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 ح بودجهياز را در لوايف محوله، اعتبارات مورد نيوظا يوزارت به منظور اجرا ـ ٨ماده
  د.ينمايشنهاد ميپ يسنوات

تحقق  ين برايمحوله به وزارت و همچن يهاتيف و مسئوليوظا يفايبه منظور ا ـ٩ماده
ف موجود و يو براساس وظا ياقتصاد مقاومت يکل يهااستي) س١٢و () ٩( ياهداف بندها

 يت ماليرينظام مد يدر ساختارها و اصالح و ارتقا يبر تحول اساس ي) قانون مبن٨ماده ( ياجرا
و  يسازمان ادار يها، وزارت موظف است با همکاريت بدهيرين مديو همچن يو محاسبات
  کل کشور را به عمل آورد. يدارمناسب خزانه ياندهسام يکشور اقدامات الزم برا ياستخدام

ه يروجاد وحدتي) قانون و به منظور ا٨) بند (الف) ماده (١جزء ( يدر اجرا ـ١٠ماده
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت،  يابودجه يهاکسان در سامانهي يو استانداردها
زمان برنامه و بودجه کشور و س ساييکشور متشکل از ر ياصالح نظام مال يکارگروه راهبر

ر يسا يگردد. کارگروه مکلف است با همکاريل ميتشک ييو دارا ير امور اقتصاديوز
 يکشور، وزارت ارتباطات و فناور يو استخدام ياز جمله سازمان ادار يياجرا يهادستگاه

ن االجرا شدخ الزميران ظرف سه ماه از تاريا ياسالم يجمهور ياطالعات و بانک مرکز
 تأيه و به هيرا ته يزيرو بودجه يمال يهااستيمربوط به س ياتينامه برنامه عملنيين آيا

  د. يه نمايران ارايوز
  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  معاون اول رئيس

  ٢٧/٥/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٥٢٩٩/ت٦٥٤٨٥رهشما
مه شخص ين سقف حق بيينامه تع نيي) آ٤ل ماده (يذ) جدول ١ف (ياصالح رد

  ط آنيا تقسيش يف، افزايثالث و نحوه تخف
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيي ـ و دارا يوزارت امور اقتصاد

وزارت کشور ي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
مسلح يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت

مه و يب يعال يد شوراييشنهاد وزارت کشور و تأيبه پ ٢٠/٥/١٣٩٨ران در جلسه يت وزأيه
 ب کرد:يران تصويا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس يکصد و سيبه استناد اصل 
مه شخص ثالث و ين سقف حق بيينامه تع نيي) آ٤ل ماده (ي) جدول ذ١ف (يدر رد
هـ مورخ ٥٣٦٢٠/ت٩٦٢٣٢نامه شماره  بيط آن موضوع تصويا تقسيش يف، افزاينحوه تخف

  شود. يحذف م »و يتاکس«عبارت  ٦/٨/١٣٩٦
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  ٢/٥/١٣٩٨                                                                         ٣١٠/٦٣٦٥٣شماره
  زيسا مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه

  هاي كشور ها و دهياري رئيس محترم سازمان شهرداري
  كليه استانهامحترم  اناستاندار

، پيرو تصميم ١٦/٧/١٣٩٧  مورخ جلسه در ايران معماري و شوراي عالي شهرسازي
خود پس از استماع گزارش کميته فني ضوابط و مقررات (کميته فني  ١٢/١٢/١٣٩٥مورخ 
  ، ضمن تصويب ضوابط مقرر نمود:»سازي عام بلندمرتبه ضوابط«) و مشاور در مورد ٤شماره 
کشور  يشهرهاسازي  ن ضوابط بلندمرتبهيجه اعمال ضوابط فوق در تدوينتـ ١
شنهاد يجه به همراه هرگونه پيقرار گرفته و نت يمورد بررسشوراي عالي رخانه يتوسط دب
 ارش شود.ران گزيا يو معمار يشهرسازشوراي عالي نده به يماه آ ٦ يط ياصالح
هاي  احداث ساختمان ين مصوبه صدور هرگونه مجوز برايخ ابالغ اياز تارـ ٢

 ن مصوبه مجاز خواهد بود.يبلندمرتبه در سطح کشور صرفا در چارچوب ضوابط ا
شرح  به» ضوابط عام بلند استقرار ساختمانهاي بلند درشهرهاي ايران«لذا ضمن ابالغ 

  :گردد مي تأکيد رير آن به شرح زمترتب ب يوست بر اصول و احکام کليپ
 يصدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرها ،ن مصوبهيخ ابالغ اياز تارـ ١
مجاز هاي  نفر و در عرصه هزار ٢٠٠ يت بااليجمع با يصرفا محدود به شهرها ،کشور

 ران در انطباق با ضوابط ويا يو معمار يشهرسازشوراي عالي بلند مصوب هاي  ساختمان
 ن مصوبه خواهد بود.يوست ايمقررات مندرج در پ

در  هاي بلندمرتبه شتر که عرصهيو ب نفر هزار٢٠٠ت يبا جمع يدر شهرهاـ ٢
از شهر و وجود ينشده باشد، در صورت ن بيني پيشمصوب آن  يتوسعه شهرهاي  طرح
وست يضرورت احداث ساختمان بلندطبق مفاد پ يهيست گزارش توجيبا مي بدوا ،تقاضا

ب در يپس از تصو ه ويشهر ته ياسالم يشورا تأييد با ين مصوبه توسط شهرداريا
شوراي به  ييب نهايجهت تصو ،و توسعه استان ريزي برنامه يون ماده پنج و شورايسيکم

 ران ارائه گردد.يا يو معمار يشهرسازعالي 
 يشنهاديپ در صورت تصويب ضرورت احداث ساختمان بلند در شوراي عالي، طرحـ ٣

ن مصوبه و با يوست ايضوابط ومقررات مربوط طبق مفاد پ ها، ن عرصهييمربوط به تع
ه و پس از يته ،ابالغ خواهد شدشوراي عالي رخانه يآن که توسط دب ياز راهنما يريگ بهره

که  ييشامل شهرها ،ن بنديمفاد ا. ديخواهد رسشوراي عالي ب يبه تصو يمراحل قانون يط
 ز خواهد بود.يشده ن بيني پيشطرح جامع آنها احداث ساختمان بلند در 

شهر مورد مطالعه  يريپذ تير در جمعييد موجب تغينبا يشنهاديطرح پ تبصره:
 .است يشهر قابل بررس يکالبد ير الگوييبه عنوان تغ گردد و صرفاً

  گردد. برداري ارسال مي همچنين راهنماي تهيه ضوابط مذکور به شرح پيوست جهت بهره
ـ فرزانه صادقمعاون شهر   مالواجرد سازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

  در شهرهاي ايران هاي بلند ضوابط عام استقرار ساختمان

  اصول و احکام کلي
 ين مصوبه، صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرهايخ ابالغ اياز تارـ ۱

مجاز  يهاهزار نفر و درعرصه ۲۰۰ يت بااليعبا جم يکشور، صرفاً محدود به شهرها
ايران در انطباق با ضوابط و  يو معمار يشهرسازشوراي عالي بلند مصوب  يهاساختمان

  ن مصوبه خواهد بود.يوست ايمقررات مندرج در پ
هاي هاي بلندمرتبه در طرحهزار نفر و بيشتر که عرصه ۲۰۰ـ در شهرهاي با جمعيت ۲

بايست بيني نشده باشد، در صورت نياز شهر و وجود تقاضا، بدواً ميپيشتوسعه شهري مصوب آن 
گزارش توجيهي ضرورت احداث ساختمان بلند، طبق مفاد پيوست اين مصوبه، توسط شهرداري با 

ريزي و توسعه و شوراي برنامه ۵ تأييد شوراي اسالمي شهر تهيه و پس از تصويب در کميسيون ماده
  ي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه گردد.استان، جهت تصويب نهاي

و  يشهرسازشوراي عالي ب ضرورت احداث ساختمان بلند در يدر صورت تصوـ ۳
ها، ضوابط و مقررات مربوط طبق ن عرصهييمربوط به تع يشنهاديطرح پ ،ايران يمعمار
شوراي عالي انه رخيآن که توسط دب ياز راهنما يريگ ن مصوبه و با بهرهيوست ايمفاد پ

ب يبه تصوي، مراحل قانون يه و پس از طيته، ايران ابالغ خواهد شد يو معمار يشهرساز
که  يين بند، شامل شهرهايمفاد ا.ديايران خواهد رس يو معمار يشهرسازشوراي عالي 

  ز خواهد بود.يشده ن ينيبشياحداث ساختمان بلند در طرح جامع آنها پ
و  پذيري شهر مورد مطالعه گرددد موجب تغيير در جمعيتطرح پيشنهادي نباي تبصره:

  است. يشهر قابل بررس يکالبد ير الگوييصرفاً به عنوان تغ
  : تعاريف١فصل 

  ـ ساختمان بلند١ـ ١
تعداد طبقات آن با که  يا ساختمانيشتر يو ب متر ٢٧با ارتفاع  ييها ساختمان

آن  برداري بهرهن کف طبقه قابل يترا ارتفاع بااليشتر باشد يطبقه و ب ۸احتساب همکف، 
 يدارا يدر شهرها. ن مصوبه استين باشد، مشمول ايمتر از تراز متوسط زم ٢٣ش از يب

 يگريچنانچه آستانه د )رانيا يو معمار يشهرسازشوراي عالي مصوب (طرح جامع معتبر 
ر ضوابط يت سايهمان ارتفاع با رعا، ف شده باشدين ارتفاع ساختمان بلند تعرييتع يبرا
  .ن مصوبه مالک عمل خواهد بوديا

  ـ ارتفاع ساختمان١ـ ٢
ن تا يساختمان با زم ين نقطه تالقين تريين نقطه و پاين باالتريانگيفاصله قائم م

  ، ارتفاع ساختمان است.(بدون احتساب خرپشته و الحاقات بام)ن بام يتراز باالتر
  ـ عرصه١ـ ٣

خصوص  که داراي ويژگي، هدف، يا استفاده به اي از زمين است عرصه، محدوده يا گستره
 يها ساختمان يف شده برايتعر يها  عرصه. شود در آن اعمال  يا ژهيت ويا محدوديبوده و 

ر و در يبه شرح ز يتوسعه شهرهاي  در طرح» نقطه«و » لبه«، »پهنه«بلند به سه شکل
  شود: ين ميين ضوابط تعيچارچوب ا
ت احداث ساختمان با ارتفاع بلند است که حداقل يابلبا ق يسطوح بلندمرتبه: ي پهنه
قابل  ،ها بلند در پهنه يها ساختمان.است يک بلوک شهريافته آن برابر با ي صيسطح تخص

 باشند. يم يخدماتي ـ ا مختلط مسکونيو  يو خدمات يمسکون يها يص به کاربريتخص
 ييايا عارضه جغرافي ک معبريها در کنار  از ساختمان يا مجموعه :بلندمرتبه ي لبه

بلند واقع  يها ساختمان.است» يوستگيپ«ها  آن  يژگين ويتر است که مهم يصورت خط به
 .ص هستنديقابل تخص يرمسکونيغ يها يها، فقط به کاربر در لبه

 يها منفرد است که به طور خاص نسبت به ساختمان يتک بنا :بلندمرتبه ي نقطه
نقاط بلندمرتبه، نقش آنها به عنوان نشانه  يژگين ويرت مهم .ز استياطراف بلندتر و متما

 هاي غيرمسکوني اي، فقط به کاربري هاي نقطه ي بلند واقع در عرصهها نساختما شهري است.
 ص هستند.يقابل تخص
  هاي همپوشان  ـ عرصه١ـ ٤
از  يرا در نواح يضوابط صوب،م يبند بر عرصه ن عرصه است که عالوهييتع ينوع

عرصه بلندمرتبه به عنوان عرصه کرد، ين رويبر اساس ا. کند ياعمال م ژهيو طيشهر با شرا
  کند. يجاد ميمصوب ا يها ياضافه بر کاربر يا هيپوشان، ال هم
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  مکان فاقد  هاي ـ عرصه١ـ  ٥
هاي مکاني را  ويژگي که به جاي مشخص کردن مکان خاص،تعيين عرصه است نوعي 
هاي سلبي و ايجابي مکان قرار گيري مشخص  و شاخصها  در اين روش، ويژگي کند. تعيين مي

  اي قابل استفاده خواهد بود. هاي بلند نقطه اين روش، صرفاً براي ساختمان شود. مي
  ـ گره شهري١ـ  ٦

قرار داشته و  يمهم شهر يهستند که در محل تقاطع محورها يا ژهيها نقاط و گره
  کنند. ياز شهر را فراهم م يعيبه سطح وس يا امکان دسترسي

  ـ ضوابط سلبي١ـ  ٧
از شهر  يوساز ساختمان بلند در سطوح که به موجب آن، امکان ساخت يضوابط

  شود. يممنوع م يطور قطع به
  ـ ضوابط محدودکننده١ـ  ٨

 هاي ضوابطي که براساس آن، استفاده حداکثري از امکان احداث ساختمان بلند در عرصه
  شود. مي طيشرا يد به حصول برخيمجاز منوط و مق

  ـ بناي شاخص١ـ ٩
 بناهايي که از نظر فرم، کالبد، عملکرد، نوع مخاطب، مکان قرارگيري، ماهيت اجتماعي،

طراحي و ساخت  باشند. هاي کيفي بر سيما و منظر پيرامون خود مؤثر مي فرهنگي و ويژگي
ن شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با عنوا ٨/٨/١٣٩٦بناهاي شاخص، تابع مصوبه 

  است.» تهيه و تدوين دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخص«
  هاي بلند  ـ ضوابط ساخت ساختمان١ـ  ١٠

 يها ساختمان ها عالوه بر مقررات مصوب مالک عمل، براي اجراي ضوابطي که اعمال آن
  است. يبلند الزام
  برداري ـ ضوابط بهره١ـ ١١

کنندگان  ش استفادهيوآسا يمنينان از حصول ايمنظور اطم که به  يمجموعه مقررات
  شود. يوضع م يبردار زمان بهره بلند در يها ن ساختمانيمراجع و

  
  هاي بلند ضرورت ساخت ساختمان: ٢فصل

در شهرها، در » نقطه«و » لبه«،»پهنه«ک از سه گروه يبلند در هر يها تعيين عرصه
رخصوص ايران د يو معمار يشهرسازشوراي عالي ازمند اخذ مصوبه ين قدم، نياول

با لحاظ  يهيتوج يد گزارشين منظور بايا يضرورت ساخت ساختمان بلند است؛ برا
  (درصورت لزوم) ارائه شود: يلير و موارد تکميز يمحورها
  ـ تطابق با سندهاي باالدست٢ـ ١

انداز و نقش  با چشم ييبلند در شهر از نظر همسو يها الزم است احداث ساختمان
گاه آن در يجاو  يو محل يا هي، ناحيا، منطقهياد فرادست ملشهر در اسن يف شده برايتعر

  .رديقرار گ يمورد بررس توسعه منطقه يآت يها برنامه
 پذيري شهر ـ جمعيت٢ـ ٢

 يبا کاربر احداث ساختمان بلند يازسنجيه، نيجامع در دست ته يها درطرح
زان يجه به مبا تو يريپذ تيتا سقف مجاز جمع يتيجمع يها يژگيباتوجه به و يمسکون

  رد.يت در شهر صورت گياسکان جمع يتراکم ين موجود و الگوهايزم
ش يد منجر به افزايطرح جامع مصوب، احداث ساختمان بلند نبا يدارا يدر شهرها

مصوب شود و صرفاً به عنوان تغيير الگوي   بيني شده در طرح پذيري مجاز پيش جمعيت
هاي شهري،  يا توزيع جمعيت بين عرصه کالبدي درچارچوب جمعيت مصوب در يک عرصه و

هاي خدماتي ـ به ويژه فضاي سبز ـ مطابق سرانه  سرانه صورت، بررسي تأمين باشد. در اين مي
شوراي عالي  بيني شده در طرح تفصيلي براساس ضوابط مصوب هاي شهري پيش کاربري
  است. يالزام ،ايران يو معمار يشهرساز
  ـ بررسي کالبدي٢ـ ٣
  ر ارائه شود:يز يمحورها يبلند در شهر در راستا يها   ث ساختمانر احدايتأث
و  يو فرهنگ ياجتماع يها يژگيبلند با و يها ساختمان يسکونت يالگوها ييهمسوـ 

  شهر يتيهو
   يبافت شهر يفيک يو ارتقابندي  بلند در دانه يها ر احداث ساختمانيتأثـ 
ث رابطه ياز ح يسکونت ريغ يکاربربلند با  يها نقاط قوت و ضعف احداث ساختمانـ 
  رامون و کل شهريبا پهنه پ

  هاي بلند هاي فني موجود در شهر براي ساخت و نگهداري ساختمان ها و ظرفيت ـ توانمندي
  ـ محيط زيست٢ـ ٤

  ازنظر: يو کالبد يعيط طبيمح يدارير احداث ساختمان بلند بر پايتأث يبررس
 تعارض با مناطق حساس زيست محيطي ـ 
 يکيبا توان اکولوژ يايجاد فشار مضاعف بر منابع و هماهنگ ـ
 ر بر كاربري اراضي ينحوه تاثـ 
 ايجاد اثرات منفي بر آثار فرهنگي و تاريخي ـ 

 ان هوا با توجه به جهت و سرعت باد غالبيجر يعيطب يدورهايجاد اختالل درکرياـ 
  ـ اقتصاد٢ـ  ٥

  ر:ياز دو بعد زاحداث ساختمان بلند  ير اقتصاديتأث يبررس
  ن و مسکنيزم ين و ممانعت از گسترش سوداگرياقتصاد زم

 شهر ين ارزش افزوده برايمورد نظر در تأم يها ساختمان يارزش اقتصاد
 يها بوده و در آن، عرصه ياعتبار زمان يکه طرح جامع شهر دارا يدرصورت :١تبصره
شوراي عالي زارش ضرورت در ب گيبه ارائه و تصو يازيشده باشد، ن ينيب شيبلندمرتبه پ
  .ستيران نيا يو معمار يشهرساز

  هاي بلند در شهرها يابي و تهيه ضوابط ساختمان فرايند مکان: ٣فصل
 هاي هاي مجاز احداث ساختمان هاي بلند،عرصه پس از تصويب ضرورت ساخت ساختمان

تباط با محيط ها و همچنين ضوابط طراحي از وجه ار  بلند در شهرها و ضوابط مترتب بر آن
تصويب شوراي عالي شهرسازي و  بايست تهيه وپس از طي مراحل بررسي به کالبدي مي

تدقيق ضوابط در مقياس قطعه در چارچوب طرح فوق، بر عهده  معماري ايران برسد.
  شرح زير است: باشد.مراحل مرتبط با اين بخش، به شهرها مي ٥کميسيون ماده 

  يابي  مکانـ ٣ـ١
  هاي بلند براساس ضوابط سلبي هاي غيرمجاز احداث ساختمان   محدودهـ حذف ٣ـ ١ـ ١

 سازي در شهرها بايد بر اساس سه اصل هاي با پتانسيل بلندمرتبه  عرصه براي تعيين
حفاظت از محيط زيست «و » کاهش خطرپذيري«، »نقل و زيرساختها و دسترسي به حمل«

هايي که امکان احداث ساختمان     صهدر ابتدا براساس ضوابط سلبي، عر» طبيعي و مصنوع
هاي  اطالعات و دادهمنظور،الزم است  براي اين  شوند. بلند در آن وجود ندارد، تعيين و حذف 

 شود. آوري  هاي بلند جمع هاي استقرار ساختمان يابي عرصه موردنياز براي تحليل مکان
  ا به شرح جدول زير است:ه هاي مورد نياز و نهاد مرجع هرکدام از داده اطالعات و داده

  
  هاي بلند هاي ساختمان هاي مورد نياز براي تعيين عرصه : اطالعات و داده۱جدول

  ها و نهاد مرجع هرکدام از داده 

  نهاد مرجع  اسناد مورد نياز  معيار  اصل

دسترسي به 
حمل و نقل 
  و زيرساختها

به شبکه حمل و نقل  يدسترس
  يعموم

، هاي مترو نقشه خطوط و ايستگاه
BRT  وLRT 

شهرداري، طرح جامع حمل و نقل 
  شهري درون شهري و برون

 يها و فضاها به پارک يدسترس
  يباز عموم

ها و فضاهاي سبز عمومي  نقشه پارک
  شهرداري  اي شهري و منطقه

و  يبه شبکه بزرگراه يدسترس
  شهرداري  نقشه معابر شهري به تفکيک نوع  ياصل يها راه

ب و به شبکه فاضال يدسترس
  شهرداري، آبفا  نقشه شبکه فاضالب  عاتيضا

  وزارت نيرو و شرکت ملي گاز  نقشه شبکه برق، آب، و گاز  به شبکه برق، آب و گاز يدسترس

کاهش 
  خطرپذيري

و زمين  ها و خطر زلزله گسل
  لغزش و فرونشست

 ۱۰بلندتر از  يها نقشه گسل
  ها؛ آن ميو حرا لومتريک

  Hazard Mapنقشه خطر

راه، مسکن و  قيقاتتح مرکز
  شهرسازي و ساير مراجع مرتبط

و  ي، قنواتآب يرهايمس ل،يمس
  ليخطر س

ها و مسيرهاي آبي و  نقشه مسيل
ـ سازمان آب منطقه  قنوات   اي وزارت نيرو 

جنس خاک و خطر  ن،يزم بيش
  نيرانش زم

  نقاط ارتفاعي
  خطوط توپوگرافي
  جنس خاک

  ،سازمان برداري نقشه سازمان
  اسي و ساير مراجع مرتبطشن زمين 

ـ امنميتي   مالحظات دفاعي 

هاي  نقاط حساس امنيتي و شريان
  حياتي

  فضاهاي باز
  تراکم ساختماني و جمعيتي

  مراجع حکومتي، نظامي، و امنيتي
  استانداري، شهرداري/ مرکز آمار

محيط 
زيست 

طبيعي و 
  مصنوع

 يحرارت ري، جزاتغييرات جريان هوا
العات ، اطهوا يو خطر آلودگ

  هواشناسي

  نقشه پوشش زمين
هاي مرتبط با کيفيت هوا و  داده

  هواشناسي
اطالعات ترازهاي صوتي منطقه 

  (درصورت وجود)

  سازمان هواشناسي
  سازمان حفاظت محيط زيست

  شهرداري

  سازمان حفاظت محيط زيست  مناطق حفاظت شده ثبت شده  محيط زيستمناطق حفاظت شده 

  نقشه پوشش گياهي  عزمينهاي کشاورزي و مرات
سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري 

  كشور
  وزارت جهاد کشاورزي

مناطق هاي تاريخي و  بافت
سازمان ميراث فرهنگي،صنايع   ميراث فرهنگي ۲و  ۱حرايم درجه   يفرهنگ راثيحفاظت شده م

 UNESCOدستي و گردشگري/ 
 ي شده  حفاظت منافع

  شوراي اسالمي شهر  قانوني مرتبط مراجع  ها) ها،  باغ ي(رودها،درهمحل
  شهرداري
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ن مرحله سطوح يشده در مرحله نخست، در ا يها و اطالعات جمع آور براساس داده
  :ر استيشود که مشتمل بر موارد ز يبلند حذف م يها استقرار ساختمان يرمجاز برايغ

  پرخطر از نظر عوامل زمين شناختي و ژئوتکنيکي  سطوح الف:
بلند،  يها ساختمان يابيمؤثر درمکان يکيوژئوتکن يشناخت نيزم مخاطرات وعوامل
ص عرصه براساس الزامات مرتبط با هر موضوع و يتخص يها تيکه الزم است محدود

  :اعمال شود، عبارتند از ۲۸۰۰نامه  نييت آين، رعايهمچن
  يا لرزهعوامل ـ 
  ن لغزشيزمـ 
  زش سنگيرـ 
  نيفرونشست زمـ 
  قنواتها و  رگاب، زشيفرو رـ 
  خاک يعيود طبيپرـ 
 ييروانگراو  خاک نرمـ 

  واقع در حرايم ثبت شده ميراث فرهنگي سطوح ب:
م يان و حريت ضوابط و مقررات عرصه و اعيرعابلندمرتبه،  يها ن عرصهييدر تع

بوده و ها  ه عرصهين الزامات، شامل کليا.است ي) الزام٥/٧/١٣٩٢(مصوب  يراث فرهنگيم
 هاي بلند حذف شوند. عيين شده، سطوح غيرمجاز براي استقرار ساختمانبايد براساس حرايم ت

و  يراث فرهنگيثبت شده ما تک بنا) ي(بافت نقشه آثار ن منظور، الزم است که يا يبرا
ه شده يته، يراث فرهنگيمرتبط با م المللي بينو  يها بر اساس ضوابط مل م آنيش حراينما

  رد.يکار قرار گ يو مبنا
  ع در معرض مالحظات امنيتي ـ دفاعيواق سطوحپ: 
 ١١/٢/٩٦در شهرها، رعايت مصوبه مورخ  هاي بلند هاي استقرار ساختمان تعيين عرصهدر 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با موضوع الزامات و مالحظات دفاعي و پدافند غيرعامل و 
هاي توسعه و  مل در طرحالزامات و مالحظات پدافند غيرعا«ضوابط مرتبط با آن، مندرج در 
مقررات  ٢١و همچنين، مبحث » يابي مراکز حياتي و حساس) عمران شهري (دستورالعمل مکان

هاي دفاعي و امنيتي در  هاي ممنوع از نظر شاخص . همچنين، محدودهملي ساختمان الزامي است
  هاي قابل تخصيص، حذف شوند. هر شهر بايد مشخص و از عرصه

  م پروازيت: سطوح واقع در حري
ن شده ييتع يارتفاع يها تيفرودگاهها و محدود يپرواز يها  ميسطوح واقع درحر

  ص، حذف شوند.يقابل تخص يها از عرصهد مشخص شده و يبا
  واقع در معرض مالحظات محيط زيستسطوح ث: 

 يها به احداث ساختمان يشهر يها ص عرصهيتخص يها تيالزم است که محدود
ز از يآم ر و حذف سطوح مخاطرهيز يها با درنظر گرفتن شاخصست يط زيبلند از نظر مح

  :ن شودييست تعيط زينظر مح
  دهند. و صدا را افزايش مي خطر آلودگي هوا شهر کهجريان باد غالب واقع در مسير سطوح   ـ 
 يسطح يها م آبيواقع در حر سطوحـ 
 آن) ميست و حرايط زيست (مناطق چهارگانه محيط زيمحمناطق حفاظت شده ـ 
 و مراتع يکشاورز يها نيزم ،ها واقع در باغ سطوحـ 

 قرار دارند. خطر سيلکه در معرض مسيرهاي آبي ها و  مسيلـ سطوح واقع در مسير 
 هاژه از نظر نوع خاک و وجود پسمانديسطوح وـ 
  يتوپوگرافو  ياهيپوشش گژه از نظر نوع يسطوح وـ 
 تمسيک و اکوسيولوژيژه بيط ويشرا يسطوح داراـ 

ها،  بنزين آميز مانند پمپ هاي مخاطره واقع در حريم کاربري سطوحج: 
ها، انبارهاي مهمات و موارد حساس از نظر  ها، پادگان مخازن سوخت، پااليشگاه

  امنيتي و نظامي.
  بلند  يها احداث ساختمان يها عرصه يابي مکانـ ٣ـ ١ـ ٢

 بلند يها ساختمان يباي ، مکانيرمجاز براساس ضوابط سلبيپس از حذف سطوح غ
ت کمتر از يبا جمع يه شهرهايشود؛ در کل مي نييتع يتوسعه وعمران شهر يها در طرح
مراحل .بلند ممنوع است يها پهنه و لبه به ساختمان يها ص عرصهيهزار نفر، تخص ٢٠٠
  ر است:يبلند به شرح ز يها ن مکان عرصهييتع

  پهنهالف: 
، »ضوابط محدود کننده«ه بر يبلند با تک يها استقرار ساختمان يها پهنه يابي مکان

  :ر استيمشتمل بر مراحل ز
بعد از  :بلند يها استقرار ساختمان يها پهنه يمشخص نمودن سطوح مناسب برا.١

مانده که واجد همه يان سطوح باقيبلند از م يها سطوح مجاز ساختمان، مرحله حذف
  :شود ين مييتع ،ر باشنديز يها يژگيو

  يشهر ينقل عموم و حمل يها ستگاهياز ا يمتر ٥٠٠در حداکثر شعاع يريقرارگـ 
 حمل و نقل ياصل يرهايمناسب به مس يدسترسـ 
 يو شهر يا ، منطقهيا هيناح يها در مجاورت پارک يريقرارگـ 
و  يتي، امنيرساختيز يها يژگين وياستعالم از مراجع مرتبط درخصوص تأم. ۲

شهر بعد از  يمانده از اراض يباق سطوح ن مرحله،يادر  :بلند يها احداث ساختمان يمدن
مرحله حذف و انتخاب، به صورت نقشه و گزارش، به مراجع مرتبط ارسال شده تا از  يط
ست، يط زي، محياتتأسيسها و مالحظات مختلف  رساختين زيق استعالم از تأميطر

نان يمنطقه اطم در يو بارگذار يگر مرتبط با اثرات تجمعيو موارد د ي، فرهنگياجتماع
  ر است:يحاصل شود؛ مراجع و موضوعات استعالم به شرح ز

  هاي بلند يابي ساختمان : مراجع و موضوع استعالم مکان۲جدول 
  موضوع استعالم  مرجع استعالم

  ظرفيت تامين برق  شرکت توزيع نيروي برق

  شرکت آب و فاضالب
  ظرفيت تامين آب

  ظرفيت جمع آوري فاضالب
  يت تأمين گازظرف  شرکت گاز

ها و مالحظات هاي منتخب از لحاظ شاخص بررسي محدوده  شوراي اسالمي شهر
  محلي مدنظر شهر

  شهرداري
  ظرفيت جمع آوري و بازيافت ضايعات

  هاي خدماتي هاي فضاي سبز و کاربري تاثير بارگذاري جمعيتي بر سرانه

 هاي مجاز استقرار ساختمان پهنههاي بلند:  هاي مجاز استقرار ساختمان . تعيين پهنه۳
جديد يا ايجاد ف عرصه يک از دو روش تعرينقشه شهر (به هر يبلند، الزم است که بر رو

حداکثر تعداد طبقات براي هر پهنه نيز باتوجه به ظرفيت عرصه همپوشان) تعيين شود؛ 
ن ييدر شهر تع پذيري پذيري هر پهنه، ساختار فضايي شهر و رعايت سقف جمعيت جمعيت

 هاي هاي مجاز احداث ساختمان تعيين پهنهدر پي انجام مراحل فوق، الزم است که  شود. يم
  :ردير صورت گيبلند با مالحظات ز

ت يفيط، براساس حفظ و بهبود کيان سطوح واجد شراياز از ميسطوح مورد نـ 
 .ن شوندييتع يها و ممانعت از پراکندگ عرصه يکرد تجمعيشهر و با رو ييفضا

ت سقف يد با رعايو مختلط با يمسکون يافته به کاربريص يتخص يها هسطح پهنـ 
از، الزم است حداکثر تعداد طبقات و يرد و عالوه بر سطح مورد نيصورت گ پذيري جمعيت
  .ن شوديي، توسط مشاور تعييفضا يزير برنامه

 يتيدر برآورد جمع، ابدياختصاص  يرمسکونيغ يبه کاربر، که پهنه يدرصورتـ 
و با  يشهر يت فضاهايفياز شهر، حفظ کياما الزم است که متناسب با ن ؛شود يممنظور ن

 .شود ينيب شيدر شهر پ يحداقل پراکندگ
  لبهب: 
» ضوابط محدودکننده«ه بر يبلند با تک يها استقرار ساختمان يها لبه يابي مکان
  ر است:ي، مشتمل بر مراحل زيرمسکونيغ يصرفاً با کاربر

بلند:  يها استقرار ساختمان يها لبه يمناسب برا مشخص نمودن سطوح. ١
ان سطوح مجاز که واجد يبلند در شهرها از م يبناها ياستقرار خط يبرا يا لبه يها عرصه
  :شود ين ميير باشند، تعيز يها يژگيهمه و

  يشهر ينقل عموم و حمل يستگاههاياز ا يمتر ٥٠٠در حداکثر شعاع  يريقرارگـ 
 حمل و نقل  ياصل يرهايمناسب به مس يدسترسـ 
 يژه شهر برايد و منظر عناصر ويا در ديو  يبصر يدورهايجاد اختالل درکريعدم اـ 

 ياستفاده عموم
  ان هوا ير جريجاد اختالل در مسيعدم اـ 
 يا بافت شهريو  يعموم يگسترده و نامطلوب بر فضاها يانداز هيعدم ساـ 
ن يم از مراجع مرتبط درخصوص تأماستعالالزم است استعالم از مراجع مرتبط:  .۲

  رد.يصورت گ بلند يها احداث ساختمان يو مدن يتي، امنيرساختيز يها يژگيو
دو  يپس از ط ،ها مکان لبه :بلند يها مجاز استقرار ساختمان يها ن لبهييتع .۳

  :ن استيير قابل تعيت موارد زيمرحله فوق با رعا
شهر  ييت فضايفيو ک ييش خوانايافزا رند که بهياز شهر شکل گ يدر نقاط ها لبهـ 

 .است يعموم يها ين عرصه، کاربريافته به اياختصاص  يها يت کاربرياولو. نجامديب
 يها يبا کاربر يا لبه يها افته به عرصهياختصاص  يها يکاربر يتطابق و همخوانـ 

 .يلين شده در طرح جامع و تفصييتع
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در شهر  يمکان يحداقل پراکندگ افته به لبه، بايص يتخص يها انتخاب مکانـ 
  رد.يصورت گ
  جاد شود.يا يالزم است که لبه در حدفاصل دو گره شهرـ 

 نقطهپ: 
ي مسکوني غيربناها در شهرها صرفاً با کاربر استقرار تک يبرا يا نقطه يها عرصه

 يبند خاص و براساس اصول عرصه يت مکانيکردن موقع صورت استثنا و بدون مشخص به
شوند؛ در انتخاب نقاط منتخب واقع در سطوح مجاز استقرار  يف ميتعر مکان فاقد 

  است: ير ضروريت موارد زيبلند، رعا يها ساختمان
د واجد يبا يابيواقع در سطوح مجاز، از نظر مکان يا بلند نقطه يها ساختمان.١

  ر باشند:يط زيشرا
  يشهر يعموم نقل و حمل يها ستگاهياز ا يمتر ٥٠٠در حداکثر شعاع  يريقرارگـ 
 حمل و نقل  ياصل يرهايمناسب به مس يدسترسـ 
براساس  بلند يها احداث ساختمان يو مدن يتي، امنيرساختيط زين شرايتأمـ 

 استعالم از مراجع مرتبط
ن يت ضوابط ايرعا با، کشور يشهرها يتمام در يا بلند نقطه يها ساخت ساختمان.٢

و  شهرسازيبط بناهاي شاخص مصوب شوراي عالي مصوبه مجاز بوده و عالوه بر آن تابع ضوا
 ايران است. يمعمار

 براي شهرهاي با جمعيت بيش از يک ميليون نفر، حداقل ارتفاع ساختمان :٣تبصره
  طبقه خواهد بود. ١٢باشند،  مي شاخص يکه مشمول ضوابط بناها يا نقطه

ا يمحله، منطقه و اس يبنا به کارکرد بنا در مق( هزارنفر، ٢٠٠ کمتر از يدرشهرها. ٣
احداث ساختمان  ياس مرتبط براين در مقيت ساکنياز رضا يعموم ينظرسنج، )شهر

در چارچوب  يامکان بررس ياز براياز مدارک مورد ن يمذکور در شهر، به عنوان بخش
  است. يح الزامصال يشاخص توسط مرجع ذ يضوابط بناها

 
 ضوابط و مقرراتـ ٣ـ ٢

بلندمرتبه  سه نوع عرصه  يبرا يجابيو ا يضوابط سلبد براساس يبا،ن مرحلهيدر ا
  شود: ه ير تهيز يمحورها يدر راستا بلند يها ضوابط استقرار ساختمان، (پهنه، لبه، نقطه)

هايي که موجب انحصاري شدن مناظر طبيعي  هاي بلند در مکان احداث ساختمانـ ٣ـ ٢ـ ١
، ممنوع است و بايد در تدوين ضوابط استقرار (مانند: دريا، کوه، رودخانه، جنگل و مانند آن) شود

  هاي خاص آن شهر مورد توجه قرار گيرد. هاي بلند در هر شهر با توجه به ويژگي ساختمان
 يبلند و بررسهاي  احداث ساختمان يکيل آثار ترافيل و تعديشناخت، تحلـ ٣ـ ٢ـ ٢

ن راستا الزم يدر ا. است يبلند الزام يها ارتباط با شبکه معابر همجواردر احداث ساختمان
ر يز يمحورها ياحداث ساختمان بلند در راستا يکيآثار تراف يابيل و ارزياست که تحل
و تعداد  ير، سقف ارتفاعيز ين، الزم است که باتوجه به محورهايهمچن. انجام شود

ن يبا ا يبلند در هماهنگ يها افته به ساختمانيص يتخصهاي  طبقات مجاز در عرصه
  ستورالعمل آن در هر شهر ارائه شود.ضابطه و د

  ياستقرار و دسترس يمعابر مجاز براـ 
  يکيتراف يمطالعات اثرسنجـ 
  نگيپارک يبرآورد تقاضاـ 
  ساختمان  يت طرح دسترسيل وضعيتحلـ 
  يحمل و نقل همگان يها ستگاهيبه ا يدسترسـ 

 ياهنمافوق مطابق ر يک از محورهايط مورد نظر در هريدرصورت عدم احراز شرا
  ن مورد بحث، ممنوع است.يمرتبط، احداث ساختمان بلند در قطعه زم

در هنگام وقوع سوانح،  يو امکان امدادرسان يريبه منظور کاهش خطرپذـ ٣ـ ٢ـ ٣
  است: يمنتخب الزام يها به قطعات درعرصه ير درخصوص دسترسيت الزامات زيرعا

 يو مبحث سوم مقررات مل يشهر يراهها ينامه طراح نييالزم است براساس آـ  
) به ينشان ط بحران (آمبوالنس و آتشيشرا يبرا ياضطرار يساختمان، امکان دسترس

  ساختمان وجود داشته باشد.
ـ باتوجه به اينکه عرض معبر مجاز ترافيکي، عدد باالتري نسبت به عرض معبر مجاز  
جوز احداث ساختمان )، عرض معبر مجاز ترافيکي، مالک عمل در م۲نشاني است (جدول  آتش

بلند خواهد بود. (حداقل عرض معبر مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، براي تسهيل 
طبقه از روي زمين برابر با حداقل  ۱۰الي  ۸هاي  نشاني درساختمان دسترسي خودروهاي آتش
  باشد). متر مي ۱۲طبقه برابر با حداقل  ۱۰هاي باالتر از  ده متر و براي ساختمان

 يه معبر تا ساختمان، مطابق مبحث سوم مقررات مليحداکثر فاصله حاشـ  
 ۸بلند ( يها ساختمان ي) براينشان آتش يخودروها يل دسترسيتسه يساختمان (برا

ه معبر تا ساختمان يکه فاصله حاش يدر صورت.باشد مي متر ۵/۱۴طبقه و باالتر) برابر با 
 ياستقرار خودروها يمحل مناسب برار مجاز در جدول مذکور باشد، يشتر از مقاديب

  ن شود.يساختمان تأم يمبحث سوم مقررات مل ۳ـ ۱۲ـ ۳د مطابق بند يبا ينشان آتش
شده  بيني پيش يديفاضالب تول يت الزم برايد از ظرفيشبکه فاضالب باـ ٤ـ ٢ـ ٣

، ساخت يدر صورت موجود نبودن شبکه فاضالب شهر.ساختمان برخوردار باشد يبرا
فاضالب با  يا دفع بهداشتيخانه فاضالب و  هيلند، تنها درصورت احداث تصفساختمان ب
  باشد. مي و سطوح آب، مجاز يخاک شناس   يها يگ ژيتوجه به و
بلند  يساخت بنا ين و عرض گذر مجاز برايحداقل مساحت و عرض زمـ ٣ـ ٢ـ  ٥

  ر است:يبه شرح ز، منتخب يها برحسب طبقات در چارچوب تراکم مجاز مصوب درعرصه
  

  : حداقل مساحت و عرض زمين و عرض گذر مجاز براي ساخت بناي بلند۳جدول 
  برحسب طبقات 

  نوع معبر دسترسي  حداقل عرض زمين  حداقل مساحت زمين  بازه تعداد طبقات
  ۲شرياني درجه   متر ۲۵  مترمربع ۱۵۰۰  طبقه ٨ـ  ١٠

  ۱شرياني درجه   متر ۳۰  مترمربع ۲۰۰۰  طبقه ١٠ـ ١٢

  ۱شرياني درجه   متر ۴۰  مترمربع ۳۶۰۰  طبقه ١٢ـ  ٢٥

  ۱شرياني درجه   متر ۶۵  مترمربع ۱۰۰۰۰  طبقه و باالتر ٢٥

مؤسسه استاندارد با موضوع معابر شهري، حداقل عرض معبر (عرض ۱۴۱۴۷(براساس استاندارد 
  متر است.) ۳۰برابر  ۲متر و شرياني درجه  ۴۵برابر با  ۱پوسته) شرياني درجه 

  
ن يدرصد سطح زم ٤٠د از حداکثر يبلند نبا يها ساختمانسطح اشغال ـ ٣ـ ٢ـ  ٦

  .شتر شوديب
وسته با يپغير نما و يد از چهارطرف دارايبا يا بلند نقطه يها ساختمانـ ٣ـ ٢ـ  ٧

  ن باشد.يک از چهارطرف زميموجود در هر يشهر يها بدنه
ر آن قابل يزان سطح اشغال ساختمان و در زين حداکثر به ميرزميزـ ٣ـ ٢ـ  ٨

ساختگاه از نظر  يها تين، بر اساس محدوديرزميحداکثر تعداد طبقات ز احداث است.
. شود ين ميين دست تعياز ا ي، قنوات، جنس خاک و مواردينيزميز يها ت آبيوضع

 يداريا پايست ويط زيط محيرادر شرا يشتر، اختالالتيب ياز عمق يچنانچه خاكبردار
  ش از عمق مورد نظر ممنوع است.ين، بيرزميش تعداد طبقات زيد، افزايجاد نمايساختگاه ا
است؛ لذا  يحاکم در بافت الزام يبند حجم ساختمان با دانه يسازگارـ ٣ـ ٢ـ ٩

از مطابق جدول ين مورد نيبه حداقل مساحت زم يابيع قطعات به منظور دستيامکان تجم
دن به حداقل يرس يع شده برايمجاز است که مساحت قطعات تجم ي، تنها درصورت۲

که قطعه مورد نظر در  يبرابر متوسط مساحت قطعات بلوک شهر ۵/۲مساحت مجاز، از 
  شتر نباشد.يآن واقع شده است، ب

ـ درصورتي که بستر عرصه موردنظر، از مقاومت و پايداري الزم براي ٣ـ ٢ـ ١٠
پايدارسازي هاي فني  گودبرداري با توجه به ارتفاع مورد نياز، برخوردار نباشد و روش

ها نيز، غيراجرائي و غيرممکن بوده و نيز خطر ريزش و آسيب رساندن به عناصر  ديواره
هاي  واقع در اطراف سايت وجود داشته باشد، اختصاص آن، به عرصه استقرار ساختمان

  بلند ممنوع است.
واقع درعرصه مجاز احداث ساختمان بلند، نتواند  يا چنانچه قطعهـ ٣ـ ٢ـ ١١

 يد، حداکثر ارتفاع مجاز و الگوياحداث ساختمان بلند را احراز نما يوق الذکر براط فيشرا
ه يقبل از ضوابط عرصه همپوشان است و درصورت ته ياستقرار آن، تابع ضوابط تراکم

  د الزم است حداکثر ارتفاع آن توسط مشاور طرح جامع ارائه شود.يطرح جامع جد
  يشهر يمايرامون و سيپ يط کالبديمحاز وجه ارتباط با  يطراح ضوابطـ ٣ـ ٣
 يها ساختمان يطراح يمنظور هماهنگ اس هر شهر و به يد در مقين ضوابط بايا

ه يته ،طيمطلوب در مح يبصر يمايجاد سيت و ايو امن يمنين ايبلند با بستر مصوب، تأم
 يابيدر هر شهر در چارچوب طرح مکان يه شده خاص طراحيد اصول ضوابط تهييتأ. شود

  ران خواهد بود.يا يو معمار يشهرسازشوراي عالي بلند برعهده  يها ضوابط ساختمانو 
ه شوند و الزامات يبا آن ته يدر هماهنگ يکه الزم است ضوابط طراح يموضوعات

  :است ر يشرح ز مترتب بر هر محور، به يعموم
  قطعه به معابر  يدسترسـ ۳ـ ۳ـ ۱

وه اتصال ساختمان بلند به معابر نحو  ياز قطعه به معابر اصل يضوابط دسترس
نامه  نييش مصوب آيراين وير و منطبق با آخريز يها  د با توجه به شاخصيهمجوار با

  :ن شودين تدويو ضوابط معلول يشهر يراهها
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 تيو امن يمنين ايتأمـ 
 رعامليمالحظات پدافند غـ 
 يريکاهش خطرپذـ 
 يدسترس يمنيمعبر و ا يکيت ترافيبا ظرف يهماهنگـ 
 ياده محوريپـ 
 همه شمول  يدسترسـ 
 يمتناسب با نوع کاربر يدسترسـ 
  ساختمان در هنگام بروز سوانح يمنين ايتأمـ ۳ـ ۳ـ ۲
، مبحث يمقررات مل ٣، الزامات مبحث ٢٨٠٠نامه  نييت الزامات مرتبط در آيرعاـ 

 يمنين ايت بحران و تأميريرعامل به منظور مدينه پدافند غيساختمان در زم ٢١
 يدر ساختمان و در ارتباط با فضا يا آتش سوزير زلزله ينظ يساختمان در برابر سوانح

  است. يالزام ين ضوابط طراحيدر تدو يشهر
ژه در برابر يبه و يمنيد از لحاظ نکات ايساختمان، با يالحاق عناصر به نما ـ

 يبا مقررات ملز مورد توجه قرار گرفته و در تطابق يمانند باد و زلزله ن يجانب يروهاين
 شوند. يسازمان برنامه و بودجه طراح ٧١٤ه يساختمان و ضوابط نشر

  نه يهماهنگ با زم يطيمح يمايجاد سياـ ۳ـ ۳ـ ۳
به منظور ايجاد رابطه مناسب با بافت و ايجاد سيماي محيطي هماهنگ با زمينه 

دن الزامات سيما محور بو پيرامون و شرايط اقليمي و محيطي، باتوجه به اهميت موضوع و بوم
و منظر، الزم است که ضوابط و الزامات محلي برمبناي محورهاي زير و راهنماي پيوست، 

ضوابط و مقررات ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري (پاکسازي و «تدوين شود. رعايت 
روها و ساماندهي به منظر  سازي معابر پياده راهي و پياده ها، مناسب بهسازي نماها و جداره

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تدوين  ٢٥/٩/١٣٨٧؛ مصوب مورخ )»شهري
محورهايي که بايد در تدوين ضوابط ايجاد ضابطه محلي و نظارت بر ساخت الزامي است.

  شرح زير است: ، بهسيماي محيطي هماهنگ با زمينه مورد توجه قرار گيرد
  بندي با بافت و بستر قرارگيري گي دانهشناسي و هماهن ـ هماهنگي بنا با زمينه از نظر ريخت

 ين ضوابط ارتفاعييه و بدنه و تعيحجم ساختمان بلند به دو بخش پابندي  ميتقسـ 
  نهيبا زم يو تناسبات دو بخش در هماهنگ

ت يو رعا يطيو مح يميط اقليبا شرا يانتخاب مصالح مناسب نما از نظر هماهنگـ 
  ساختمان يمقررات مل ١٩مبحث 
 ها يو همجوار يرينه قرارگيناسب نما در ارتباط با زمم يطراحـ 
  يساختار حجمـ ۳ـ ۳ـ ۴

رامون و متناسب با يط پيبا مح يد در تناسب و هماهنگيبنا با يساختار حجم
در  يرات و تنوع حجمييرد؛ هرگونه تغيست شکل گيط زيحفاظت مح يکردهايرو

  است: ير الزاميت موارد زين منظور رعايا يبرا.ن شده، مجاز استيچارچوب ضوابط تدو
استحکام بنا،  يت ضوابط فنيباشد که ضمن رعا يا د به گونهيضوابط ارائه شده باـ 

 يم آوار، امکان انعطاف در طراحيت حريرعا، نيو همچن يانداز هيکنترل اشراف و سا
 بنا وجود داشته باشد. يحجم

%، ١٥ش از يب بيشواقع در  يسازها در  ساخت يعيانداز طب به منظور حفظ چشمـ 
ن شکل گرفته يزم يعيب طبيمتناسب با ش يحجم يالزم است که ساختمان از نظر الگو

 .سطوح طبقات در خاک کنترل شود يريها جهت قرارگ يزان خاکبرداريو م
  رات باديتأثـ ۳ـ ۳ـ  ۵

د منجر يرامون نبايپ يحجم ساختمان و ارتباط آن با ساختار حجم يضوابط طراح
ان يم، همچون انسداد حجم در مقابل جرياس خرد اقليباد در مق يرات منفيد تأثيبه تشد
  جاد منطقه دنباله شود.يا اي، توربوالنس ييهوا يدورهايان هوا در کريد جريباد، تشد
  يسبز عمود يتوسعه فضاـ ۳ـ ۳ـ  ۶

سبز در شهر را در سطوح  يگسترش فضا يقيتشو يها نهيد زميضوابط ارائه شده، با
 يانت از فضايو گسترش و ص يسبز عمود ي)، فضايسبز طبقات يسبز و فضا (بام يافق

 ٥معادل  حداقل جاديان راستا، يد؛ در ايبلند را فراهم نما يها سبز در عرصه ساختمان
  .است يها الزامسبز در بام و تراس يربنا، فضايدرصد سطح ز

  سطح اشغال و مکان استقرار بناـ ۳ـ ۳ـ  ۷
 يانداز هيباز و بسته و کنترل سا ياستقرار بنا و نسبت فضاسطح اشغال و مکان ـ 
جاد ين ايو همچن يو کالبد يميط اقليد با توجه به شرايگر بايکدي يها بر رو ساختمان

گر در قالب ضوابط خاص هر شهر و در چهارچوب يکديها بر  حداقل اشراف ساختمان
  ه شود.يضوابط حداکثر سطح اشغال مجاز ته

فاصله مورد نياز بنا از اضالع زمين (که براساس سايه اندازي  ـ چنانچه حداقل
ها بر يکديگر در سردترين روزهاي سال که حداکثر نياز به انرژي تابشي  ساختمان

درصد از سطح را فراهم  ٤٠شود)، امکان اشغال  خورشيد در آن وجود دارد، محاسبه مي
اقل فاصله ممکن از اضالع نياورند، الزم است که سطح اشغال مجاز بنا براساس حد

ميزان   زمين که براساس سايه اندازي بهينه و حداقل اشراف به دست آمده است و به
در اين راستا، کاهش ارتفاع در طبقات و يا تغييرات شکل  %، تعيين شود.٤٠کمتر از 

حجمي ساختمان با عقب نشيني در طبقات، به منظور کاهش اثرات سايه اندازي و 
 ختمان در پهنه مجاز بالمانع است.قرارگيري سا
  هاي بلند الزامات فرايندي و تهيه اسناد فني در طرح و اجراي ساختمان :۴فصل

  طيمدارک صدور پروانه و احراز شراـ ٤ـ ١
  براي صدور پروانه ساختمان بلند مدارک زير بايد تهيه و تحويل شهرداري شود:ـ ٤ـ١ـ ١
مطابق دستورالعمل  يمالي ـ اقتصاد يهيوگزارش توج يارائه طرح انطباق شهرـ 

  بان آنين مصوبه و مطالعات پشتيمندرج در ا
  ايران يو معمار يشهرسازشوراي عالي جدول سطوح درچارچوب ضوابط مصوب ـ 
ا يگود به روش انکوراژ سازي  داريکه قرار است روش پا يگانيهمسا يموافقت رسمـ 

 ن روش)يل مالک به استفاده از اي(درصورت تما.ن آنان انجام شودينگ در زميلين
ـ ارائه اسناد و مدارک فني طرح در پهنه معماري، سازه، تأسيسات مکانيکي و الکتريکي 

 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان)  ۳۳در مقياسهاي اجرايي(موضوع آيين نامه ماده 
  و بستر قرارگيريـ گزارش مشاور ژئوتکنيک مبني بر بررسي ساختگاه از نظر الزامات ساختگاه 

  احداث ساختمان براساس دستورالعمل مرتبط يکيل اثرات ترافيتحلـ 
  رد: يط مورد توجه قرار گيد در احراز شراير بايپس از صدور پروانه موارد زـ ٢ـ ١ـ ٤
که قرار است ساختمان در محله آنان ساخته  يبه شهروندان يعموم ياطالع رسانـ 

 )ق نصب تابلو در محلي(ازطر. شود
ا وزارت راه و يت از سازمان برنامه و بودجه يصالح يد دارايمانکار) بايسازنده (پـ 
 باشد. يشهرساز

 د.يمه نمايو پنهان ساختمان ب يوب اساسيد ساختمان را در برابر عيبا گذار ـ سرمايه
طور کامل در طراحي و ساخت و نگهداري و ضوابط  ـ مقررات ملي ساختمان به

که تا کنون مقررات براي آن تدوين نشده،  ان بلند رعايت گردد و در موارديبرداري ساختم بهره
  المللي به تشخيص شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان استفاده شود. بايد از مقررات بين

 يبيانجام شده در کاهش آثار تخرهاي  بيني پيشکه احداث ساختمان و  يدر صورتـ 
ا ارتفاع، يسبز در محوطه  يجاد فضايل ايقباز  ير اقدامات جبرانيط (نظيآن در مح

ه ي، تصفيافت آب خاکستريباز يها ستميجاد سيات، اتأسيس يندگيدات کاهش آاليتمه
ست را يط زيمح يها ط منطبق با شاخصيت پسماند و موارد مشابه) شرايريفاضالب، مد
  .بلند مذکور ممنوع است يند، ساخت بناهاياحراز ننما

  اي مصوبههاي اجر  گام :۵فصل 
با  يبلند در شهرها يها احداث ساختمان يبرا يدرصورت درخواست شهردار

صالح به انجام  ير توسط مشاور ذيالزم است مراحل زهزار نفر،  ٢٠٠ يت بااليجمع
  ب مراجع مشخص شده در هرمرحله برسد:يده و به تصويرس

ئه باتوجه به محورهاي ارا» ضرورت ساخت ساختمان بلند«. طرح توجيهي ١
تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري  شده در فصل دوم اين مصوبه تهيه و به

  ايران برسد.
ها  جامع مصوب آن يها بلند در طرح يها که احداث ساختمان ييشهرها :٤تبصره

  مرحله فوق ندارند. ياز به طيشده است، ن ينيب شيپ
و  لي شهرسازيتوسط شوراي عا» ضرورت ساخت ساختمان بلند«. در صورت تصويب ٢
براساس فصل » بلند يها و استقرار ساختمان يابيضوابط مکان«گزارش  ،ايران يمعمار

و  يشهرسازشوراي عالي ب به يه و به تصوير تهياز دو شکل ز يکيسوم مصوبه حاضر، به 
  ران برسد:يا يمعمار

همپوشان  يها ن عرصهييطرح جامع مصوب معتبر، در قالب تع يدارا يدر شهرهاـ 
 ضوابط مرتبط با آن.و 

 ه طرح جامع شهر.يه در قالب تهيطرح جامع در دست ته يدارا يدر شهرهاـ 
هاي بلند درهر پالک درچارچوب طرح مکانيابي و  . صدور مجوز احداث ساختمان٣

ضوابط استقرار مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (طبق مفاد فصل سوم مصوبه 
  ته سيما و منظر شهري و تصويب کميسيون ماده پنج است.حاضر)، منوط به تأييد کمي
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