مقررات رعايت به منوط تجاري كاربري داراي اراضي در تجاري واحد هرگونه ايجاد يا بنا احداث -4-5-1-4

 به پس از اين كه است مقرراتي يا توافق براساس شهرداري به متناسب افزوده ارزش تأديه و مربوطه مصوبات

 . رسد مي مربوطه مراجع تصويب

 ممنوع اكيداً و منفرد پراكنده تجاري واحدهاي ايجاد 2 و 1 درجه اصلي هاي شبكه مجاورت در -4-5-1-5

 به كه تجاري هاي مجتمع جامع و تفصيلي و طرح پيشنهادات و مجوز داراي موجود تجاري هايواحد .است

 . هستند مستثني قاعده اين از برسند تفصيلي طرح كميسيون تصويب

باشند  تجاري احداث پروانه داراي كه گردند مي محسوب تجاري هايي كاربري شهر موجود بافت در -4-5-1-6

 . باشند كرده اخذ مجوز مربوطه كميسيون از يا و

 و داراي سوابق ولي اند نشده منعكس طرح جامع و تفصيلي  نقشه در كه موجود تجاري واحدهاي -4-5-1-7

 . شوند مي محسوب تجاري كماكان هستند، شهرداري براي قبول قابل و مستند مدارك

عملكرد  بر عالوه فوقاني اتطبق در و تًجاري صرفا عملكردهاي فقط تجاري اراضي همكف طبقه در -4-5-1-8

 . هستند استقرار قابل نيز تجاري مختلط عملكردهاي ، تجاري

 : باشد مي زير شرح به تجاري مختلط هاي كاربري در مجاز عملكردهاي -4-5-1-9

،  ها دارالترجمه ، خارجي زبانهاي آموزش مؤسسات ، هنري ، فني هاي هنركده ، سوادآموزي نهضت كالسهاي

 تا ( فيلم و تئاتر نمايش كوچك هاي سالن ، پذيرايي خدمات واحدهاي ، ها سازي قاب ، ها يفروش عتيقه

بخش  دفاتر و ادارات صنعتي، و تجاري كاالهاي فروش نمايندگي ، صنعتي و هنري هاي نمايشگاه ، ) نفر150
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٢٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 خياطي مثل وچكك توليدي واحدهاي ، بيمه خدمات دفاتر ، ملكي معامالت خدمات دفاتر ، خصوصي عمومي و

،  تايپ و حسابداري آموزش ، كامپيوتر هاي آموزشگاه ، تعميراتي و فني آموزش هاي كالس ، و گلدوزي

 نمايندگي ، كنكور آمادگي و درسي كمك خصوصي هاي آموزشگاه ، گلدوزي و خياطي آموزش هاي كالس

 هاي شركت ساتي،تأسي هاي شركت ، كوچك خانگي لوازم خصوص در تجاري مختلف هاي هاي شركت

 و انفورماتيك خدمات دفاتر ، حسابرسي و حسابداري خدمات دفاتر ، مشاور مهندسين هاي ، شركت پيمانكاري

 ، معادن استخراج دفاتر ، توليدي مؤسسات دفاتر ، نقل و حمل و گمركي خدمات هاي ، شركت كامپيوتر

 شركت ، تايپ و تكثير و چاپ خدمات ارائه مؤسسات ، مطبوعاتي مؤسسات ، ليتوگرافي ، واحدهاي انتشاراتي

 هاي شركت ، پژوهشي و علمي مؤسسات ، تحقيقاتي واحدهاي ، ويديويي و سينمايي هاي فيلم و توليد تهيه هاي

 سرپرستي دفاتر نقل، و حمل هاي بازرسي ، مسافرتي هاي آژانس كليه ، هواپيمايي هاي آژانس و ، دفاتر دارويي

 بنگاه ، تبليغاتي هاي آژانس رسمي، اسناد دفاتر و محضر ، احوال ثبت دفاتر ، ها ارالوكالهد ها، ها، صرافي بانك

و  پزشكان مطب ، درماني واحدهاي ، مديريت مشاورين ، تزئيناتي و تبليغاتي هاي طراحي دفاتر هاي كاريابي،

ها،  دامپزشكي ، درماني هاي كلنيك ، درماني و بهداشتي خدمات ، آزمايشگاه و راديولوژي ، دندانپزشكان

كانون  ، بازنشتگان كانون مثل ها كانون كليه ، نوع هر از اي حرفه و صنفي هاي جمعيت و ها اتحاديه جوامع،

،  ها اتحاديه و ها انجمن ، صنفي امور هاي كميته ، مخابرات و پست خدمات مشترك دفاتر ، غيره و مهندسين

،  هنري آثار هاي نمايشگاه و هنري گالرهاي ، نقاشي ، يپيكرتراش ، خطاطي ، موسيقي هاي آموزشكده

 تعميرات ، الكترونيكي و الكتريكي لوازم تعميرات ، ورزشي هاي كلوپ ، ورزشي هاي باشگاه ، فرهنگسراها

،  عكاسي استوديوهاي ، خارجي و المللي بين هاي سازمان و ها ارگان ، زيبايي سالن و آرايشگاه ، لوازم خانگي

 .مشابه موارد كليه و مربوطه البراتوارهاي و ريفيلمبردا

 مجاز مي شهري خدمات مراتب سلسله مراكز حسب بر عملكردها بندي رده به توجه با فوق موارد كليه:  1تبصره 

 . باشند

 مزبور طبقه در صورت در اين. است مجاز مختلط عملكردهاي جاي به دوم طبقات در مسكوني كاربري:  2تبصره 

 . باشد نمي مجاز ديگري ملكردع هيچگونه

احداث  صورت در . هستند كاربري اين داراي صرفاً كه است هائي زمين ، تجاري كاربري از منظور -4-5-1-10

 كاربري و همان كند نمي پيدا تغييري زمين كاربري ، ها كاربري ساير يا و مسكوني كاربري در تجاري كاربري

 مسكوني كاربري زمين كماكان مسكوني، كاربري در تجاري احداث صورت در مثال بعنوان . دارد را اصلي

 . بود خواهد

در  و است مجاز بار ميدان و فروشي عمده حوزه صرفاً در فروشي عمده تجاري واحدهاي ايجاد -4-5-1-11

 . باشد مي ممنوع تجاري كاربري داخل

با  طبي هاي آزمايشگاه ، ها ولوژيرادي ، پزشكان مطب مانند درماني خدماتي واحدهاي احداث -4-5-1-12

 : باشد مي پذير امكان زير شرايط رعايت
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٢٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 . مي باشد مشكل داراي دسترسي نظر از كه شهر نقاطي از در استقرار عدم -1بند 

 .باشد مي ضروري احداث براي سريش آباد شهر تفصيلي طرح كميسيون موافقت اخذ -2بند 

  .باشد مي) 16-3-5-4(بند  از 12،  7،  6،  5،  4بندهاي  همانند ضوابط ساير -3بند 

  تفكيك به مربوط ضوابط - 4-5-2

 .باشد مي مترمربع 120) اي محله(خرد  مقياس در تجاري زمين تفكيك حداقل -4-5-2-1

 . باشد مي مترمربع 240) شهر (كالن  مقياس در تجاري زمين تفكيك حداقل -4-5-2-2

به  درصد 10 قطعات تجميع صورت در . است بالمانع تجاري كاربري داراي اراضي در قطعات تجميع -4-5-2-3

 . شود مي اضافه قطعه تراكم

 . باشند داشته دسترسي پياده و سواره ارتباطي هاي شبكه به بايد تجاري قطعات كليه -4-5-2-4

در  اختاللي كه شود فراهم نحوي به بايد باراندازي و بارگيري امكان ، تجاري واحدهاي كليه براي -4-5-2-5

 . ننمايد ايجاد مجاور معابر مرور و عبور شبكه

  .يابند مي استقرار  3و  2و   1هاي  درجه اصلي خيابانهاي بر در )شهر(كالن  مقياس در تجاري قطعات -4-5-2-6

 جمع هاي خيابان( 5و  4هاي  درجه فرعي هاي خيابان بر در )اي محله(خرد  مقياس در تجاري قطعات -4-5-2-7

 . يابند مي استقرار )ندهكن

آن  از كمتر و متر 10 عرض با مسكوني پالكهاي دسترسي هاي كوچه بر در تجاري كاربري استقرار : تبصره

 . باشد نمي مجاز

 نبايد كمتر از آن طول به زمين قطعه عرض نسبت ، كالن يا خرد مقياس در تجاري اراضي تفكيك در -4-5-2-8

 . باشد سه به يك

 قطعه تفكيكي عرض حداقل و متر 8) محله(خرد  مقياس در تجاري تفكيكي قطعه عرض اقلحد -4-5-2-9

 . باشد مي متر 12) شهر(كالن  مقياس در تجاري

واحد ) عرض(دهانه  حداقل و مترمربع 25 كالن يا خرد مقياس در تجاري واحد هر مساحت حداقل -4-5-2-10

  .باشد نمي تفكيك قابل مساحت اين با تجاري واحد . باشد كمتر نبايد مترمربع 5/3تجاري از 

 ساختمان احداث ضوابط - 5-3- 4

 : باشد مي زير شرح به تجاري اراضي ساختماني تراكم

 تجاري اراضي مجاز در طبقات تعداد حداكثر) 3و  2و  1درجات  اصلي هاي خيابان بر( ، شهر رده در -4-5-3-1

  . باشد مي طبقه 4

 طبقه 2تجاري  اراضي در مجاز طبقات تعداد حداكثر) 5و  4هاي  هاي درجه خيابان بر(محله  مراكز در -4-5-3-2

 . باشد مي

 . باشد نمي مجاز تجاري اراضي همكف طبقه در پيلوتي احداث : تبصره

 . باشد مي درصد 80 تجاري هاي پالك براي طبقات در مجاز اشغال ضريب حداكثر -4-5-3-3
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٣٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 طراحي مي شهري باز فضاي بعنوان و گيرد مي قرار مجاور معبر بر در عمدتاً تجاري هاي پالك باز فضاي: تبصره 

 . گيرد مي قرار محاسبه مورد باز فضاي جزء نيز داخلي نورگيرهاي . گردد

 .باشد مي متر 4/5و حداكثر  60/3حداقل  همكف طبقه در تجاري واحدهاي مفيد ارتفاع -4-5-3-4

 با هماهنگي و فوق رقم دو بين تجاري ارتفاع تعيين به نسبت شهر ختلفم محالت به توجه با شهرداري : تبصره

 . نمايد مي گيري تصميم طراح مهندس

يك  معادل حداكثر انتهايي قسمت در تجاري واحدهاي همكف طبقه در بالكن يا طبقه نيم احداث -4-5-3-5

 . شود يم تأمين تجاري واحد داخل از طبقه نيم دسترسي. است مجاز همكف مساحت سوم

 .باشد مي متر 6/3 تا 3 بين تجاري هاي پالك در فوقاني طبقات مفيد ارتفاع -4-5-3-6

 (ATRIUM) فضاي باشد سطح بيشتر يا طبقه دو مشترك فضاي ارتفاع هرگاه بزرگ هاي مجموعه در: تبصره 

 . گيرد مي قرار محاسبه مورد زيربنا سطح تعيين جهت يكبار فقط مشترك

 شود مي اجرا كف رقوم از باالتر سانتيمتر 20 مجتمع يا منفرد از اعم تجاري فضاهاي كف ارتفاع -4-5-3-7

  . گردد مي كسر تجاري واحد مفيد ارتفاع از مقدار اين از بيشتر ارتفاع اختالف.

سقف  ضخامت احتساب و طبقات مفيد ارتفاع ضوابط و مجاز طبقات تعداد براساس بنا مجاز ارتفاع -4-5-3-8

 . گردد مي محاسبه

 : باشد مي زير شرح به تجاري هاي ساختمان ارتفاع حداكثر -4-5-3-9

 و متر4/0سقف ضخامت. (متر 11 مجاور معبر متوسط رقوم از طبقه دو با تجاري ساختمان ارتفاع حداكثر -1بند 

 )متر 1 پناه جان ارتفاع

 متر 15 مجاور رمعب متوسط رقوم از طبقه سه با تجاري ساختمان ارتفاع حداكثر -2بند 

 متر 19 مجاور معبر متوسط رقوم از طبقه چهار با تجاري ساختمان ارتفاع حداكثر -3بند 

 افزايش قابل متر 2/1 حداكثر تا سقف تيزه قسمت در بنا ارتفاع شيبدار سقف از استفاده صورت در:  1تبصره 

 . است

به  بايد مراتب باشد، الزم بيشتري ارتفاع كاذب سقف ايجاد يا تأسيساتي و فني بداليل كه صورتي در:  2تبصره 

 . برسد شهرداري فني كميسيون تأييد

نحوي قرار  به آزاد فضاي اينكه به مشروط طبقات در ، زمين قطعه در بنا احداث مجاز سطح شكل -4-5-3-10

 .ندارد محدوديتباشد،  داشته را مراجعين و ساكنين توسط عمومي استفاده قابليت و بوده مشاع بصورت كه گيرد

 گواهي پايان كار دريافت. شوند نماسازي بايد ، دارند قرار ديد معرض در كه بنا خارجي سطوح كليه -4-5-3-11

 . باشد مي نماسازي تكميل به منوط شهرداري از

رم وچها سوم طبقه براي و متر 2دوم  طبقه تا بناها براي مركزي حياط يا پاسيو ، نورگير عرض حداقل -4-5-3-12

 . باشد مي متر 4
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٣١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

زيربنا  جزو فوق بند موضوع عرض حداقل رعايت با مركزي هاي حياط و پاسيوها ، نورگيرها سطح :تبصره 

 . گردد مي كسر نياز مورد باز فضاي از باز فضاي بعنوان و گردد نمي محسوب

 . باشد مي مجاز تجاري اراضي در زيرزمين احداث -4-5-3-13

 تأييد كميسيون به منوط آن از بيش و بوده همكف طبقه سطح معادل زيرزمين طبقه ره سطح حداكثر -4-5-3-14

 . باشد مي شهرداري فني

 :باشد مي مجاز زير عملكردهاي جهت آن از برداري بهره و بوده مشاعات جزو زيرزمين -4-5-3-15

 منفرد تجاري واحدهاي تعداد به مترمربع 6 سطح حداكثر با انبار -1بند 

 اركينگپ -2بند 

 موتورخانه -3بند 

 عمومي هاي توالت شامل بهداشتي سرويسهاي -4بند 

 مترمربع 15 حداكثر وسعت به عمومي آبدارخانه -5بند 

 ساختمان نگهداري و تعميرات كارگاه -6بند 

 ساختمان مخصوص سردخانه -7بند 

 .باشد نمي مجاز مجاور عمومي فضاهاي يا و كوچه يا خيابان به زيرزمين از بازشو پنجره ايجاد : 1تبصره 

 . باشد نمي مجاز تجاري بصورت زيرزمين از استفاده : 2تبصره 

 بزرگ هاي فروشگاه ، منفرد تجاري واحدهاي از متشكل هاي بازارچه ، خريد مراكز در زير ضوابط -4-5-3-16

 ها بانك ، شعبات ها غذاخوري و چايخانه ، ها گالري احياناً و تجاري هاي نمايشگاه ، اي زنجيره هاي ، فروشگاه

 : باشد مي الرعايه امثالهم الزم و طبقه چند هاي ، پاركينگ فيلم و عكس استوديوهاي ، ها سوپرماركت ،

 . متر 5 ورودي عرض حداقل -1بند 

 متر 4 همكف طبقه در اصلي عرض راهروي حداقل -2بند 

 دو طرفه حالت در و متر 4/2طرفه  يك بصورت طبقات در ها مغازه مقابل عبوري راهروهاي عرض حداقل -3بند 

 همكف طبقه اصلي راهروي عرض مطابق

  متر 4/2 فرعي عرضراهروهاي حداقل -4بند 

 متر 2 پله رامپ هر عرض حداقل -5بند 

 . طبقه دو از بيش هاي ساختمان براي عمودي ارتباطات جهت برقي پله و آسانسور بيني پيش -6بند 

 زيربناي تجاري مربع متر 100 هر ازاي به طبقه چند پاركينگ بصورت يا و زيرزمين در گپاركين بيني پيش -7بند 

 25 هر واحد پاركينگ براي نياز مورد سطح ميانگين ، است الزامي پاركينگ واحد سه تجاري مجموعه خدماتي و

 . باشد مي مترمربع

 اضطراري برق سيستم بيني پيش -8بند 
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٣٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

يك  و مردانه سرويس يك تجاري زيربناي مترمربع 250 هر حسب بر داشتيبه هاي سرويس بيني پيش -9بند 

 . زنانه سرويس

 تهويه. عمومي فضاهاي و راهروها بويژه مجموعه كل براي مناسب برودتي و حرارتي تأسيسات بيني پيش -10بند 

 . است ضروري بسيار ابنيه اين در عمومي فضاهاي و راهروها مناسب

 .زباله تخليه و كاال و مواد نقل و حمل وسائط جهت مجزا دسترسي امكان و ندازبارا بيني پيش -11بند 

رابطه اخذ  اين در حريق مقابل در ايمني به مربوط جوانب ساير و فرار پله و خروجي هاي راه بيني پيش -12بند 

 . است واحد آتش نشاني شهرداري ضروري از تأييد

 عمومي در نقل و حمل وسايل ايستگاه و تاكسي ايستگاه ، دوچرخه و سيكلت موتور پاركينگ بيني پيش -13بند 

 . است الزامي خريد مراكز

 آب و نظاير منبع ، برق پست مانند شهري تجهيزات و تأسيسات ساير جهت الزم سطح و فضا بيني پيش -14بند 

 . شود مي انجام ذيربط هاي سازمان ضوابط براساس آن

 .است الزامي مترمربعي 25 منفرد تجاري واحد هر ازاي به پاركينگ واحد يك حداقل تأمين -4-5-3-17

 . اقدام نمايد پاركينگ عمومي بصورت الزم فضاي تأمين به نسبت مربوطه هزينه اخذ قبال در تواند مي شهرداري

 از ساختمان بازشوها و ها پنجره فاصله متر 15 حداقل و تجاري هاي ساختمان اشراف عدم رعايت -4-5-3-18

 . است الزامي مجاور ايه

 . باشد دسترسي قابل متفرقه افراد توسط نبايستي تجاري هاي مجتمع بام -4-5-3-19

 ، و آسانسورها ها پله فضاي معادل خرپشته از عبارتند تجاري هاي مجتمع بام روي بر مجاز تأسيسات -4-5-3-20

 آتش آب و منبع ها و پنجره نما كردن زتمي تجهيزات ، برودتي و حرارتي تأسيسات ، تلويزيون مشترك آنتن

 .باشد مجاز مي بام روي تأسيسات براي سبك سرپوشيده احداث ، نشاني

  رانندگي آموزش واحدهاي ايجاد ضوابط -4-5-4

 در واحدها اين. شوند مي محسوب تجاري مختلط كاربري يا خدمات رانندگي آموزش واحدهاي -4-5-4-1

 .استقرار يابند توانند مي تجاري هاي مجتمع فوقاني طبقات در و همكف تجاري كاربري

 . گردد مي تعيين مربع متر 500 رانندگي آموزش واحدهاي براي زمين مساحت حداقل -4-5-4-2

در   بايست مي واحدها اين به متعلق خودروهاي توقف و پارك براي الزم فضاي و اداري فضاي -4-5-4-3

 معابر  در اين واحدها به وابسته هاي اتومبيل از يك هيچ بطوريكه گيرند، ارقر شده گرفته نظر در زمين داخل قطعه

 . ننمايند توقف يا پارك اطراف

 مي) 2و  1درجه  اصلي( آن از باالتر رده معابر و كننده جمع معابر ، واحدها اين دسترسي معبر نوع -4-5-4-4

 . گردد مي تعيين متر 16 واحدها اين به دسترسي معابر عرض حداقل. باشد

 . باشد مي ممنوع 2و  1درجه  شرياني معابر بر در واحدها اين استقرار -4-5-4-5

  . مي پذيرد صورت الزم مجوزهاي اخذ از پس خدمات گونه اين ايجاد -4-5-4-6
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٣٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 ميزان زمين احداث شوند قطعه يك در مجزا و مستقل بطور رانندگي آموزش واحدهاي صورتيكه در -4-5-4-7

 . باشد مي طبقه 2 طبقات حداكثر و درصد 80 احداث قابل تراكم حداكثر ميزان و همكف اشغال سطح حداكثر

 . باشد مي بالمانع پاركينگ استفاده براي همكف در پيلوتي ايجاد -4-5-4-8

 .باشد مي پالك دسترسي معبر كف متوسط تراز هم آن كف و متر 40/2 حداكثر پيلوتي ارتفاع -4-5-4-9

 . ندارد محدوديتي همكف طبقه در زمين قطعه در بنا احداث مجاز سطح -4-5-4-10

محدوده  در بايد )شود ايجاد پيلوتي كه صورتي در(دوم  و اول طبقات در بنا احداث مجاز سطح -4-5-4-11

 اشراف واحدهاي مزبور به كه گيرد قرار بطوري )وجود صورت در(مجاور  پالك لبه در مسكوني بناي احداث

  . دباش نداشته

   .بر اساس ضوابط ميراث و تصميم كميسيون :ضوابط ميراث و آثار تاريخي -4-6

 آموزشي اراضي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط -4-7

 ، دبيرستان راهنمايي ، دبستان ، آمادگي ، مهدكودك مانند آموزشي واحدهاي ايجاد براي آموزشي منطقه اراضي

 . است گرفته شده  نظر در مشابه هاي استفاده و استثنائي كودكان ، نابينايان ويژه مدارس ، آموزشكده ، هنرستان ،

 زمين از استفاده موارد -7-1- 4

   آموزشي منطقه در مجاز هاي استفاده �

ورزشي  هاي زمين و بناها احداث : باشند مي زير شرح به آموزشي منطقه در مجاز هاي كاربري -4-7-1-1

 تربيتي و بناهاي فرهنگي احداث ، پرورش و آموزش به وابسته هاي خوابگاه احداث ، پرورش و آموزش به وابسته

 . آموزشي عمومي از واحدهاي غير به تعليماتي و آموزشي مؤسسات احداث ، پرورش و آموزش به وابسته

  .مي پذيرد انجام تفصيلي طرح كميسيون وتصويب موافقت با پرورش و آموزش به وابسته خوابگاه احداث :تبصره 

 آموزشي منطقه در تفكيك اراضي ضوابط - 7-2- 4

 و آموزان تعداد دانش به عنايت با آموزشي هاي مجتمع و مسكوني حوزه در آموزشي قطعات نياز مورد سطح

 ، ايمني رعايت اصول .گردد مي محاسبه مدارس تجهيز و توسعه سازمان ضوابط طبق ها گروه از يك هر سرانه

 . است الزامي آموزشي فضاهاي عمومي ضوابط و نورگيري

 . است ضروري آمد و رفت پر و صدا و سر پر مراكز از آموزشي يفضاها بودن دور -4-7-2-1

 .باشد مي مجاز دسترسي هاي خيابان و 3 درجه هاي خيابان از آموزشي فضاهاي به دسترسي -4-7-2-2

 . است ضروري ها كالس براي طبيعي نور از استفاده -4-7-2-3

كوتاه  توقف جهت پاركينگ بعنوان حليم ، زمين سازي آماده هاي طرح و جديد هاي تفكيك در -4-7-2-4

 مركز باز جزء فضاي قطعه اين مساحت . شود گرفته نظر در آموزشي كاربري مجاورت در مراجعين اتومبيل مدت

 . گردد مي محسوب آموزشي

 .محله مركز در مترمربع 500 آمادگي ، مهدكودك براي نياز مورد زمين حداقل -4-7-2-5
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

گروه  استانداردهاي بر اساس درس كالس تفكيك به شهري دبستان براي نياز مورد زمين حداقل -4-7-2-6

 . باشد مي 2 شماره جدول طبق مدارس تجهيز و نوسازي

  شهري دبستان براي نياز مورد زمين حداقل -2شماره  جدول

   كالس تعداد   رديف
 مورد زمين حداقل

  نياز

  مربع متر 1350  كالسه 5  1

  مربع متر 2050  كالسه 10  2

  مربع متر 3000  كالسه 15  3

  مربع متر 3700  كالسه 20  4

  مربع متر 4000  كالسه 25  5

 بر اساس استانداردهاي درس كالس تفكيك به شهري تحصيلي راهنمايي مقطع نياز مورد زمين حداقل -4-7-2-7

  . باشد مي 3 شماره جدول طبق مدارس تجهيز و نوسازي گروه

  شهري راهنمايي مدارس براي نياز مورد زمين حداقل -3شماره  جدول

   كالس تعداد   رديف
 مورد زمين حداقل

  نياز

  مربع متر 1500  كالسه 3  1

  مربع متر 1600  كالسه 6  2

  مربع متر 1800  كالسه 9  3

  مربع متر 2300  كالسه 12  4

  مربع متر 2800  كالسه 15  5

  مربع متر 3250  كالسه 18  6

  مربع متر 3700  كالسه 24  7

 .مربع متر 6000 خالي بافت در و مترمربع 4000 دبيرستان براي نياز مورد زمين حداقل -4-7-2-8

و  ضوابط البته . باشد مي مربع متر 10000 ها آموزشكده و ها هنرستان براي نياز مورد زمين حداقل -4-7-2-9

 .اشدب مي ارحج خصوص اين در مدارس تجهيز و نوسازي گروه و پرورش و آموزش وزارت مقررات

 آموزشي منطقه در بنا احداث ضوابط -4-7-3

  پرورش و آموزش وزارت مقررات و ضوابط تابع تحصيلي مقطع هر در آموزشي بناهاي احداث -4-7-3-1

 . باشد مي )مدارس تجهيز و گروه نوسازي(

دارس م در و طبقه 2 ارتفاع تا زمين مساحت درصد 50 ها دبستان در همكف اشغال سطح حداكثر -4-7-3-2

 . شود تعيين مي) زيرزمين احتساب بدون(طبقه  3 ارتفاع تا زمين مساحت درصد 40 ها دبيرستان و راهنمايي
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و  راهنمايي براي و درصد 100 دبستان براي آموزشي اراضي در طبقات در زيربنا تراكم حداكثر -4-7-3-3

 براي مستقيم تهويه طبيعي و نور از گيري رهبه به توجه با بنا استقرار محل . باشد مي عرصه درصد 120 دبيرستان

 . گردد تعيين مي مجاور مسكوني واحدهاي به اشراف عدم و ها كالس و اصلي فضاهاي

 : باشد مي زير شرح به آموزشي بناهاي براي نياز مورد پاركينگ تعداد حداقل -4-7-3-4

 . پاركينگ واحد يك ابتدايي مقطع آموزشي واحد كل زيربناي مربع متر 125 هر ازاي به  -

 . پاركينگ واحد يك راهنمايي مقطع آموزشي واحد كل زيربناي مربع متر 100 هر ازاي به  -

 . پاركينگ واحد يك متوسطه مقطع آموزشي واحد كل زيربناي مربع متر 75 هر ازاي به  -

هنرستان،  براي يآموزش اراضي در طبقات در زيربنا تراكم حداكثر و همكف اشغال سطح حداكثر -4-7-3-5

 .باشد مي مدارس تجهيز و نوسازي گروه ضوابط طبق آموزشي ابنيه ساير و فني آموزشكده

 . باشد آموزشي زمين قطعه سطح درصد 30 از كمتر نبايد يكپارچه صورت به اصلي حياط وسعت -4-7-3-6

 . شوند نماسازي و طراحي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-7-3-7

  .شود نمي محسوب زيربنا جزء متر 40/2 مفيد ارتفاع با پيلوتي و زيرزمين سطح -4-7-3-8

جامع و  طرح در اجتماعي امور و كار وزارت به وابسته اي حرفه و فني امور به مربوط آموزشي واحدهاي: تبصره 

 بيني نظور پيشم همين براي كه اي حرفه و فني آموزش كاربري يا و اداري كاربري در سريش آباد شهر تفصيلي

 ، زمين مساحت . استفاده نمود توان نمي منظور اين براي عمومي آموزشي كاربري از. يافت خواهند استقرار شده

 امور و كار وزارت  و ضوابط اداري كاربري ضوابط طبق مجاز ساختماني تراكم حداكثر و اشغال مجاز سطح

 .باشد مي مورد نظر واحد تقراراس محل خاص شرايط با متناسب و هماهنگي در و اجتماعي

 غيرانتفاعي آموزشي واحدهاي ايجاد ضوابط -4-7-4

 توجه به  با مختلف تحصيلي مقاطع در غيرانتفاعي آموزشي واحدهاي زيربناي و زمين مساحت حداقل -4-7-4-1

 . شود مي تعيين استان مدارس تجهيز و نوسازي گروه نظر و ضوابط

واحدهاي  استقرار. باشد كمتر نبايد متر 12 از غيرانتفاعي آموزشي حدهايوا دسترسي معبر عرض -4-7-4-2

 . باشد نمي مجاز فوق مقدار از كمتر عرض با هاي كوچه و معابر در انتفاعي غير آموزشي

هاي عمومي  كاربري مجاورت در و محالت مركزيت در است بهتر غيرانتفاعي آموزشي واحدهاي -4-7-4-3

 رفع براي. مسكوني همجوار نباشند واحدهاي با االمكان حتي واحدها اين ضمناً. وندش مكانيابي محله مركز

 مجزا مسكوني از واحدهاي اي كوچه امكان با صورت در غيرانتفاعي آموزشي واحدهاي شود مي توصيه مزاحمت

 . گردند

 هاي در ساختمان را خود آموزشي واحد بخواهند غيرانتفاعي آموزشي مؤسسات كنندگان داير چنانچه -4-7-4-4

 و بنا استحكام هاي نامه و آيين اجرائي و فني مسائل رعايت نظر از بايد ها ساختمان اين ، نمايند مستقر موجود

 و نوسازي گروه مصوب ضوابط ساير و) ايران 2800 استاندارد ( زلزله برابر در ها ساختمان طرح نامه آئين بويژه

 . گيرند قرار تأييد مورد مدارس تجهيز
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 معماري و شهرسازي

  ، تحقيقات و فناوريآموزش  درمنطقه زمين از استفاده نحوه به مربوط ومقررات ضوابط -4-8

  زمين از استفاده موارد - 4-8-1

مشخص  بندي منطقه قسمت در ،تحقيقات و فناوريآموزش اراضي در مجاز هاي استفاده صورت-4-8-1-1

 .گرديد

به  اند، شده ساخته آموزشي هاي مجتمع صورتب كه موجود آموزشي واحدهاي تكميل و نوسازي -4-8-1-2

 . است فنĤوري مجاز و تحقيقات ، علوم وزارت و ذيربط هاي سازمان مقررات و ضوابط با تطبيق منظور

صورت  در. باشد مي مجاز 3و  2درجه  هاي خيابان از،تحقيقات آموزش آموزش كاربري به دسترسي -4-8-1-3

 . است الزامي ايمني شرايط ايجاد براي الزم فضاهاي نيبي پيش 1 درجه معابر از دسترسي كسب

ورزشي،  فضاهاي ايجاد ،تحقيقاتآموزش هاي مجموعه داخل در و اي حرفه و عالي آموزش كاربري در: تبصره 

به عملكرد  وابسته و نياز مورد فضاهاي ساير و دانشجويان و اساتيد هاي خوابگاه ، اداري ، مذهبي ، فرهنگي

 . باشد مي مجاز عالي آموزش واحدهاي جامع برنامه و طرح بقط عالي آموزش

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط -4-8-2

 .نيست مجاز،تحقيقات آموزش آموزش كاربري با اراضي تفكيك -4-8-2-1

 ها نرُم براساس ،تحقيقات و فناوريآموزش كاربري عملكردهاي جهت نياز مورد اراضي وسعت حداقل -4-8-2-2

معماري  و شهرسازي شورايعالي مصوبات قالب در آوري فن و تحقيقات ، علوم وزارت و استانداردهاي )معيارها( 

 . گردد مي تعيين ايران

  ساختمان احداث به مربوط ضوابط -4-8-3

 .است زمين مساحت درصد 40 ،تحقيقاتآموزش واحدهاي در همكف طبقه در اشغال ضريب حداكثر -4-8-3-1

 . باشد طبقه مي 5 حداكثر و درصد 200،تحقيقات آموزش هاي كاربري ساختماني تراكم حداكثر -4-8-3-2

  مي شود اضافه ارتفاع اين به سقف ضخامت. است متر 6/3 حداكثر و متر 3 طبقه هر مفيد ارتفاع -4-8-3-3

 محدوديت نمي اين مشمول خاص هاي آزمايشگاه يا و ورزشي هاي سرپوشيده اجتماعات، هاي سالن: تبصره 

 . اشندب

 . ندارد محدوديتي بنا احداث مجاز سطح شكل -4-8-3-4

 : گردد رعايت بايد زير موارد،تحقيقات آموزش بناهاي استقرار در -4-8-3-5

 ها كالس و اصلي فضاهاي جهت مستقيم تهويه و نور از گيري بهره - 1بند 

 مجاور مسكوني واحدهاي براي مزاحمت عدم و اشراف عدم -2بند 

خدمات جنبي  و اداري ، آموزشي فضاهاي كل زيربناي مربع متر 75 هر مبناي بر پاركينگ حداقل مينتأ -3بند 

 پاركينگ واحد يك

 . باشد مي )مانور و پارك محل شامل(مربع  متر 25 پاركينگ واحد هر سطح -4بند 
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مزبور  فضاي رضع حداقل محصور باز فضاي يا و پاسيو از ها كالس تهويه و نور تأمين صورت در -4-8-3-6

 . باشد متر 9 از كمتر نيايد

 : است مجاز زيرزمين در زير مشروحه عملكردهاي استقرار -4-8-3-7

 انبارها -1بند 

 موتورخانه -2بند 

 ساختمان نگهداري و تعميرات كارگاه -3بند 

 جزوات و كتب تكثير و چاپ واحد -4بند 

 پاركينگ -5بند 

 رختكن ، دستشويي ، لتتوا شامل بهداشتي سرويسهاي -6بند 

 متعلقه فضاهاي و آشپزخانه -7بند 

 فراغت اوقات براي كوچك ورزشي فضاهاي -8بند 

 )مستقيم تهويه و نورگيري به مشروط(كارگاهي هاي كالس و ها آزمايشگاه -9بند 

 )مستقيم تهويه و نورگيري به مشروط(سرايدار  يا نگهبان اقامت محل -10بند 

 . گردد نمي محسوب زيربنا جزو متر 40/2 حداكثر مفيد ارتفاع با پيلوتي و زيرزمين سطح: تبصره 

 . باشد مركزي سيستم بصورت بايد آموزشي هاي ساختمان برودتي و حرارتي تأسيسات -4-8-3-8

 . باشد امكانپذير دانشجويان توسط نبايد بام به دسترسي -4-8-3-9

 .گردد مي تعيين طبقه پنج حداكثر و طبقه هر يدمف ارتفاع حداكثر براساس بنا ارتفاع -4-8-3-10

 افزايش مي قابل متر2/1 تا حداكثر سقف تيزه قسمت در بنا ارتفاع ، شيبدار سقف از استفاده صورت در: تبصره 

 . باشد

 . شود گرفته نظر در آسانسور بايد طبقه سه از بيش بناهاي براي ، پله بيني پيش بر عالوه -4-8-3-11

 متر 5/2 حداكثر با(آسانسورها  و ها پله فضاهاي معادل خرپشته :از عبارتند بام در مجاز سيساتتأ -4-8-3-12

 .مشابه موارد و آب ذخيره منبع يا نشاني آتش آب منبع ، برودتي و حرارتي تأسيسات به مربوط تجهيزات  ،)ارتفاع

 . باشد مي مجاز بام روي تأسيسات براي سبك سرپوشيده احداث : تبصره

 . است الزم پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-8-3-13

معماري  و شهرسازي مقررات و ضوابط سوم فصل با بايد ،تحقيقاتآموزش كاربري با هاي ساختمان -4-8-3-14

 . دشو داده تطبيق) ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي 8/3/68مورخ  مصوبه(معلولين  مرور و عبور براي

 ها خوابگاه ايجاد ضوابط -4-8-4

 . يابند استقرار توانند مي شهر مركز محله و مراكز در ها خوابگاه -4-8-4-1

،  ورزشي فرهنگي، سبز، فضاهاي مانند عمومي فضاهاي مجاورت در ها خوابگاه ، همجواري نظر از -4-8-4-2

 . گيرند قرار توانند مي اداري
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٣٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 و در آموزش كاربري با هاي زمين از استفاده ، دانشجويي هاي خوابگاه ايجاد براي موقعيت بهترين -4-8-4-3

 . دارند را ترين شرايط مناسب عملكرد و دسترسي ، همجواري نظر از كه است آموزشي هاي سايت داخل

  . باشد مجاز نمي مسكوني واحدهاي مجاورت در و مسكوني هاي بافت در خوابگاه ها استقرار -4-8-4-4

  . باشد مي متر 16 شهري بافت داخل در ها خوابگاه براي دسترسي معبر عرض حداقل -4-8-4-5

محل  ، غذاخوري فضاي يا سالن ، پاركينگ مانند عمومي فضاهاي تأمين خوابگاه مجموعه داخل در -4-8-4-6

 . باشد مي ضروري .... و كتابخانه ، جمعي مطالعه

 . باشد مي مربع متر 5000 شهري بافت داخل در گاهخواب ايجاد براي زمين مساحت حداقل -4-8-4-7

 . باشد مي درصد 70 طبقات در و همكف اشغال ضريب حداكثر -4-8-4-8

 . باشد مي طبقه 4 طبقات حداكثر و درصد 280 ساختماني تراكم حداكثر -4-8-4-9

 . باشد مي بالمانع پاركينگ تأمين براي همكف طبقه در پيلوتي احداث -4-8-4-10

همجوار  هاي پالك براي مزاحمت و اشراف عدم نظر از الزم شرايط رعايت ها خوابگاه طراحي در -4-8-4-11

 . است الزامي

. است الزامي خوابگاهي بناي زير مربع متر 50 هر ازاي به پاركينگ واحد يك حداقل تأمين -4-8-4-12

 . شود يجادا تواند مي پيلوتي در يا و زيرزمين در خوابگاه نياز مورد پاركينگ

 در نظر مربع متر 25) جانبي هاي دسترسي و مانور محل ، پارك محل شامل(پاركينگ  هر مساحت -4-8-4-13

 . شود مي گرفته

مابقي . يابد مي اختصاص درخت كاشت و سبز فضاي به خوابگاه در باز فضاي سطح درصد پنجاه -4-8-4-14

 . يابد تخصيصمي بازي ايفض و نشستن و تجمع محل ، پياده عبور به باز فضاي

فوقاني  طبقات در ولي ندارد محدوديتي همكف طبقه در خوابگاه بناي احداث مجاز سطح شكل -4-8-4-15

 . باشد نداشته ديد و اشراف همجوار واحدهاي به كه گيرد مي قرار بطوري

 فرهنگي اراضي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط -4-9

 ، سالن)تئاتر و فيلم(نمايش  هاي سالن ، كتابخانه ، فرهنگي مراكز احداث براي فرهنگي كاربري داراي اراضي

 و و نوجوانان كودكان فكري پرورش هاي كانون و مراكز ، فرهنگسرا ، موزه ، هنري هاي نمايشگاه ، اجتماعات

 مي كاربري فرهنگي محسوب جزء ستانيبا و تاريخي هاي محوطه و آثار عرصه ، اماكن . است شده بيني پيش ...

 . شود

 زمين از استفاده موارد - 1- 9- 4

   فرهنگي منطقه در مجاز هاي استفاده �

معذلك  ، گرديد مشخص بندي منطقه قسمت در فرهنگي اراضي در مجاز هاي استفاده صورت -4-9-1-1

 با پارك توأم بصورت باز و سبز فضاهاي . باشد مي پذير امكان مصوب طرح داشتن با نيز زير هاي استفاده
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٣٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 فروش هاي غرفه ، تريا ، ، غذاخوري رستوران مانند فرهنگي فضاهاي با توأم جانبي فضاهاي ، فرهنگي فضاهاي

 . فرهنگي محصوالت و نشريات ، كتاب ، محلي دستي صنايع

 تفكيك اراضي ضوابط -2- 9- 4

 بين شهر مركز در و مترمربع 500 ها حلهم مراكز در فرهنگي كاربري براي اراضي مساحت حداقل -4-9-2-1

 . باشد مي مترمربع 3000 تا مترمربع 2000

 از مراكز محله در و 3درجه  و 2درجه  معابر طريق از شهر رده در فرهنگي عملكردهاي به دسترسي -4-9-2-2

 . باشد مي مجاز دسترسي هاي خيابان و 3درجه  معابر طريق

  بنا احداث به مربوط ضوابط - 3- 9- 4

 و حداكثر زمين مساحت درصد 80 ها محله مراكز در فرهنگي اراضي براي مجاز زيربناي حداكثر -4-9-3-1

 . باشد مي طبقه 2 طبقات تعداد حداكثر و زمين مساحت درصد 40 همكف اشغال سطح

 رحداكث زمين و مساحت درصد 120 شهر مركز در رده فرهنگي اراضي براي مجاز زيربناي حداكثر -4-9-3-2

 . باشد مي طبقه 3 طبقات تعداد حداكثر و زمين مساحت درصد 40 همكف اشغال سطح

 80همكف  اشغال سطح حداكثر و زمين مساحت درصد 140 تئاتر و سينما براي مجاز زيربناي حداكثر -4-9-3-3

 . باشد مي طبقه 2 طبقات تعداد حداكثر و زمين مساحت درصد

هاي  سالن . است متر 6/3 حداكثر و متر 3 طبقه هر مفيد ارتفاع حداقل ، فرهنگي كاربري در -4-9-3-4

 . باشد نمي محدوديت اين مشمول مشابه عملكردهاي نمايش و و اجتماعات

 احداث محدوده در بايد سوم و دوم طبقات در بنا احداث مجاز سطح ها محله مراكز در -4-9-3-4

 . نباشند مشرف مجاور مسكوني هايواحد به كه بطوري باشد مجاور مسكوني هاي پالك بناي

 بيني پيش و تعيين پاركينگ واحد يك زيربنا مترمربع يكصد هر مبناي بر پاركينگ تعداد حداقل -4-9-3-4

  . گردد مي

 . گردد نمي محسوب زيربنا جزو) متر 40/2 مفيد ارتفاع با ( پيلوتي و زيرزمين احداث  -4-9-3-7

 . شود نماسازي و طراحي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-9-3-8

 مذهبي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط - 4-10
 زمين از استفاده موارد - 1- 10- 4

 آورده شده بندي منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر مجاز عملكردهاي صورت -4-10-1-1

 . است

 مراكز مزبور جامع و تفصيلي طرح در محله مراكز در و شهر مركز در واقع مذهبي اراضي موقعيت -4-10-1-2

  . شده است تعيين
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٤٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تفكيك زمين به مربوط ضوابط -2- 4-10

 شهر مركز و مترمربع 400 ها محله مراكز در مذهبي كاربري براي زمين قطعه مجاز مساحت حداقل -4-10-2-1

 . باشد مي مترمربع 3000 تا 1000 بين

  : باشد مي زير شرح به شهري تقسيمات مختلف هاي رده مذهبي اماكن به رسيدست -4-10-2-2

 دسترسي و 3 درجه هاي خيابان از محله رده -1بند 

 3 درجه و 2 درجه هاي خيابان از شهر مركز رده -2بند 

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط -3- 4-10

 . باشد مي ددرص 100 مذهبي اماكن مجاز ساختماني تراكم حداكثر -4-10-3-1

 شهري ساير مركز در و درصد 50 محله مراكز در بنا احداث مجاز سطح محاسبه جهت اشغال ضريب -4-10-3-2

  . باشد مي زمين مساحت درصد 30

 . شود مي برگزيده و معماري تهيه مسابقه برگزاري طريق از شهري مركز در واقع مساجد اوليه طرح -4-10-3-3

 . ندارد محدوديتي» بنا احداث مجاز سطح« شكل -4-10-3-4

 متر 25 پاركينگ واحد هر سطح و واحد يك بنا زير مترمربع 50 هر مبناي بر پاركينگ تعداد حداقل -4-10-3-5

 . باشد مي )مانور و پارك محل شامل(مربع 

 : است مجاز زيرزمين در زير عملكردهاي استقرار -4-10-3-6

  انبار -1بند 

 موتورخانه -2بند 

 پاركينگ -3بند 

 مردان و زنان تفكيك به ضوخانه و بهداشتي سرويسهاي -4بند 

 مستقيم طبيعي تهويه و نور تأمين به مشروط سخنراني برگزاري يا و فيلم نمايش هاي سالن -5بند 

 مستقيم طبيعي تهويه و نور تأمين به مشروط سرايدار يا و خادم اقامت محل -6بند 

 . است مجاز همكف طبقه زير در بقهط دو تا زيرزمين احداث: 1تبصره 

 .گردد نمي محسوب زيربنا متر جزو 40/2مفيد ارتفاع با ( پيلوتي و زيرزمين سطح : 2تبصره 

 . ندارد محدوديتي فني جوانب رعايت ضمن مذهبي بناهاي ارتفاع -4-10-3-7

 . شود گرفته ظرن در مطبوع تهويه سيستم بايد ، مساجد برودتي و حرارتي تأسيسات براي -4-10-3-8

بايد در  شوند، مي تعبيه يا و گرفته قرار بام روي در معمول بطور كه مستحدثاتي و تأسيسات كليه -4-10-3-9

 . باشند ديد معرض در نبايد و بوده مذهبي بناي معماري با ادغام

 محسوب شده و شهري نماي است مشاهده قابل معابر داخل از كه ها ساختمان نمايان سطوح كليه -4-10-3-10

 . شود نماسازي زيبا و مناسب طرز به و مرغوب مصالح با است الزم

 . است الزم بنا احداث پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-10-3-11
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٤١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 گردشگري -تفريحي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط -4-11
  زمين از استفاده موارد -11-1- 4

   .آمده است بندي منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر مجاز عملكردهاي صورت -4-11-1-1

 كاربري اراضي نقشه در محله شهري و رده مركز در گردشگري-تفريحي خدمات هاي كاربري -4-11-1-2

  .اند شده مشخص

 . باشد نمي مجاز امثالهم و انسراهامهم ، ها مهمانخانه ، ها هتل عملكردهاي اساسي تغيير -4-11-1-3

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط -11-2- 4

 و مترمربع 300 تفصيلي هاي طرح تهيه مرحله تا محله مراكز در كاربري اين اراضي تفكيك حداقل -4-11-2-1

 . باشد مي مترمربع 3000 حداقل شهر مركز در

 به شهر دسترسي مركز در و 3 درجه معابر طريق از پذيرايي عملكردهاي به دسترسي محله مراكز در -4-11-2-2

 . باشد مي مجاز 2 درجه معابر از توريستي عملكردهاي

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط - 11-3- 4

 : باشد مي زير شرح به گردشگري -تفريحي اراضي ساختماني تراكم -4-11-3-1

 . باشد مي مجاز بقهط سه حداكثر در و درصد 180 حداكثر ها محله مراكز در -1بند 

 . باشد مي مجاز پنج طبقه حداكثر در و درصد 270 حداكثر شهر مركز در -2بند 

 محل مورد نظر پيشنهادي تراكم و دسترسي با بايست مي گردشگري -تفريحي ابنيه براي تراكم ميزان اين: تبصره 

 . باشد هماهنگ و متناسب

مركز  و در درصد 60 حداكثر ها محله مراكز در بنا داثاح مجاز سطح محاسبه جهت اشغال ضريب -4-11-3-2

 . باشد مي درصد 45 شهر حداكثر

، زائر  مسافرخانه مهمانخانه، ، مهمانسرا ، هتل قبيل از گردشگري -تفريحي عملكردهاي احداث در -4-11-3-3

 . رعايت گردد بايد كشور گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث سازمان مقررات و ضوابط مشابه و سرا

 ارتفاع اين به سقف ضخامت. باشد مي متر  6/3 حداكثر تا متر 3 بين طبقات در مجاز مفيد ارتفاع -4-11-3-4

  . شود مي اضافه

 . باشند نمي محدوديت اين مشمول نمايش و اجتماعات هاي سالن : تبصره

 . ندارد محدوديتي بنا احداث مجاز سطح شكل -4-11-3-5

 بناي مسكوني احداث محدوده در بايد سوم و دوم طبقات در بنا احداث مجاز سطح ها محله كزمرا در: 1تبصره 

 . نيابد اشراف مزبور واحدهاي به كه گيرد قرار بطوري )وجود صورت در(پالك  لبه در

 كپال لبه در احداث مسكوني محدوده در باال به دوم طبقات در بنا احداث مجاز سطح مركز شهر نيز در: 2تبصره 

  . نيابد اشراف مجاور مسكوني واحدهاي به كه گيرد مي قرار طوري به مجاور

توريستي  عملكرد زيربناي مترمربع پنجاه هر جهت واحد يك مبناي بر بايد پاركينگ تعداد حداقل -4-11-3-6

 . شود بيني پيش پذيرايي عملكرد زيربناي و )مهمانسرا و هتل(
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٤٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 پرتردد اصلي فضاهاي و اداري هاي اطاق و اقامت هاي اطاق براي مستقيم يهتهو و نور از گيري بهره -4-11-3-7

 . باشد پذير امكان بايد

مجاز  پذيرايي عملكرد يا و توريستي عملكرد به بسته زيرزمين در زير مشروحه هاي فعاليت استقرار -4-11-3-8

 : است

  انبار -1بند 

 تهويه امكان با پذيرايي يا توريستي واحد به ربوطم تجهيزات و تأسيسات و بنا تعميرات كارگاه -2بند 

 مستقيم تهويه امكان با موتورخانه -3بند 

 پاركينگ -4بند 

 مستقيم تهويه و نور امكان با متعلقه فضاهاي و آشپزخانه -5بند 

 مخابرات و برق تجهيزات محل -6بند 

 مردانه و زنانه تفكيك به رختكن دوش و ، بهداشتي سرويسهاي -7بند 

 مستقيم تهويه امكان با كاركنان استراحت محل و نهارخوري -8بند 

 مستقيم تهويه امكان با مشابه ها فعاليت و جشن برگزاري ، فيلم نمايش هاي سالن -9بند 

ورزشي  هاي سالن ، سرپوشيده استخر ، سونا ، ها بچه بازي سالن قبيل از تفريحي ، رفاهي تسهيالت -10بند 

 آرايشگاه ، هتل ويژه هاي فروشگاه ، كوچك

 رختشويخانه -11بند 

  )تهويه و نورگيري به مشروط(روزي  شبانه مأمورين يا و سرايدار اقامت محل -12بند 

 .گردد نمي محسوب زيربنا جزو) متر 40/2 مفيد ارتفاع با(زيرزمين  سطح: تبصره 

 . گردد مي تلقي همكف طبقه بعنوان پيلوتي سطح : توضيح

سرويس  زوج يك بايد زيربنا مترمربع دويست هر ازاي به توريستي و پذيرايي لكردهايعم در -4-11-3-9

 . شود بيني پيش مناسب تهويه با ) مردانه و زنانه ( بهداشتي

 . است الرعايه الزم توريستي و پذيرايي عملكردهاي در بهداشت اداره ضوابط -4-11-3-10

 تأسيسات بيني پيش) محله مراكز از باالتر رده(مركز شهر  رد توريستي و پذيرايي عملكردهاي در -4-11-3-11

 . است الزامي مطبوع تهويه سيستم بصورت برودتي و حرارتي

 سقف تعيين هر ضخامت سانتيمتر 40 حداكثر احتساب و طبقه هر مفيد حداكثر براساس بنا ارتفاع -4-11-3-12

 . گردد مي

 گرفته شود نظر در كافي ظرفيت با آسانسور بايد باالتر و طبقه سه بناهاي در پله بيني پيش بر عالوه -4-11-3-13

. 
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٤٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 از متر 5 ارتفاع حداكثر با(آسانسورها  و پله فضاي معادل ، خرپشته از عبارتند بام در مجاز تأسيسات -4-11-3-14

 و مركزي آنتن آب ذخيره، منبع يا نشاني آتش آب منبع ، ساختماني تأسيسات به مربوطه تجهيزات )بام روي

 .مشابه موارد و ها پنجره و نما كردن تميز تسهيالت

 پوشاندن بدنه. است مجاز بام روي تأسيسات براي بنا زيبايي جوانب به توجه با )سبك(سرپوشيده  احداث : تبصره

  . است ممنوع بنايي مصالح با سرپوشيده اين

) مشترك( مركزي آنتن بصورت فقط بام روي در تلويزيون آنتن بيني پيش توريستي بناهاي در -4-11-3-15

 . است مجاز

در  ، وابسته فرعي و جنبي خدمات و پذيرايي تراس بعنوان ها بام سطح از استفاده كاربري اين در -4-11-3-16

 تراس آسانسور براي بيني پيش صورت اين در . است مجاز مناسب دسترسي و ايمني جوانب رعايت صورت

 . است الزامي مزبور

 . شوند نماسازي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-11-3-17

 . است الزم بنا احداث پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-11-3-18

 و بهداشتي درماني اراضي درمنطقه زمين از استفاده نحوه به مربوط و مقررات ضوابط -4-12

 بيمارستان، مراكز ، درمانگاه ، كلينيك مانند درماني واحدهاي دايجا براي بهداشتي و درماني منطقه اراضي

 . است شده گرفته نظر در .... و خون انتقال مراكز ، سالمندان خانه ، خانواده رفاه مراكز ، توانبخشي

 زمين از استفاده موارد -12-1- 4

   بهداشتي و درماني منطقه در مجاز هاي استفاده �

با  داروخانه احداث درماني هاي مجموعه در ، درماني مراكز به وابسته سبز فضاي و ورزشي فضاي -4-12-1-1

 . نباشد بيشتر مترمربع 80 از آن سطح اينكه بر مشروط باشد مي مجاز درمان و بهداشت مجوز

 . باشد مي مورد نياز مترمربع 40 روزي شبانه داروخانه جهت و مترمربع 24 روزانه داروخانه سطح حداقل البته

كاربري  با اراضي در بايد و شود مي محسوب پزشكي خدمات پزشكان ساختمان و مطب احداث -4-12-1-2

 . گيرد صورت تجاري

 ... و آبريزگاه ، عمومي حمام مانند بهداشتي واحدهاي احداث منظور به بهداشتي اراضي از استفاده -4-12-1-3

  . باشد مي مجاز

دكتري  حداقل( پزشكي مدرك داراي مالك توسط مسكوني قهمنط در پزشكي مطب واحد يك احداث :1تبصره 

 واحدي مسكوني تك هاي ساختمان در پزشكي مطب ايجاد براي فقط مجوز اين البته . باشد مي مجاز )پزشكي

 . باشد مي صدور قابل

 لنيكو ك ها بيمارستان استقرار محل ، شهري زيست محيط از حفاظت و بهداشتي مسائل رعايت لحاظ به :2تبصره 

 مقررات و رعايت ضوابط با و كردستان استان زيست محيط حفاظت كل اداره از نظر اخذ و هماهنگي با ها

 . پذيرد مي انجام مربوطه
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٤٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  تفكيك اراضي ضوابط -4-12-2

وزارت  مقررات و ضوابط محله مراكز در واقع درماني اراضي تفكيك ميزان حداقل مورد در -4-12-2-1

 پيشنهاد حداقل تفكيك ميزان . بود خواهد مالك ذيربط سازمانهاي ساير و پزشكي وزشآم و درمان و بهداشت

 : باشد مي زير شرح به طرح

حداقل  ها، اورژانس ، ها كلينك پلي و ها كلينك ، درماني  بهداشتي مراكز ، ها درمانگاه براي -4-12-2-2

 .مترمربع 5000 خالي بافت در و مترمربع 2000 پر بافت در زمين تفكيك مساحت

 مترمربع و 10000 پر بافت در زمين تفكيك مساحت حداقل شهري عملكرد با هاي بيمارستان براي -4-12-2-3

 .مترمربع 40000 خالي بافت در

 مساحت تفكيك زمين حداقل) ... بهزيستي هاي مجتمع ، ها مهدكودك (بهزيستي هاي مجتمع براي -4-12-2-4

  . گردد مي تعيين مربوطه نسازما مقررات و ضوابط مبناي بر

 نظر شهرداري با عمومي آبريزگاه ، رختشويخانه ، حمام احداث جهت تفكيكي قطعه مساحت حداقل -4-12-2-5

 . گردد مي تعيين مربوطه صنف و

 طريق از ها در مراكز محله و 3 درجه و 2 درجه مركز شهر معابر در درماني عملكردهاي به دسترسي -4-12-2-6

 . باشد مي مجاز دسترسي هاي خيابان و 3 درجه معابر

  بنا احداث ضوابط - 4-12-3

پزشكي  آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ضوابط براساس بهداشتي  درماني منطقه در بنا احداث -4-12-3-1

 . گيرد قرار پزشكي درمان و بهداشت وزارت مهندسي اداره تصويب مورد بايد ها نقشه و است

درصد  50 همكف در اشغال سطح حداكثر مترمربع 3000 حداكثر وسعت با درماني هاي زمين در -4-12-3-2

  . باشد مي درصد 250 معادل ساختماني تراكم حداكثر و زمين مساحت

 اشغال در سطح حداكثر مترمربع 7000 تا مترمربع 3000 از بيش مساحت با درماني هاي زمين در -4-12-3-3

 . باشد مي درصد 240 ساختماني تراكم ثرحداك و زمين مساحت درصد 40 همكف

درصد  25 همكف در اشغال سطح حداكثر مترمربع 7000 از بيش مساحت با درماني هاي زمين در -4-12-3-4

 . باشد مي درصد 150 ساختماني تراكم و زمين مساحت

 45همكف  در اشغال سطح حداكثر و درصد 180 بهداشتي اراضي در مجاز ساختماني تراكم حداكثر -4-12-3-5

 . باشد مي درصد

و  پاركينگ جهت محلي بيني پيش جديد تفكيكي و سازي آماده هاي طرح در و توسعه اراضي در -4-12-3-6

 . است دسترسي ضروري معبر و بهداشتي و درماني كاربري مجاورت در مراجعين اتومبيل مدت كوتاه توقف

 . گردد مي محسوب تيبهداش و درماني مركز باز فضاي جزء قطعه اين مساحت

 )و مانور پارك محل شامل(مترمربع  25 مساحت به پاركينگ واحد يك زيربنا مترمربع 75 هر ازاء به -4-12-3-7

 .باشد مي نياز مورد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 هاي البته سالن . باشد مي متر 8/4 حداكثر و متر 3 طبقه هر مفيد ارتفاع حداقل ، درماني كاربري در -4-12-3-8

 . شوند نمي محدوديت اين مشمول مشابه عملكردهاي و نمايش و اجتماعات

 . ندارد محدوديتي بنا احداث مجاز سطح شكل -4-12-3-9

 دوم به طبقات از بهداشتي و درماني بناهاي احداث مجاز سطح مسكوني نواحي و ها محله مراكز در -4-12-3-10

 مجاور واحدهاي مسكوني به كه وريبط باشد مجاور مسكوني هاي پالك بناي احداث محدوده در بايد باال

  . نباشد مشرف

 . گردد نمي محسوب زيربنا جزء 40/2 مفيد ارتفاع با پيلوتي و زيرزمين سطح -4-12-3-11

 : است مجاز زيرزمين در زير مشروحه عملكردهاي استقرار -4-12-3-12

 بايگاني هاي فايل و انبارها -1بند 

 تهويه امكان با مربوطه تجهيزات و ساتتأسي و بنا تعميرات هاي كارگاه -2بند 

 مستقيم تهويه امكان با مربوط تجهيزات و تأسيسات موتورخانه -3بند 

  پاركينگ -4بند 

 مستقيم تهويه و نور امكان با متعلقه فضاهاي و آشپزخانه -5بند 

 مخابرات و برق تجهيزات محل -6بند 

 مردانه و انهزن تفكيك به رختكن دوش و ، بهداشتي سرويسهاي -7بند 

 مستقيم تهويه امكان با كاركنان استراحت محل و خوري ناهار -8بند 

 وسايل ساير و ملحفه براي استريل رختشويخانه -9بند 

 )مناسب تهويه و نورگيري به مشروط(سرايدار  يا و نگهبان اقامت محل -10بند 

 . است مجاز طبقه دو تا حداكثر مكفه طبقه زير در فني جوانب رعايت بر مشروط زيرزمين احداث: 1تبصره 

 .گردد نمي محسوب زيربنا جزو) متر 40/2 مفيد ارتفاع با(پيلوتي  و زيرزمين سطح :2تبصره 

 . گردد مي تلقي همكف طبقه بعنوان پيلوتي سطح : توضيح

مركز شهر  در و طبقه 2 تا حداكثر محله مراكز در طبقه هر مفيد ارتفاع حداكثر براساس بنا ارتفاع -4-12-3-13

  .شود مي نظر گرفته در طبقه 5 ،حداكثر

  .يابد افزايش مي متر 2/1 تا حداكثر بنا ارتفاع ، دار شيب سقف از استفاده صورت در: 1تبصره 

 تأييد كميسيون به بايد مراتب باشد الزم بيشتري ارتفاع كاذب سقف به نياز و فني بداليل كه صورتي در: 2تبصره 

 . برسد شهرداري فني

در  كافي تعداد و ظرفيت با آسانسور بايد درماني كاربري بناهاي كليه در ، پله بيني پيش بر عالوه -4-12-3-14

 . شود گرفته نظر
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٤٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 ارتفاع حداكثر متر 5/2( آسانسورها و پله فضاي معادل ، خرپشته : از عبارتند بام در مجاز تأسيسات -4-12-3-15

 آنتن ، ذخيره آب يا منبع نشاني آتش آب منبع ، برودتي و حرارتي يساتتأس به مربوط تجهيزات ،) بام روي از

 . مشابه موارد و پنجره و نما كردن تميز تسهيالت ، مركزي

 مصالح( سرپوشيده اين اطراف پوشاندن. است مجاز بام روي تأسيسات براي )سبك( سرپوشيده احداث: 1تبصره 

 . نيست مجاز) بنائي

 . شوند نماسازي بايد بنا رؤيت قابل يها بدنه كليه -4-12-3-16

 . است الزم بنا احداث پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-12-3-17

 ورزشي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط -4-13
 زمين از استفاده موارد - 13-1- 4

 .آمده است بندي منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب هسلسل حسب بر مجاز عملكردهاي صورت -4-13-1-1

 .اند شده مشخص اراضي كاربري نقشه در محله رده مركز شهر و در در واقع ورزشي هاي كاربري -4-13-1-2

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط -13-2- 4

زير  شرح به شهري خدمات مراتب سلسله در ورزشي كاربري براي اراضي تفكيك مساحت حداقل -4-13-2-1

 : باشد مي

  مترمربع1500 كوچك استخرهاي مترمربع و براي 1000 ، ها محله مراكز در -1بند 

 . باشد نمي تفكيك قابل ورزشي كاربري سطوح شهر مركز در -4بند 

 الزامي چهارم يك و يك به يك تا يك به يك ابعاد نسبت رعايت ورزشي اراضي تفكيك در -4-13-2-2

 .است

 : باشد مي زير شرح به شهري خدمات مراتب سلسله در ورزشي اراضي سيدستر -4-13-2-3

 دسترسي هاي خيابان و 3 درجه معابر از دسترسي ، محله مراكز در -1بند 

  3 درجه و 2 درجه هاي خيابان از مركز شهر دسترسي در -2بند 

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط - 13-3- 4

بر  نياز مورد سرپوشيده فضاهاي احداث جهت ورزشي اراضي الاشغ ضريب و ساختماني تراكم -4-13-3-1

  : باشد مي زير شرح به مختلف عملكردهاي حسب

 درصد 10 زمين اشغال ضريب حداكثر و درصد 10 ساختماني تراكم حداكثر محله رده در -1بند 

 درصد 25زمين  اشغال ضريب حداكثر و درصد25ساختماني  تراكم مركز شهر حداكثر رده در -2بند 

 80 ساختماني تراكم حداكثر و درصد 40سطح  اشغال ضريب حداكثر ورزشي هاي سالن براي -4-13-3-2

 ورزشي زمين قطعه در ورزشي هاي سالن و سرپوشيده قرارگيري ساختمان محل . شود مي تعيين )طبقه دو( درصد

 . ندارد محدوديتي

 . نمي باشد مجاز مسكوني هاي ساختمان با مختلط و توأم بصورت ورزشي سالن يا ورزشي فضاي ايجاد: تبصره 
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٤٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 . الزامي است ورزشي هاي فدراسيون معيارهاي و استانداردها رعايت ورزشي هاي سالن احداث در -4-13-3-3

اراضي  خالي سطوح ، مربوطه مستحدثات ساير و پاركينگ محوطه ، ورزشي هاي زمين از غير به -4-13-3-4

  . يابد اختصاص درختكاري و سبز فضاي به بايد ورزشي

 اراضي در داخل شهر مركز رده ورزشي اراضي مترمربع يكصد هر ازاي به پاركينگ يك حداقل -4-13-3-3

 . گردد بيني پيش مربوطه

 اداري منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط - 4-14
 زمين از استفاده موارد -14-1- 4

 قسمت منطقه در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر اداري اراضي مجاز ايعملكرده صورت -4-14-1-1

 . است آمده بندي

 .مشخص گرديده است اراضي كاربري نقشه در ، شهر مركز در واقع اداري هاي كاربري -4-14-1-2

 . است ممنوع اداري كاربري با اراضي در اداري غير عملكردهاي استقرار -4-14-1-3

ديگر  هاي كاربري براي اراضي كاربري نقشه در كه هايي محل در مستقر اداري ايعملكرده -4-14-1-4

 . نمايند منطبق طرح اراضي كاربري با را خود بايد و نبوده مجاز ، اند مشخص شده

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط -14-2- 4

 . گردد مي تعيين مربع متر 2000 اداري بناي احداث جهت تفكيكي قطعه مساحت حداقل -4-14-2-1

 . گردد مي تعيين مترمربع 500برابر  ادارات فرعي شعب احداث جهت تفكيكي قطعه مساحت حداقل -4-14-2-2

 .باشد مي مجاز 3 و 2 درجه معابر ازطريق اداري عملكردهاي به مركز شهر دسترسي در -4-14-2-3

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط -14-3- 4

 . باشد مي درصد 150 اداري اراضي نيساختما تراكم حداكثر -4-14-3-1

 . باشد مي درصد 50 طبقات در مجاز اشغال ضريب -4-14-3-2

  .باشد متر مي 80/4حداكثر  و متر 60/3 حداقل همكف طبقه در اداري واحدهاي مفيد ارتفاع -4-14-3-3

) ATRUM(باشد  بيشتر طبقه يك از اصلي مشترك فضاي يا ورودي و هال فضاي ارتفاع گاه هر -4-14-3-4 

 سطح فقط يكبار در تعيين ليكن . گردد مي قلمداد بنا احداث مجاز سطح جزو طبقه هر در مربوطه فضاي سطح

 . باشد متر مي 30/3 طبقات از يك هر مفيد ارتفاع حداقل. شود مي محاسبه بنا زير

 . باشد نمي محدوديت اين مشمول  )تأتر آمفي( اجتماعات هاي سالن: تبصره 

 . ندارد محدوديتي همكف طبقه در زمين قطعه در بنا احداث مجاز سطح شكل -4-14-3-5

پالك  لبه در مسكوني بناي احداث محدوده در بايد دوم و اول طبقات در بنا احداث مجاز سطح -4-14-3-6

  . نيابد اشراف مزبور واحدهاي به كه گيرد قرار بطوري )وجود صورت در( مجاور

 . باشد زيربنا مترمربع پنجاه هر جهت واحد يك مبناي بر بايد پاركينگ تعداد حداقل -4-14-3-7

امكان  بايد اصلي تردد پر فضاهاي و اداري هاي اطاق براي مستقيم تهويه و نور از گيري بهره امكان -4-14-3-8

 . باشد پذير
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٤٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 : است مجاز زيرزمين در مشروحه هاي فعاليت استقرار -4-14-3-9

 انبار -1بند 

 تهويه امكان با مربوط تجهيزات و تأسيسات و بنا تعميرات كارگاه -2بند 

  مستقيم تهويه امكان با خانه موتور -3بند 

 پاركينگ -4بند 

 مستقيم تهويه و نور امكان با متعلقه فضاهاي و آشپزخانه -5بند 

 مخابرات و برق تجهيزات محل -6بند 

 مردانه و زنانه تفكيك به رختكن دوش و ، بهداشتي سرويسهاي -7بند 

 مستقيم تهويه امكان با كاركنان استراحت محل و نهارخوري -8بند 

 مستقيم تهويه امكان با مشابه هاي فعاليت و سخنراني ، اجتماعات هاي سالن -9بند 

 )طبيعي و مستقيم تهويه و نورگيري به مشروط(روزي  شبانه مأمورين يا و سرايدار اقامت محل -10بند 

 . است مجاز همكف طبقه زير در ، فني جوانب رعايت بر مشروط طبقه دو تا زيرزمين اثاحد : 1تبصره 

 .گردد نمي محسوب زيربنا جزو) متر 40/2 حداكثر مفيد ارتفاع با( زيرزمين سطح : 2تبصره 

 . گردد مي تلقي همكف طبقه بعنوان پيلوتي سطح : توضيح

بهداشتي  سرويس زوج يك بايد حداقل زيربنا مربع متر دويست هر ازاي به اداري عملكردهاي در -4-14-3-10

  . شود بيني پيش مناسب تهويه با) مردانه و زنانه(

 تعيين مي سقف هر ضخامت ، متر سانتي 40 احتساب و طبقه هر مفيد حداكثر براساس بنا ارتفاع -4-14-3-11

 . گردد

 يابد مي افزايش سقف تيزه قسمت در متر 2/1 تا حداكثر بنا ارتفاع دار شيب سقف از استفاده صورت در :1تبصره 

. 
تأييد  به بايد مراتب باشد الزم بيشتري ارتفاع ، كاذب سقف به نياز و فني بداليل كه صورتي در: 2تبصره 

 . برسد شهرداري فني كميسيون

 نظر گرفته در كافي ظرفيت با آسانسور بايد بيشتر و طبقه سه بناهاي در ، پله بيني پيش بر عالوه -4-14-3-12

 . شود

 متر5/2 ارتفاع حداكثر با(آسانسور  و پله فضاي معادل ، خرپشته : از عبارتند بام در مجاز تأسيسات -4-14-3-13

 و مركزي ذخيره، آنتن آب منبع يا نشاني آتش آب ساختماني،منبع تأسيسات به مربوط تجهيزات )بام روي از

 . مشابه ردموا و ها پنجره و نما كردن تميز تسهيالت

 با مصالح سرپوشيده اين اطراف پوشانيدن. است مجاز بام روي تأسيسات براي) سبك( سرپوشيده احداث: تبصره 

 . نيست مجاز بنايي

 . شوند نماسازي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-14-3-14

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٤٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 . است الزم بنا احداث پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-14-3-15

 انتظامي منطقه در زمين از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط -4-15
 زمين از استفاده موارد -1- 15- 4

 توانند شهر مي محدوده داخل در كه انتظامي نيروهاي به وابسته انتظامي ستادي هاي ساختمان احداث -4-15-1-1

 انتظامي مجتمع ايجاد و فرماندهي انتظامي ستادي واحد و نتظاميا هاي پاسگاه و كالنتري شعب مانند يابند استقرار

 احداث . باشد مي شهر مردم مراجعه مورد با يكديگر ارتباط در كه انتظامي سازمانهاي مشترك استقرار براي

 . ثابت استفاده پرسنل براي اجتماعي خوابگاه و مهمانسرا

 داخل محدوده در باشند نداشته نظامي فعاليت اينكه به شروطم بسيج هاي پايگاه اداري و فرهنگي مراكز :1تبصره 

 . باشند مي استقرار قابل انتظامي كاربري در شهر

  .نمي باشد مجاز شهر محدوده داخل در) پادگان(انتظامي  نيروهاي پرسنل آموزش مراكز و زندان احداث: 2تبصره 

  تفكيك زمين به مربوط ضوابط - 2- 15- 4

 . گردد مي تعيين مربع متر 5000 انتظامي كاربري در تفكيكي قطعه مساحت حداقل -4-15-2-1

 . باشد مي مجاز 3 و 2 درجه معابر طريق از انتظامي عملكردهاي به مركز شهر دسترسي در -4-15-2-2

 هاي مسكوني، كاربري از محوطه داراي عمومي هاي كاربري يا و معابر توسط انتظامي زمين قطعات -4-15-2-3

 . شوند مي مجزا خصوصي دماتيخ و تجاري

مزبور جايگزين  ضوابط نمايند ارائه فوق بندهاي مورد در را مصوبي ضوابط انتظامي مراجع صورتيكه در: تبصره 

 . بود خواهند فوق پيشنهادات

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط -3- 15- 4

 . باشد مي درصد 100 انتظامي اراضي در ساختماني تراكم حداكثر -4-15-3-1

 . باشد مي درصد 50 طبقات در مجاز اشغال ضريب -4-15-3-2

 . شود مي تعيين طبقه دو طبقات تعداد حداكثر -4-15-3-3

 حداقل مجاور معابر يا معبر از بطوريكه گيرند مي قرار زمين محوطه وسط در انتظامي هاي ساختمان -4-15-3-4

 . نمايند رعايت بايست مي فاصله متر 10 حداقل همجوار هاي پالك از و متر 5

 در مورد ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي سوي از ارسالي يا و صادره هاي بخشنامه و مصوبات: تبصره 

 . باشند الرعايه مي الزم و داشته ارجحيت ضوابط اين بر شهرها محدوده در واقع انتظامي اماكن

هاي  پالك به اشراف عدم رعايت با) همكف يباال طبقه(اول  طبقه در گشودگي و پنجره ايجاد -4-15-3-5

 . پذيرد مي صورت همجوار مسكوني

طبقات  در و متر 80/4 و حداكثر متر 60/3 حداقل همكف طبقه در انتظامي واحدهاي مفيد ارتفاع -4-15-3-6

  .باشد مي متر 60/3 حداكثر

 . باشد زيربنا مربع ترم پنجاه هر جهت واحد يك مبناي بر بايد پاركينگ تعداد حداقل -4-15-3-7
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٥٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

كاربري  به مربوط 15-3-14-4 الي 13-3-14-4 و -11-3-14-4 الي 8-3-14-4 بندهاي رعايت -4-15-3-8

   . است الزامي انتظامي كاربري مورد در اداري

 پارك و سبز فضاي كاربري اراضي به مربوط مقررات و ضوابط -4-16

  زمين از استفاده موارد -4-16-1

عنوان  بندي منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر مجاز عملكردهاي تصور -4-16-1-1

 . است گرديده

 اراضي مشخص كاربري نقشه در ها محله مراكز مركز شهر و در ها پارك و سبز فضاي هاي كاربري -4-16-1-2

  .اند شده

از  استفاده اند، شده مشخص اراضي كاربري نقشه در سبز فضاي كاربري بصورت كه هايي محل در -4-16-1-3

 و )رو باز بصورت(ورزشي،  كاربري مربوطه، وابسته خدمات همراه به عمومي سبز فضاي پارك، بعنوان اراضي

- تفريحي ،)پارك به مربوط(تجهيزات شهري  و تأسيسات ، مذهبي ، فرهنگي نظير خدماتي عملكردهاي استقرار

 :اشند ب مي مجاز زير موارد رعايت به مشروط گردشگري

  »بنا احداث مجاز سطح«بعنوان  سطح درصد ده حداكثر رعايت - 1بند 

 باز فضاي در ورزشي كاربري جهت سطح درصد 20 حداكثر رعايت - 2بند 

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط - 4-16-2

وع ممن تفكيك گونه هر پيشنهادي يا موجود از اعم ، پارك و سبز فضاي كاربري داراي اراضي در -4-16-2-1

  . است

 طبق شهر مركز رده در و مترمربع 3000 محله رده در سبز فضاي و پارك زمين قطعه مساحت حداقل -4-16-2-2

 . باشد اراضي مي نقشه كاربري در شده مشخص حدود در ابعاد

 متر 500)مجموعه مركز(همسايگي  واحدهاي مركز در سبز فضاي و پارك زمين قطعه مساحت حداقل: تبصره 

 . باشد مي مربع

در  حداقل لكن ، باشد نمي محدوديتي داراي سبز فضاي كاربري جهت زمين قطعه شكل كلي بطور -4-16-2-3

 . باشد آن طول درصد 30 از كمتر نبايد زمين عرض قطعه ، سطح از درصد 75

 ه شرحب شهري خدمات مراتب سلسله در قرارگيري محل به بسته ها پارك انواع براي مجاز دسترسي -4-16-2-4

 : باشد مي زير

 دسترسي و 5،  4،  3درجه  هاي خيابان از محالت مراكز در -1بند 

  3 درجه و 2 درجه ، 1 درجه هاي خيابان از شهر رده در -2بند 
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٥١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط -4-16-3

 : باشد مي مجاز پارك و سبز فضاي كاربري در زير فهرست عملكردهاي احداث فقط -4-16-3-1

و  رستوران ، هنري و فرهنگي نمايشگاه ، موزه ، كتابفروشي و كتابخانه ، اجتماعي و فرهنگي اماكن -1بند 

و ساختمان  بهداشتي هاي سرويس ، مسجد ، پارك نگهباني و اداري ساختمان ، گلخانه ، مشابه و چايخانه

سينماي  و ، تئاتر)رو باز رتبصو(ورزشي  فضاهاي ، كودكان تفريحي فضاهاي ، فني تجهيزات و تأسيسات

 .هنري آتليه و كودكان

 . باشد مي درصد 10 ساختماني تراكم با زمين قطعه سطح درصد 10 اشغال ضريب حداكثر -4-16-3-2

 و بالفاصله مستقيم بصورت شوند مي ساخته سبز فضاي و ها پارك داخل كه هاي ساختمان دسترسي -4-16-3-3

 .دسترسي و 5و  4درجه  هاي خيابان به فرعي دسترسي بعنوان مگر باشد مين مجاز پارك پيرامون معابر به

ها  پارك از كنندگان استفاده به ها پارك پيرامون معابر حاشيه هاي پاركينگ اينكه بر عالوه -4-16-3-4

 پارك مترمربع سطح 1000 هر ازاي به پارك اراضي در اضافي پاركينگ فضاي حداقل تأمين ، دارد اختصاص

 .باشد مي الزم پاركينگ يك

  .است ممنوع عمومي سبز فضاهاي و ها پارك اراضي دور به حصار و ديوار احداث -4-16-3-5

 گروه الف صنعتي كاربري به مربوط مقررات و ضوابط -4-17
  زمين از استفاده موارد - 1- 17- 4

 و بصورت و تفصيلي طرح جامع  محدوده داخل در جديد كارگاههاي و صنايع ايجاد و احداث -4-17-1-1

 صنعتي نواحي به باشند، بايد مي مجوز و اصولي موافقت داراي كه مواردي و بوده ممنوع شهر حريم در پراكنده

 . شوند هدايت شهر حريم در واقع پيشنهادي كارگاهي حوزه و موجود

عنوان بندي  منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر مجاز عملكردهاي صورت -4-17-1-2

  . گرديد

 حوزه كارگاهي الزاماً به) زيست محيط حفاظت سازمان تعريف به بنا(شهري  مزاحم هاي كارگاه تمام -4-17-1-3

 . گردند مي منتقل شهر

اين  با مرتبط مصوبات و مقررات آخرين طبق شهري مزاحم كارگاههاي با برخورد نحوه و تشخيص -4-17-1-4

 . بود خواهد موضوع

 روغن تعويض مانند خدماتي واحدهاي ، شهر داخل در خدمات از برخي وجود ضرورت به توجه اب -4-17-1-5

 شهر بافت در سطح توانند مي بافي گليم و قاليبافي ، چوبي دستي صنايع ، بافي موج ، دستي نجاري ، ، پنچرگيري

 .بمانند باقي) باشد مجاز نمي ها كوچه از دسترسي كسب( 3درجه  معابر از دسترسي كسب با

طرح جامع و  محدوده در واقع هاي باربري و گاراژها بزرگ، كارگاهي واحدهاي تمام كاربري -4-17-1-6

 .است شهري تجهيزات و تأسيسات تفصيلي

 در تجاري هستند ساخت پروانه داراي طرح جامع و تفصيلي محدوده داخل در كه هائي كارگاه مكان -4-17-1-7

 . بود خواهد تجاري كماكان كارگاه حوزه به فعاليت انتقال صورت
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٥٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 مي باشد مترمربع 250 از كمتر آنها مساحت و هستند انبار يا كارگاهي پروانه داراي كه هائي كارگاه -4-17-1-8

 مي مقررات و رعايت تفصيلي طرح كميسيون تأييد با شهرداري حقوق پرداخت و شهرداري با توافق صورت در

 . نمايند تفعالي تجاري كاربري با توانند

استان  زيست محيط حفاظت كل اداره از نظر كسب با صنعتي و كارگاهي هاي كاربري استقرار محل: تبصره 

 صورت محترم دولت هيئت مصوب خدمات و صنعت استقرار به مربوط مقررات و ضوابط اساس بر و كردستان

 . پذيرد مي

  تفكيك به مربوط ضوابط -4-17-2

 مترمربع مي 150 تا 75 بين كوچك هاي كارگاه براي كارگاهي حوزه در كيكتف مساحت حداقل -4-17-2-1

 . باشد

 مترمربع مي 300 تا 200 بين متوسط هاي كارگاه براي كارگاهي حوزه در تفكيك مساحت حداقل -4-17-2-1

 . باشد

 .باشد مي بيشتر و مترمربع 500 بزرگ هاي كارگاه براي كارگاهي حوزه در تفكيك مساحت حداقل -4-17-2-1

هاي  كارگاه براي ، متر 8 كوچك هاي كارگاه براي اصلي گذر بر در تفكيكي قطعه عرض حداقل -4-17-2-1

 . گردد مي تعيين متر 15 بزرگ هاي كارگاهي براي و متر 12 متوسط

 رمت 25) يدكي لوازم هاي فروشگاه مانند(كارگاهي  حوزه در واقع هاي فروشگاه براي مساحت حداقل: تبصره 

  .باشد كمتر نبايد متر 5/3 از مزبور واحد )عرض(دهانه  حداقل و مربع

متوسط   هاي كارگاه ، متر 14 كوچك هاي كارگاه تفكيكي قطعات به دسترسي گذر عرض حداقل -4-17-2-1

 . گردد مي تعيين متر 24 بزرگ هاي كارگاه و متر 18

 بصورت غير ضرورت صورت در و مستقل يورود شبكه يك طرق از كارگاهي منطقه به دسترسي: 1تبصره 

 مستقل يا و شبكه ورودي با توأم بصورت تواند مي نيز كارگاهي منطقه خروجي شبكه . شود مي تأمين همسطح

 . شود اجراء و طراحي همسطح غير بصورت آن از

 نطقه كارگاهيم داخلي شبكه از كارگاهي حوزه داخلي هاي فعاليت ساير و كارگاهي قطعات به دسترسي: 2تبصره 

 . باشد ممنوع مي بيروني هاي شبكه از مستقيم بطور ها كارگاه دسترسي كسب. شود مي تأمين

 اصلي دسترسي جاده يا شبكه بر آن مستقيم تأثير از جلوگيري و كارگاهي حوزه فعاليت جداسازي براي: 3تبصره 

 100 حداقل عمق با حريم سبز بيني يشپ حوزه اين سازي آماده و تفكيكي طرح تهيه زمان در ، كارگاهي حوزه

 . است الزامي كارگاهي حوزه تا اصلي جاده حريم لبه از متر

  ساختمان احداث به مربوط ضوابط - 3- 17- 4

 . باشد مي درصد 100 كوچك هاي كارگاه براي همكف اشغال ضريب -4-17-3-1

 50 بزرگ هاي كارگاه براي و درصد 70 متوسط هاي كارگاه براي همكف اشغال ضريب حداكثر -4-17-3-2

 . باشد مي درصد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 متوسط هاي كارگاه براي ، درصد 100 كوچك هاي كارگاه براي ساختماني تراكم حداكثر -4-17-3-3

 يك هاي كوچك كارگاه ترتيب اين به . باشد مي زمين مساحت درصد 80 بزرگ هاي كارگاه براي و درصد90

 باالي طبقه يا اول طبقه. گردند مي احداث طبقه دو حداكثر در بزرگ و متوسط هاي كارگاه و هستند طبقه

 وسعت درصد 30 حداكثر بزرگ هاي در كارگاه و قطعه وسعت درصد 20 حداكثر متوسط هاي كارگاه همكف

  . داشت خواهند مساحت قطعه

 ..گيرد يم قرار معبر كنار و جلو قسمت در كارگاهي قطعه باز فضاي بزرگ، و متوسط هاي كارگاه در: تبصره 

 . باشد مي متر 4تا  متر 6/3 بين اول طبقه مفيد ارتفاع و متر 6 تا متر 8/4بين  همكف طبقه مفيد ارتفاع -4-17-3-4

 مفيد ارتفاع حداكثر و متر 10/8 حداكثر سوله طرفين در آن مفيد ارتفاع سوله از استفاده صورت در:  1تبصره 

 . باشد مي متر 12 تيزه قسمت در سوله سقف

همكف مجاز  مساحت درصد 30 حداكثر با انتهايي قسمت در ها كارگاه همكف طبقه در بالكن ايجاد : 2بصره ت

  . باشد مي

 .ندارد محدوديتي» بنا احداث مجاز سطح«شكل  -4-17-3-5

 . است الزامي پاركينگ واحد يك حداقل بيني پيش كوچك هاي كارگاهي براي -4-17-3-6

 . است الزامي پاركينگ واحد دو حداقل بيني پيش متوسط هاي كارگاه براي -4-17-3-7

 است پاركينگ الزامي واحد يك بيني پيش زيربنا مربع متر 100 هر ازاي به بزرگ هاي كارگاه براي -4-17-3-8

. 
 . گيرد قرار باز فضاي در تواند مي ها پاركينگ ، بزرگ و متوسط هاي كارگاه در:  1تبصره 

 . شود مي گرفته نظر در مترمربع 25 كينگپار هر مساحت:  2تبصره 

  .داده شود اختصاص سبز فضاي به بايد بزرگ و متوسط هاي كارگاه باز فضاي درصد 20حداقل -4-17-3-9

 . شود بيني پيش بايد مستقيم تهويه و نور ، توليدي كارگاهي فضاهاي براي -4-17-3-10

 . باشد مي مجاز ها اهكارگ در همكف مساحت حد در زيرزمين احداث -4-17-3-11

 : است مجاز زيرزمين در زير مشروحه هاي فعاليت استقرار -4-17-3-12

 انبار -1بند 

 تهويه امكان با مربوط تجهيزات و تأسيسات و بنا تعميرات كارگاه -2بند 

 مستقيم تهويه امكان با مربوطه تجهيزات و تأسيسات موتورخانه -3بند 

 پاركينگ -4بند 

 مردانه و زنانه تفكيك به رختكن دوشو ، بهداشتي ايسرويسه -5بند 

 مستقيم تهويه امكان با كارگران استراحت محل و نهارخوري -6بند 

 )طبيعي تهويه و نورگيري به مشروط(سرايدار  اقامت محل -7بند 

 .است الزامي بهداشت اداره ضوابط رعايت -4-17-3-13
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 سقف تعيين هر ضخامت سانتيمتر 40 حداكثر احتساب و طبقه هر مفيد حداكثر اساس بر بنا ارتفاع -4-17-3-14

 . گردد مي

  .يابد افزايش مي سقف تيزه قسمت در متر2/1 تا حداكثر بنا ارتفاع دار شيب سقف از استفاده صورت در: تبصره 

بيه تع صورت در(بار  آسانسور و پله فضاي معادل خرپشته : از عبارتند بام در مجاز تأسيسات -4-17-3-15

 آتش آب سرمائي، منبع و گرمائي تأسيسات به مربوط تجهيزات و بام روي از متر 5/2 ارتفاع حداكثر با )آسانسور

 .آب ذخيره منبع يا نشاني

 . شوند نماسازي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-17-3-16

 . است الزم بنا احداث پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-17-3-17

 شهري تجهيزات و تأسيسات كاربري مقررات و ضوابط 4-18
 زمين از استفاده موارد -1- 18- 4

 .آمده است بندي منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله برحسب مجاز عملكردهاي صورت -4-18-1-1

 اراضي نقشه كاربري در همحل از باالتر رده شهر مركز در شهري تجهيزات و تأسيسات كاربري سطح -4-18-1-2

 با هماهنگي در و ها محله و نواحي هاي تفصيلي طرح در محله رده در اراضي اين موقعيت . است شده مشخص

  . شد خواهند تعيين ذيربط هاي سازمان ضوابط

،  برق آب، هاي سازمان به مربوط كه شهري تجهيزات و تأسيسات عملكردهاي از بخشي استقرار -4-18-1-3

 سبز فضاي و هاي مسكوني كاربري در تفصيلي طرح كميسيون تأييد و فني جوانب رعايت با باشد مي گاز و تلفن

 . است بالمانع

 يا خارج و شهر حريم داخل اراضي در زير عملكردهاي احداث سريش آباد جامع و تفصيلي طرح در -4-18-1-4

 . اند شده گرفته نظر در آن از

 . مشابه موارد و فاضالب هاي خانه تصفيه ، زباله ندف محل ،  گورستان ، كشتارگاه

 . باشد مي مجاز نفت وزارت ضوابط براساس فقط بنزين پمپ احداث و استقرار -4-18-1-5

سازي  ايمن غيرعامل پدافند رويكرد با شهر برق توزيع پست و گاز توزيع ايستگاه جمله از خطر پر مراكز : تبصره

  ..شود مي

 تفكيك زمين به مربوط ضوابط -4-18-2

 . گردد مي تعيين ذيربط هاي سازمان فني ضوابط براساس زمين قطعات وسعت -4-18-2-1

 . است مجاز معابر درجات كليه از شهري تجهيزات و تأسيسات مستقيم دسترسي -4-18-2-2

 ساختمان احداث به مربوط ضوابط -4-18-3

 طبقه مي دو در و درصد 100 ساختماني تراكم حداكثر و درصد 50 همكف اشغال ضريب حداكثر -4-18-3-1

 طبقات و ، تراكم اشغال ضريب به نياز شهري تجهيزات و تأسيسات هاي ساختمان احداث براي چنانچه . باشد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 طرح كميسيون در طرح شهرداري جهت طريق از را خود پيشنهاد ذيربط هاي سازمان از يك هر ، باشد بيشتري

 . نمايند مي ارائه تفصيلي

 ها و نشاني آتش ، ها بنزين پمپ مانند شهري تجهيزات و تأسيسات ابنيه رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-18-3-2

 . شوند نماسازي بايد ....

 انبار و نقل و حمل كاربري مقررات و ضوابط -4-19
 زمين از استفاده موارد -19-1- 4

 انبارها و نقل و حمل ايه پايانه ، پاركينگ : از عبارتند مجاز هاي استفاده -4-19-1-1

 بندي آمده منطقه قسمت در شهري خدمات مراتب سلسله حسب بر كاربري اين عملكردهاي صورت -4-19-1-2

  . است

طرح جامع و  محدوده داخل در سنگين نقليه وسايط توقفگاه ، انبارها ، باربري هاي پايانه استقرار -4-19-1-3

 .باشد نمي مجاز تفصيلي

 تفكيك زمين به ربوطم ضوابط -19-2- 4

 . باشد مي مترمربع 1000 تفكيكي قطعه مساحت حداقل -4-19-2-1

 سوي سازمان از عملكردشان و نياز با متناسب حوزه اين در مجاز هاي كاربري ساير مساحت حداقل -4-19-2-2

 . گردد مي تعيين ذيربط هاي

 . گردد مي يينتع متر 20 انبار احداث براي تفكيكي قطعه عرض حداقل -4-19-2-3

 .گردد مي تعيين متر 16 حوزه اين در تفكيكي قطعات به دسترسي گذر عرض حداقل -4-19-2-4

واحدهاي   كافي و مناسب دسترسي منظور به معابر به مربوط ضوابط ، حوزه اين اراضي تفكيك در -4-19-2-5

 . شود مي رعايت ارتباطي شبكه به مربوطه

 ساختمان احداث ضوابط -19-3- 4

 . باشد مي درصد 320 پاركينگ جهت ساختماني تراكم حداكثر -4-19-3-1

 . است درصد 100 نقل و حمل هاي پايانه ساختماني تراكم حداكثر -4-19-3-2

 . است درصد 80 انبار و طبقاتي و سرپوشيده پاركينگ عملكردهاي در اشغال ضريب -4-19-3-3

 . است درصد 25 نقل و حمل پايانه عملكرد در اشغال ضريب -4-19-3-4

  .ندارد محدوديتي»  بنا احداث مجاز سطح« شكل  -4-19-3-5

 مي متر 1 پناه جان ارتفاع و متر5/3 جمعاً سقف با طبقه مفيد هر ارتفاع( متر 15 بنا ارتفاع حداكثر -4-19-3-6

  ).باشد

 . باشد طبقه مي 4 طبقات تعداد حداكثر -4-19-3-7

 . باشد مي طبقه 2 زيرزمين در مجاز طبقات حداكثر -4-19-3-8
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 تفصيلي شهر طرح كميسيون تأييد به بايد نقل و حمل هاي پايانه كلي طرح و انبارها تفكيكي طرح -4-19-3-9

  . برسد

 . گردد نمي محسوب زيربنا جزو )متر2/2 مفيد ارتفاع با(پيلوتي  و زيرزمين سطح -4-19-3-10

قابل افزايش  متر2/1 حداكثر سقف تيزه قسمت در بنا ارتفاع ردا شيب سقف از استفاده صورت در -4-19-3-11

 . باشد مي

 . شود گرفته نظر در آسانسور بايد كاربري اين طبقات كليه براي -4-19-3-12

 پس از فني، توجيه و طبقات به نقليه وسايل دسترسي رامپ احداث در محدوديت وجود صورت در -4-19-3-13

   .باشد مي مجاز جاي رامپ به باالبر يا آسانسور از استفاده عمومي هاي پاركينگ رد شهرداري فني كميسيون تأييد

 . است بالمانع بام روي در تجهيزات نصب -4-19-3-14

 . شود نماسازي بايد بنا رؤيت قابل هاي بدنه كليه -4-19-3-15

 . است الزم پروانه صدور واحد آتش نشاني شهرداري جهت تأييديه اخذ -4-19-3-16

 نظامي كاربري به مربوط مقررات و ضوابط -4-20
  زمين از استفاده موارد - 1- 20- 4

،  ها پادگان اراضي كليه ايران، معماري و شهرسازي عالي شوراي 23/12/63 مورخ مصوبه بر بنا -4-20-1-1

 بايستي مي اي نظاميه فرودگاه و ها آمادگاه ، نظامي صنايع ، تير ميادين ، ها پايگاه ، ها قرارگاه ، ها سربازخانه

 عملكردهاي كليه استقرار ، ستادي نظامي عملكردهاي از غير به و شوند خارج شهر حريم و قانوني محدوده از

 . باشد ممنوع مي و نبوده مجاز جامع طرح محدوده داخل در نظامي

   .است منوعطرح جامع و تفصيلي م محدوده داخل در نظامي كاربري جهت اراضي گونه هر تخصيص -4-20-1-2

 مشترك مقررات و ضوابط -4-21
 ناهماهنگ هاي كاربري و قطعات به مربوط مقررات -21-1- 4

جامع و تفصيلي  طرح ضوابط با مطابق بايستي مي قطعات تفكيك و ساخت پروانه گونه هر صدور -4-21-1-1

 . پذيرد انجام

پروانه  صدور هنگام به ، دارد غايرتم طرح با كه موجود وضع در ساختمان يا كاربري گونه هر -4-21-1-2

 . گردد هماهنگ طرح جامع و تفصيلي با بايد اساسي تعمير يا نوسازي ، بنا تجديد

عمومي  اعالم تاريخ از سال يك فقط ، اند نگرديده بنا احداث به منجر كه صادره هاي پروانه كليه -4-21-1-3

 صورت نمايند، در اقدام قبلي صادره پروانه و جواز اب خود بناي اتمام به كه داشت خواهند مهلت ضوابط اين

 شهر مقررات طرح جامع و تفصيلي و ضوابط مطابق بايستي مي و باطل صادره پروانه و جواز ، مزبور مهلت انقضاي

  . گردد جواز تجديد به اقدام سريش آباد
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  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 ارتباطي هاي شبكه تقاطع در واقع هاي زمين در ساختمان شرايط -4-21-2

 چهارراه مي و راهي سه از اعم معابر و ها خيابان تقاطع نبش و سر در واقع هاي ساختمان و بناها كليه -4-21-2-1

  . بكنند را پخي رعايت مقررات مطابق بايستي

 . نيست مجاز پخي فضاي سمت به فوقاني طبقات در آمدگي پيش هرگونه -4-21-2-2

 پخي بر طول 7 تا 4 شماره هاي جدول در . گردد مي صمشخ ديد ميدان حسب بر تقاطع در پخي -4-21-2-3

 از خيابانهاي يك هر عرض  LBو   LAها  جدول در . است شده درج تقاطع زواياي و معابر عرض حسب

  .باشد مي درجه حسب بر متقاطع هاي خيابان بين زاويه αو  متر حسب بر متقاطع
  ها تقاطع در) P(پخ ميزان تعيين -4شماره  جدول

50 α <   

45-1/
40 

40-1/
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35-1/
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23-1/
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21-1/
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19-1/
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17-1/
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15-1/
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13-1/
11 

11-1/9 

9-6 

 LA  
  

LB        

10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 6 5 5/4 4 3 9-6 

12 11 10 10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5 4 11-1/9 

13 12 11 5/10 10 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5/4 13-1/11 

14 13 12 12 11 10 5/9 9 5/8 8 7 5/6 5 15-1/13 

15 14 13 12 12 11 10 10 9 5/8 5/7 7 6 17-1/15 

16 15 14 13 12 12 11 5/10 10 9 8 5/7 6 19-1/17 

17 16 14 5/13 5/12 12 11 11 10 5/9 5/8 8 5/6 21-1/17 

20 19 16 14 5/13 13 12 12 11 10 9 5/8 7 23-1/21 

22 21 18 15 14 5/13 5/12 12 12 11 10 9 5/7 25-1/23 

24 23 20 16 15 14 5/13 13 12 12 5/10 10 8 30-1/25 

26 25 22 20 18 16 14 14 13 12 11 10 5/8 35-1/30 

30 28 25 23 21 19 16 15 14 13 12 11 9 40-1/35 

32 30 26 24 22 20 17 16 15 14 13 12 10 45-1/40 
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٥٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ها تقاطع در) P(پخ ميزان ينتعي -5شماره  جدول

85 α <  <50  

45 -1/
40 

40 -1/
35 

35 -1/
30 

30 -1/
25 

25 -1/
23 

23 -1/
21 

21 -1/
17 

19 -1/
17 

17 -1/
15 

15 -1/
13 

13 -1/
11 

11 -1/9 

9 -6 

 LA  
  

LB         

9 8 7 7 6 6 5 5 5 4 5/3 5/3 2 9 -6 

10 9 5/8 8 5/7 7 7 6 6 5 5 4 5/3 11 -1/9 

11 10 9 5/8 8 5/7 7 7 7 6 5 5 5/3 13 -1/11 

12 11 10 5/9 9 5/8 8 5/7 7 5/6 6 5 4 15 -1/13 

13 12 11 10 5/9 9 5/8 8 5/7 7 6 6 5 17 -1/15 

14 13 11 11 10 5/9 9 8 8 5/7 7 6 5 19 -1/17 

15 14 12 11 5/10 10 9 9 5/8 8 7 7 5 21 -1/17 

19 17 14 12 11 5/10 10 5/9 9 5/8 5/7 7 6 23 -1/21 

20 18 16 5/12 12 11 5/10 10 5/9 9 8 5/7 6 25 -1/23 

22 20 17 13 5/12 12 11 11 10 5/9 5/8 8 7 30 -1/25 

24 22 19 17 16 14 12 11 11 10 9 5/8 7 35 -1/30 

27 25 22 20 18 17 14 13 12 11 10 9 8 40 -1/35 

30 27 24 22 20 19 15 14 13 12 11 10 9 45 -1/40 

 
  ها تقاطع در) P(پخ زانمي تعيين - 6شماره  جدول

110 α < <85  

45-1/
40 

40-1/
35 

35-1/
30 

30-1/
25 

25-1/
23 

23-1/
21 

21-1/
17 

19-1/
17 

17-1/
15 

15-1/
13 

13-1/
11 

11-1/9 

9-6 

 LA  
  

LB          

7 6 5/5 5 5 5/4 4 4 4 5/3 3 3 2 9-6 

8 7 7 5/6 6 5/5 5 5 5/4 4 4 5/3 3 11-1/9 

9 8 7 7 5/6 6 5/5 5 5 5/4 4 4 3 13-1/11 

10 9 8 5/7 7 7 5/6 6 5/5 5 5/4 4 5/3 15-1/13 

11 10 5/8 8 5/7 7 7 5/6 6 5/5 5 5/4 4 17-1/15 

12 11 9 5/8 8 5/7 7 7 5/6 6 5 5 4 19-1/17 

13 12 9 9 8 8 7 7 7 5/6 5/5 5 4 21-1/17 

17 15 12 9 9 8 8 5/7 7 7 6 5/5 5/4 23-1/21 

18 16 13 10 9 9 8 8 5/7 7 5/6 6 5 25-1/23 

20 18 14 5/10 10 9 9 5/8 8 5/7 7 5/6 5 30-1/25 

22 20 16 14 13 12 9 9 5/8 8 7 7 5/5 35-1/30 

25 23 20 18 16 15 12 11 10 9 8 7 6 40-1/35 

27 25 22 20 18 17 13 12 11 10 9 8 7 45-1/40 
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٥٩  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  ها تقاطع در) P(پخ ميزان تعيين - 7شماره  جدول

α  <110  

45 -1/
40 

40 -1/
35 

35 -1/
30 

30 -1/
25 

25 -1/
23 

23 -1/
21 

21 -1/
17 

19 -1/
17 

17 -1/
15 

15 -1/
13 

13 -1/
11 

11 -1/9 

9 -6 

 LA  
  

LB          

5 5 4 4 4 5/3 3 3 3 5/2 2 2 5/1 9 -6 

6 6 5 5 5/4 4 4 4 5/3 3 3 5/2 2 11 -1/9 

7 6 5/5 5 5 5/4 4 4 4 5/3 3 3 2 13 -1/11 

7 7 6 6 5 5 5 5/4 4 4 5/3 3 5/2 15 -1/13 

8 7 5/6 6 6 5 5 5 5/4 4 4 5/3 3 17 -1/15 

8 8 7 5/6 6 6 5 5 5 5/4 4 4 3 19 -1/17 

9 8 7 7 6 6 5/5 5 5 5 4 4 3 21 -1/17 

10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 5/4 4 5/3 23 -1/21 

11 10 9 5/7 7 7 6 6 6 5 5 5/4 4 25 -1/23 

13 12 10 8 5/7 7 7 5/6 6 6 5 5 4 30 -1/25 

16 15 14 10 9 8 7 7 5/6 6 5/5 5 4 35 -1/30 

19 18 15 12 10 9 8 8 7 7 6 6 5 40 -1/35 

21 19 16 13 11 10 9 8 8 7 7 6 5 45 -1/40 

 ديوارها و كشي حصار به مربوط مقررات -21-3- 4

 است متر 10/2 مجاور معبر كف از ديوارها و حصارها كليه ارتفاع حداكثر -4-21-3-1

و  بانوان مخصوص ورزشي ، آموزشي ، مسكوني هاي كاربري خصوص در فقط بلند ديوار احداث -4-21-3-2

 . است مجاز غير موارد ساير در و مجاز امنيتي عملكردهاي

. باشد مي مجاز ديواره متر سانتي 40 ارتفاع به عمومي سبز فضاهاي و ها پارك اراضي حصار -4-21-3-3

 . است مجاز ضخامتي و ارتفاع هر به مشابه و گياهي هاي پوشش بوسيله جداسازي

 . نيست مجاز مشابه موارد و سيمي فنر يا و خاردار سيم بوسيله كشي حصار -4-21-3-4

 مختلف هاي كاربري مجاز هاي دسترسي و همجواري به مربوط مقررات -21-4- 4

 : است ممنوع يكديگر با زير عملكردهاي همجواري -4-21-4-1

 .باشند مي بستري هاي بخش داراي كه درماني مراكز و ها بيمارستان با آموزشي حدهايوا همجواري -1بند 

 داراي بخش كه درماني مراكز و ها بيمارستان ، آموزشي واحدهاي با عمومي ورزشي واحدهاي همجواري -2بند 

 . باشند مي بستري هاي

داراي  كه درماني مراكز و ها ستانبيمار و آموزشي واحدهاي با كودكان تفريحي واحدهاي همجواري -3بند 

 . باشند مي بستري هاي بخش

 از فضاهاي ها دسترسي اختالط. باشند داشته معابر به مستقيم دسترسي بايستي مي ها كاربري كليه -4-21-4-2

 . است ممنوع ديگر هاي كاربري اختصاصي
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٦٠  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

بافت مسكوني  هاي كوچه از يمسكون واحدهاي جزء به ها كاربري كليه اصلي ورودي و دسترسي -4-21-4-3

 . بود خواهد مجاز متر 12 حداقل عرض با اختصاصي باز بن كوچه ايجاد صورت در فقط و ممنوع

 . است ممنوع يك درجه معابر و ها شريان ، ها بزرگراه از ها كاربري كليه مستقيم دسترسي -4-21-4-4

،  ها بنزين پمپ ، انبارها ، نقل و حمل هاي پايانه قبيل از تردد پر عملكردهاي كليه دسترسي -4-21-4-5

 نگرفتن در نظر و مستقيم صورت به تفريحي عملكردهاي و فصلي هاي نمايشگاه ، صنعتي واحدهاي ، گمركات

 يا فرعي معبر طريق از الزاماً فقط الذكر فوق هاي كاربري و ممنوع معابر درجات كليه از دسترسي الزم تمهيدات

 . باشند شهر مي معابر با دسترسي به مجاز )سرويس مسير(اختصاصي 

 پاركينگها به مربوط ضوابط - 21-5- 4

زمان  در كه..... و اداري مراكز ، درماني مراكز ، آموزشي مراكز مانند تردد پر عمومي هاي ساختمان -4-21-5-1

 متر 50 هر ازاء ست بهباي مي نمايند مي جابجا را خود كارمندان ويژه سرويسهاي بوسيله يا شوند مي تخليه معين

 عقب با امكان صورت در تواند انتظار مي پاركينگ تأمين. شود گرفته نظر در انتظار پاركينگ يك زمين مربع

 . گيرد انجام عمق در يا و قطعه بر از نشيني

 . شود گرفته نظر در اختصاصي اراضي داخل در بايد انتظار پاركينگ تأمين محل -4-21-5-2

 . نيست مجاز يك درجه و اصلي هاي خيابان به عمومي هاي پاركينگ مستقيم يدسترس -4-21-5-3

 مجاز محله و شهر مركز از اعم خدماتي مراكز كليه در طبقه چند عمومي هاي پاركينگ احداث -4-21-5-4

 . است

،  هطبق چند عمومي هاي پاركينگ طرح در نشاني آتش و ايمني و فني استانداردهاي كليه رعايت -4-21-5-5

 . برسد ذيربط فني هاي دستگاه تأييد به اجراء از قبل بايستي مي و است الزامي

 در مترمربع 25) جانبي هاي دسترسي و مانور محل ، پارك محل شامل(عمومي  پاركينگ هر مساحت -4-21-5-6

 . شود مي گرفته نظر

 .است متر 75/5طرفه  دو و متر 3 يكطرفه پاركينگ به دسترسي جهت مستقيم رامپ عرض حداقل -4-21-5-7

 . است متر 7طرفه  دو متر و 65/3 طرفه يك پاركينگ به دسترسي جهت قوسي رامپ عرض حداقل

 5/12عمومي  هاي پاركينگ در و) 3×5(مربع  متر 15 انفرادي واحدهاي در پاركينگ فضاي حداقل -4-21-5-8

 .است) 5/2×5(مترمربع 

 رامپ اختصاصي تا شيب ليكن ، نمايد تجاوز درصد15 از نبايستي عمومي هاي رامپ شيب حداكثر -4-21-5-9

 . است مجاز درصد 20 حد

 . كند تجاوز درصد 5 از نبايستي اتومبيل توقف محل شيب حداكثر -4-21-5-10

نظر  در متر سانتي 220 حداقل ها رامپ و خروجي و ورودي بخش در ها پاركينگ آزاد ارتفاع -4-21-5-11

 . شود گرفته
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٦١  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

اختصاص  معلولين پاركينگ به پارك هاي محل از درصد 2 حداقل بايد عمومي هاي پاركينگ در -4-21-5-12

 . يابد مي

 امالك مجاور و عمومي ميادين ، پاركها ، معابر به بازشوها و بالكن احداث مقررات و ضوابط -21-6- 4

 متر 80/1 ارتفاع از تر پايين كف با )پاركينگ و ساختمان ورودي درب جز به(بازشو  و پنجره تعبيه -4-21-6-1

 و پذيرايي ، هاي تجاري كاربري جز به ، ها كاربري كليه) همجوار معبر كف رقوم به نسبت(همكف  طبقه در

 . است ممنوع معابر كليه سمت به نقل و حمل و صنعتي ، جهانگردي

 . است ممنوع مجاور امالك به بازشو احداث -4-21-6-2

 .باشد مي مجاز عمومي ميادين و معابر از همكف از باالتر طبقات در نورگيري و اشراف -4-21-6-3

) آمدگي پيش بدون(خصوصي  فضاهاي به اشراف عدم به مشروط معابر سمت در بالكن احداث -4-21-6-4

 . است مجاز

 . است مجاز) آمدگي پيش بدون(عمومي  ميادين سمت به بالكن احداث -4-21-6-1

 . است ممنوع ، غير ملك سمت به لكنبا احداث -4-21-6-1

اين  با همجوار هاي پالك در عمومي سبز فضاي و پارك داخل به بالكن احداث و بازشو ايجاد -4-21-6-1

 . است ممنوع فضاها

  )كمپينگ(موقت  اقامت به مربوط ضوابط - 21-7- 4

اقامتگاههاي  از استفاده و دسريش آبا شهر بويژه و كشور غربي مناطق در گردشگري موضوع اهميت به توجه با

و  موقت اقامت اراضي تجهيز به نسبت سريش آباد شهرداري شود مي پيشنهاد منظور، اين براي )كمپينگ(موقت 

پارك و فضاهاي  شامل نقاط اين. نمايد اقدام شده مشخص شهر جامع و تفصيلي  طرح در كه نقاطي در كمپينگ

 در پز و پخت امكانات ، آشاميدني آب با سواره مناسب دسترسي نامكا بايست مي نقاط اين در. باشد مي سبز

 امكانات نيز نگهباني و مراقبت براي همچنين. بيني گردد پيش معقول فواصل در بهداشتي هاي سرويس ، باز فضاي

 كسب منظور به موجود هاي تعرفه براساس تواند رابطه شهرداري مي اين در .گردد فراهم نياز مورد تأسيسات و

 . كند بهاء دريافت اجاره كمپينگ از كننده استفاده افراد از درآمد

 .رانندگي و راهنمايي تابلوهاي و اعالنات تابلو تبليغاتي، تابلوهاي نصب به مربوط ضوابط - 21-8- 4

 و پس گردد بيني پيش بنا معماري طرح در بايستي خدماتي  تجاري اماكن كليه تابلوهاي نصب محل -4-21-8-1

 است رسيده تأييد شهرداري به كه معماري طرح در شده بيني پيش هاي محل در فقط تابلوها نصب بنا اثاحد از

 . باشد مي مجاز

گردند  مي نصب مربوطه ضوابط و معيارها براساس كه گذرها رانندگي و راهنمايي تابلوهاي نصب -4-21-8-2

 . باشد مي مجاز خيابانها حريم در
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٦٢  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

. باشد مجاز نمي بناها جانبي هاي بدنه در تبليغاتي هاي نقاشي و ها نوشته و عالناتا تابلوهاي نصب -4-21-8-3

  . شود مي انجام شهرداري توسط رأساً كه مواردي مگر

 . باشد مي الزامي موارد اين در ساختمان ملي مقررات 20 مبحث رعايت به هر حال : تبصره

ساير  و راهنمايي تابلوهاي است الزم شهري كگرافي بهبود و شهري فضاي زيباسازي جهت در -4-21-8-4

. شوند وساماندهي بهسازي الزم هاي بررسي و مطالعات قالب در عمومي فضاهاي و معابر در موجود تابلوهاي

  . درآورد اجراء به و مطالعه مشخصي طرح قالب در را كار اين تواند مي شهرداري

با  بايستي روها پياده در چراغ نصب و باغچه ايجاد و روها پياده كف فرش در تعميرات انجام -4-21-8-5

 . شود انجام شهرداري هماهنگي

 )شهرسازي و مسكن وزارت مصوب دستورالعمل براساس( ها دسترسي و راهها بندي طبقه -4-21-9
 :يك درجه شرياني راه*

 ازاحداث هدف .است اهميت حائز آنها ارتباطي عملكرد كه گردد مي اطالق راههايي به يك درجه شرياني راه

 به آنها و موتوري نقليه وسايل دسترسي راهها اين در . است كاال و مسافر جابجايي در تسريع ، راهها اينگونه

 يك شرياني درجه راههاي ، دسترسي كنترل نحوه به توجه با . شود مي كنترل راه عرض از ها پياده عبور همچنين

 . شوند مي بندي دسته عبوري راه و بزرگراه ، راه آزاد به

 : راه آزاد*

 جريان. شوند مي جدا يكديگر از فيزيكي موانع توسط آن در ترافيك جريان كه شود مي اطالق راهي به راه آزاد

 . غير همسطح است آن در ها تقاطع كليه وضعيتي چنين تأمين براي. است آزاد ، راهها از گروه اين در ترافيك

  : بزرگراه*

 و خروج ورود نحوه . شوند مي جدا يكديگر از فيزيكي موانع توسط جهت دو در ترافيك يزن راهها قبيل اين در

 . است همسطح غير معموالً آن هاي تقاطع و باشد مي شده كنترل بزرگراه به

 : عبوري راه*

 رد عملكرد ارتباطي آن كه شرطي به است روستاها يا شهرها داخل در طرفه دو خط دو شهري برون راههاي ادامه

 تقاطع .شده باشد كنترل آن خروج و ورود بايست مي عملكرد اين حفظ براي . شود حفظ روستا يا شهر داخل

 . باشد مي همسطح شكل به آن هاي

  :1درجه شرياني راه*

 با كاربري را شهري بين ارتباط يا و است شهري برون ارتباط جهت و اند متصل شهري برون راههاي به معموالً

 مي متصل.... ها تفريحگاه مسافربري، هاي ترمينال فرودگاه، :مانند باشند مي باال ترافيك جاذبه يدارا كه هايي

 حاشيه هاي كاربري .نمود متصل يكديگر به راهها اينگونه طريق از را شهري مراكز توان مي اين بر عالوه . نمايد

  . شود ريزي برنامه ساز و ساخت گونه هر از خالي بايست مي ها خيابان اين
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٦٣  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  : 2درجه شرياني راههاي*

 با اين ترتيب به باشد مي اهميت حائز دسترسي و شهري درون ارتباطي نقش آن در كه شود مي اطالق راهي به

 ارتباطي به عملكرد نسبت توان مي ها خيابان اين حاشيه در ها كاربري مراتب سلسله و ترافيك بار گرفتن نظر در

 ، شهرسازي و وزارت مسكن مصوب شهري راههاي طراحي نامه آيين مطابق . دنمو ريزي برنامه آن دسترسي يا

 آن اي حاشيه هاي بدليل كاربري كه هايي خيابان در جزء .است ممنوع شرياني خيابانهاي حاشيه در پاركينگ

  .باشد شده داده تشخيص قوي محور در» دسترسي« نقش 

  :محلي خيابانهاي*

. داد بيشتري نشان توجه آنها اجتماعي نقش به بايد ، دسترسي بر عالوه آن در هك شود مي اطالق هايي خيابان به
 ها بچه بازي، گردش ، خريد ، كار آنها در و اند شهري بافت دهنده تشكيل هاي شريان ترين عمده خيابانها اين

 طراحي« ين نامه آي دستور بر بنا شده ياد خيابانهاي گروه از يك هر تجهيزات و هندسي طراحي . دارند جريان

 دسته از در يكي شهر موجود خيابانهاي از كدام هر كه دارد ضرورت . دارد تفاوت يكديگر با»شهري  راههاي

 محلي هاي خيابان .حاصل گردد معابر واقعي عملكرد فوق تعاريف بر تكيه با و ، شوند داده جاي فوق هاي بندي

 درجه به فرعي و خيابانهاي 3و  2،  1هاي  درجه به اصلي هايخيابان و شوند مي تقسيم فرعي و اصلي دسته دو به

  . شوند مي تقسيم 2و 1هاي 

 : ها تقاطع*

 .شود مي مشخص شبكه مراتب سلسله در آن بندي دسته و ترافيك بار به توجه با ها تقاطع نوع تعيين

 :نمود بندي دسته زير گروههاي در را ها تقاطع توان مي ترتيب اين به

 همسطح غير ايه تقاطع - 

 )ويژه(همسطح  هاي تقاطع - 

 دوچرخه عبور مسير به مربوط ضوابط -21-10- 4

 شود مي خيابان پيشنهاد آن عرضي مقاطع با مطابق دوچرخه مسيرهاي دو و يك درجه شرياني هاي شبكه كليه در

 براي دوچرخه از استفادهبه  را مردم از اي عمده بخش بتوان شهر توپوگرافي و هوايي و آب شرايط به توجه با كه

 احداث كه دهد نشان مي اروپايي كشورهاي در شده انجام هاي بررسي . نمود جلب شهري درون سفرهاي

 . باشد مي دارا را اصلي نقش اهداف اين به دستيابي در ويژه نوارهاي

 كلي ضوابط •

 .ها مشخص گردد باغچه و رو دهپيا به نسبت مختصر سطح اختالف يا رنگ تفاوت طريق از بايد دوچرخه مسير - 

  .شود خودداري دوچرخه مسيرهاي حاشيه در گردد مي دوچرخه عبور مزاحم آنها رشد كه گياهاني كاشت از  -
 . شود نصب دوچرخه عبور مسير در الزم دهنده هشدار و راهنمايي عالئم - 

 نياز مورد عرضي مقطع •

 حالت يك در باشد مي مسير بودن طرفه دو يا طرفه يك به بستگي دوچرخه مسيرهاي جهت نياز مورد فضاهاي

  .باشد متر مي 5/2دوچرخه  مسير عرض بودن طرفه دو صورت در و متر 5/1دوچرخه  مسير عرض طرفه
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٦٤  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 شهري معابر در دوچرخه مسيرهاي طراحي*

 . گردد مي تعبيه رو پياده جوار در معبر حاشيه در معموالً معابر در دوچرخه مسيرهاي

 رو عرض سواره حداقل - 21-11- 4

  :شامل موتوري نقليه وسايل براي عبور خط هر عرض

  )متر 5/2(مجاز  اتومبيل عرض -

 طرفين باز فضاهاي عرض -

 باشد مي مجاور يكديگر از عبور هنگام در نقليه وسائل حركت ايمني خواست حسب بر طرفين باز فضاهاي عرض

متر  25/1تا  25/0بين  باز فضاهاي اندازه . نمايد مي غييرت راه ناهمواري و باد وزش سرعت حسب بر آن اندازه و

 .دارد نوسان متر 75/3تا  75/2بين  مقطع عرض كه ترتيبي به است

  : است گرديده ارائه معابر بندي طبقه حسب بر عبور خطوط عرض 8 شماره جدول در

  شبكه مراتب سلسله حسب بر عبور خط هر عرض مقادير - 8شماره  جدول

  مالحظات  )متر(عبور خط عرض  معبر نوع

   1درجه  شرياني

  عبوري -هبزرگرا -راه آزاد
5/3  

 متر 75/3را  معبر عرض كناري توان مي بزرگراه و آزادراه در

  .گرفت نظر در نيز ها كاميون تردد جهت

  2درجه  شرياني
  اتوبوسراني شبكه عبور  25/3  اصلي

    00/3  فرعي

  محلي
  -  75/2  اصلي

      فرعي

 ها تقاطع بين فاصله حداقل - 21-12- 4

  .است كيلومتر 5/2 برابر شرياني هاي بزرگراه در ها تقاطع فاصله حداقل

  .است كيلومتر 1برابر   3و  2و  1درجه  شرياني در ها تقاطع فاصله حداقل

 . است كيلومتر 1 برابر ، 1 درجه اصلي هاي خيابان در ها تقاطع فاصله حداقل

 . است متر 500 برابر ، 2 درجه اصلي خيابان در ها تقاطع فاصله حداقل

 . است متر 250 برابر ، 3 درجه اصلي هاي خيابان در ها تقاطع فاصله حداقل

 ها عرض كوچه حداقل - 21-13- 4

شهر  جديد بافت و* شهر موجود بافت در موقعيت نظر از و باز بن و بست بن كلي دسته دو به شهر هاي كوچه

  . آنهاست طول از تابعي ها كوچه ضعر حداقل . شوند مي تقسيم
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٦٥  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 كه در باشد مي فرسوده بافت محدوده كه همان شهر قديمي و مركزي يافت شامل شهر موجود بافت محدوده *

 شهر جديد بافت جامع و تفصيلي طرح محدوده داخل در شهر بافت بقيه . است شده مشخص ضميمه هاي نقشه

  . گردد محسوب مي

 امكان طبيعي با شيب آنها اجراي و داشته شيب درصد 15 از كمتر معابر گونه اين: بست بن معابر -1- 21-13- 4

 . باشد مي پذير

 جديد بافت در و متر 4 موجود شهر بافت در متر 50 از كمتر طول با بست بن معابر براي عرض حداقل -1بند 

 . گردد مي تعيين متر 6 شهر

 جديد بافت در و متر 6 شهر بافت موجود در متر 100 تا 51 نبي طول با بست بن معابر براي عرض حداقل -2بند 

 . گردد مي تعيين متر 8 معادل شهر

 جديد بافت در و متر 8 شهر بافت موجود در متر 150 تا 101 بين طول با بست بن معابر براي عرض حداقل -3بند 

 . گردد مي تعيين متر 10 معادل شهر

 بافت در و متر 10 شهر بافت موجود در متر 250 تا 151 بين طول اب بست بن معابر براي عرض حداقل -4بند 

 . گردد مي تعيين متر 12 معادل شهر جديد

 زدن وسائط دور براي) برگردان دور(اي  محوطه متر 50 از بيش طول با عادي هاي بست بن انتهاي در : 1تبصره 

 . گردد بيني پيش متر 12 حداقل عرض با نقليه

 . گردد مي محاسبه باز بن گذر يا تقاطع اولين از بست بن هايگذر طول : 2تبصره 

با  ها تقاطع در پخي ميزان . شود ايجاد پخي بايست ، مي يكديگر با ها كوچه و معابر كليه تقاطع در : 3تبصره 

ه هايي ك كوچه و معابر كليه. است گرديده ارائه قبل صفحات در تقاطع در مختلف زواياي و معابر عرض به توجه

پخي تقاطع آنها در طرح جامع و تفصيلي طراحي شده است بر مبناي طراحي انجام شده در طرح جامع و تفصيلي اجرا 

 .مي شود

  . شوند اجراء مي طبيعي شيب با و داشته شيب درصد 15 از كمتر معابر گونه اين :باز بن معابر - 2- 21-13- 4

 تا 81 طول با و متر 6 معادل متر 80 از كمتر طول با شهر موجود بافت در عادي باز بن معبر عرض حداقل : 1بند 

 مي تعيين متر12 معادل متر 250 از بيش طول با و متر 10 معادل متر 250 تا 151 طول با و متر 8 معادل 150

 .گردد

 51 بين طول با ، متر 6 معادل متر 50 از كمتر طول با شهر جديد بافت در عادي باز بن معبر عرض حداقل : 2بند 

 با و متر 12 متر معادل 250 تا متر 201 طول با و متر 10 معادل متر 200 تا 81 طول با و متر 8 معادل متر 80 تا

 . گردد مي تعيين متر 14 معادل متر 250 از بيش طول

 قابل پروژه و خط معابر عرض حداقل و مسير نظر از طرح جامع و تفصيلي پيشنهادي معابر شبكه نقشه : 4تبصره 

  . و ارجح بر موارد فوق است استناد ابلق
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٦٦  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 با مسيرهاي طرح جامع و تفصيلي  پيشنهادي معابر شبكه نقشه در شده ترسيم مسير كه مواردي در : 5تبصره 

 خط بايستي آن و بر اساس بوده عمل مالك ها نقشه اين در شده مشخص مسير باشد داشته مغايرت قبلي مصوب

 . گردد تهيه اصالحي پروژه

 حركتي و جسمي معلولين مرور و عبور و ضوابط - 21-14- 4

 .گردد مي تعيين متر 5/1معلولين  مرور و عبور مسيرهاي عرض حداقل -4-21-14-1

متر  15 رامپ طول حداكثر و درصد 10 معلولين ويژه مرور و عبور مسيرهاي رامپ شيب حداكثر -4-21-14-2

 . باشد مي

 ورودي و و روها پياده مسيرهاي كليه در بايست مي حركتي و جسمي نمعلولي مرور و عبور ضوابط -4-21-14-3

 . گردد رعايت عمومي هاي ساختمان طبقات

  رو عرض پياده حداقل -21-15- 4

 جامع و تفصيلي  در طرح معيارهاي براساس است ارجح پياده عابر مطمئن و خطر كم عبور منظور به -4-21-15-1

 . شود گرفته نظر در رو پياده بيشتر و متر 8 عرض با معابر

  . است شده داده نشان 9 شماره جدول در رو پياده عرض حداقل -4-21-15-2
  معابر بندي طبقه حسب بر رو پياده عرض حداقل - 9شماره  جدول

  معابر بندي طبقه

 تعداد

 خطوط

  عبور

 طرف هر در رو پياده عرض حداقل

  معبر

 داخل

  شهر

 محدوده

  شهر

 از خارج

  شهر

  2  3  4  4  عبوري راه - بزرگراه

شرياني درجه 

2  

  2  3  4  4  اصلي

  3  3  3  2  فرعي

  3  3  3  2  كننده جمع

  2  2  2  2  محلي

 راه عرضي شيب -21-15-3- 4

 و ميادين محلي معابر در . شود مي پيشنهاد درصد 5 آن حداكثر و درصد 2 برابر شهر معابر عرضي شيب حداقل

 .نمود استفاده سطحي آبهاي دفع جهت منفي عرضي شيب از توان مي

  طولي شيب -21-15-4- 4

 بر حسب كه معيني مقادير از نبايد ولي است متأثر زمين توپوگرافي وضعيت از طولي شيب هاي اندازه چه اگر

 سرعت طرح حسب بر طولي شيب حداكثر 10 شماره جدول در . كند تجاوز ، شود مي مشخص طرح سرعت

 . است گرديده درج
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٦٧  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

  طرح سرعت حسب بر طولي شيب اكثرحد - 10شماره  جدول

  )درصد(طولي  شيب حداكثر  ) ساعت در كيلومتر(طرح  سرعت

  12تا  8  30

  12تا  8  40

  10تا  7  50

  8تا  6  60

  8تا  6  70

  7تا  5  80

 
 آنها ضوابط و قانوني هاي حريم -4-21-16 

 از و بهره برداري استفاده به مربوط هاي فعاليت از بعضي يا تمام ممنوعيت باعث است ممكن آن ضوابط و حريم

 ضوابط و بر اساس شهر رويه بي توسعه كنترل و ايمني مسائل رعايت جهت قانوني هاي حريم . بشود زمين

 حريم راهها، شبكه هاي شامل حريم ها حريم اين. اند شده بيني طرح جامع و تفصيلي پيش در مربوطه ارگانهاي

 خطوط و راهها شبكه هاي كليه حريم. باشند مي انرژي انتقال و زيربنايي اتتأسيس خطوط و نهرها و ها رودخانه

 هر ايجاد . شوند گرفته نظر در بر آنها مربوط ارگان مستقيم نظارت امكان با و باز فضاي بصورت بايد تأسيساتي

 يا و يليطرح جامع و تفص كه در تأسيساتي يا و كاربريها مگر است ممنوع محدوده اين در مستحدثات گونه

 . شود داده ضروري تشخيص آنها احداث يا شده تثبيت آنها محل تفصيلي طرح كميسيون

همچنين  و باغات و كشاورزي زمينهاي از) برداشت و داشت كشت، (برداري بهره براي الزم تأسيسات :تبصره 

 هاي راهها، لوله مسير در واقع هاي تونل و ها پل ، مخابراتي هاي شبكه و برق نيروي انتقال هاي پايه خطوط

 و قوانين تابع و مستثني بوده راهها حريم در مستحدثات ايجاد محدوديت از گيرها سيل و بندها سيل ، آبرساني

 انتقال مسيرهاي حريم احداث ساختمان، و سازي آماده ، تفكيكي هاي طرح در . هستند خود به مربوط مقررات

 . گردد رعايت بايستي مربوطه مقررات سازمانهاي و ضوابط براساس .... و آب منابع ، گاز ، برق تأسيسات ، نيرو

 تلفن و برق هاي كابل ، پست برق به مربوط مقررات - 4-21-17

 نمايد، احداث تجاوز مربع متر 2000 از زيرزمين و پاركينگ محاسبه با آنها كل مساحت كه ساختمانهايي براي

 . است الزامي باشد رسيده يش آبادسر برق اداره تأييد به آن محل كه برق پست

 ، پست شهري اصلي محورهاي مجاورت در و عمومي آزاد فضاهاي و فرهنگي هاي محوطه در -4-21-17-1

 از ، است دشوار در زيرزمين پست احداث كه استثنائي موارد در . شود احداث زيرزمين در بايستي برق هاي
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 ضوابط و مقررات سومجلد                                                     آباد   سريشتفصيلي  شهر   - طرح جامع     

       

 
٦٨  

  مهندسين مشاور پرويس شهر
 

 معماري و شهرسازي

 كه طراحي گردد نحوي به شهرداري نظر بايستي با آن بناي ، ستا باال زيرزميني آب سطح كه مكانهايي در جمله

 . گردد آنها تركيب با و بوده مجاور هاي بدنه با هماهنگ و متجانس

تأييد  به بايستي شد خواهد احداث مكانها ساير در كه برق هاي پست معماري تيپ هاي طرح -4-21-17-2

 . برسد تفصيلي طرح كميسيون

و  سيماي شهري نظر از كه نامنظم و هوايي صورت به ها ساختمان تلفن و برق كابل لاتصا براي -4-21-17-3

 شكل به كشي زميني كابل با بايست مي مخابرات اداره و اي منطقه برق شركت ، نيست مطلوب ايمني مسائل

  . دهند انجام را امور اين مناسبي
  

 ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات - 4-21-18

ساختمان در  طرح هاي نامه آئين شامل ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات رعايت -4-21-18-1

 به نامه مربوط همچنين آئين و ساختمان امر با مرتبط هاي نامه آئين ساير و سازي پي و بنا استحكام ، زلزله برابر

  .است الزامي سريش آباد شهر مورد در حريم شهر داخل در راهها حريم

در  پناهگاه احداث مورد در ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي 5/5/66مورخ  مصوبه رعايت -4-21-18-2

 پناهگاه مزبور احداث مصوبه مقررات بر عالوه. است الزامي سريش آباد شهر عمومي و مسكوني هاي ساختمان

  .باشد مي مجاز و ضروريعمومي  پاركهاي در و شهري تأسيسات داراي اراضي در امن نقاط و عمومي هاي
  

 آنها حرايم و سريش آباد شهر محدوده داخل در شده ثبت آثار  -4-21-19

 ميراث سازمان. با ارزش كشف و شناسايي شده مي باشد تاريخي و شهر سريش آباد فاقد هرگونه آثار فرهنگي

 در شده رزش ثبتا با تاريخي و فرهنگي در خصوص آثار اي مصوبه هيچ گونه كشور گردشگري و فرهنگي

  . است ننموده اعالم را آن اطراف و سريش آباد شهر محدوده داخل

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m


