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 پیشگفتار
 هاي پروژه انجام مسکن، و ساختمان تحقیقات مرکز هاي رسالت بزرگترین از یکی

. است دستورالعمل و ضوابط راهنما، شکل به آنها دستاوردهاي و نتایج ارائۀ و تحقیقاتی
 و دارند، شهري سیماي در مؤثري که نقش و ها ساختمان معماري اهمیت به با توجه

 محیط کیفیت ارتقاء و شهر چهرة در هماهنگی و نظم ایجاد براي ضوابط تدوین به نیاز

 هاي طرح در شهري ساختارهاي بعدي سه طراحی ضوابط" عنوان تحت طرحی شهري،

 این پروژة نخستین. است شده  تعریف مرکز در ،"شهري ايسیم انسجام جهت جامع

 .باشد می ،"شهري هاي طرح مقیاس در شهري طراحی خدمات شرح متمم تدوین"طرح
 هاي بحث و شهر چهرة با مرتبط تخصصی مباحث و موضوعات بر عالوه پروژه، این در

 در مصوباتو  مقررات، ضوابط، از اي عه مجمو شهري، جامع هاي طرح در مطرح کیفی
 ایران در گذشته سال صد یک در که شهري سیماي در مؤثر وعوامل مباحث خصوص

 .شد تهیه نیز، اند رسیده تأئید به قانونی مراجع توسط و وضع

 تهیه ویژه، افزاري نرم صورت به اي رایانه پردازش از پس تحقیق، و گردآوري این نتایج
 محورهاي و موضوع به بسته آن، اطالعات به دسترسی که اي گونه به. است شده

 عموم استفادة جهت حاضر مجموعۀ ترتیب، بدین .باشد پذیر امکان سادگی به منتخب،
 امید که گردیده تهیه ذیربط، کاران اندر  دست و دانشجویان متخصصین، پژوهشگران،

 .گردد واقع مفید است
 
 

 عقدا فاطمی محمود سید

 مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز رئیس
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 فهرست مطالب

 مقدمه

 منظور از قوانین و مقررات

 مقصود از قوانین و مقررات مؤثر

 مفهوم سیماي شهر

 تعاریف

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري 
 اسالمی ایران

 قانون مدیریت پسماندها

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي ...

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ایران

 ها قانون اصالح قانون ایمنی راه

 قانون ممنوعیت به کارگیري اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه

 قانون مجازات اسالمی

 اختمانقانون نظام مهندسی و کنترل س

 قانون احداث تونل مشترك

 قانون زمین شهري

 1382قانون نظام صنفی با اصالحات 

 الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز

 آهن شهري تهران و حومه قانون تأسیس شرکت راه 

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازي با 
 اصالحات بعدي

 زي و معماري ایران با اصالحات بعديعالی شهرسا قانون تأسیس شوراي 
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 قانون تأسیس شرکت مخابرات

 آهن  ها و راه قانون ایمنی راه

 قانون نوسازي و عمران شهري با اصالحات بعدي

 ها قانون اصالحی شهرداري 110ماده 

 ها با اصالحات بعدي قانون تملک آپارتمان

 هاي بعدي قانون شهرداري با اصالحیه

 ها و انجمن شهرها و قصبات قانون تشکیل شهرداري

 قانون اصالح قانون توسعه معابر

 آهن هاي مربوط به راه قانون کیفر بزه

 ها قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان

 قانون آثار ملی

 قانون بلدیه

 هجري شمسی 1404سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق 

 هاي رسمی نامه راجع به سند توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه تصویب

 سند توانمندسازي و ساماندهی اسکان غیر رسمی

کلیات، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح  نامه راجع به تصویب
 مجموعه شهري تهران

ها به خارج از محدوده  ها و مرغداري نامه راجع به انتقال دامداري تصویب
 شهر

کننده و مزاحم محیط زیست شهر   نامه انتقال صنایع آلوده تصویب
 تهران(تهران بزرگ) ...

 نامه مربوط به امور رفاهی کارکنان دولت تصویب

و  26/3/1337هاي منع دفن اموات در اماکن تاریخی مصوب  نامه تصویب
1/5/1337 

هاي سازماندهی، حمایت و نظارت بر  ها و خط مشی نامه سیاست تصویب
 ر تولید ...بازا
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 نامه اجرائی قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی آیین

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 33نامه اجرایی ماده  آیین

 نامه ایجاد تسهیالت براي تأمین مسکن کارکنان دولت آیین

ها با اصالحات  ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه آیین
1382 

 حی ساختمان در برابر زلزلهنامه طرا آیین

 نامه ساماندهی، بهسازي و عمرانی مساجد کشور آیین

 ها، اماکن و مؤسسات عمومی گذاري شهرها، خیابان نامه نام آیین

 نامه بهداشت محیط آیین

 هاي دستی نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه آیین

 نامه اماکن عمومی آیین

 نامه جلوگیري از آلودگی هوا آیین

 نامه ایمنی انبارهاي کاال آیین

 خطري پرواز و نصب چراغ قرمز نامه بی آیین

 آهن هاي راه نامه گذرگاه آیین

 انبار نامه حفظ جان کودکان از خطر حوض و ا ستخر و آب آیین

 نامه گذربندي آیین

 شویخانه و گورستان نامه مرده آیین

 ها در گذرها آمدگی ساختمان نامه پیش آیین

 نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهاي جدید آیین

کارگیري اسامی، عناوین و  نامه اجرایی قانون ممنوعیت به آیین
 اصطالحات بیگانه

 نامه اجرایی قانون زمین شهري آیین

 نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسسات که خدمات آنها... آیین

 ن و نحوه تأمین ...قانون برق ایرا 11نامه مربوط به طرز اجراي ماده  آیین

 نامه ساختمانی شهر تهران آیین
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 نامه اجرائی قانون حفظ آثار ملی با اصالحات بعدي نظام

دستورالعمل مربوط به ضوابط و مقررات مربوط به طراحی شهري در 
 شهرهاي جدید

تهیه سند طراحی شهري در (هر) "دستورالعمل مربوط به شرح خدمات 
 "محدوده مورد نظر

دستورالعمل مربوط به اصول کلی ضوابط و مقررات هویت بخشی به 
 سیما و ...

قانون زمین شهري همراه با رأي دیوان عدالت  14دستورالعمل ماده 
 اداري ...

 رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

 برداري مسکن اجتماعی دستورالعمل تکمیل ساخت و بهره

 تخصصی اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جدید مادر

 اساسنامه شرکت عمران و بهسازي شهري

 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن

 ها و تأسیسات دولتی و عمومی اساسنامه سازمان مجري ساختمان

 اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 بار و مواد غذایی شهر تهران اساسنامه سازمان میادین میوه و تره

 انقانون اساسی جمهوري اسالمی ایر

هاي جهاد کشاورزي و  مصوبه راجع به وظایف واحدهاي استانی وزارتخانه
 مسکن ...

نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در  آیین
 ها ... مبلمان

هاي  هاي مسافربري و ممنوعیت تردد اتومبیل قانون احداث ترمینال
 مسافربري...

 شهرتهران 5کمیسیون ماده  329اصالحیه مصوبه 

 حرکتی -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی
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 ها ضوابط جلوگیري از افزایش محدوده

 طبقه و بیشتر در شهر تهران... 6هاي  ضوابط احداث ساختمان

 اسالمی -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ایرانی

 هاي شهري ها و خیابان نامه طراحی راه آیین

 بندي مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چند خانواري... ضوابط منطقه

هاي  ها، انهار و مسیل ضوابط نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه
 واقع...

هاي جامع و هادي با اصالحات  الگوي تهیه ضوابط و مقررات طرح
4/6/1370 

 سازي ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه

 قررات نماي شهريضوابط و م

 2و  1ها و معابر درجه  ها و بزرگراه ضوابط تأمین فضاي سبز کنار اتوبان
ها در محدوده استحفاظی و حریم  ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه

 شهرها

هزار نفر  50طراحی مسیر مخصوص عبور دوچرخه در شهر باالي 
 جمعیت

 هاي فاضالب خانه لزوم حفظ حریم تصفیه

 مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولینضوابط و 

 دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی تأسیسات نظامی از 
 محدوده...

 مجوز کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد جهت تشویق مالکین...

 هراناصالحیه مصوبه أخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر ت

 مجوز أخذ عوارض از تابلوهاي غیرمنصوب در معابر و بدنه وسایط نقلیه

 مجوز أخذ عوارض از اراضی و امالك بالاستفاده شهري در شهر تهران

 مجوز أخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران
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 کاره هاي نیمه مجوز أخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان

 ها به نماسازي تماناز مصوبه ملزم ساختن مالکین ساخ

 بست ها و معابر بن ها در محل تقاطع بزرگراه تعیین پخ ساختمان

 هاي شهر مقررات مربوط به نصب آگهی در معابر و میدان

 ها و بناهاي مخروبه و غیرمناسب... از مصوبه الزام مالکین زمین

 از مصوبه مربوط به حمل و ذخیره و توزیع گاز مایع
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 مقدمه

 مجموعه معرفی، حاضر تحقیقاتی طرح ازگزارش بخش این موضوع که جایی آن از

، باشد می تهران در خصوص به کشور در )شهري سیماي( بر )مؤثر( ،)مقررات و قوانین(
 و گزارش این در عبارت سه این مورد در الزم توضیحات ارائه به ذیالً است ضروري لذا

 .گردد مبادرت توجه شایان نکات دیگر ذکر
 

 "مقررات و قوانین"از منظور

 بخش در مندرج شرح به( آنها وسیع مفهوم مقررات و قوانین هاي واژه از مطالعه این در
 حاوي منابع. باشد    یم نظر مد) تحقیق با مرتبط( االجراء الزم مصوبات کلیه یعنی) تعاریف

 هاي دستورالعمل و شهر اسالمی شوراي مصوبات تا گرفته اساسی قانون از را، مصوبات این

 :دهند می تشکیل ذیل شرح به اداري،
 .ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون -

 .قوانین -
 .ها نامه تصویب -

 .ها نامه ینیآ -
 . ها اساسنامه -

 .ایران معماري و يشهرساز عالی  شوراي مصوبات -
 .اداري عالی  شوراي مصوبه -

 .فرهنگی انقالب عالی  شوراي مصوبه -
 ).تهران شهر انجمن( تهران شهر اسالمی شوراي مصوبات -

 .اجرایی ضوابط و ها دستورالعمل -
 تفصیل به تعاریف بخش در فوق مقررات و قوانین از دسته هر که است ذکر به الزم

 .است شده تعریف

 آنها متون میان از است بدیهی که باشد می فقره 107 الذکر فوق مقررات و قوانین شمار
 حسب بنابراین. اند گردیده استخراج باشند می مؤثر شهري سیماي بر که احکامی فقط

 که مزبور منابع از بندهائی یا و ها تبصره یا و مواد یا و متن از قسمتی یا متن، تمام مورد
 .اند گردیده نقل است، بوده مرتبط شهري سیماي اجزاء تمام یا تعدادي، یا یکی، به
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 "مؤثر" مقررات و قوانین از مقصود

 کالبدي اي مداخله آنها از یک هر اجزاء با که است احکامی )مؤثر( احکام از منظور
 با( شهري سیماي اجزاء تمام یا تعدادي، یا یکی، در مورد حسب) عینی فیزیکی،(

 کیفیت با آنها تشکیل به یا گرفته صورت )شد خواهد ذکر ديبع توضیح در که مفهومی
 و جسمی معلول افراد براي معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط. انجامد می مطلوب

 این از ضوابطی اجراي با. باشد می موضوع توضیح براي مناسب نمونه یک حرکتی
 مانند( است شهري فضاهاي   در معلولین جائی جابه تسهیل به معطوف که مجموعه

 ورودي سازي مناسب یا دهد می روي تغییراتی کف در )رو پیاده عرض حداقل
 دشواري بدون را معلولین خروج و ورود امکان که  نحوي به عمومی يها ساختمان

 مثال عنوان به اما باشد می مؤثر خود سهم به ها ساختمان گونه این نماي در کند، فراهم

 با عمومی تلفن اتاقک یک حداقل تعبیه که مجموعه همین از دیگري ضابطه اجراي
 کننده استفاده معلول اشخاص استفاده براي تلفن هاي اتاقک سایر کنار در معین مشخصات

 از جزئی عنوان به نظر مورد اتاقک ایجاد متضمن دارد، می مقرر را چرخدار صندلی از
 .است شهري مبلمان اجزاء

 سیماي بهبود هدف با شده استخراج احکام اکثر هک این دیگر توجه و ذکر شایان نکته
 دنبال را خود خاص هدف بلکه اند، نگردیده صادر و وضع آن، به ساماندهی و شهري

 شهري سیماي دید زاویه از که دهد می روي محیط در اتفاقاتی آنها اجراي با ولی کرده
 مقررات و وانینق فهرست به اگر. آیند می حساب به نیز شهر سیماي اجزاي در مداخله

 و قوانین این از معدودي تعداد فقط که شد خواهد مالحظه شود مراجعه نظر مورد
 یا شهري سیماي به ساماندهی مشخص هدف با و دقیقاً و مستقیماً احکام و مقررات

 :از عبارتند که اند گردیده وضع آن اجزاء از بعضی
 نماسازي به ها ساختمان لکینما ساختن ملزم در مورد تهران وقت شهر انجمن مصوبه -

 1351 مصوب

 نماي مقررات و ضوابط مورد در ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي مصوبه -
 1369 مصوب شهري

کالبد  و سیما به بخشی هویت مقررات و ضوابط کلی اصول « به مربوط دستورالعمل -
 وزارت معماري و شهرسازي معاونت توسط شده تهیه »کشور روستاهاي و شهرها

 .6/3/1382 مصوب مذکور وزارت توسط شده ابالغ و شهرسازي و مسکن
 مورد محدوده) هر( در شهري طراحی سند تهیه « خدمات شرح به مربوط دستورالعمل -

 1383 مصوب شهري بهسازي و عمران شرکت توسط شده تهیه »نظر
 تهیه »یدجد شهرهاي در شهري طراحی مقررات و ضوابط « به مربوط دستورالعمل -
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 1384 مصوب جدید شهرهاي عمران شرکت در شده
خدمات  شرح در و معماري و شهرسازي عالی شوراي مصوبه در که است ذکر قابل ضمناً -

 ضوابط تدوین به حکم صرفاً »نظر مورد محدوده هر در شهري طراحی سند تهیه «
 به مربوط تمقررا و ضوابط « به مربوط دستورالعمل در لیکن شده داده نظر مورد

 به مربوط دستورالعمل در و شده ارائه مشخص ضوابط »جدید شهرهاي در شهري طراحی
 روستاهاي و شهرها کالبد و سیما به بخشی هویت مقررات و ضوابط کلی اصول «

 .است شده ضابطه تدوین به حکم هم و گردیده ارائه کلی ضوابط از اي پاره هم ،»کشور
هستند  وظایفی شده، شناسائی مقررات از تعدادي مفاد که این دیگر ذکر شایان مطلب

و  معماري و شهرسازي مسائل پیرامون تحقیق براي اساسنامه یا قانون موجب به که
 به غیره و شهري نوسازي و بهسازي یا مسکن و ساختمان احداث یا مسکن و ساختمان

 مجموعه در مصوبات گونه این کردن وارد علت. است شده محول هائی دستگاه عهده

 ناظر نیز ضوابطی مورد حسب وظایف این انجام با که است این شده گردآوري مقررات
 شهري سیماي با فضاهائی عمالً یا شوند می تدوین آن بهبود جهت و شهري سیماي بر

 .گیرند می شکل مناسب
 »موضوعی راستاي« قسمت در بحث مورد مقررات و قوانین هاي شناسنامه در حال هر در

 هاي حوزه تمام یا تعدادي یا یک به آنها در نظر مورد مصوبات یا مصوبه ربط گونگیچ و
 مقررات، و قوانین از یک هر شناسه کلی طور به و شده داده توضیح شهري سیماي) اجزاء(

 :باشد می زیر گانه 6 اطالعات شامل تصویب تاریخ و عنوان از غیر
 تصویب مرجع -1

 )شهري سیماي با مرتبط مصوبات یا مصوبه از بخشی یا ملکا متن( نظر مورد مستندات -2
 )شهري سیماي با مصوبه مفاد ارتباط دادن نشان( موضوعی ارتباط -3

 که شهري سیماي از مصوبه از متأثر جزء همان یا حوزه ذکر( تأثیرگذاري حوزه -4
 ).باشد آنها تمام یا آنها از تعدادي یا مبلمان کف، بدنه، نما، تواند می موردي حسب

 قانونی اعتبار وضعیت -5
 مفاد اجزاي مسئول هاي دستگاه فقط(مسئول مخاطب هاي دستگاه یا دستگاه نام -6

 )مصوبه مفاد کلیه اجزاي نه مربوطه، مقررات یا قانون از شهري سیماي به مرتبط حکم

 

 شهر سیماي مفهوم

با  مترادف معموالً )city scape( شهر سیماي اصطالح شهري طراحی علم متون در

) شهري منظر یا( شهر منظر از منظور. شود می کاربرده به )townscape( »شهر منظر«
 مرحله در و شود می دیده شهر عمودي و افقی سطوح در آنچه تمام از است عبارت
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 همچون دیگر عبارت به و ذهنی واکنش گونه هیچ بدون و شهري محیط درك نخست
 غیر و همزمان البته که( دوم مرحله در که آن حال. باشد می ذهن صرف عکسبرداري

 با ، ذهن در شهري محیط از بسته نقش تصویر )باشد می اول مرحله از تفکیک قابل
 عنوان مرحله این به که شود می قرین مشاهده از ناشی افکاري و عواطف و احساسات

 هنیذ و عینی تجربه نامگذاري در. است شده داده )City Image(شهر ذهنی تصور
 صرف به متخصصان از بعضی. دارد وجود نیز دیگري اصطالحات شهري فضاهاي

 تصور مرحله و داده »شهر عینی منظر « عنوان آید می چشم به شهر در آنچه مشاهده
 »شهر ارزیابانه -ذهنی منظر « و »شهر ذهنی منظر « شامل بخش دو به را ذهنی

 به دو هر که است این در مذکور نامگذاري سیستم دو اشتراك وجه. کنند می تقسیم
 درك نخست مرحله همان( شوند می دیده شهر افقی و عمودي سطوح در آنچه مجموعه

 عینی منظر « دیگري در و »شهر منظر « یکی در(دهند می »منظر« عنوان )محیط

 منظر یکی در هم، از متفاوت عناوینی با ذهنی مرحله نامگذاري در آنها تمایز و) »شهر
. باشد می شهر ارزیابانه -ذهنی منظر عالوه به شهر ذهنی منظر دیگري در و رشه ذهنی

 مقررات و قوانین عملی تأثیرگذاري حوزه که جا آن از که گفت باید اکنون مقدمه این با
 مملوس و مشهود فیزیکی عناصر با و بوده شهرها در موجود قائم و افقی حسطو بحث مورد

 و خواه مذکور، نامگذاري شکل دو هر قالب در لذا د،دارن کار و سر شهري فضاهاي در
 عنوان در چون معهذا. گردند می باز »شهر عینی منظر « یا »شهري منظر « به ناخواه

 و رفته کار به »شهري منظر « نه و »شهري سیماي « اصطالح حاضر تحقیقاتی طرح
 برده کار به مترادف طور به شهري منظر و شهري سیماي غالباً نیز محاورات در

 و قوانین از یک هر احکام به مربوط توضیحات در گزارش از بخش این در لذا. شوند می

 حد فی شد ذکر که چنان احکام این ولی شده استفاده اصطالح دو هر از ذیربط مقررات

 منظر متداول مناسب بندي تقسیم یک در. باشند می شهر عینی منظر به معطوف ذاته
 محسوب شهري بدنه از بخشی نما،. شود می تقسیم کف و دنهب شامل جزء دو به شهر

است  مطرح کف، منظر دهنده تشکیل اجزا از یکی عنوان به نیز شهري مبلمان و شده
 به تعاریف در بخش هر یک مشروح مفاهیم کالم، اطاله از جلوگیري منظور به که 

 .است شده ارائه تفصیل

 هر تأثیر گذاري حوزه مورد در نظر اظهار بوده ررمق اینکه به توجه با که است ذکر به الزم
 این بر لذا آید، می عمل به مبلمان و کف بدنه، نما، حوزه چهار قالب در احکام از یک

 مشروح طور  به بعدي بخش در یک هر تعاریف که( بدنه و نما تداخل به توجه با و اساس

 مورد صورت دو به مرتبط اماحک ،ها ساختمان معبر به مشرف نماهاي طریق از) است آمده

 به و ساختمان هر نماهاي تمام بر ناظر حکمی که موردي در اند، گرفته قرار قضاوت
 جا آن حال عین در و شده شناسائی نما بر ناظر حکم آن بوده، نما مطلق بر دیگر عبارت
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 بدنه حکمی چنین است، بدنه در واقع و معبر به مشرف نما یک حداقل ساختمان هر از که
 که مواردي در اما. است گردیده معرفی نیز بدنه بر ناظر طبعاً لذا و کرده متأثر از خود نیز را

 نماي بر ناظر دیگر عبارت به و ساختمان هر معبر به مشرف نماي بر ناظر فقط حکمی
 . است شده شناسائی بدنه بر ناظر حکم عنوان به بوده، بدنه در واقع

 رفع و کمبودها تکمیل و جبران منظور به که حاضر اتیتحقیق کار است امید حال هر به
 نماسازي خصوصاً و شهري منظر و سیما موضوع که( شهري جامع هاي طرح در نواقص

 برداري بهره و استفاده مورد و بوده فایده مفید گرفته،  صورت )مانده مغفول آنها اغلب در
 .گیرد قرار امر متخصصین و ذیربط مسئولین
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